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هنــاك اأ�ساتــذة كــرام من جن�بــي البــالد ال�سع�دية 
�ساهمــ�ا يف دعــم وطباعة ون�ســر هذا املجلــد رقم )14( 
مــن م��س�عــة تاريــخ اجلنــ�ب، فلهــم منــا جزيــل ال�سكر 
والتقديــر، ون�ســاأل اهللـ  عز وجــلـ  اأن يغفر لنا ولهم، ول 
يحرمهم اأجر ما قدم�ا خلدمة العلم والثقافة، وهم:)1(: 

1- الأ�ستاذ / ع��س بن م�سبب العمي�س القحطاين
2- الأ�ستاذ / عبد العزيز بن �سعيد بن م�سيط

3- الأ�ستاذ / عبد الرحمن بن علي بن مبارك القحطاين

امل�ؤلف
 ) 1439/10/20هـ/ امل�افق 2018/7/4م (

�سكر وتقدير
للذين دعم�ا طباعة الكتاب ون�سره

هنــاك اأ�ساتــذة كــرام من جن�بــي البــالد ال�سع�دية 
�ساهمــ�ا يف دعــم وطباعة ون�ســر هذا املجلــد رقم )15( 
مــن م��س�عــة تاريــخ اجلنــ�ب، فلهــم منــا جزيــل ال�سكر 
والتقديــر، ون�ســاأل اهللـ  عز وجــلـ  اأن يغفر لنا ولهم، ول 
يحرمهم اأجر ما قدم�ا خلدمة العلم والثقافة، وهم:)1(: 

1- الأ�ستاذ / عبد العزيز بن �سعيد بن م�سيط
2- الأ�ستاذ / ع��س بن م�سبب العمي�س القحطاين

امل�ؤلف
 ) 1440/3/1هـ/ امل�افق    /   /2019م (

�سكر وتقدير
للذين دعم�ا 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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ال�سفحةامل��س�عم
3�سكر وتقدير للذين دعم�ا طباعة الكتاب ون�سره1-
5الفهر�ست العام ملحت�يات الكتاب2-
9املقدمة 3ـ
الق�ســم الأول: تاريــخ جنــران القت�ســادي خــالل القــرن الهجــري 4ـ

14الأول)ال�سابع امليالدي(. بقلم. اأ. فاطمة �سيف اهلل ح�سني العبديل 
15اأوًل: مقدمة

16ثانيًا: الع�امل امل�ؤثرة يف احلياة القت�سادية 
33ثالثًا: تاريخ جنران القت�سادي )ق1هـ/ق7م

33اأول : الزراعة والرعي 
33الري	1-
39املحا�صيل	الزراعية	2-
42الرعي	وتربية	املا�صية	3-

45ثانيًا: احلرف وال�سناعات التقليدية 
45الن�صيج	والربود	1-
48اخلياطة	وال�صباغة	2-
49الدباغة	وال�صناعات	اجللدية		3-
52ال�صناعات	اخل�صبية		4-
54التعدين،	واحلدادة،	وال�صياغة		5-

61ثالثًا: التجارة  
61التجارة	الداخلية		1-

61اأـ	الطرق	التجارية	الداخلية	وو�صائل	النقل		
63ب	ـ	الأ�صواق	التجارية	وتنظيمها		

65ج	ـ	ال�صلع	التجارية		
67التجارة	اخلارجية		2-

68اأـ	الطرق	التجارية	اخلارجية		

الفهر�ست العام ملحت�يات الكتاب
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ال�سفحةامل��س�عم
71ب	ـ	ال�صادرات	والواردات		

74ج	ـ	الر�صوم	التجارية		
76اأ�صاليب	التعامالت	التجارية		3-

81          رابعًا: اأثر احلياة القت�سادية على احلياة العامة  
81احلياة	الدينية	والعلمية		1-
84اجلانب	ال�صيا�صي	والع�صكري		2-
86احلياة	الجتماعية	3-
91اجلانب	العمراين		4-

94خام�سًا : اخلامتة  
97�ساد�سًا: قائمة امل�سادر واملراجع 

 الق�سم الثاين : جنران عند بع�س اجلغرافيني والرحالني وامل�ؤرخني 5ـ
109املتقدمني واملتاأخرين . بقلم اأ. د . غيثان بن علي بن جري�س  

111اأوًل: متهيد  
111ثانيًا: التعريف باجلغرافيني والرحالني وامل�ؤرخني ومدوناتهم 

ابـــن	خرداذبة،	واأبـــو	الفرج	قدامـــة،	واأبو	اإ�صـــحاق	احلربي			1-
111)ق2ـ4هـ/ق8ـ10م(		

113اليعقوبي،	وابن	ر�صته،	وابن	حوقل	)ق3ـ4هـ/ق9ـ10م(..2-
116احل�صن	الهمداين	،والإمام	القا�صم	العياين	)ق3ـ4هـ/	ق9ـ		10م	(		3-
اأبو	علي	الهجري،	وكتاب	اأنباء	الزمن،	واملقد�صـــي	)ق3ـ4هـ	4-

120/	ق9ـ10م(
الأمريان	ال�صـــريفان	القا�صم	وحممد	،واأبو	عبداهلل	البكري،	والإمام	5-

123اأحمد	بن	�صليمان،	والإمام	عبداهلل	بن	حمزة	)ق5ـ	7هـ	/	ق11ـ13م(	
الإدري�صي،	وياقوت	احلموي،	والقزويني،	وابن	املجاور	)ق5ـ	6-

7129هـ/	ق11ـ13م(
اأبـــو	الفداء،	وابن	ف�صل	اهلل،	وتاج	الدين	عبدالباقي،	وكتاب	7-

133نور		املعارف		)ق7ـ10هـ/ق13ـ	16م(
يحيى	بن	احل�صني،	وعبداهلل	بن	علي	الوزير،	ولطف	اهلل	بن	8-

139اأحمد	جحاف	)	ق11ـ13هـ/	ق17ـ	19م(	
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ال�سفحةامل��س�عم
القا�صي	ح�صني	العر�صي،	والقا�صي	حممد	بن	اأحمد	احلجري،	9-

148والقا�صي	عبداهلل	اجلرايف	)ق13ـ14هـ/ق19ـ20م(	
152هاري	�صانت	جون	فلبي	)ق14هـ/20م(	10-
159فوؤاد	حمزة	،	وتويت�صل)ق14هـ	/	20م(	.	11-
163تركي	املا�صي	،	وفيليب	ليبنز	)ق14هـ	/	20م(12-
)جملة	العرب(،	)حمد	اجلا�صر(،	وحممد	حميد	اهلل	احليدر	13-

169اآبادي،	والقا�صي	حممد	علي	الأكوع	)ق14ـ15هـ/20م(	
173عاتق	البالدي،	وعبدالرحمن	�صادق	ال�صريف	)ق14ـ	15هـ	/	20م	(14-

178ثالثًا: قراءة ومقارنة للرحالة وامل�ؤرخني ومدوناتهم 
178تنوع	بيئاتهم	وثقافتهم	1-
180امل�صادر	واملنهج	امل�صتخدم	يف	جمع	املادة2-
181درا�صة	املادة	العلمية	ومقارنتها	3-

184رابعًا: اآراء واقرتاحات 
185الق�سم الثالث : درا�سات يف لغة تهامة وال�سراة 6ـ

186اأوًل:	مدخل	
ثانيــًا: مفـــردات،	وا�صطالحات	لغوية	تال�صـــت،	اأوقل	ا�صتعمالها	يف	
187اأجزاء	من	بالد	تهامة	وال�صراة	.	بقلم	اأ.	د	.	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	
وعبـــارات	 لغويـــة	 األفـــاظ	 ع�صـــري)	 منطقـــة	 يف	 املـــدح	 ثالثــًا:	

.. 231ا�صطالحية(.	بقلم	اأ.		حممد	بن	اأحمد	بن	معربرِّ
326رابعًا: اآراء	ووجهات	نظر	

الق�سم الرابع : بح�ث وذكريات عن التعليم العام والعايل يف جن�ب 7ـ 
329اململكة العربية ال�سع�دية )1354ـ 1439هـ /1935ـ 2018م( 

330اأوًل:	متهيد	
ثانيــًا:	وقفات	ووجهات	نظر	عن	التعليم	العام	والعايل	يف	اجلنوب	ال�صعودي	
332)1354ـ1439هـ/1935ـ2018م(	.بقلم	.	اأ	.	د.	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	

ثالثًا:	ق�صتي	مع	التعليم	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	)1382ـ	
1422350هـ/1962ـ2002م(	.بقلم	الدكتور/	حممود	�صاكر	�صعيد
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ال�سفحةامل��س�عم
رابعًا:	من	الذكريات	وامل�صاهدات	عن	التعليم	العايل	يف	منطقة	ع�صري	)1398ـ	

1429378هـ/1978ـ	2008م(	.	بقلم	.اأ.	د.	�صالح	بن	علي	اأبو	عراد	ال�صهري	
410خام�سًا:	اآراء	وتعليقات	

الق�ســم اخلام�س : مــن الذاكرة عن الطــرق وامل�ا�سالت، 8ـ 
413وقراءة كتابني تاريخيني عن اأعالم يف منطقة ع�سري.

414اأوًل: مدخل 
ثانيًا: حديث من الذاكرة عن الطرق وامل�ا�سالت يف جن�ب 

416ال�سع�دية . بقلم . اأ . ح�سن بن حممد بن ح�سن ال�سهابي
ثالثــًا: قراءات يف كتاب: ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيز بن م�سيط، 

421�سيخ  �سمل قبائل �سهران وابنه عبدالعزيز يف ذاكرة التاريخ 
قـــراءة	لغوية	يف	وثائق	كتاب	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز	بن	1-

422م�صيط(.	بقلم	.	اأ	.	د	.	عبا�س	بن	علي	ال�صو�صوة	
�صناعة	النماذج	والحتفاء	بالذاكرة،	خواطر	حول	كتاب	)ال�صيخ		2-

432�صعيد	بن	م�صيط	(	.	بقلم	.	اأ	.	د	.	عبداحلميد	�صيف	احل�صامي.
كتاب	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز	بن	م�صيط)درا�صة	و�صفية	3-

435ونقدية(	بقلم	اأ.	د.	حممد	علي	فهيم	بيومي	
رابعــًا: تعليقات وبيــان على كتاب ) مــع الزمان: حمطات يف 

452احلياة(  بقلم اأ. حممد بن اأحمد بن معبرَّ (
465خام�سًا :اآراء ووجهات نظر 

467الق�سم ال�ساد�س : اخلامتة : النتائج والت��سيات9ـ
471الق�سم ال�سابع: مالحق الكتاب العامة 10ـ
590�سرية ذاتية خمت�سرة 11ـ

	



9 املقــــــــــــــــــــــدمة

املقدمـــــــــــــــــــة
احلمـــد	هلل	رب	العاملني	،وال�صالة	وال�صالم	على	خـــري	الب�صر	حممد	بن	عبداهلل	بن	
عبـــد	املطلب،	عليـــه	اأف�صل	ال�صـــالة	وال�صالم	.	وبعـــد:	فاإنني	اأحمد	اهلل	عـــز	وجل	الذي	
رزقنـــي	ال�صحـــة	والعافيـــة	وطول	الأجل،	حتـــى	�صدر	مـــن	مو�صوعتنا	: القــ�ل املكت�ب يف 
تاريخ اجلن�ب،	اأربعة	ع�صر	جملدًا	.	وهذا	هو	اجلزء	اخلام�س	ع�صر،	وجميع	الأجزاء	التي	

�صبقت	هذا	ال�صفر،	هي:
1	 الق�ل املكت�ب يف تاريخ اجلن�ب ) ع�سري اأمن�ذجًا (.)	الريا�س:	مكتبة	العبيكان،	.

1426هـ/2005م(.	)	اجلزء	الأول(	.	)567�صفحة(	.
2	 القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلنــ�ب ) ع�ســري والقنفــذة (.	)	الريا�ـــس	:	مطابـــع	.

احلمي�صي،	1432هـ/2011م(	.)اجلزء	الثاين(.	)527�صفحة(.
3	 الق�ل املكت�ب يف تاريخ اجلن�ب )ع�سري وجنران (. )الريا�س:مطابع		احلمي�صي،	.

32ـ	1433هـ/2011ـ	2012م(.)	اجلزء	الثالث	(.)625�صفحة(.		
4	 الق�ل املكت�ب يف تاريخ اجلن�ب )ع�سري، وجازان، والقنفذة (.)	الريا�س:	مطابع	.

احلمي�صي،	1433هـ/2012(.)	اجلزء	الرابع(	.	)572�صفحة(	.	
5	 القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلنــ�ب )الباحــة، وع�ســري( .	)	الريا�ـــس:	مطابـــع	.

احلمي�صي،	1434هـ/2013م(	.	)	اجلزء	اخلام�س	(	)605�صفحة(	.
6	 القــ�ل املكت�ب يف تاريخ اجلنــ�ب ) جازان، وع�سري، وجنران(	)	الريا�س:	مطابع	.

احلمي�صي،	1435هـ/2014م(.)اجلزء	ال�صاد�س(	.)	550	�صفحة(	.	
7	  الق�ل املكت�ب يف تاريخ اجلن�ب )الباحة، وع�سري، وجنران( .)	الريا�س:	مطابع	.

احلمي�صي،	1435هـ/2014م()	اجلزء	ال�صابع	(	.	)546�صفحة(	.
8	 القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلن�ب ) جنــران، وع�ســري، والباحــة ( .	)	الريا�س:	.

مطابع	احلمي�صي،	1436هـ/2015م(	.	)اجلزء	الثامن(.	)	525�صفحة(	.
9	 القــ�ل املكتــ�ب يف تاريخ اجلنــ�ب ) ع�سري، جنــران، جازان، رنيــة، تربة، اخلرمة(	.

)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1437هـ/2016م(	.	)	اجلزء	التا�صع	(	.	)	576	�صفحة	(	.
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 القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلنــ�ب ) الباحــة، وجنــران، وع�ســري(.)	الريا�س:		.	10

مطابع	احلمي�صي،	1437هـ/2016م(	.0	اجلزء	العا�صر(	.	)573�صفحة(	.
القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلنــ�ب ) اأجــزاء مــن ع�ســري ( .)	الريا�ـــس:	مطابع	.	11

احلمي�صي،	1438هـ/2017م(	.)	اجلزء	احلادي	ع�صر(	.	)575�صفحة(	.
القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلن�ب ) اأجــزاء من تهامــة وال�ســراة (.	)	الريا�س:	.	12

مطابع	احلمي�صي،	1439هـ/2017م(	)	اجلزء	الثاين	ع�صر	(	)	580	�صفحة(.
القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلن�ب ) الطائــف واأجزاء من اجلنــ�ب ( )	الريا�س:		.	13

مطابع	احلمي�صي،	1439هـ/2018م(	)	اجلزء	الثالث	ع�صر(		)	586�صفحة(.	
القــ�ل املكتــ�ب يف تاريــخ اجلنــ�ب .) اأجزاء مــن احلجــاز واليمن ومــا بينهما(.	.	14

)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1440هـ/2018م(	.)اجلزء	الرابع	ع�صر(.)583�صفحة(.	
واجلزء	رقم	)15(	عنوانه	:	الق�ل املكت�ب يف تاريخ اجلن�ب )جنران وع�سري وغريهما(،		

ويتكون	من	خم�صة	اأق�صام	رئي�صية،	ومقدمة	،وخامتة،	ومالحق	.	وحماوره	على	النحو	الآتي	:
1	 الق�ســم الأول: تاريــخ جنــران القت�ســادي خــالل القــرن الهجري .

الأول) ال�سابــع امليــالدي(.	وهذه	الدرا�صة	علمية	اأكادميية	موثقة	عن	حياة	
النجرانيـــني	القت�صاديـــة	خالل	املئة	عام	الأوىل	من	تاريـــخ	الدولة	الإ�صالمية	.	

)ق1هـ/7م	(	.
2	 الق�ســم الثاين : جنــران عند بع�س اجلغرافيني والرحالــني وامل�ؤرخني املتقدمني .

واملتاأخرين .	مل	ت�صمل	هذه	الدرا�صة	كل	املوؤرخني	والرحالني	واجلغرافيني	الذين	
زاروا	جنران	اأو	كتبوا	عنهـــا،	لكنها	تذكر	الكثري	منهم	خالل	الع�صر	الإ�صالمي	

املبكر	والو�صيط	واحلديث	.
3	 الق�ســم الثالث : درا�سات لغ�ية يف بالد تهامــة وال�سراة :وهي	درا�صتان	.	الأوىل	.

عن	بع�ـــس	الألفاظ	وال�صطالحات	التي	تال�صت	اأو	قل	ا�صتعمالها	يف	اأجزاء	من	
تهامة	وال�صراة.	والدار�صة	الثانية	عن	بع�س	املفردات	وال�صطالحات	اللغوية	يف	

باب	املدح	مبنطقة	ع�صري	.
4	 الق�ســم الرابــع : بحــ�ث وذكريات عــن التعليم العــام والعايل يف جنــ�ب اململكة .

العربيــة ال�سع�دية يف )1354ـ1439هـــ/1935ـ2018م( .	وهي	ثالث	درا�صات	



11 املقــــــــــــــــــــــدمة

مـــن	ثالثة	اأ�صاتذة	جامعيـــني	عملوا	وعا�صروا	التعليم	العـــام	والعايل	يف	ع�صري،	
وجازان،	والباحة	منذ	ثمانينيات	القرن	)	14هـ/20م(،	وجل	مادة	هذه	البحوث	

قامت	على	امل�صاهدات،	والتجارب،	والذكريات.
5	 الق�ســم اخلام�ــس : مــن الذكريــات عــن الطــرق وامل�ا�ســالت، وقــراءة كتابــني .

تاريخيــني عــن اأعــالم من منطقــة ع�سري.	وتتكـــون	مادة	هذا	الق�صـــم	من	خم�س	
م�صـــاركات	علميـــة،	اأربع	منها	قـــراءات	يف	كتابني	تاريخيـــني	حديثني	عن	بع�س	
ال�صيـــوخ	والأعالم	يف	منطقة	ع�صري،	وامل�صاركـــة	اخلام�صة	ذكريات	وم�صاهدات	
لرجـــل	تهامي	عمل	يف	مهنة	قيادة	ال�صيارات	الكبرية	منذ	الثمانينيات	يف	القرن	
الهجري	املا�صي،	وذكر	بع�س	التف�صيالت	عن	الطرق	واملوا�صالت	وحياة	النا�س	

يف	تهامة	وال�صراة	يف	العقدين	الأخريين	من	القرن	)14هـ/20م(.
ويف	نهاية	هذا	املجلد	جاءت	اخلامتة،	ثم	املالحق	وجميعها	مقالت	واأخبار	�صحفية	
من�صـــورة	يف	العديد	من	اجلرائد	واملجالت	املحليـــة	والإقليمية	عن	كتب	ون�صاطات	علمية	
خمتلفة	حول	تاريخ	وح�صارة	وتراث	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية	وبخا�صة	البالد	التهامية	
وال�صرويـــة	عرب	اأطوار	التاريخ	الإ�صالمي	القدمي،	والو�صيط،	واحلديث،	واملعا�صر.	واأرجو	
مـــن	قراء	هذا	الكتاب	الكرام	اأن	ل	يبخلوا	علينا	بـــاأي	ملحوظة	ت�صلح	ما	اأخطاأنا	فيه،	اأو	
ت�صتكمـــل	ما	مل	ن�صتطع	درا�صته	اأو	تو�صيحـــه	.واأ�صكر	الأخ	الزميل	الأ�صتاذ	الدكتور	عبا�س	
ال�صو�صـــوة	الـــذي	راجع	م�صودة	هـــذا	الكتاب	قبل	ن�صـــره،	واأ�صاأل	اهلل	اأن	يغفـــر	لنا	ذنوبنا	

جميعًا،	واأن	ي�صلح	اأعمالنا	ونياتنا،	واأن	يجعلنا	من	عباده	ال�صاحلني	.	

اإعداد 
العبد الذي ي�ساأل الإخال�س يف الق�ل والعمل، غيثان بن علي بن 
عبداهلل بن جري�س الث�ابي اجلبريي احلجري الهن�ئي الأزدي 
يف منزله مبدينة اأبها يف نهاية �سهر �سفر  عام )1440هـ امل�افق 

نهاية الن�سف الأول من �سهر ن�فمب/2018هـ( .
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الق�سم الأول

ــــخ جنـــــــران القـــتـــ�ـــســـادي  ــــاري ت
الأول الـــهـــجـــري  ـــقـــرن  ال خــــالل 
 ) املــــــيــــــالدي  الـــ�ـــســـــــــــــــــــــــابـــع   (
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القسم األول 

تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول) ال�سابع 
امليالدي( . بقلم. اأ. فاطمة �سيف اهلل ح�سني العبديل )1(

ال�سفحةامل��س�عم
15مقدمةاأوًل :
16الع�امل امل�ؤثرة يف احلياة القت�سادية ثانيًا :
33تاريخ جنران القت�سادي ) ق1هـ/ق7م( ثالثًا :

33اأول: الزراعة والرعي
133ـ	الري

239ـ	املحا�صيل	الزراعية
342ـ	الرعي	وتربية	املا�صية

45ثانيًا: احلرف وال�سناعات التقليدية
145ـ	الن�صيج	والربود

248ـ	اخلياطة	وال�صباغة	
349ـ	الدباغة	وال�صناعات	اجللدية	

452ـ	ال�صناعات	اخل�صبية	
554ـ	التعدين،	واحلدادة،	وال�صياغة	

61ثالثًا: التجارة 
161ـ	التجارة	الداخلية	

61اأـ	الطرق	التجارية	الداخلية	وو�صائل	النقل	
63ب	ـ	الأ�صواق	التجارية	وتنظيمها	

65ج	ـ	ال�صلع	التجارية	

الأ�صتاذة	فاطمة	العبديل	من	مواليد	قرية	الق�صبة	بالعبادل	مبنطقة	جازان	عام	)1403هـ/1983م(	.	در�صت	مرحلة	 	)1(
البكالوريو�ـــس	يف	ق�صـــم	التاريخ،	كلية	الرتبيـــة	باأبها،	وتخرجت	فيها	عـــام	)1426هــــ/2005م(	وح�صلت	على	درجة	
املاج�صتري	يف	التاريخ	الإ�صالمي	من	جامعة	امللك	خالد	باأبها	عام	)1435هـ/2014م(.	وتعمل	معلمة	يف	التعليم	العام	

مبحافظة	�صراة	عبيدة	.	ولديها	العديد	من	الدورات	التدريبية،	و�صهادات	ال�صكر	والتقدير	.)ابن	جري�س	(	.
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ال�سفحةامل��س�عم
267ـ	التجارة	اخلارجية	

68اأ	ـ	الطرق	التجارية	اخلارجية
71ب	ـ	ال�صادرات	والواردات	

74ج	ـ	الر�صوم	التجارية
376ـ	اأ�صاليب	التعامالت	التجارية

81اأثر احلياة القت�سادية على احلياة العامةرابعًا :
181ـ	احلياة	الدينية	والعلمية	

284ـ	اجلانب	ال�صيا�صي	والع�صكري	
386ـ	احلياة	الجتماعية	
491ـ	اجلانب	العمراين	

94اخلامتــــــــــــــةخام�سًا :
97قائمة امل�سادر واملراجع �ساد�سًا :

اأوًل : مقدمة : )1(
اإن	بـــالد	جنران	من	احلوا�صـــر	الرئي�صية	يف	�صبه	اجلزيـــرة	العربية،	وتاريخها	قبل	
الإ�صـــالم	وبعده	حافل	بالأحداث	ال�صيا�صية	واحل�صارية.	وهـــذا	البحث	هو	اأ�صا�صًا	ر�صالة	
ماج�صتري	لالأ�صتاذة	فاطمة	بنت	�صيف	اهلل	بن	ح�صني	العبديل	)2(	.	ورغبت	يف	ن�صرها	يف	
�صل�صلـــة	كتاب:	الق�ل املكت�ب يف تاريخ اجلن�ب،	ملوؤلفه	و�صاحبه	الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	
ابـــن	علـــي	بن	جري�س	.	وهـــذا	البحث	بني	اأيدي	القـــراء	الكرام،	ومـــن	اأراد	الطالع	على	
الر�صالـــة	كاملة	فهـــي	موجودة	ورقيًا	يف	مكتبـــة	جامعة	امللك	خالد	املركزيـــة	اأو	رقميًا	يف	

مكتبة	مركز	امللك	في�صل	للبحوث	والدرا�صات	الإ�صالمية	)3(.

هذه	املقدمة	من	اإعداد	�صاحب	كتاب)	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	(.	)	ابن	جري�س(	. 	)1(
تقع	الر�صالة	يف	)176(	�صفحة	مقا�س	(A4)		وتتكون	من	خم�صة	ف�صول	رئي�صية،	هي:)1(	العوامل	املوؤثرة	 	)2(
يف	احلياة	القت�صادية،	)2(	الزراعة	والرعي.)3(	ال�صناعة.	)4(	التجارة	.	)5(	اأثر	احلياة	القت�صادية	
يف	احليـــاة	العامـــة.	بالإ�صافـــة	اإىل	مقدمـــة،	وخامتة،	ومالحـــق	لبع�س	ال�صـــور	الفوتوغرافيـــة	واخلرائط	
وغريهـــا،	ثم	قائمة	امل�صـــادر	واملراجع	.	وقد	ن�صرنا	معظـــم	مادة	الر�صالة	ماعـــدا	الديباجات	املوجودة	يف	

بداية	الر�صالة،	واملالحق،	و�صفحات	اأخرى	قليلة	وغري	مهمة	.
عنوان	الر�صالة	بعد	مناق�صتها	واإقرارها	احلياة	القت�صادية	يف	جنران	خالل	القرن	الأول	الهجري)	ال�صابع	 	)3(
امليـــالدي(	.	وكانـــت	مناق�صتها	يف	ق�صم	التاريـــخ	بجامعة	امللك	خالد	يف	يوم	الأربعـــاء	)1435/2/29هـ	(.	
واأع�صـــاء	جلنـــة	املناق�صـــة	.	اأ.	د.	غيثان	بن	علـــي	بن	جري�س	م�صرفـــًا	ومقررًا	،	والدكتـــورة	ح�صة	بنت	عبد	

الرحمن	اجلرب	مناق�صًا	خارجيًا،	والدكتور	ح�صن	بن	يحيى	ال�صوكاين	مناق�صًا	داخليًا	.	
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واأكـــرر	�صكـــري	لطالبتنـــا	الأ�صتـــاذة	/	فاطمة	العبـــديل	التي	اأتاحت	لنـــا	جميعًا	 	
الطـــالع	علـــى	بحثها	املو�صوم	بـ	:	تاريخ جنــران القت�سادي خالل القــرن الهجري الأول 
)ال�سابــع امليالدي (.	ونحن	جميعـــًا	ل	ندعي	الكمال،	واإمنا	نبذل	ق�صارى	جهودنا	خلدمة	
ديننـــا	وبالدنا	وموروثنا	احل�صاري.	وبالد	جنران	)	اأر�صـــَا	و�صكانًا(	ت�صتحق	بذل	املزيد	
وبخا�صة	يف	درا�صة	اأو�صاعها	ال�صيا�صية	والإدارية	واحل�صارية	على	مر	الع�صور	القدمية،	

والإ�صالمية	املبكرة،	والو�صيطة،	واحلديثة،	واملعا�صرة	)1(.	
ثانيًا: الع�امل امل�ؤثرة يف احلياة القت�سادية :

هنـــاك	عوامـــل	عديدة	اأثـــرت	اإيجابًا	اأو	�صلبـــًا	يف	تاريخ	جنران	القت�صـــادي،	ومنها	
الطبيعيـــة،	والدينية،	وال�صيا�صية	والإدارية،	والجتماعيـــة،	ونذكر	�صيئًا	من	هذه	العوامل	

يف	النقاط	الآتية	:
1ـ تقــع جنــران )2( يف جنــ�ب �سبــه اجلزيــرة العربيــة،	يف	الق�صـــم	اجلبلـــي	الـــذي	
ا�صطلـــح	علـــى	ت�صميتـــه	مبنطقـــة	ال�صـــروات	اجلبليـــة،	وحتيـــط	بهـــا	اجلبال	مـــن	ثالث	
جهـــات،	وحتدهـــا	�صحـــراء	الربـــع	اخلايل	مـــن	ال�صـــرق،	حيث	تنتهـــي	م�صايـــل	اأوديتها،	
ويخرتقهـــا	مـــن	و�صطهـــا	وادي	جنـــران)3(.	وتتو�صط	بني	عدة	مـــدن:	�صنعـــاء،	و�صعدة،	
	واأجـــزاء	مـــن	بالد	اليمن	جنوبًا،	وبالد	اليمامة	)	جنـــد(،	واأجزاء	من	خمالف)4(	جر�س	
)	ع�صـــري	(	�صمـــاًل،	البحريـــن	وهجـــر	)	املنطقة	ال�صرقيـــة	(	والفـــالة	)	الربع	اخلايل(	

منطقـــة	جنران	مـــن	اأقل	بلدان	�صبه	اجلزيـــرة	العربية	يف	ميدان	البحث	العلمي.	نعـــم	هناك	بع�س	الكتب،	 	)1(
والر�صائل،	والبحوث	العلمية	املحدودة	يف	علوم	التاريخ،	والآثار،	والجتماع،	واللغة	والأدب،	وغريها،	لكنها		
ل	تفـــي	بالغر�ـــس	ونتطلع	اإىل	اأن	ي�صدر	عنها	بحوث	علمية	مطولة	وموثقة	يف	�صتى	امليادين	املعرفية	.	وحقل	
الآثار	والتاريخ	يف	مقدمة	املجالت	العلمية	التي	ت�صتحق	اخلدمة	والت�صجيع	من	الباحثني	واملوؤ�ص�صات	العلمية	

الأكادميية	.
�صميـــت	جنـــران	بهذا	ال�صم	ن�صبة	اإىل	جنران	بن	زيدان	بن	�صباأ	بن	ي�صجب	بن	يعرب	بن	قحطان	؛	لأنه	كان	 	)2(
اأول	مـــن	عمرهـــا	ونزلها،	وميكن	اأن	ي�صتخدم	هـــذا	امل�صطلح	نف�صه	للدللة	على	املـــكان	ووادي	جنران	على	
حـــد	�صواء	.	انظـــر:	البالذري،	اأبو	احل�صن	اأحمد	بـــن	يحيى،	فتوح	البلدان،	)	مطبعـــة	جلنة	البيان	العربي	
	 ـ	القاهـــرة،	د.ت	(	ج1،	�ـــس79؛	ياقـــوت	احلموي،	�صهاب	الدين	اأبو	عبد	اهلل،	معجـــم	البلدان،	)دار	�صادرـ	
بريوت،	1404هــــ/1984م(،	ج5،	�س266؛	احلمريي،	حممد	عبداملنعم،	الرو�س	املعطار	يف	خري	الأقطار،	
حتقيق:	اإح�صان	عبا�س،	)	موؤ�ص�صة	نا�صر	للثقافة	ـ	دار	ال�صراج	ـ	بريوت،	ط2،	1980م(،	ج1،	�س	573	.

العمـــري،	هادي	�صالح،	طريق	البخور	القدمي	من	جنـــران	اإىل	البرتاء	واآثار	اليمن	القت�صادية	عليه،	)دار	 	)3(
الكتب	ـ	�صنعاء،	1425هـ/2004م(،	�س	57	.

املخـــالف	الكورة	ولكل	خمالف	ا�صم	يعرف	بـــه،	انظر:	ابن	منظور	جمال	الدين	اأبو	الف�صل	.	ل�صان	العرب،	 	)4(
)	دار	�صادرـ	بريوت،	ط1،	د.	ت	(،	ج9،	�س	82	.
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�صرقـــًا)1(،	فهي	تقع	على	الطريق	التجاري	الذي	يربط	بني	جنوب	�صبه	اجلزيرة	و�صمالها	
ال�صرقي،	حيث	كانت	القوافل	تبداأ	من	ممالك	�صباأ،	ومعني	وقتبان،	وح�صرموت،	وحمري،	
متجهـــة	اإىل	جنـــران	ومنها	اإىل	قرية	الفاو)2(،	ثم	اإىل	الأفـــالج)3(،	فاليمامة)4(،	ثم	تتجه	
�صرقـــًا	اإىل	اخلليـــج	و�صمـــاًل	اإىل	وادي	الرافدين	وبـــالد	ال�صام	؛	فهي	بذلـــك	ُتعد	مركزًا	
جتاريـــًا	واقت�صاديًا	مهمًا	يف	�صبه	اجلزيرة	العربية)5(،	قـــال	فيها	اأحد	الباحثني:	" وعند	
ظهـــور	الإ�صالم	حتولـــت	التجـــارة	اإىل	�صرقي	مـــاأرب،	بطريق	يو�صل	مبا�صـــرة	بني	�صبوة	
وجنران	؛	لهذا	فاإن	الزدهار	القت�صادي	يف	اليمن،	حتول	اإىل	مدينة	جنران")6(،	فكانت	
جنـــران	حلقة	و�صل	بني	العربية	ال�صمالية،	والعربية	اجلنوبية،	كما	تلتقي	عندها	الطريق	
القادمة	من	احلجاز	بالطريق	القادمة	من	اليمامة،		والعراق	)7(،	وموقع	جنران،	اأك�صبها	
�صهرة	واأهمية	خا�صة	على	مر	الع�صور،	فقد	ذكرها	ابن	حوقل	بقوله	:	" وجنران	وُجر�س	

مدينتان	متقاربتان	يف	الكرب،	وي�صتمالن	على	اأحياء	من	اليمن	كثرية" )8(.
2ـ تنق�سم ت�ساري�س جنران اإىل ثالثة اأق�سام: املنطقة ال�سهلية :	وتقع	و�صط	جنران	
على	ال�صفتني	الغربية	وال�صرقية	لوادي	جنران،	وهي	جمموعة	من	القرى	القدمية،	ذات	

امل�صدر	نف�صه	. 	)1(
تقع	قرية	الفاو	�صمال	�صرق	جنران،	يف	املنطقة	التي	يتداخل	فيها	وادي	الدوا�صر	ويتقاطع	مع	جبال	طويق،	 	)2(
عنـــد	فوهـــة	جمرى	قناة	ت�صمى	بالفاو	؛	ومن	هنا	جـــاءت	ن�صبتها	حديثًا	اإىل	الفـــاو	.	تعريفًا	بها	ومتييزًا	لها	
عن	باقي	القرى	املجاورة،	انظر:	الأن�صاري،	عبدالرحمن	الطيب،	قرية	الفاو	�صورة	للح�صارة	العربية	قبل	

الإ�صالم	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	)	جامعة	الريا�س	ـ	1377هـ	ـ	1402هـ(،	�س	16.		
الأفـــالج	:	قريـــة	عظيمة	من	ناحية	اليمامة،	ياقـــوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج4،	�ـــس	271،	ابن	منظور،	 	)3(

ل�صان	العرب،		ج2،	�س	346	.		
اليمامة	من	جند،	وقاعدتها	حجر،	وت�صمى	اليمامة	:	جوا،	والعرو�س	بفتح	العني،	وكان	ا�صمها	قدميًا	جوا،	 	)4(

و�صميت	اليمامة	باليمامة		بنت	�صهم	بن	ط�صم	.	ياقوت	احلموي،	امل�صدر	نف�صه،	ج	5،	�س	442	.
الأن�صاري،	قرية	الفاو،	�س	16. 	)5(

احلديثـــي،	نزار	عبد	اللطيف،	اأهل	اليمن	يف	�صدر	الإ�صالم	دورهـــم	وا�صتقرارهم	يف	الأم�صار،	)	املوؤ�ص�صة	 	)6(
العربية	للدرا�صات			والن�صر	ـ	بريوت،	د.	ت(،	�س	207	.

	الريا�س،	ط2،	1388هــــ/1968م(،	�س	183؛	اآل	 فـــوؤاد	حمـــزة،	يف	بالد	ع�صري،	)	مكتبـــة	الن�صر	احلديثةـ	 	)7(
مريـــح،	�صالح	بن	حممد،	جنران،	�صل�صلة	هـــذه	بالدنا	34،	)	الإدارة	العامة	للن�صاطات	الثقافية	ـ	الريا�س،	
ط1،	1412هــــ/1992م(،	�ـــس	71ـ	76	؛	الهمداين،	اأبـــو	احل�صن	بن	اأحمد،	كتاب	الإكليـــل	من	اأخبار	اليمن	
واأن�صاب	حمري،	حتقيق	حممد	الأكوع،	)	مكتبة	الإر�صاد	ـ	�صنعاء،	1429هـ/2008م(	ج1،	�س65؛	ابن	بنية،	
�صعيـــد	عبد	اهلل،	جتارة	اجلزيرة	العربية	خـــالل	القرنني	الثالث	والرابع	للهجرة،	)	دارة	امللك	عبدالعزيز	ـ	

الريا�س،	1424هـ(،	�س222	ـ	223	.	
	ليدن،	ط2،	1938م(،	 ابن	حوقل،	اأبو	القا�صم	الن�صيبي،	كتاب	�صورة	الأر�س،	الق�صم	الأول،	)	مطبعة	بريلـ	 	)8(

�س36.
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املياه	الوفرية،	تنت�صر	بها	مزارع	النخيل)1(،	وت�صم	العديد	من	الأودية،	مثل:	وادي	جنران،	
ووادي	حبونـــن)2(،	والواديان	ي�صريان	متوازيني	تقريبًا،	وُبعد	اأحدهما	عن	الآخر	يف	غالب	
نقاطهمـــا	م�صافة	يوم	للجمال	املحملة،	اإىل	اأن	يلتقي	مع	وادي	جنران	عند	م�صبهما	معًا،	
يف	�صحراء	الربع	اخلايل)3(،	ومن	الأودية	الأخرى	التي	اأ�صهمت	يف	ثراء	البالد	النجرانية	
وازدهار	الزراعة	بها:	وادي	العر�س،	الذي	ي�صب	يف	وادي	جنران،	فيزيد	بذلك	من	كمية	

من�صوب	املياه	به)4(.
واملنطقـــة	اجلبليـــة	حتيـــط	بنجران	مـــن	ثالث	جهـــات	رئي�صيـــة	:	الغـــرب	وال�صمال	
اأ�صجـــار	 وتنبـــت	 جنـــران،	 وادي	 يف	 معظمهـــا	 ي�صـــب	 اأوديـــة	 ويتخللهـــا	 واجلنـــوب،	
ال�صـــدر	بالإ�صافـــة	اإىل	النباتـــات	اجلبليـــة،	ويوجـــد	بهـــا	مـــراع	خ�صبة،	و�صفهـــا	عرام	
	: قولـــه	 اإىل	 و�صجـــر"،	 نبـــات	 اجلبـــال	 هـــذه	 كل	 " ويف	 	: بقولـــه	 ال�صلمـــي)5(	 	الأ�صبـــغ	
" ويف	هـــذه	اجلبال	اأو�َصال)6(	عذاب	وعيون"،	كما	و�صفهـــا	اأبو	الفداء)7(	قائاًل:	"جنران	
بـــني	عدن	وح�صرموت	يف	جبـــال،	ولها	اأ�صجـــار"،	وتتميز	تلك	املناطـــق	باعتدال	مناخها	
�صيفـــًا،	وحولها	عدة	قرى،	مثل:	بـــدر	اجلنوب،	وحبونن،	ويدمة،	وثار،		وهناك	جبال	تقع	
يف	اأماكـــن	متفرقة	من	جنران	مـــن	اأبرزها	:	جبال	الكوكب)8(،	وجبـــال	القارة،	وتقع	اإىل	
ال�صمـــال	الغربي	مـــن	وادي	جنران،	يف	حني	تقع	جبال	العار�ـــس	)9(	اجلنوبية	اإىل	ال�صرق	

الأن�صاري،	واآل	مريح،	جنران	منطلق	القوافل،	�س	11	. 	)1(
	�صنعاء،	 انظـــر	الهمـــداين،	�صفة	جزيرة	العرب،	حتقيق	:	حممد	بن	علي	الأكوع	احلوايل،	)	مكتبة	الإر�صادـ	 	)2(

ط1،	1410هـ	/1990م(،	�س305	؛	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج3،	�س	251.		
حممد	الأكوع،	اليمن	اخل�صراء	مهد	احل�صارة،	)	مكتبة	الإر�صاد	ـ	�صنعاء،	ط1،	1429هـ	/2008م(،	�س145	.			 	)3(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	164،	وانظر	:	البالدي،	بني	مكة	وح�صرموت،	�س	191	.		 	)4(
عرام،	ابن	الأ�صبغ	ال�صلمي،	اأ�صماء	جبال	تهامة	و�صكانها،	حتقيق:	عبدال�صالم	هارون،	)	مكتبة	اخلاجني	ـ	 	)5(

م�صر،	ط1،	د.ت	(،	�س	417	.
الو�صل	بالتحريك	:	املاء	القليل	من	جبل	اأو	�صخرة،	يقطر	منه	قلياًل	قلياًل،	ل	يت�صل	قطره،	ول	يكون	ذلك	اإل	 	)6(
مـــن	اأعلى	اجلبل،	وهو	ماء	يخرج	من	بني	ال�صخور،	واجلمع	اأو�صال	والو�صل	املاء	الكثري.	ابن	منظور،	ل�صان	

العرب،	ج11،	�س725	.		
اأبو	الفداء،	عماد	الدين	ا�صماعيل،	كتاب	تقومي	البلدان،	)	دار	�صادر	ـ	بريوت،	د.	ت	(،	�س93	.		 	)7(

كوكـــب	علـــى	لفظ	الواحد	من	الكواكب،	وهو	جبل	يف	بالد	بني	احلارث	بن	كعب	.	البكري،	اأبو	عبيد	عبداهلل	 	)8(
	بريوت،	 الأندل�صي،	معجم	ما	ا�صتعجم	من	اأ�صماء	البالد	واملوا�صع،	حتقيق:	م�صطفى	ال�صقا،	)	عامل	الكتبـ	

ط3،	1403هـ(،	ج4،	�س	1143	.		
العار�س	جبل	وجهه	ي�صتقبل	مغيب	ال�صم�س،	وفيه	اأودية	و�صعاب،	وُيعرف	الآن	با�صم	:	جبال	طويق،	ميتد	من	جنوب	 	)9(	
		الق�صيـــم،	حتـــى	يت�صـــل	برمـــال	الربع	اخلايل	�صـــرق	جنـــران،	فيندفن	طرفه	فيهـــا	؛	ف�صمـــي	باملندفن،	
الأ�صفهاين،	اأبو	علي	احل�صن	بن	عبداهلل،	بالد	العرب،	حتقيق	:	حمد	اجلا�صر	و�صالح	العلي،	)	دار	اليمامة	

ـ	الريا�س،	1388هـ/1968م(،	�س231.	
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مـــن	جنران،	يف	اجلـــزء	اجلنوبي	الغربي	من	�صحـــراء	الربع	اخلـــايل	)1(،	ومن	اأهم	هذه	
املرتفعـــات	اجلبلية	:	جبل	الع�صة	)2(،	وجبال	اأبو	همدان	ورعوم)3(	وجبل	رير)4(،	والأحمر،	
وجبـــل	�صخـــا،	والدريب،	والن�صـــال،	وُزكـــم،	وجبيالت	ال�صرفـــة،	وجبل	اخلليـــف،	وجبل	
اخل�صراء،	وهذه	اجلبال	متتد	من	اجلنوب	الغربي	اإىل	اجلنوب	ال�صرقي،	اأما	من	ال�صمال	
ال�صرقـــي	ف�صامح	)5(،	وجبل	ال�صقور،	ويرمي	اأو	جذمي،	وجبل	عكام،	وغريها)6(.	واملنطقة	
ال�صحراويـــة	يف	جنران،	تبداأ	من	حيث	ينتهي	وادي	جنران،	وتغطي	منطقة	وا�صعة،	متتد	

باجتاه	ال�صرق	)7(،	وت�صمى	املدلء،	تنبت	الغ�صى	)8(،	والأرطى	)9(	والأثل)10(.
3ـ ي�جد يف جنران م�ارد طبيعية، �ساعدت على ال�ستقرار فيها، وعلى نه�سة حياتها 
القت�ساديــة يف جمالت عدة، ومن اأهم هذه امل�ارد : املياه،	والنبات،	واحليوان،	واملعادن	
التـــي	ذكرها	الهمـــداين،	وغريه	من	اجلغرافيـــني	امل�صلمني	الأوائـــل،	والدرا�صات	الأثرية	
اأثبتـــت	وجود	مناجم	للمعـــادن	يف	اأجزاء	متفرقة	من	جنران)11(.	ويتحدث	اأبو	الفداء	عن	

عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	27	. 	)1(
يقع	جبل	الَع�صة	يف	ه�صبة	جنران،	اإىل	ال�صمال	من	مدينة	جنران،	ويبلغ	ارتفاعه	ما	بني	)1200و	1800م(،	 	)2(
وت�صـــب	مياهه	يف	وادي	حبونا	.	انظر:	الهمـــداين،	ال�صفة،	�س	224	؛	با�صنبل،	عبداهلل	بن	�صامل،	زخارف	
فخار	الأخدود	مبنطقة	جنران	درا�صة	مقارنة،	)	مكتبة	امللك	فهد	الوطنية	ـ	الريا�س	1430هـ(،	�س21	.

متتد	هذه	اجلبال	من	اجلنوب	الغربي	اإىل	اجلنوب	ال�صرقي	من	جنران	.	انظر:	با�صنبل،	عبداهلل	بن	�صامل،	 	)3(
املرجع	ال�صابق،	�س21.

رير:	جبل	�صخم	يقع	جنوب	و�صط	جنران،	وي�صرف	على	كل	جنران	.	املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	نف�صها	. 	)4(
ي�صرف	على	جنران	من	ال�صمال،	املرجع	ال�صابق،	�س22	. 	)5(

املرجع	ال�صابق،	�س	21،	22	.		 	)6(
	عبدالعزيز	من�صى،	اآثار	منطقة	جنران،	�س28	. 	)7(

ـــى:	�صجر	من	الأثل،	ينبت	يف	املناطق	ال�صحراوية،	خ�صبه	من	اأ�صلب	اخل�صب	وجمره	يبقى	زمانًا	طوياًل	 الَغ�صَ 	)8(
ل	ينطفئ،			واحدته	غ�صاة	.	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج15،	�س128؛	وانظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	واآخرون،	

املعجم	الو�صيط،		اإ�صدار:	جممع	اللغة	العربية،	)	القاهرة،	ط1،	1380هـ/1960م(،	ج2،	�س655.
الأرطـــي:	نبات	�صجريي،	من	الف�صيلة	البطاطية،	ينبـــت	يف	الرمل،	ويخرج	من	اأ�صل	واحد	كالع�صي،	ورقه	 	)9(

دقيق،	وثمره			كالعناب،	الواحدة	:	اأرطاأة	.	انظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	ال�صابق،	ج1،	�س14	.
الأثل:	�صجر	من	الف�صيل	الطرفاوية،	طويل	م�صتقيم،	يعمر،	جيد	اخل�صب،	كثري	الأغ�صان	دقيق	الورق،	واحده	 	)10(	

		اأثلة.	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	77	؛	اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	نف�صه،	ج1،	�س6	.
الهمـــداين،	كتـــاب	اجلوهرتـــني	العتيقتـــني	املائعتـــني	ال�صفـــراء	والبي�صـــاء،	اأعده	حمـــد	اجلا�صـــر	للن�صر،	 	)11(
التعديـــن	واملعـــادن	يف	جزيـــرة	 واإ�صافـــة	بحـــث	عـــن	 واإعـــداد	فهار�صـــه،	 	 	 باإي�صـــاح	بع�ـــس	غوام�صـــه،	
العـــرب،	)	املطابـــع	الأهليـــة	لالأوف�صـــت	ـ	الريا�ـــس،	ط1،	1408هــــ/1987م(،	�ـــس	86	ـ90؛	زارين�ـــس،	
يوري�ـــس،	واآخـــرون،	التقريـــر	املبدئـــي	الثـــاين	عـــن	م�صـــح	املنطقـــة	اجلنوبيـــة			الغربيـــة،	اأطــالل ح�ليــة 
بـــوزارة	 واملتاحـــف	 الآثـــار	 وكالـــة	 عـــن	 ت�صـــدر	 ع5،	1401هــــ/1981م(،	 ال�سع�ديــة،	 العربيــة   الآثــار 

		املعارف	ال�صعودية،	ط2،	1422هـ/2001م	(،	�س	33،	34	.				
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جنران	فيقول:	" اأنها	تقع	بني	قرى،	ومدائن،	وعمائر،	ومياه)1(	وي�صفها	الفاكهي	قائاًل:	
"وجنـــران	على	ع�صرين	يومًا	من	مكة،	وهي	اأر�س	طيبة	عذبه")2(		والهمداين	اأف�صل	من	
و�صف	املوارد	الطبيعية	يف	جنران	فقال	:	" وادي	جنران	وفروعه	من	ثالث	مناطق	:	من	
بلـــد	حيف	من	وادعة)3(،	ومن	بلد	بني	جماعة،	ومن	بلد	�صاكر")4(،	وينحدر	وادي	جنران	
مـــن	اجلبال	الواقعة	اإىل	الغرب،	وميتد	باجتاه	ال�صـــرق،	ويبلغ	طوله	من	اأعاله	اإىل	اأ�صفله	
نحو	�صبعة	وع�صرين	مياًل،	ويبلغ	معدل	عر�صه	نحو	ثالثة	اأميال	)5(.	وب�صري	اأحد	املوؤرخني	
اإىل	طـــول	وادي	جنـــران	بقوله	:	" وطول	الوادي	م�صرية	يـــوم	للراكب	ال�صريع،	وفيه	ثالث	
و�صبعـــون	قريـــة")6(،	ويت�صع	الـــوادي	تدريجيًا،	لي�صب	يف	الأطـــراف	الغربية	من	�صحراء	
الربع	اخلـــايل،	وتركز	ال�صكان	حوله،	وعلى	�صفتيه	انت�صـــرت	القرى	واملزارع	والب�صاتني،	
وهـــي	مناطق	خ�صبة،	تتوافـــر	بها	املياه	اجلوفية	)7(،	ومن	اأبرز	قـــراه	:	قرية	الأخدود)8(،	
وقريـــة	ُرعا�س،	و�صكانها	مـــن	يام،	كانت	مقرًا	لن�صارى	جنران،	اإىل	اأن	اأجالهم	عمر	بن	
اخلطـــاب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-		يف	خالفته	)9(.	ومن	عيون	جنران	بئر	لببة)10(،	ورحبة	بئر	

عد)11(،	والغمارية	مياه	منها	اجلفر	)12(،	وعينا	ذئب	ماءان	بنجران	)13(.

اأبو	الفداء،	كتاب	تقومي	البلدان،	�س	93	. 	)1(
الفاكهي،	حممد	بن	اإ�صحاق،	اأخبار	مكة،	حتقيق:	عبدامللك	عبداهلل	دهي�س،	)	دار	خ�صرـ			بريوت،	ط2،	1414هـ(،	 	)2(	

		ج5،	�س107.			
وادعـــة	من	ناحية	جنـــد،	ومن	قراها	بقعة،	وعمـــران،	واأعلى	وادي	جنران،	انظـــر:	ياقوت	احلموي،	معجم	 	)3(

البلدان،	ج5،	�س70	.
�صاكر	:	هو	خمالف	باليمن	عن	ميني	�صنعاء،	امل�صدر	ال�صابق،	ج3،	�س310،	الهمداين،	ال�صفة،	�س162	. 	)4(

العمري،	طريق	البخور،	�س	57	. 	)5(
البيهقـــي،	اأبـــو	بكـــر	اأحمد،	دلئل	النبوة،	حتقيـــق:	عبداملعطي	قلعجـــي،	)	دار	الكتب	العلميـــة،	ودار	الريان	 	)6(

للرتاث،	ط1،	1408هـ/1988م(،	ج5،	�س	386.					
عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	19	.			 	)7(

الأخـــدود:	هـــو	ال�صق	امل�صتطيل	الغائ�ـــس	يف	الأر�س.انظر:	ابن	منظور،	ل�صان	العـــرب،	ج3،	�س160.	ومتثل	 	)8(
قرية	الأخدود	املدينة	القدمية،	التي	كانت	مكانًا	للنمو	والزدهار	قبل	امليالد،	انظر:

 AL- marih, Salih : "NAJRAN", oP. cit , p365  
البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج2،	�س	660	.			 	)9(

تقع	اأ�صفل	اجلوف،	وهي	من	موارد	مياه	بني	احلارث	بن	كعب	.	الهمداين،	ال�صفة،	�س	229	. 	)10(
من	موارد	بني	احلارث	بن	كعب	:	رحبة	بئر	عد،	اأي	ل	ين�صب	ماوؤها،	الهمداين،	امل�صدر	ال�صابق،	�س	�س	228،	229.	 	)11(
الُغماريـــة	مـــن	العيون	التي	تقع	بني	جنران	واجلوف،	واجلفر	بالفتح	ثم	ال�صكون	وهي	البئر	الوا�صعة	القعر	.	 	)12(

الهمداين،	امل�صدر		نف�صه،	�س	229،	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج2،	�س	146.
الهمداين،	امل�صدر	ال�صابق	.			 	)13(
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وي�صـــف	الأ�صمعـــي)1(	الـــروة	النباتيـــة	يف	�صبـــه	اجلزيـــرة	العربيـــة،	وخ�صو�صـــًا	
يف	منطقـــة	ال�صـــراة	املمتـــدة	مـــن	الطائـــف	اإىل	جنـــران،	فيقـــول:	" ومـــن	نبـــات	جبـــال	
ال�صـــراة	:	ال�صـــث	)2(،	والعرعـــر،	والّطبـــاق)3(،	وال�صـــرب	وهو	جـــوز	اجلبـــل،	واملظ،	وهو	
رمـــان	الـــرب	ُينـــور	ول	يعقـــد،	والنحـــل	يـــاأكل	املـــظ	ويجـــود	الع�صـــل	عليـــه	..	والقـــان)4(،	
	والن�صـــم)5(،	وال�صوحـــط	)6(،	والنبـــع،	والتاألـــب	)7(،	واحلماط	)8(،	واحلثيـــل	)9(،	والرنف،	
�صجـــر	 وهـــو	 وال�صـــوع،	 الـــرب)11(،	 يا�صمـــني	 وهـــو	 والظيـــان،	 الـــرب)10(،	 بهرامـــج	 	وهـــو	
البـــان	)12(،	واخلـــزم)13(،	والعتم)14(،	وهـــو	الزيتون	الربي"،	ومن	هـــذه	الأ�صجار	ما	كان	
ي�صتخدم	يف	التعدين	مثل:	العرعر	الأحمر	)15(،	والطلح	الأبي�س)16(،	وال�صث،	والعفار	)17(،	

الأ�صمعـــي،	عبد	امللك	بن	قريب،	كتاب	النبات،	حتقيق:	عبداهلل	يو�صف	الغنيم،	)	مطبعة	املدين	ـ	القاهرة،	 	)1(
ط1،	1392هـ/1972م(،	�س36،	37	.			

:		من	�صجر	اجلبال،	وهو	طيب	الريح،	ُمُر	الطعم	.	ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	158	.			 ثُّ ال�صَّ 	)2(
الطبـــاق:	هـــو	نبات	ع�صبي	معمر،	من	الف�صيلة	املركبة	الأنبوبية	الزهـــر.	انظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	املعجم	 	)3(

الو�صيط،	ج2،	�س551.			
ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج13،	�س	329	.			 	)4(

�َصُم:	�صجر	جبلي	ُتتخذ	منه	الق�صّي	.	امل�صدر	ال�صابق،	ج12،	�س576؛	اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	نف�صه،	ج2،	�س924.			 النَّ 	)5(
ال�صوحـــط	�صـــرب	من	�صجر	جبال	ال�صـــراة،	تتخذ	منه	الق�صّي	؛	ونباته	ق�صبان	تنمـــو	كثرية	من	اأ�صل	واحد،	 	)6(
وورقـــه	طـــوال،	ولـــه	ثمرة	مثل	العنبـــة	الطويلـــة	اإل	اأن	طرفها	دقيق	.	وهـــي	لينة،	توؤكل،	واحدتـــه	�صوحطة	.	

اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	ال�صابق،	ج1،	�س474.	.			
األُب:	�صجر	يتخذ	منه	الق�صّي	.	الفريوز	اأبادي،	جمد	الدين	حممد	بن	يعقوب،	القامو�س	املحيط،	حتقيق:	 التَّ 	)7(

مكتب	حتقيق	الرتاث	يف	موؤ�ص�صة	الر�صالة،	)	ط8،	1426هـ/2005م(،	�س	61	.			
�صجر	�صبيه	ب�صجر	التني	.	انظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	نف�صه،	ج1،	�س	198	.			 	)8(

ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج11،	�س	142	.			 	)9(
نُف	وهو	من	اأ�صجار	اجلبال	طيب	الرائحة	.	امل�صدر	ال�صابق،	ج2،	�س	217.				 البهرامج	:	ال�صجر	الذي	يقال	له	الرَّ 	)10(
الّظيـــان:	مـــن	اأ�صجـــار	اجلبال،	وهـــو	يا�صمني	الرب،	واحدتـــه	ظيانة	.	انظـــر:	ابن	�صيده،	اأبـــو	احل�صن	علي،	 	)11(

املُخ�ص�س،	)	دار	اإحياء			الرتاث	العربي	ـ	بريوت،	1417هـ/1996م(،	ج3،	�س	232	.	
ال�صـــوع:	هـــو	�صجر	البان،	والبان	�صـــرب	من	ال�صجر،	لني	ورقـــه	كورق	ال�صف�صاف،	وي�صبـــه	به	احل�صان	يف	 	)12(

الطول	واللني،		ابراهيم	م�صطفى،	املعجم	الو�صيط،	ج1،	�س	500	،	770			.	
اخلزم	:	هو	�صجر	تتخذ	من	حلائه	احلبال،	واخلو�س	.	املرجع	ال�صابق،	ج1،	�س	233	. 	)13(

الُعتم	:	هو	الزيتون	وقيل	�صيء	ي�صبهه	ينبت	بال�صراة.	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج12،	�س	380	. 	)14(
ابن	�صيده،	امل�صدر	نف�صه،	ج3،	�س	232	.			 	)15(

الطلـــح:	�صجرة	طويلة	لهـــا	ظل،	ي�صتظل	بها	النا�س	والإبـــل،	وورقها	قليل،	ولها	اأغ�صـــان	طوال	عظام	،ولها	 	)16(
�صوك	كثري،	و�صاق			عظيمة	ل	تلتقي	عليه	يد	الرجل	؛	تاأكل	الإبل	منها	اأكاًل	كثريًا،	ول	ينبت	الطلح	اإل	باأر�س	

غليظة	�صديدة	.	ابن			منظور:	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	530	.			
العفـــار:	وهـــي	�صجرة	فيها	نـــار،	لي�س	يف	غريها	مـــن	ال�صجر،	وي�صوى	مـــن	اأغ�صانها	الزنـــاد،	فيقتدح	بها،	 	)17(

امل�صدر	ال�صابق،	ج4،				�س	583	.			
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والقـــرظ)1(،	والعتـــم،	والن�صم،	والب�صـــام)2(،	اأما	الكنـــدر	فهو	اللبان،	وهـــو	�صمغ	�صجرة	
�صائكة،	موجودة	يف	جبال	جنران	)3(،	والأثل	وله	عدة	اأنواع،	منها	الطرفاء)4(،	وُت�صتخدم	

اأخ�صابه	يف	عدة	�صناعات	مثل	البيوت،	والأواين	اخل�صبية،	واملحراث	اخل�صبي	)5(.	
ومتتلـــك	جنران	ثـــروة	حيوانية	جيدة	فقـــد	ورد	ذكرها	يف	كتب	اخلـــراج،	والأموال،	
وغريها	التي	اأكدت	وجود	مثل	هذه	الروة	،	وكانت	مدعاة	لت�صريعات	�صريبية	متعددة)6(،	
فقـــد	�صالح	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص 	ن�صارى	جنـــران،	على	اأن	يدفعوا	جزءًا	من	الفدية،	مبا	يوازي	
قيمتـــه	�صالحًا،	اأو	خياًل،	اأو	عرو�س	جتارة	،اإذا	تع�صـــر	عليهم	دفع	احُللل	)7(،		كما	تتوافر	
يف	جنـــران	ثـــروة	معدنية	ففيها	مـــن	املعـــادن	:	الذهب،	والف�صـــة،	واحلديـــد،	والعقيق،	
والر�صا�ـــس)8(	.	وتربـــة	جنران	خ�صبة	ومعتدلـــة	املناخ	على	مدار	العـــام،	وهذه	العوامل	
�صاعدت	على	ال�صتقرار	الب�صري	يف	بالد	جنران،	والعمل	بالزراعة)9(	،ومل	ت�صلم	جنران	
مـــن	بع�س	الكـــوارث	الطبيعية،	فيذكر	ابن	املجـــاور	اأنه	اأ�صابها	وعمـــوم	ال�صروات	قحط	
وجـــدب	�صديد)10(،	وكانت	جنـــران	تتعر�س	لالأمطـــار	الغزيرة،	التي	تندفـــع	يف	الأودية،	
وجتـــرف	القرى	والزروع،	وكون	اأمطارهـــا	مو�صمية،	فقد	متر	اأوقات	طويلة	دون	اأن	تهطل	
اأمطـــار،	فتتعر�ـــس	للجفـــاف)11(	.	ومن	ذلك	مـــا	مرت	به	جنران	ومـــا	جاورها	من	بلدان	

القرظ	:	�صجر	عظام،	لها	�صوق	غالظ	اأمثال	�صجراجلوز،	وورقه	اأ�صغر	من	ورق	التفاح،	وله	حب	يو�صع	يف	املوازين،	 	)1(
وهو	ينبت	يف	القيعان،	واحدته	قرظة،	وبها	�صمي	الرجل	قرظة	وقريظة،	واإبل	قرظية	:	تاأكل	القرظ،	واأدمي	قرظي	:	
مدبوغ		بالقرظ،	وكب�س	قرظي،	وقرظي	:	من�صوب	اإىل	بالد	القرظ،	وهي	اليمن،	امل�صدر	ال�صابق،	ج4،	�س	583.			
الب�صـــام:	الواحـــدة	ب�صامة	وهو	�صجر	طيب	الريح	والطعم،	ذو	�صاق،	وُيتخذ	منه	ال�صواك	.	انظر:	ابن	�صيده،	 	)2(

امل�صدر	نف�صه،	ج3،	�س	262	.
الهمـــداين،	كتـــاب	اجلوهرتني،	�س	251،	اأبو	الف�صل،	ال�صيد	اأحمد،	اجلزيـــرة	العربية	قبل	ظهور	الإ�صالم،	 	)3(

جملة	الدارة،	ع4،	)	دارة	امللك	عبد	العزيز	ـ	الريا�س،	1395هـ/1975م(،	�س	146.	
الطرفـــاء:	من	النبـــات،	ومنه	اأ�صجار	وجنبات	مـــن	الف�صيلة	الطرفاوية،	ومنه	الأثـــل	.	اإبراهيم	م�صطفى،	 	)4(

املعجم	الو�صيط،	ج2،	�س	555	.	
الربيهي،	اإبراهيم	بن	نا�صر،	احلرف	وال�صناعات	يف	�صوء	نقو�س	امل�صند	اجلنوبي،	)	وكالة	الآثار	واملتاحف	 	)5(

ـ	الريا�س،	ط1،	1421هـ/2000م(،	�س135	.
اأبو	يو�صف،	يعقوب	بن	اإبراهيم،	كتاب	اخلراج،	)	املطبعة	ال�صلفية	ـ	القاهرة،	ط5،	1396هـ(،	�س	�س	82،	83.				 	)6(
احللة	ت�صاوي	الأوقية،	ووزن	الأوقية	اأربعون	درهمًا	من	الف�صة	.	البالذري،	فتوح	البلدان،	ج1،	�س	76ـ	77	.			 	)7(

الهمداين	:	اجلوهرتني،	�س	86	ـ	90	. 	)8(
العمري،	طريق	البخور،	�س	57	.				 	)9(

ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	212	. 	)10(
عبدالوهـــاب	�صربة،	احلياة	القت�صادية	والجتماعية	يف	اليمن	يف	القرن	الأول	الهجري،	ر�صالة	ماج�صتري،	 	)11(

)	جامعة	امللك	�صعود،	1405هـ(،	�س	18	.	
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اليمـــن	وال�صـــروات،	باأزمة	�صديدة	.	ومكثـــوا	�صنة	جرداء،	�صموها	�صنـــة	اجلمود،	جلمود	
الرياح	فيها،	وانقطاع	الأمطار،	وذهاب	املا�صية	وهزلها،	وقلة	الأطعمة،	وجفاف	املياه	يف	
الأوديـــة	والآبـــار،	وقد	اأ�صار	الهمداين	اإىل	هذه	ال�صنـــة	بقوله	:	" وت�صمى	مثل	هذه	ال�صنة	:	
احلطمة،	والأزمة،	واللزبة،	واملجاعة،	والرمد،	وكحل،	والق�صر،	وال�صدة،	واحلاجز")1(،	

واأن�صد	ال�صعراء	يف	هذه	ال�صنة	�صعرًا	يت�صرعون	فيه	اإىل	اهلل	)2(	.	
4ـ كان لالإ�ســالم اأثــر اإيجابي على احلياة القت�ساديــة )3(،	فقد	نظم	ملكية	الأرا�صي	
الزراعيـــة،	مـــن	حيـــث	اأن	ملكيتها	تعـــود	اإىل	من	ا�صت�صلحهـــا	اأوًل	؛	مما	يجعـــل	الإن�صان	
يحر�ـــس	علـــى	ا�صتغـــالل	الأر�س	وزراعتها،	فقـــد	روى	اأبو	داود	يف	�صننـــه	" اأن	ر�صول	اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال	من	اأحيا	اأر�صًا	ميتة	فهي	له	" قال	:" فلقد	خربين	الذي	حدثني	هذا	احلديث:	
اأن	رجلـــني	اخت�صمـــا	اإىل	ر�صـــول	اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غر�س	اأحدهما	نخـــاًل	يف	اأر�س	الآخر،	فق�صى	
ل�صاحـــب	الأر�س	باأر�صـــه،	واأمر	�صاحب	النخـــل	اأن	يخرج	نخله	منها،	قـــال	فلقد	راأيتها	
واإنهـــا	لت�صـــرب	اأ�صولها	بالفوؤو�ـــس،	واأنها	لنخل	ُعم)4(	حتى	اأخرجـــت	منها")5(،	ولأن	من	
النا�س	من	ميلك	الأر�س	وال�صجر،	اأو	ميلك	الأر�س	ولكن	ل	ي�صتطيع	�صقيها	ورعايتها،	اإما	
لعـــدم	معرفته	باأمور	الزراعة	اأو	لن�صغاله،	ولأن	هناك	من	يقدر	على	العمل،	لكن	ل	ميلك	
الأر�ـــس؛	فمن	اأجل	ذلك	كله	اأبـــاح	الإ�صالم	امل�صاقاة	واملزارعة؛	تنميـــة	للروة	الزراعية،	
وت�صغياًل	لالأيدي	العاملة،	التي	متتلك	القدرة	على	العمل	ول	متلك	املال،	كما	نهى	الر�صول 
ملسو هيلع هللا ىلص عن	املحاقلة،	وهي	بيع	احلنطة	يف	�صنبلها	بحنطة	�صافية)6(	.	ولذا	انتع�صت	الزراعة	
يف	جنران	انتعا�صًا	كبريًا	خالل	القرن	الأول	الهجري،	بف�صل	الإ�صالم	وتعاليمه	ال�صمحة،	

الهمداين،	ال�صفة،	�س	333	. 	)1(
امل�صدر	نف�صه	.	 	)2(

للمزيـــد	عـــن	دخول	بالد	جنـــران	يف	دولة	الإ�صالم	يف	عهـــد	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص	(	واخللفـــاء	الرا�صدين،	انظر	:	 	)3(
�صـــرية	ابـــن	ه�صام،	وكتب	التاريخ	الرئي�صية	مثل:	الطربي،	وابن	الأثري،	وابن	كثري،	وابن	خلدون	وغريها	.	و	

انظر	غيثان	بن	جري�س	.	جنران	)	ق1ـ	ق4هـ(	ج1،	)	562(	�صفحة	.
،	اإذا	كانت	طواًل،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	 ُعم:	اأي	طوال،	مفردها	عميم،	فيقال	:	نخلة	عميم،	ونخل	ُعمَّ 	)4(

ج12،	�س	423	.	
	بريوت	/	د.	ت	(،	حديث	رقم	)3076(،	 اأبو	داود،	�صليمان	بن	الأ�صعث،	�صنن	اأبو	داود،	)	دار	الكتاب	العربيـ	 	)5(

ج3،	�س	143	.
	البخـــاري،	حممد	بـــن	اإ�صماعيل،	اجلامع	ال�صحيح	املخت�صر،	حتقيق:	م�صطفـــى	ديب	البغا،	،	ط3،	)	دار	 	)6(
ابن	كثري،	اليمامة،	بريوت،	1407هـ/1987م(،	ج2،	�س	768؛	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج11،	�س	160	؛	

اأبو	حبيب	�صعدي،	القامو�س	الفقهي،	)	دار	الفكر،	دم�صق	ـ	�صورية،	ط2،	1408هـ/1988م(،	�س	95	.	
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حتـــى	و�صفهـــا	بع�س	ال�صعـــراء	بـ	:	" جنران	احلقـــول" )1(،	كما	يف	قـــول	ال�صاعر	مزاحم	

العقيلي	)2(	:	
اإىل  احلــــــــقــــــــول  جنـــــــــــــران  بــــــــن  فــالأغــوال من كثب)4( مــــــــا    )3( اأعــالم �سارة 

وقد	تعددت	املنتجات	الزراعية،	وا�صتخدم	بع�صها	يف	�صناعة	اخلمر،	فحرمه	الإ�صالم،	
ففـــي	حديـــث	اأحمد	بن	حنبل	:	" عن	اأبي	اإ�صحاق	عن	رجل	مـــن	جنران،	اأنه	�صاأل	ابن	عمر	
فقـــال	:	اإمنـــا	اأ�صاألـــك	عن	اثنتني	:	عـــن	الزبيب	والتمـــر،	وعن	ال�صلم	يف	النخـــل،	فقال	ابن	
عمـــر	:	اأُتـــي	ر�صول	اهلل	 ملسو هيلع هللا ىلص 	برجل	�صكران،	فقال	اإمنـــا	�صربت	زبيبًا	ومترًا،	فقال	:	فجلده	
احلد،	ونهـــى	عنهما	اأن	ُيجمعا")5(،	ون�صتنتج	من	هذا	الن�س،	اأن	الإ�صالم	قد	حرم	�صناعة	
اخلمـــر،	التي	كانت	منت�صرة	يف	جنران،	كما	حرم	الربـــا،	والحتكار،	والغ�س،	وبيع	اخلمر،	
واملحرمـــات	عامـــة	من	اأ�صنـــام،	واآلت	لهو	وغريهـــا،	واهتم	الإ�صالم	باملوازيـــن	واملكاييل،	
باعتبارهـــا	من	اأ�صا�صيات	جناح	التجارة،	وركيزة	اأ�صا�صيـــة	للرخاء	القت�صادي)6(،	واأُمنت	
الطـــرق،	وقل	ال�صلُب	والنهُب،	كمـــا	اأ�صبح	الراعي	ينتجع	املراعي	البعيدة	املخ�صبة	باإبله	اأو	
بغنمه،	وُي�صارك	اإخوانه	امل�صلمني	من	قبائل	اأخرى،	يف	املرعى	اآمنًا	على	نف�صه	وماله	.		

اأما	املرافق	يف	جنران	فكان	يقال	لها	:	الأرفاق،	وهي	مقاعد	للنا�س	بالأ�صواق	واأفنية	
ال�صـــوارع،	ومنـــازل	الأ�صفـــار	على	الطرق	)7(،	ومـــا	حتتويه	من	اآبار	واأ�صجـــار	،وغري	ذلك	
ممـــا	ُيعد	منفعة	عامـــة	للجميع،	ول	ميلكها	اأفـــراد،	وكان	على	احلاكـــم	حفظها،	والقيام	
برعايتهـــا)8(،	فاأ�صبحت	طرق	التجـــارة	طرقًا	للحج،	عامرة	باحلجـــاج	واملعتمرين،	مما	

البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج4،	�س	1129	. 	)1(
هـــو	مزاحـــم	بن	عمرو	بن	مرة	بن	احلـــارث،	من	بني	عقيل	بن	كعب،	من	عامر	بـــن	�صع�صعة،	�صاعر	غزل،	 	)2(
بـــدوي،	مـــن	ال�صجعان،	عا�س	يف	القـــرن	الأول	الهجري،	وتويف	عام	120هــــ/738م(،	انظر:	الزركلي،	خري	

الدين،	الأعالم،	)دار	العلم	للماليني	ـ	بريوت،	ط5،	1980م(،	ج7،	�س	211	.	
�صارة:	هو	ا�صم	جبل	يف	ديار	بني	اأ�صد	:	انظر:	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج3،	�س	388	.	 	)3(

	كثب:	بفتح	اأوله	وك�صر	ثانية،	جبل	اأ�صود	مما	يلي	حدود	اليمن	.	البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج4،	�س	1129. 	)4(
	ابـــن	حنبـــل،	اأحمد	ال�صيباين،	م�صند	الإمام	اأحمد	بن	حنبـــل،	)	موؤ�ص�صة	قرطبة،	القاهرة،	د.	ت	(،	حديث	 	)5(

رقم	)5067(،	ج2،	�س	46.
�صكـــري،	حممد	�صعيد،	الأو�صاع	القبلية	يف	اليمن	منذ	بداية	الع�صر	الرا�صدي	وحتى	الفتنة	الكربى،	ر�صالة	 	)6(

ماج�صتري،	)جامعة	دم�صق،	1986م(،	�س	126.
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج8،	�س	276	. 	)7(

	املـــاوردي،	اأبو	احل�صن	علي	بن	حممد،	كتاب	الأحكام	ال�صلطانية	والوليات	الدينية،	حتقيق	:	اأحمد	مبارك	 	)8(
البغدادي،	)	مكتبة	دار	ابن	قتيبة	ـ	الكويت،	ط1،	1409هـ/1989م(،	�س	�س	244،	245	.
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�صجـــع		التجـــارة،	كمـــا	انت�صر	الأمـــن،	فاأ�صبح	التاجـــر	ينتقل	بتجارتـــه	ل	يخ�صى	اإل	اهلل،	
واأ�صبحـــت	الأر�س	كلها	اإ�صالمية	.	وكانـــت	الطرق	اليمنية	بالفعل	اإحدى	الطرق	التجارية	
القدميـــة،	وذلك	قبل	ظهور	الإ�صالم،	وقد	ا�صتخدمـــت	جنبًا	اإىل	جنب	مع	طريق	البخور،	
وهنـــاك	مـــن	راأى	اأن	ظهور	الإ�صالم،	قد	اأثر	�صلبـــًا	على	التجارة	يف	جنران	حيث	يقول	:	" 
ومـــع	ظهور	الإ�صالم	انخف�صت	هذه	التجـــارة،	وبداأ	ا�صتخدام	هذه	الطرق	الربية	من	قبل	
احلجـــاج	القادمني	من	جنران	واليمن،	ولي�س	بوا�صطـــة	القوافل	التجارية،	وكان	الطريق	
اليمنــــي	يف	الوقت	نف�صه،	ُي�صتخدم	مــــن	قبل	جيو�س	الفتح	الإ�صالمي	يف	عــــام	)630ـ	633م()1(،	
ولكن	كيف	يوؤثر	الإ�صالم	�صلبًا	على	التجارة،	اإذا	كان	مو�صم	احلج	من	اأكرب	موا�صم	الربح	
للتجار	؟	وفيه	يبيع	التجار	من	اأهل	مكة	ما	عندهم	لالأعراب	القادمني	اإليها	من	البادية،	
	ولأهـــل	القـــرى	البعيدة	عن	مكـــة	وي�صرتون	منهم	مـــا	يحملونه	معهم	من	مـــواد	و�صلع)2(.	
	واأكـــد	كذلـــك	ابن	جبـــري	عندما	و�صـــف	قبائل	ال�صـــرو	املائريـــن	باأنهـــم	:	" يجمعون	بني	
النيـــة	يف	العمـــرة	ومرية	البلد،	ب�صروب	مـــن	الأطعمة	..	ولول	هذه	املـــرية	لكان	اأهل	مكة	
يف	�صظـــف	مـــن	العي�س" )3(.	وهنا	دللـــة	على	اأنه	بعد	ظهور	الإ�صـــالم،	عادت	احلياة	اإىل	
طـــرق	القوافل	التجارية	القدمية	التي	حتولـــت	اإىل	دروب	لقوافل	احلجاج،	كما	عاد	معها	
النتعا�ـــس	القت�صـــادي،	ون�صـــاأت	مدن	وقرى	على	هـــذه	الدروب،	واهتم	احلـــكام	والولة	
	بهـــذه	الطـــرق	؛	فحفـــرت	الآبـــار،	واأُن�صئت	الـــربك	لتوفري	املـــاء،	واأُقيمـــت	ال�صرتاحات	

خلدمة	احلجاج	)4(.	
واأقــ�ل :	اإن	الإ�صالم	مـــن	اأهم	العوامل	املوؤثرة	يف	احليـــاة	القت�صادية	؛	ق�صى	على	
املنازعات	بني	القبائل،	ودعا	اإىل	التاآلف	واملودة،	وحدث	ا�صتقرار	يف	البادية	واحلا�صرة،	
ومل	حتـــدث	هجرات	اإل	يف	�صبيل	اهلل،	اإبـــان	التو�صع	يف	الفتوحات	الإ�صالمية،	وعلى	�صوء	
هذا	ال�صتقرار	الذي	منحه	الإ�صالم	للحا�صرة	والبادية	يف	جنران،	حتددت	معامل	الأر�س	
فيها،	كما	جنت	جنران	ثمار	ما	تدفق	على	الدولة	الإ�صالمية	يف	املدينة	من	الغنائم،	نتيجة	

(1) Al-Thanayan, Muhammad bin Abdulrahman Rashid : " THE YEMENEPILGRAIMGE 
ROAD ", Roads of Arabia , Musee Louvre, Paris 14July – 27 September 2010 
(Printed by Graeiche Marini VillordaItalyin , 2010), p480.

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب	قبل	الإ�صالم،	)	جامعة	بغداد،	ط2،	1413هـ	/1993م(،	ج7،	�س	381.	 	)2(
ابن	جبري،	رحلة	ابن	جبري،		)	دار	�صادر	ـ	بريوت،	د.	ت	(،	�س	110	. 	)3(

ال�صويـــان،	�صعد	العبد	اهلل،	واآخرون،	طرق	التجارة	واحلـــج،	مو�صوعة	الثقافة	التقليدية	يف	اململكة	العربية	 	)4(
ال�صعودية،	)	الدائرة	للن�صر	والتوثيق	ـ	الريا�س،	ط1،	1420هـ/2000م(،	�س	114	.
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لفتح	بالد	ال�صام	وفار�س،	�صواء	ما	كان	مبا�صرًا	ياأخذه	اجلند	امل�صاركون	يف	املعارك	بتوزيع	
اخلم�ـــس،	اأو	ما	كان	اأثرًا	للتح�صن	القت�صادي	ب�صكل	غري	مبا�صر،	كمردود	لتدفق	الأموال	
علـــى	التجارة	وال�صناعة،	ولهـــذا	فاإن	ظهور	الإ�صالم،	وتكون	الدولـــة	الإ�صالمية	بزعامة	
الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء	الرا�صدين	من	بعده،	جاء	ليلبي	طموحات	�صتى	حلركة	التجارة	.	
ومما	دعم	هذا	ال�صتقرار،	و�صاعد	على	حتديد	معامل	الأر�س،	تلك	الإقطاعات	التي	كان	
يقطعهـــا	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص للوافدين	عليه	باإ�صالمهم،	اأو	اإقرارهم	علـــى	ما	اأ�صلموا	عليه	من	
اأر�ـــس	ومياه،	وتبني	ذلك	من	خالل	اإقرار	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اأهل	جنران	)	م�صلمني	وذميني(	
علـــى	ما	يف	اأيديهم	من	عقار	واأمالك،	على	اأن	يدفعوا	اجلزية	واخلراج	املفرو�س	عليهم،	
وهـــذا	ُيعـــد	مبنزلة	الإقطاع	واملنحة،	وكان	كثري	من	تلك	الوفـــود،	يطلبون	من	الر�صول	اأن	
يكتب	لهـــم	بذلك	كتابًا	اأو	عهدًا	مكتوبًا،	يحملونه	يف	عودتهم	ملوطنهم،	وظلت	تلك	الكتب	
والعهـــود،	يحتفظ	بها	النا�س	�صنني	عديدة،	ويتوارثها	الأبناء	عن	اآبائهم،	اعتزازًا	بها)1(،	
ومـــن	ذلك	كتاب	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص لبني	ال�صبـــاب	من	بلحارث	بن	كعب	:	" اإن	لهم	�صارية	)2(	
ورافعها،	ل	يحاقهم	فيها	اأحد" )3(،	كما	كتب	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص لعبد	يغوث	بن	وعلة	احلارثي:	

" اإن	له	ما	اأ�صلم	من	اأر�صها	واأ�صائها،	يعني	نخلها")4(.	
5ـ للجانــب ال�سيا�سي والإداري والجتماعي اأثر اإيجابي على القت�ساد،	فالأبناء	من	
الفر�ـــس	حكموا	اليمن	قبل	ظهور	الإ�صالم،	وكان	مقرهـــم	�صنعاء،	ومل	ميتد	حكمهم	اإىل	
	وقتئذ.	 جنران	ب�صورة	مبا�صرة؛	اإذ	كان	روؤ�صاء	القبائل	هم	احلكام	احلقيقيني،	فالقبيلةـ	
هـــي	�صاحبـــة	ال�صلطة	على	اأر�صها،	ول	ينتزع	منها	ال�صيـــادة	اإًل	قبيلة	اأقوى	منها،	ول	متر	
	بهـــا	قبيلـــة	اإل	باإذنها	؛	ومعظم	الأماكـــن	ت�صمى	باأ�صماء	القبائـــل	امل�صيطرة	عليها،	فيقال	
لنجـــران	:	بـــالد	بني	احلـــارث	)5(،	حيث	كانـــت	القبيلة	الرئي�صية	يف	جنـــران	وقت	ظهور	
الإ�صـــالم،	وقبيلة	بنـــي	احلارث	بن	كعـــب	)	بلحارث(	من	مذحج،	املنحـــدرة	من	همدان	

اأبو	يو�صف،	اخلراج،	�س	�س	77،	78،	79	.	 	)1(
ال�صرب	وهو	امل�صلك	والطريق،	وال�صرب	بالفتح	:	املال	الراعي	ويق�صد	باملال	الإبل،	وقيل:	الإبل	وما	رعى	من	 	)2(
املـــال،	وظبيـــة	�صارية	:	ذاهبة	يف	مرعاها	.	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج1،	�س	462	؛	الزبيدي،	حممد،	تاج	

العرو�س	من	جواهر	القامو�س،	)	دار	الهداية،	د.	ت	(،	ج3،	�س	54	.	
حميـــد	اهلل،	حممد،	جمموعة	الوثائق	ال�صيا�صية	للعهد	النبوي	واخلالفة	الرا�صدة،	)	دار	النفائ�س	ـ	بريوت،	 	)3(

ط6،	1407هـ/1987م(،	�س	168.
حميد	اهلل،	املرجع	ال�صابق،	�س	�س	169،	170	. 	)4(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	�س	228،	283	.		 	)5(
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بـــن	زيـــد،	وتتزعمهم	اأ�صرة	بني	عبداملدان	بني	الديـــان	)1(،	ويف	عهدهم	ا�صتقلت	جنران	
ب�صوؤونهـــا	؛	اإذ	كان	يديرهـــا	�صاداتها	واأ�صرافهـــا،	والذين	اأ�صندت	اإليهـــم	مهام	خمتلفة	؛	
لتنظيم	جنـــران	واإدارتها،	حتى	اأ�صبح	لهم	نظـــام	اإداري،	و�صيا�صي،	وروحي	خا�س	ميثل	
اجلهـــة	العليا	يف	حكمهـــا،	ويتاألف	هذا	النظام	من	:	ال�صيد	وهو	من	يتوىل	ال�صوؤون	املالية،	
كما	اأنه	م�صوؤول	عن	ت�صيري	قوافلهم	التجارية،	والعاقب	وعمله	رئا�صتهم	وتدبري	اأمورهم،	
والأ�صقـــف	وهو	املرجع	الديني	لهم،	)2(	فقد	عملوا	على	تنظيم	�صوؤون	جنران	حتت	رئا�صة	
	كغريها	من	مدن	واأم�صار	 وحكم	بني	عبداملدان،	اإىل	اأن	ظهر	الإ�صالم،	فخ�صعت	جنرانـ	
العامل	القدميـ		حلكم	الإ�صالم	وت�صريعاته،	وبقي	الن�صارى	من	اأهلها	على	دينهم،	واهتموا	
مب�صاحلهـــم	القت�صادية،	وعالقاتهم	ال�صيا�صية	مع	الدولة	الإ�صالمية	يف	املدينة	يف	عهد	

الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص ؛	فقبلوا	دفع	اجلزية)3(.	
وكان	للرتتيبـــات	الإداريـــة	التـــي	و�صعهـــا	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص الأثـــر	الفعـــال	يف	احليـــاة	
القت�صاديـــة	يف	جنران	؛	فقد	كتب	لهم	بحرية	الت�صـــرف	على	ما	حتت	اأيديهم	من	قليل	
وكثري)4(،	واأقـــر	امللكية	الفردية	واجلماعية	للقبيلة	يف	جنران،	وبني	املنافع	العامة،	وجاء	
الإ�صـــالم	مبـــا	طهر	النف�ـــس	؛	فاجتهـــت	يف	عبادتها	اإىل	بارئهـــا،	و�صار	معيـــار	التفا�صل	
بـــني	النا�ـــس	تقـــوى	اهلل،	والـــولء	هلل	ولر�صولـــه،	والطاعـــة	لأويل	الأمـــر،	واأ�صبـــح	العدل	
�صقفـــًا	ي�صتظـــل	به	اجلميع،	ثم	تنـــاوب	على	حكم	جنران	عدد	من	اأبنـــاء	القبيلة،	ثم	عني	
الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص اأبا	�صفيان	بن	حرب	على	جنران،	واأر�صـــل	معاذ	بن	جبل	على	اليمن	اأمريًا	
وقا�صيـــًا	وجابيًا	ل�صدقاتها)5(،	وتناوب	علـــى	اأمر	الق�صاء	واحلكم	الإداري	فيها	عدد	من	
	ال�صحابـــة	ـ	ر�صـــوان	اهلل	عليهم	ـ	ومن	اأبرزهـــم:	عمرو	بن	حزم	اخلزرجـــي	الأن�صاري،	
واأبـــو	�صفيان	بن	حرب،	يف	زمن	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص )6(،	وجرير	بن	عبداهلل	الَبجلي،	ويعلى	ابن	
اأمية	بن	اأبي	عبيدة	احلنظلي،	على	عهد	اأبي	بكر	ال�صديق،	وعمر	بن	اخلطاب،	وعبيداهلل	

عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	�س	68،	69.		 	)1(
ابن	ه�صام،	ال�صرية	النبوية،	ج3،	�س	112	. 	)2(

امل�صـــدر	نف�صـــه،	ج3،	�س	113	؛	امل�صـــري،	جميل	عبداهلل	.	اأثر	اأهل	الكتـــاب	يف	الفنت	واحلروب	الأهلية	يف	 	)3(
القرن	الأول	الهجري،	)	مكتبة	الدار	ـ	املدينة	املنورة،	ط1،	1410هـ/1989م(،	�س84

ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	226.	 	)4(
القوا�صمي،	�صحر	يو�صف،	التجارة	الدولية	ودولة	اخلالفة	يف	�صدر	الإ�صالم	منذ	فرتة	الر�صول	وحتى	اأواخر	 	)5(

الدولة	الأموية،	ر�صالة	ماج�صتري	)	جامعة	النجاح	الوطنية	ـ	فل�صطني،	1419هـ/1999م(،	�س78	.
البالذري،	فتوح	البلدان،	ج1،	�س83،	الطربي،	تاريخ	الأمم	وامللوك،	ج2،	�س195	؛	جواد	علي،	املف�صل،	ج4،	 	)6(	

					�س191؛	حميد	اهلل،	جمموعة	الوثائق	ال�صيا�صية،	�س211.
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ابـــن	عبد	املطلب	يف	عهد	علي	بن	اأبـــي	طالب)1(،	وعثمان	بن	عفان	الثقفي،	وفريوز	الديلمي،	
وبحـــريا	بن	ري�صان	احلمريي)2(،	وال�صحـــاك	بن	فريوز	الديلمي	يف	عهـــد	الدولة	الأموية)3(.
كمـــا	�صعى	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص وخلفاوؤه	الرا�صدون	من	بعده	لإحياء	الأر�س	املوات،	وذلك	باإقطاعها	
للم�صلمـــني	؛	لتعمريهـــا)4(،	وتنوعـــت	اإقطاعـــات	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص مـــا	بني	اإقطاع	اأر�ـــس	معلومة	

ومعروفة	احلدود	وامل�صاحة،	اإىل	اإقطاع	اآبار	وعيون	ماء،	ومعادن،	واأر�س	مزروعة	)5(	.
واأر�صـــل	اخلليفـــة	عمر	بن	اخلطـــاب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	يعلى	بـــن	اأمية	اإىل	جنران،	
واأمره	اأن	يقوم	باإجالء	ن�صارى	جنران	عنها،	وجرى	بينه	وبني	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�صي	
اهلل	عنه	-	مكاتبات	ب�صاأن	كيفية	الإجالء،	وتقدير	ممتلكاتهم	وتعوي�صهم	عنها،	ثم	ت�صلم	

اأرا�صيهم،	وقام	بتوزيعها	على	من	يقومون	بزراعتها،	ل�صالح	الدولة	الإ�صالمية	)6(.	
واجلديـــر	بالذكر	اأن	اخللفاء	الرا�صدين	كانوا	يهتمون	باأمور	جنران	اهتمامًا	كبريًا،	
فقـــد	اهتـــم	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	باأمر	غالء	الأ�صعار	؛	حتى	جعل	اجلزية	
عن	كل	فر�س	دينارًا	لغالء	اأ�صعارها	)7(،	اإذ	بلغ	�صعر	الفر�س	الواحد	مئة	قلو�س)8(،	ونظرًا	
لغالئهـــا	اأمر	عمر	بـــن	اخلطاب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	من	واليه	علـــى	اليمن	يعلى	بن	اأمية،	
اأن	ياأخـــذ	مـــن	كل	اأربعني	�صاة	�صـــاة،	واأل	ياأخذ	من	اخليل	�صيئـــًا،	واأن	ياأخذ	عن	كل	فر�س	
دينـــارًا)9(،	كمـــا	كان	اخللفاء	يراقبون	الولة	املكلفني	علـــى	اليمن	وجنران	وغريها،	ومن	
الأمثلـــة	علـــى	ذلك	اأن	عثمان	بن	عفان	-	ر�صـــي	اهلل	عنه	-	،	كان	ير�صل	من	يعرف	اأخبار	

حميد	اهلل	حممد،	املرجع	نف�صه،	�س	194؛	عبدالواحد،	املرجع	نف�صه،	�س	�س	142،	143،	209	. 	)1(
كانـــت	وليتـــه	على	اليمن	�صمانًا	مبـــال	معلوم،	يحمله	يف	كل	�صنـــة	اإىل	اخلليفة	يزيد	بن	معاويـــة،	فكان	بحريا	بن	 	)2(
ري�صـــان	احلمريي،	يبعث	باملال،	وب�صبعني	راأ�صًا	مـــن	الرقيق،	ما	بني	و�صيف	وو�صيفة،	انظر:	الأ�صرف،	اأبو	العبا�س	
الر�صـــويل،	فاكهة	الزمن	ومفاكهة	الأدب	والفنت	يف	اأخبار	من	ملك	اليمن	على	اأثر	التبابعة	ملوك	الع�صر	والزمن،	
الباب	الرابع،	درا�صة	وحتقيق	علي	ح�صن	علي	عمر،	ر�صالة	ماج�صتري،	)	جامعة	الريموك،	1997م(،	�س	55	.

احل�صيني،	يحيى	بن	احل�صني	بن	القا�صم	بن	حممد،	اأنباء	الزمن	يف	تاريخ	اليمن،	النا�صخ	:	حممد	علي	بن	 	)3(
يحيى	بن	لطف	ال�صامي،	)موؤ�ص�صة	الإمام	زيد	بن	علي	الثقافية،	عّمان		1387م(،	�س4	.	

اخلري�صي،	جواهر	�صالح	عبد	العزيز،	تاأثري	الرقيق	واملوايل	والوافدين	يف	احلياة	القت�صادية	والجتماعية	 	)4(
يف	احلجاز	يف	القرن	الأول	الهجري،	ر�صالة	ماج�صتري،	)	جامعة	امللك	�صعود،	1408هـ	(،	�س60	.	

دراغمة،	بالل	اأحمد	حممود،	الإقطاع	التمليك	ال�صتغالل	املنفعة	يف	�صدر	الإ�صالم	درا�صة	تاريخية،	ر�صالة	 	)5(
ماج�صتري	)	جامعة	النجاح	الوطنية	ـ	فل�صطني،	2008م(،	�س	46	.

حميد	اهلل	حممد،	الوثائق	ال�صيا�صية،	�س	�س	194،	195	. 	)6(
الأ�صرف	الر�صويل،	فاكهة	الزمن،	�س35	. 	)7(

القلو�س	هي	:	الإبل	الفتية،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج7،	�س	79	. 	)8(
احل�صيني،	اأنباء	الزمن	يف	تاريخ	اليمن،	�س1	. 	)9(
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اأهـــل	اليمـــن،	دون	اأن	يعرف	الولة	ذلـــك)1(،	ومن	موقف	عثمان	يت�صـــح	لنا	مدى	اهتمام	
اخللفـــاء	بالأو�صـــاع	القت�صاديـــة	لبـــالد	جنران،	وقـــد	�صار	خلفـــاء	بني	اأميـــة	على	هذا	
النهـــج)2(،	ون�صتطيع	القول	باأن	اخللفـــاء	والولة	اهتموا	بالن�صاط	القت�صادي	يف	جنران،	

وانعك�س	ذلك	على	خمتلف	جوانب	احلياة	فيها.	
تاأثرت	احلياة	القت�صادية	يف	جنـــران	بالأحداث	ال�صيا�صية،	والثورات،	والتحالفات	
القبليـــة،	وبعـــد	اأن	توحدت	بـــالد	اليمن	حتت	رايـــة	الإ�صالم	واأ�صبحت	وليـــة	من	وليات	
الدولـــة	الإ�صالمية	،�صـــاد	الهدوء	وال�صتقرار	خمتلف	ربوع	اليمـــن		ـ	مبا	فيها	جنران	ـ	يف	
عهـــد	الر�صـــولملسو هيلع هللا ىلص،	وعهد	خلفائه	الرا�صديـــن	با�صتثناء	حركة	الـــردة	والتمرد،	التي	قام	
بهـــا	الأ�صـــود	العن�صي	)3(.	كذلـــك	تاأثرت	احليـــاة	القت�صادية	بال�صـــراع	الذي	حدث	بني	
علـــي	بـــن	اأبـــي	طالب	-	ر�صـــي	اهلل	عنـــه	-	ومعاوية	بن	اأبـــي	�صفيان	-	ر�صـــي	اهلل	عنه	-	
يف	�صنـــة	)40هــــ/660م(	)4(،	حيث	تركت	هذه	الفنت	اآثارها	علـــى	بالد	جنران،	وطبعت	
احليـــاة	ب�صـــيء	من	القلـــق	واخلوف	وال�صطراب،	كمـــا	هو	احلال	عندمـــا	ا�صتوىل	جندة	
بـــن	عامر	احلـــروري)5(	يف	عام	)67هـ/686م(	علـــى	اليمامة،	والطائـــف،	وال�صراة	)6(،	
ومـــا	�صاحب	ذلـــك	من	اإخافة	ال�صبيل،	وتعطيل	التجـــارة،	ويف	العهد	الأموي	كانت	احلياة	
القت�صاديـــة	م�صتقـــرة	ب�صفة	عامـــة،	واأحيانًا	تتاأثـــر	اأو	تتدهور	عند	ا�صطـــراب	الأحوال	

ابـــن	�صمـــرة،	عمر	بن	علي	اجلعدي،	طبقات	فقهاء	اليمن،	حتقيق	:	فـــوؤاد	�صيد،	)	مطبعة	ال�صنة	املحمدية	ـ	 	)1(
القاهرة،	1957م(،	�س40	.

اخلري�صي،	تاأثري	الرقيق	واملوايل	والوافدين	يف	احلياة	القت�صادية	والجتماعية،	�س60	. 	)2(
للمزيد	عن	الأ�صود	العن�صي،	انظر،	الطربي،	تاريخ	الأمم	وامللوك،	ج2،	�س	248ـ	249،	ابن	الأثري،	الكامل،	 	)3(
ج1،	�س	362ـ	364	؛	ابن	كثري،	البداية،	ج6،	�س	305ـ	310؛	ابن	خلدون،	عبدالرحمن	بن	حممد	احل�صرمي	
املغربـــي،	تاريـــخ	ابن	خلدون	امل�صمى	كتـــاب:	العرب،	وديوان	املبتداأ	واخلرب،	يف	اأيـــام	العرب	والعجم	والرببر	
ومن	عا�صرهم	من	ذوي	ال�صلطان	الأكرب،	)	موؤ�ص�صة	الأعلمي	للمطبوعات،	بريوت،	1391هـ/1971م(،	ج2،	
�س	60	؛	عبدالواحد	دلل،	البيان	يف	تاريخ	جازان	وع�صري	وجنران،	ج1،	�س	184ـ	188	؛	الزهراين،	رحمة	
اأحمـــد،	احلياة	ال�صيا�صية	ومظاهر	احل�صارة	يف	بالد	اليمن	يف	الع�صر	الأموي	41ـ	132هـ،	ر�صالة	دكتوراه،	

)	جامعة	اأم	القرى،	1423هـ/2003م(،	�س	112	.
للمزيد	انظر:	الطربي،	تاريخ	الأمم	وامللوك،	ج3،	�س	153	. 	)4(

جنـــدة	بـــن	عامـــر	احلـــروري	احلنفـــي،	مـــن	بنـــي	حنيفـــة،	مـــن	بكـــر	بـــن	وائـــل،	ولـــد	يف	عـــام	)36هـ(،	 	)5(
اخلـــوارج	 اجتمـــاع	 اأول	 كان	 الكوفـــة،	 مـــن	 ميلـــني	 علـــى	 مو�صـــع	 حـــروراء،	 اإىل	 ن�صبـــة	 	: واحلـــروري	
 " �صائـــر	 عـــن	 انفـــرد	 الإ�صـــالم،	 �صـــدر	 يف	 الثـــورات	 اأ�صحـــاب	 كبـــار	 مـــن	 وهـــو	 اإليـــه،	 فن�صبـــوا	 بـــه،	
	اخلـــوارج	" بـــاآراء،	وقتلـــه	اأ�صحـــاب	ابـــن	الزبـــري،	يف	عـــام	)69هــــ(	.	انظـــر:	الزركلـــي،	الأعـــالم،	ج8،	

	�س10.	
احل�صيني،	اأنباء	الزمن،	�س	6	. 	)6(
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ال�صيا�صيـــة	اأو	الإداريـــة	واملالية	وبخا�صة	عندما	انتهج	بع�ـــس	ولة	بني	اأمية	�صيا�صة	اأثقال	
	كواهـــل	اأهل	اليمن	وجنران	بال�صرائب	الإ�صافية،	حتى	األغاها	عمر	بن	عبدالعزيز	وقال:	

" واهلل	لأن	تاأتيني	من	اليمن	حفنة	كتم	)1(،	اأحب	اإيّل	من	اإقرار	هذه	الوظيفة	")2(.	
وكانـــت	جنران	يف	عهد	بنـــي	اأمية	تابعة	اإما	لوايل	احلجـــاز،	اأو	وايل	اليمن،	ومل	تعد	
عالقتهـــا	مبركز	الدولة	الإ�صالمية	وباخلليفـــة	مبا�صرة	)3(،	وي�صتعني	الوايل	مبن	ي�صاعده	
يف	ت�صيري	اأمور	وليته،	ومن	املعروف	اأن	جنران	ولية	اقت�صادية	مهمة،	وحتتاج	اإىل	حفظ	
الأمن،	فال	بد	اأن	واليها	قد	عني	�صاحبا	لل�صرطة،	ومراقبًا	لالأ�صواق	والأ�صعار،	يقوم	بالأمر	
باملعروف	والنهي	عن	املنكر،	كما	اأنه	ل	بد	من	الإ�صراف	على	زكوات	النا�س	وتوزيعها	على	
املحتاجـــني،	ومل	تكن	جنران	على	ات�صال	دائم	مبركز	اخلالفة،	اأو	الوليات	الكبرية	التي	
تتبعهـــا،	فقد	كانت	املرا�صالت	يف	عهد	النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص ويف	عهد	خلفائه	الرا�صدين،	تتم	عرب	
الطـــرق	التجاريـــة،	ومن	اأهمها	:	الطريق	التجاري،	وطريق	احلـــاج	ال�صروي،	حيث	ت�صغل	
جنـــران	م�صاحة	وا�صعة	على	الطريـــق	املوؤدي	من	ولية	احلجاز	اإىل	اليمن،	ولبد	اأن	يكون	
يف	اأرا�صيهـــا	عدة	حمطات	للربيد،	واأقربها	اإىل	جنران	حمطـــة	الُثجة	مو�صع	الربيد)4(،	

وحمطة	كتنة	)5(.	
وللعـــادات	والتقاليد	الجتماعية	ال�صائدة	بني	�صكان	جنـــران	من	بدو	وح�صر،	تاأثري	
كبـــري	على	احليـــاة	القت�صاديـــة	.	والتقاليد	والعـــادات	تنعك�س	على	ت�صرفـــات	الأفراد،	
وبالتـــايل	توجـــه	املجتمع	عمومًا	نحو	�صلوكيـــات	معينة،	وقبل	التطرق	ملثـــل	هذه	التقاليد،	
يجـــدر	بنا	الإ�صارة	اإىل	القبائل	املتعددة	التي	كانت	تقيم	يف	جنران	ومنها:	بطون	من	بني	
احلـــارث	بـــن	كعب	بن	عمرو	من	مذحج،	واأ�صهرهم	بنو	عبـــد	املدان	بن	عمرو	بن	الديان،	
وكانـــت	لبني	احلارث	�صطوة	وجاه	؛	فهـــم	اأ�صحاب	زرع	وجتارة،	اأمر	عليهم	الر�صول	ملسو هيلع هللا ىلص	

الكتـــم:	نبـــت	ُيخلط	باحلناء	ويخ�صب	به،	ينبـــت	يف	اجلبال	،واأ�صله	اإذا	ُطبخ	باملـــاء	كان	منه	مداد	للكتابة،	 	)1(
انظر:	الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج33،	�س	325	.

البالذري،	فتوح	البلدان،	ج1،	�س	88	. 	)2(
ابـــن	عبـــد	املجيد،	تاج	الدين	عبـــد	الباقي،	تاريـــخ	اليمن	امل�صمى	بهجـــة	الزمن	يف	تاريـــخ	اليمن،	حتقيق	:	 	)3(

م�صطفى	حجازي،	)	دار	الكلمة	ـ	�صنعاء،	ط2،	1985م(،	�س	�س	21،	22	.
ثجة:	بال�صم	ثم	الفتح	من	خماليف	اليمن،	بينه	وبني	اجلند	ثمانية	فرا�صخ	.	انظر:	ياقوت	احلموي،	معجم	 	)4(
البلدان،	ج2،	�س	�س	74،	75؛	ابن	خرداذبة،	اأبو	القا�صم	عبيد	اهلل،	امل�صالك	واملمالك،	ويليه	نبذة	من	كتاب	
اخلراج	و�صنعة	الكتابة،	لأبي	الفرج	قدامة	بن	جعفر	البغدادي،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1889م(،	�س	189	.
كتنـــة	:	خمـــالف	من	خماليف	مكة	النجديـــة،	وهي	اأول	حد	احلجاز	.	انظر:	الهمـــداين،	ال�صفة،	�س	302؛	 	)5(

البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج4،	�س	1115	.
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قي�ـــس	بـــن	احل�صني	ذا	الغ�صـــة،	وعمرو	بن	حـــزم	الأن�صاري	فقيهًا	لهـــم	)1(،	وقبيلة	بني	
احلـــارث	بن	كعب،	تعد	اقتنـــاء	الإبل	يزيدها	عزًا	ومنعة	)2(،	وهناك	بطن	من	بني	يام	بن	
اأ�صبـــي	بن	رافع	من	حا�صد	مـــن	همدان،	وتفرعت	منهم	بطون	عديـــدة،	يت�صفون	بالقوة	
واملنعة)3(،	اأما	قبيلة	نهد	بن	زيد	بن	ليث،	من	ق�صاعة،	فكان	منهم	حنظلة	بن	جند،	الذي	
ُيعـــد	من	اأ�صراف	العرب	يف	اجلاهلية	،وله	منزلة	بعكاظ	يف	موا�صم	العرب،	وجاورهم	يف	
منازلهم	بنجران	بنو	عمومتهم	من	جرم،	الذين	وفدوا	على	ر�صول	اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة	عام	
)9هــــ/629م(	يتقدمهم	�صلمة	بن	قي�س	اجلرمي،	فاأعلنوا	اإ�صالمهم،	وكتب	لهم	الر�صول 
ملسو هيلع هللا ىلص كتابـــًا	على	مـــا	اأ�صلموا	عليه	من	اأر�صهـــم	)4(،	كما	كان	بنجران	بطـــن	من	�صاكر)5(،	
والذيـــن	تن�صـــروا	كانوا	من	اأفراد	هـــذه	القبائل	ومن	غريهم،	وقد	ُوجـــدت	طائفة	منهم	

تعمل	يف	�صناعة	اجللود،	والن�صيج	؛	وغريه	مما	ا�صتهرت	به	جنران	)6(.	
ويبـــدو	اأن	معظم	قبائل	جنران	كانت	ت�صمهم	حتالفـــات	فيما	بينهم	؛	فكان	على	كل	
ع�صـــرية	عريف،	وكل	قبيلة	عدة	عرفاء،	يراأ�صهم	�صيخ	القبيلة)7(،	واأثرت	هذه	التحالفات	
اإيجابيـــًا	على	احليـــاة	القت�صادية	يف	جنران،	يوؤكد	ذلك	ما	قالـــه	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص لوفدهم	
عندمـــا	قدمـــوا	اإليه	:	" مب	كنتم	تغلبون	مـــن	قاتلكم	يف	اجلاهلية؟" قالوا:	" كنا	نغلب	من	
قاتلنا	يار�صول	اهلل،	اأنا	كنا	جنتمع،	ول	نتفرق،	ول	نبداأ	اأحدًا	بظلم".	قال	:	"�صدقتم")8(.	
	فاإنهم	 ومن	تقاليدهم	املعروفة	اأنهم	عندما	يتنقلون	من	موقع	اإىل	اآخرـ	وخا�صة	يف	ال�صفرـ	
ي�صكلون	جماعات	مرتابطة،	يحمي	بع�صها	بع�صًا	؛	حتى	يبلغوا	غايتهم،	ويظهر	هذا	الأمر	
اأكـــر	عندما	تكـــون	وجهتهم	للحجـــاز	بغر�س	احلـــج،	اأو	العمرة،	اأو	جلب	املـــرية)9(.	كما	

ابن	ه�صام،	ال�صرية	النبوية،	ج5،	�س	294؛	ابن	خلدون،	تاريخ	ابن	خلدون،	ج2،	54	. 	)1(
العتيبي،	حممد	بن	عو�س،	جنران	يف	ع�صر	النبوة	واخلالفة	الرا�صدة،	ر�صالة	ماج�صتري	)	غري	من�صورة	(،	 	)2(

)	جامعة	الإمام	حممد	ابن	�صعود	الإ�صالمية،	1423هـ(،	�س	67	.
عبد	الواحد،	البيان	يف	تاريخ	جازان	وع�صري	وجنران،	ج1،	�س	126	.	 	)3(

ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	�س	335،	336،	عبد	الواحد،	البيان	يف	تاريخ	جازان	وع�صري	وجنران،	 	)4(
ج1،	�س	�س	127،	128	.

الهمداين،	ال�صفة،	�س	250	. 	)5(
عبد	الواحد،	املرجع	ال�صابق،	ج1،	�س	130	. 	)6(

ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	26	. 	)7(
العر�صـــاين،	نظام	الديـــن،	كتاب	الخت�صا�س	)	ذيـــل	لتاريخ	مدينة	�صنعاء	للـــرازي	(،	حتقيق	:	ح�صني	بن	 	)8(

عبداهلل	العمري،	)	دار	الفكر	ـ	دم�صق،	ط3،	1409هـ/1989م(،	�س	521	.	
ابن	جبري،	رحلة	ابن	جبري،	�س	�س	110،	111	. 	)9(
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كانـــت	القبائل	تتجمع	باأفرادها	حـــول	مزارعها	وقت	جني	حم�صولهـــا)1(،	وقد	اأكد	ذلك	
ابـــن	املجـــاور	بقوله:	" فـــاإذا	فرغ	النخل،	خـــرج	ال�صغار	مع	الكبار	والأخيـــار	مع	الفجار،	
بالطبل	والزمـــر،	بعدما	يلب�صوا	جماًل	عدة	تامة	من	الأجرا�س	والقالقل،	وُي�صد	يف	رقبته	

املقانع	واحللي،	ويركب	كل	اأربعة	من	النا�س	على	جمل" )2(.	
ومـــن	تقاليدهم	التي	اأثرت	�صلبـــًا	على	احلياة	القت�صادية	يف	�صـــدر	الإ�صالم،	اأنهم	
ينظـــرون	اإىل	كل	ال�صناعـــات	نظـــرة	ازدراء	واحتقـــار؛	لر�صوخ	البداوة	فيهـــم،	ولطبيعة	
حياتهـــم	التي	تقـــوم	على	اأ�صا�ـــس	التنقل	والرتحال،	فهـــم	يرون	اأن	كل	حرفـــة	اأو	�صناعة	
تربطهـــم	بالإقامة	الدائمة،	ما	هـــي	اإل	و�صيلة	من	و�صائل	الذل	وال�صعف	)3(،	وكانوا	يرون	
اأن	اأ�صـــرف	�صـــيء	ميكن	اأن	يقـــوم	به	الرجل،	هو	الدفـــاع	عن	النف�س،	والأخـــذ	بالثار	)4(،	
فكراهيتهـــم	لل�صناعة	واحتقارهم	ملهنـــة	ال�صانع	قلل	من	ال�صنـــاع،	وجعل	هذه	احلرف	
حكـــرًا	على	اأنا�س	اأرقـــاء،	اأو	مهاجرين	من	اأماكن	اأخرى	؛	مما	جعـــل	هوؤلء	ال�صنف	من	
النا�ـــس	اأ�صحاب	ثروات	يناف�صون	اأهل	جنران	يف	املال،	ومثال	ذلك	:	اأن	الفر�س	وغريهم	
مـــن	املوايل،	كانـــوا	ميار�صون	بع�س	احلرف	واملهـــن	يف	اأر�س	جنران	ومـــا	حولها	؛	نظرًا	
لتطرف	بع�ـــس	التقاليد	الجتماعية،	وامتناع	عرب	جنران	من	القيام	بالأعمال	اليدوية،	
ل�صتنكافهم	منها،	فرتكوا	ذلك	لرقيقهم	ومواليهم	)5(	.	واأطلقوا	على	احلداد،	اأو	�صاحب	
ال�صنعة،	ا�صم	)	القني(	)6(،	وقد	وردت	كلمة	)قني	(	يف	بع�س	الن�صو�س	التي	ُعر	عليها	

مو�صى،	حممود	�صعيد،	احلياة	الزراعية	يف	احلجاز	يف	القرن	الأول	الهجري،	ر�صالة	ماج�صتري،	)	اجلامعة	 	)1(
الأردنية،	1966م(،	�س	118	.

ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س80	. 	)2(
الهمداين،	كتاب	اجلوهرتني،	�س	10	. 	)3(

الر�صيـــد،	نا�صر	بن	�صعـــد،	تعامل	العرب	التجـــاري	وكيفيته	يف	الع�صر	اجلاهلي،	الأبحـــاث	املقدمة	للندوة	 	)4(
	 	جامعة	امللك	�صعودـ	 العامليـــة	الثانية	لدرا�صات	تاريخ	اجلزيـــرة	العربية،	1397هـ/1979م،	)	ق�صم	التاريخـ	

الريا�س	الكتاب	الثاين،	اجلزيرة	العربية	قبل	الإ�صالم	(،	�س	216	.
اخلري�صي،	تاأثري	الرقيق	واملوايل،	�س	70	. 	)5(

القني	:	احلداد	وقيل	كل	�صانع	قني،	والقني	مبعنى	العبد،	وتاأتي	كلمة	التقيني	مبعنى	التزيني،	ومنه	احلديث:	 	)6(
على	 القني	 ا�صم	 يطلق	 كما	 املقينة،	 بالزينة	 العرو�س	 تهيئ	 من	 وت�صمى	 	،" زينتها	 اأي	 عائ�صة	 قينت	 " اأنا	
احلداد	وعلى	املوىل،	ويرى	بع�صهم	اأنه	كل	�صانع	يعالج	�صنعة	بنف�صه	.	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج13،	�س	

350؛	الهمداين،	كتاب	اجلوهرتني،	�س	13	.
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يف	جنران	)1(،	مما	يدل	على	وجودهم	يف	اجلاهلية	و�صدر	الإ�صالم)2(	.	وكان	هناك	اأ�صر	
وع�صائـــر	خرجت	عن	املاألوف	ومار�صـــت	بع�س	ال�صناعات،	اإىل	جانب	املوايل	من	الفر�س	

واليهود	وغريهم	)3(.	
ثالثًا: تاريخ جنران القت�سادي ) ق1هـ/ق7هـ(:       

مار�س	النجرانيون	حرفًا	اقت�صاديـــة	عديدة،	ومن	اأهمها:	)1(الزراعة	والرعي)4(،	
واحلرف	وال�صناعـــات	التقليدية،	والتجارة	.	و�صوف	ندر�ـــس	يف	ال�صفحات	التالية	�صيئًا	

من	تلك	امليادين	احل�صارية)5(.					
اأوًل : الزراعة والرعي :

1ـ الري : 
تعـــددت	م�صـــادر	الري	يف	جنران،	كالأمطـــار،	ومياه	الأودية،	والغيـــول)6(.		والآبار،	
والعيـــون،	واعتمد	املزارعون	ب�صكل	كبري	على	مياه	الأمطـــار	املو�صمية	يف	ف�صلي	ال�صيف	
واخلريـــف	)7(.	وبـــرع	اأهل	جنـــران	يف	ال�صتفادة	من	ميـــاه	الأمطار	باإقامـــة	ال�صدود	)8(،	

العنـــزي،	نا�صـــر	بن	حممد	زيدان،	نقو�ـــس	عربية	قدمية	من	جبـــال	كوكب	درا�صة	حتليليـــة	مقارنة،	ر�صالة	 	)1(
دكتوراه،	)	جامعة	امللك	�صعود،	1425هـ/2004م(،	�س	�س	80،	81،	الن�س	33	.

	بريوت،	ط2،	 انظـــر:	كحالـــة،	عمر	ر�صا،	معجـــم	قبائل	العرب	القدميـــة	واحلديثة،	)	دار	العلم	للماليـــنيـ	 	)2(
1388هـ/1968م(،	ج2،	�س	781.	العنزي،	املرجع	نف�صه	.

الهمداين،	كتاب	اجلوهرتني،	�س	13	. 	)3(
كان	معظـــم	�صـــكان	منطقة	جنـــران	بـــدوًا	وريفيني،	والرعي	مـــن	املهن	الرئي�صيـــة	التي	عملـــوا	فيها	.	وجل	 	)4(
حيواناتهـــم	الإبل،	والأغنام،	واملاعز،	والأبقار،	واحلمري،	وجند	بع�س	كتب	الرتاث	الإ�صالمي	املبكرة	تذكر	
نتفـــًا	مـــن	تاريخ	احلياة	الرعوية	يف	عموم	بالد	ال�صروات،	وجنران	وما	جاورهما	.	وهذا	املو�صوع	ي�صتحق	اأن	

يدر�س	يف	هيئة	بحث	اأو	كتاب	علمي	.
ل	ندعـــي	الكمـــال	يف	هذه	الدرا�صة	العلمية،	لكننـــا	اجتهدنا	يف	جمع	وحتليل	مادتنـــا	العلمية	من	م�صادرها	 	)5(

الأ�صا�صية،	وقد	ياأتي	بعدنا	من	ي�صتكمل	ما	مل	ندر�صه،	اأو	ت�صحيح	ما	اأخطاأنا	يف	درا�صة	وتدوينه	.
الغيـــول	:	جمـــع	غيل	والغيل:	هو	املاء	اجلاري	على	وجه	الأر�ـــس،	ويف	الأنهار	وال�صواقي،	اأو	كل	موقع	فيه	ماء	 	)6(
من	واد	اأو	نحوه،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج11،	�س	510،	وانظر:	ابن	دريد،	ال�صتقاق،	ج1،	�س	188	.
ابن	ر�صته،	اأبو	علي	اأحمد	بن	عمر،	كتاب	الأعالق	النفي�صة،	املجلد	ال�صابع،	حتقيق	:	اإم	جي	دي	خوية،	)	مطبعة	بريلـ		 	)7(	
					ليدن،	1891م(،	ج7،	�س	109	؛	وانظر	:	البكري،	اأبوعبيد	عبداهلل	الأندل�صي،	امل�صالك	واملمالك،	حتقيق	
:	جمـــال	طلبة،	)دار	الكتب	العلمية	ـ	بـــريوت،	1424هـ(،	ج1،�س	278	؛	وانظر:	ابن	الفقيه،	خمت�صر	كتاب	

البلدان،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1302هـ/1885م(،	�س	34	.	
يوؤكد	ذلك	ما	اكت�صفه	علماء	الآثار	من	اأنظمة	�صخمة،	لإقامة	ال�صدود	يف	جنران	؛	حلجز	مياه	ال�صيول،	وهي	 	)8(
ت�صابـــه	اأنظمة	الري	يف	مـــاأرب،	واحلري�صة،	ويف	حجر	بن	حميد،	كما	عر	يف	جنـــران	على	بقايا	واآثار	ل�صد	
اجللـــد،	حيث	ل	تزال	اآثـــار	قنواته	التي	مت	�صقها	وتبليطها	موجودة،	وهي	متثـــل	موا�صع	حتويل	مياه	ال�صيول	
؛	لت�صـــب	يف	احلقـــول	الواقعـــة	ناحية	ال�صرق،	كما	يوجد	�صـــد	اآخر	يف	اأخدود	جنران،	للتحكـــم	يف	مياه	ال�صيول	
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واإن�صاء	الربك	والأحوا�س؛	وذلك	حلفظ	املياه	وخزنها،	اإىل	وقت	احلاجة	اإليها	يف	ال�صرب	
وال�صقي)1(،	ثم	توزيعها	وقت	ال�صرورة	بقدر،	وفيها	اأبواب	تتحكم	يف	�صري	املاء)2(،	ويتبني	
مـــن	بع�ـــس	التقارير	والدرا�صات	الأثرية	ت�صابه	طرق	الـــري	يف	جنران،	مع	طرق	الري	يف	
مواقـــع	مـــن	بالد	اليمن،	ومن	اأ�صهرها	عدن)3(،	ونظـــرًا	لعامل	القرب	بني	جنران	واليمن	
؛	فقـــد	ت�صابهت	اأنظمة	الزراعة	وطرق	الري	فيهما،	واجتهد	النجرانيون	يف	جتميع	املياه،	
وتخزينهـــا،	وا�صتغاللها	ب�صتى	الو�صائل	التي	ابتكروها	وطوروهـــا	؛	ليتمكنوا	من	ا�صتثمار	
املناطـــق	اجلافة،	فاأن�صاأوا	ال�صـــدود	ال�صغرية	املوؤقتة،	التي	ت�صمـــى	بال�صفائر	اأو	العقوم،	
وذلـــك	با�صتخدام	اخل�صـــب،	اأو	احلجارة	واحل�صى	والـــرتاب،	لعرتا�س	جماري	الأودية	
وال�صيـــول،	وحتويلها	اإىل	الأرا�صي	الزراعية)4(،	كما	�صيـــدوا	ال�صدود	ال�صخمة،	التي	كان	
يحتـــاج	بناوؤها	اإىل	اأيٍد	عاملة	كثرية)5(.	وجلـــاأ	بع�س	املزارعني	اإىل	تكوين	مياه	�صيلية	من	
ميـــاه	الأمطار،	يتحكمـــون	بتوجيهها	عن	طريق	اإقامة	م�صايل	وقنـــوات	؛	لإجبار	املاء	على	
املـــرور	فيها،	ومتتد	هذه	امل�صايل	علـــى	التالل	املحيطة	بالأودية،	مـــن	قمتها	اإىل	اأ�صفلها،	

والأمطـــار،	ويف	هـــذا	ال�صد	عر	علماء	الآثار	على	جدار	مرتفع	لتحويل	امليـــاه،	مت	بناوؤه	من	كتل	�صخمة	متقابلة	
جزئيًا	من	احلجر	الرملي،	زين	بع�صها	بنقو�س	م�صندية،	تتعلق	بعملية	اإن�صاء	ال�صد،	وقد	كتبت	النقو�س	مطابقة	
لأبجديـــة	�صباأ،	والتي	يرجع	تاريخها	اإىل	القرنني	اخلام�س	وال�صاد�س	قبل	امليالد،	وعر	على	جدار	اآخر	لتحويل	
	املياه	ناحية	�صرق	ال�صد،	وعلى	حو�س	دائري	�صغري	خلف	ال�صد،	وهو	يف	حالة	تلف	�صديد.	انظر:	زارين�س	يوري�س،	
					واآخـــرون،	تقريـــر	مبدئـــي	عن	م�صح	وتنقيب	جنـــران	ـ	الأخدود	يف	عـــام	)1420هــــ/1982م(،	اأطالل	ع7،	
1403هـ/	1983م	(،	)	ط2،	1422هـ/2001م(،	�س	27؛	وانظر:	العمري،	طريق	البخور،	�س	�س155،	156		.	
عر	يف	�صد	امل�صيق	ـ	الذي	يقع	بالقرب	من	�صد	وادي	جنران	احلديث	ـ	على	نظام	ري،	لتحويل	مياه	ال�صيول	 	)1(
للحقـــول	والب�صاتـــني،	الواقعـــة	اإىل	ال�صرق	مـــن	م�صب	وادي	جنران،	علـــى	�صكل	قنـــوات	مائية	حمفورة	يف	
ال�صخـــر،	بعمق	مرتين	وعر�س	)90(�صم،	متتد	بطول	)125(	م،	وعر	على	اآثار	لبع�س	الإن�صاءات	املتعلقة	
بنظـــام	الري،	ا�صتخدم	فيهـــا	اجل�س،	رمبا	متثل	جزءًا	من	بوابة	للتحكـــم	يف	املياه،	ويوجد	جنوب	الأخدود	
نظـــام	ري	م�صابهه	لهـــذا	النظام،	ولكن	ا�صتخدمت	فيه	احلجارة	الكبرية	يف	بنـــاء	القنوات	املائية	؛	لتحويل	
ميـــاه	ال�صيول	اإىل	اأحوا�س،	يتم	التحكم	فيهـــا	اأثناء	عملية	الري،	وذلك	بحجزها	يف	الأرا�صي	املرتفعة	حتى	
تغطـــي	الكعبـــني،	ثم	بعد	ذلك	تفجـــر	؛	حتى	تنزل	املياه	اإىل	الأرا�صي	املنخف�صـــة	.	انظر:	الربيهي،	احلرف	
وال�صناعـــات،	�س	71،	عبد	العزيـــز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�ـــس	174،	75،	اخلري�صي،	تاأثري	الرقيق	

واملوايل،	�س	64	.
جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب	قبل	الإ�صالم،	ج1،	�س	162،	ج8،	�س	419	.	 	)2(

زارين�ـــس،	تقريـــر	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران	الأخدود،	اأطـــالل	ع7،	�س	127،	وانظر	:العمري،	طريق	 	)3(
البخور،	�س		�س	155،	156	.

حممود	�صعيد،	احلياة	الزراعية	يف	احلجاز	يف	القرن	الأول	الهجري،	�س	124	.	 	)4(
فقـــد	مت	العثور	يف	موقع	الأخدود	على	قنوات	البحريات	وال�صدود،	واخلنادق	التي	مت	تزويدها	باملاء،	املرجع	 	)5(

  AL- marih, Najran . op. cit, p367:وانظر	�س67؛	ال�صابق،
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وبهـــذا	يتحـــول	املطر	الذي	يهطل	على	التالل	اإىل	جداول،	ت�صيـــل	نحو	الأودية،	فكان	املاء	
املتجمـــع	فيهـــا،	يتـــم	توزيعه	عرب	قنوات	علـــى	الأرا�صـــي	الزراعية	)1(،		و�صيـــدوا	ال�صدود	
الب�صيطـــة	واملوؤقتة	يف	موا�صـــم	الأمطار)2(،	كانت	تعمل	من	الأتربـــة	واحلجارة	ال�صغرية،	
وهـــذا	النـــوع	من	ال�صـــدود	يقام	يف	الأوديـــة	ال�صغرية	الفرعيـــة	وال�صعـــاب	؛	لتوجيه	مياه	
ال�صيول	اإىل	اأرا�صيهم،	والعقوم	نوع	اآخر	من	ال�صدود،	وغالبًا	ما	تكون	عقومًا	�صغرية	على	
جـــزء	من	الوادي،	والفر�صة	فتحة	يف	حائط	ال�صد	ليتدفق	منها	املاء	اإىل	القناة	الرئي�صية	
بعد	ارتفاع	م�صتواه،	ويف	هذه	احلالة	تق�صم	الأرا�صي	الزراعية	اإىل	اأطيان	اأو	جرب	حتاط	
ب�صـــور	ترابي	قليـــل	الرتفاع،	ويجعل	بني	كل	حقل	والذي	يليه	فتحة،	لتمرير	املاء	منها	اإىل	
احلقـــل	املجاور	له،	وبذلك	يتم	اإرواء	احلقـــول	جميعًا	)3(،	ونظام	الري	يف	جنران	مل	يكن	
يهدف	اإىل	خزن	مياه	ال�صيول	فقط،	واإمنا	توزيعها	وال�صتفادة	منها،	واحلواجز	تعمل	على	
رفع	م�صتوى	مياه	ال�صيل	؛	لكي	ت�صل	اإىل	الأرا�صي	الزراعية	املحيطة	مبجرى	الوادي،	ولها	
م�صـــارف	يفي�س	منها	املـــاء،	اإذا	كان	حجم	ال�صيل	اأكرب	من	املعتـــاد،	لكن	تلك	احلواجز	
التـــي	موادهـــا	من	الرتاب،	كثريًا	مـــا	تتعر�س	للهدم،	ب�صبب	قوة	ال�صيـــول،	وهناك	قنوات	
حتـــول	املياه	من	وراء	تلك	احلواجز،	وحتملهـــا	اإىل	الأرا�صي	الزراعية،	ثم	تتوىل	توزيعها	
علـــى	احلقول	�صبكة	من	اجلـــداول	املتداخلة	يف	احلقول	الزراعية،	وهـــذه	الطريقة	ت�صبه	

طريقة	ري	احليا�س،	التي	تقوم	على	في�صانات	الأنهار	)4(.	
اأمـــا	الأوديـــة	فقد	وفرت	املياه	الكافية	لالأرا�صي	الزراعيـــة	؛	مما	انعك�س	على	ن�صاط	
املـــزارع	النجراين	بالإيجاب	و�صاعف	من	نتاج	الأر�س	وغلتهـــا،	وقد	اأ�صار	الهمداين	اإىل	
ذلك،	فقال:	" موارد	بني	احلارث	بن	كعب	:	اأعداد)5(	مياه	بلحارث	مما	ي�صلي	الهجرية،	

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	89	.	 	)1(
اأكـــدت	ذلك	النقو�س	الدالة	على	كرة	اأمطار	جنران	وغزارتها،	ومنها	النق�س	الذي	ورد	فيه	كلمة	قطر،	اأي	 	)2(
املطـــر،	ُعـــر	عليه	يف	مكان	تتجمع	فيه	مياه	الأمطـــار،	يف	اأماكن	دائرية	طبيعيـــة	،ت�صبه	الأحوا�س،	حتتفظ	

باملياه	لفرتات	طويلة،	العنزي،	نقو�س	عربية	قدمية	من	جبال	كوكب،	الن�س	43،	�س	�س	96،	97	.
املرجع	ال�صابق،	�س	97	.	 	)3(

اأثبتـــت	التقارير	والدرا�صـــات	الأثرية	وجود	�صخور	عند	جنران،	قد	نحتت	لعمـــل	ممر	منها	للماء	؛	ليذهب	 	)4(
اإىل	حو�ـــس	وا�صـــع،	اأحيط	ب�صد	وجدار،	حيث	ميكن	خزن	مئة	مليون	غالون	من	املاء	فيه،	كما	مت	العثور	على	
اأحوا�ـــس	ُتعـــد	من	طرق	الري	امل�صتخدمة	يف	قيعـــان	ونقاط	ات�صال	الأودية،	يف	منطقـــة	بئر	حمى	جنران	.	
انظـــر:	زارين�ـــس،	التقرير	املبدئي	الثاين	عن	م�صح	املنطقة	اجلنوبيـــة	الغربية،	اأطالل	ع5،	�س29	؛	بافقيه،	
حممـــد	عبدالقادر،	تاريخ	اليمن	القدمي،	)	املوؤ�ص�صة	العربية	للدرا�صات	والن�صر	ـ	بريوت،	1973م(،	�س	�س	

196،	197	؛	جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	213	.
العـــد	:	جمتمع	املـــاء	وجمعه	اأعداد	.	انظـــر:	الفراهيدي،	اخلليـــل	بن	اأحمد،	كتاب	العـــني،	حتقيق	:	مهدي	 	)5(

املخزومي،	واإبراهيم	ال�صامرائي،	)	دار	ومكتبة	الهالل،	د.	ت	(،	ج1،	�س	79	.
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حمـــى	:	ماء	باأطراف	جبـــال	غاذ،	بني	مريع)1(	والغائط)2(،	ومريـــع	وعبامل،	وقد	ينقطع،	
وقلـــت	يقال	له	:	يدمات،	وامللحات،	ولوزة	و�صعي،	قلت	اأي�صًا	من	اأ�صافل	غاذ)3(،	والكوكب	
:مـــاء	اأ�صفـــل	من	حمى	بجبل	منقطـــع	بالغائط	دون	العار�س،	والـــرباق	:	ماء	باأعلى	وادي	
ثـــار،	والزيادية	بحبونـــن،	واحل�صينية	اأ�صفل	منها	على	�صط	الـــوادي	..	والربيعية	باأ�صفل	
جنـــران،	ومذود	والهرار	والبرتاء،	هذه	اأعداد	�صمايل	بـــالد	بني	احلارث".	واأول	الأودية	
بـــني	جنران	واجلوف	ق�صيب)4(،	فيه	من	مياه	بلحـــارث	؛	الأغرب	واجلموم	وماوؤه،	وخليقا	
باأ�صفله،	ومدرك	بني	حجنة	يف	ق�صيب	من	الفيفا	من	بلد	دهمة،	ثم	اخلل)5(،	بني	ق�صيب،	
واليتمـــة	واد	من	بلـــد	دهمة،	اأعاله	فيه	من	ميـــاه	بلحارث	فتح	ِعد	)6(،	ثـــم	مدرك)7(	بني	
دهـــي	اأي�صًا	عندغيل،	وباأعاله	ال�صليلة	نخل	وماء	لبنـــي	داعر،	ثم	وادي	خبان)8(،	فاعاله	
طـــر	واأ�صـــواء	ماءان	عـــدان،	وبئر	ذي	بئر،	ثـــم	�صرحان	ول	ماء	فيه،	وهـــو	واد	بينه	وبني	
الأحداء	رملة	الأذن،	وبالأحداء	من	املياه	:	�صطيف	والنخل	وهو	اأ�صفل	اأوبن")9(	.	والأودية	
يف	جنـــران	من	اأهم	مناطق	الزراعة،	ففيها	اخل�صب،	والنمـــاء،	واملاء،	وقد	نبتت	حولها	

الأ�صجار	املثمرة	والزروع،	واأنواع	اخل�صر،	والبقول،	والأزهار	.
وا�صتخـــدم	النجرانيون	ماء	الغيول	يف	الزراعة،	ويف	احلديث	" ما	�ُصقي	بالغيل	ففيه	
الع�صر،	وما	�ُصقي	بالدلو	ففيه	ن�صف	الع�صر")10(،	وتوجد	غيول	عدة	يف	جنران،	خا�صة	يف	
املناطق	التي	ت�صتقبل	كميات	كبرية	من	الأمطار،	ويوؤكد	ذلك	الهمداين	بقوله	:	" والغيل،	

مريـــع:	بفتـــح	اأوله	و�صكـــون	ثانية	وفتح	الياء	وعني	مهملـــة،	وهو	من	الريع	والنماء،	ا�صـــم	مو�صع	بني	جنران	 	)1(
وتثليث،	وهو	لبني	زبيد،	قيل	:	هي	جبال	وثنايا	واأودية	من	بالد	بني	زبيد،	وقيل	:	مريع	من	ديار	مذحج	.	انظر:	
ياقـــوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	118	؛	الهمداين،	ال�صفـــة،	�س	305،	طبعة	)1397هـ/1977م(	

�س	254.	البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج1،	�س	359.
الغائط:	لبني	يزيد	فيها	نخل	باليمامة	.	انظر:	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج3،	�س		93	. 	)2(

غاذ	اأو	عاذ	بالعني:		مو�صع	يف	جنران	.	انظر:	البكري،	امل�صدر	ال�صابق،	ج3،	�س	910	. 	)3(
ق�صيب	:	واد	يف	اأر�س	تهامة،	ويوم	ق�صيب	كان	بني	بني	احلارث	وكندة	.	انظر:	امل�صدر	ال�صابق،	ج4،	�س	369،	 	)4(

وقيل:	هو	واد	باليمن	ملراد،	وقيل:	واد	باأر�س	قي�س	عيالن	.	انظر:	البكري،	امل�صدر	نف�صه،	ج3،	�س	1080	.
اخلل	:	مو�صع	يف	وادي	رمع	من	تهامة	اليمن	.	الهمداين،	ال�صفة،	�س	228	. 	)5(

الفتح	:	هو	املاء	اجلاري	يف	الأر�س،	والِعد	:	الذي	ل	ينقطع،	امل�صدر	ال�صابق،	�س	228	. 	)6(
مدرك	:مو�صع	نخل،	ياقوت،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	76	. 	)7(

خبـــان:	ب�صم	اأوله	وت�صديد	ثانية،	واآخره	نون،	ويجـــوز	اأن	يكون	فعالن	من	اخلب	،وهي	قرية	باليمن،	يف	واد	 	)8(
يقال	له	وادي	خبان	قرب	جنران	.	امل�صدر	ال�صابق،	ج2،	�س	343	.

الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	�س	228،	229،	انظر	)	طبعة	1397هـ(،	�س	254ـ	255	. 	)9(
انظر	:	حممد	بن	اأبي	بكر	الرازي،	خمتار	ال�صحاح	)	بريوت	(	1415هـ/1995م(،	ج1،	�س	488	. 	)10(
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وي�صلـــك	يف	البطانـــان	يف	اأ�صفل	الع�صة،	ويلقـــاه	من	اأوديتهم	وادي	عكـــوان،	وميدهما	من	
املغـــرب	وادي	ُربيع	ون�صرين،	ويت�صل	بهما	�صيل	ال�صحـــن)1(	ووادي	عالف،	وعالف	خري	
اأوديـــة	خـــولن،	اأكرمها	كرمًا،	واأكرها	خـــريًا	وزرعًا	واأعنابًا	وما�صيـــة،	وجتتمع	مياه	هذه	
الأوديـــة	بالفقارة	مـــن	اأ�صفل	البطنة	ثم	اإىل	بلد	�صابقة	من	همـــدان،	ثم	اإىل	جنران")2(.	
وكتـــب	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص اإىل	معاذ	بن	جبل	وهـــو	باليمن	:	" اأن	فيما	�صقـــت	ال�صماء	اأو	�صقى	
غيـــاًل	الع�صر،	وما	�صقي	بالغـــرب	فن�صف	الع�صر")3(،	كما	كتب	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�صي	
اهلل	عنـــه	-	ليعلى	بن	اأمية	عندما	توجـــه	اإىل	اأر�س	جنران،	ياأمره	اأن	يقا�صم	اأهل	الأر�س	
مـــن	ن�صارى	جنران	على	الثلث	والثلثني،	مما	اأخـــرج	اهلل	منها	من	غلة،	واأن	يقا�صم	ثمر	
النخل	ما	كان	منه	ي�صقى	�صيحًا)4(،	فللم�صلمني	الثلثان،	ولهم	الثلث،	وما	كان	ي�صقى	بغرب	

)	القرب	(	فلهم	الثلثان	وللم�صلمني	الثلث)5(	.
وكانـــت	الآبار	والعيون	من	م�صادر	الري	يف	جنـــران،	ودخلت	يف	الت�صريع	ال�صريبي،	
وذكـــر	ابـــن	زجنويه	:	" وفيمـــا	�صقت	العيون	الع�صـــور")6(،	ومتيزت	جنـــران	بالعديد	من	
الآبـــار	يف	اأر�صهـــا)7(	،كما	ا�صتفادوا	منهـــا	يف	�صقي	مزارعهم،	وقد	اأ�صـــارت	النقو�س	اإىل	
كرتها	وتنوعها	)8(،	ومعظم	الأيدي	العاملة	يف	حفر	الآبار	يف	ال�صروات	وبالد	جنران	من	
اأهـــل	البالد	اأنف�صهم،	وي�صاعدهم	يف	ذلك	الرقيق	واملـــوايل)9(.	ومن	اأنواع	طرق	الري	يف	

ال�صحن	جبل	يف	بالد	بني	�صليم	.	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	389	. 	)1(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	224	.	 	)2(

ابن	زجنويه،	حميد،	كتاب	الأموال،	حتقيق	:	�صاكر	ذيب	فيا�س،	)	مركز	امللك	في�صل	للبحوث	والدرا�صات،	 	)3(
ط1،	1406هـ/1986م(،	حديث	رقم	)1964(،	ج12،	�س	1061.

ال�صيـــح	:	املـــاء	اجلاري	على	الأر�ـــس	.	انظر:	الزخم�صري،	اأبـــو	القا�صم	حممود	بن	عمـــر،	اأ�صا�س	البالغة،	 	)4(
حتقيق	:	عبدالرحيم	حممود،	)	مطبعة	دار	الكتب		ـ	القاهرة،	1951م(،	ج1،		�س	458؛	ابن	منظور،	ل�صان	
العرب،	ج2،	�س	492،	الرازي،	خمتار	ال�صحاح،	ج1،	�س	326؛	املقري،	اأحمد	بن	حممد	بن	علي،	امل�صباح	

املنري،	حتقيق	:	يو�صف	ال�صيخ	حممد،	)	مكتبة	الع�صرية	ـ	د.	ت	(،	ج1،	�س	155	.	
اأبو	يو�صف،	كتاب	اخلراج،	�س	92	. 	)5(

ابن	زجنويه،	الأموال،	ج12،	�س	1061	. 	)6(
ابن	خرداذبة،	امل�صالك	واملمالك،	�س	193	. 	)7(

متكنـــت	فرق	امل�صح	الأثري	مـــن	ت�صجيل	العديد	من	املواقع	الأثرية	فيها،	مما	يـــدل	على	اهتمام	اأهل	جنران	 	)8(
بحفر	الآبار،	واتقانهم	لذلك،	ففي	موقع	اآبار	خطمة،	التي	تقع	يف	اجلهة	الغربية	من	جبال	العار�س	اجلنوبية،	
ثم	اكت�صاف	بئرين	عميقني	مطويتني	باحلجارة	باإتقان،	اإحداهما	لها	فوهة	مربعة،	والأخرى	دائرية	.	انظر:	

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	79	؛	وانظر:	عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	164	.
وقـــد	عـــر	علمـــاء	الآثار	فيها	اأي�صـــًا	على	بئر	ي�صـــل	عمقه	اإىل	حوايل	خم�صـــة	اأمتار،	تتحول	امليـــاه	منه	اإىل	 	)9(
احلقـــول،	بوا�صطـــة	بوابتي	حتويـــل،	مت	�صقها	خـــالل	ال�صخور،	كمـــا	مت	العثور	على	بئر	اأخـــرى	حمفورة	يف	
ال�صخـــر،	مبطن	بكتل	حجرية،	انظر:	اخلري�صي،	تاأثري	الرقيق	واملوايل،	�س65	.	وانظر:	يوري�س	زارين�س،	

تقرير	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران،	اأطالل،	ع7،	�س28.
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جنـــران	ن�صح	املاء	من	الآبار	؛	�صواء	بوا�صطـــة	الإن�صان،	اأم	احليوان	من	الإبل	والبقر	)1(،	
اأو	با�صتخـــدام	بع�س	الأدوات	مثل:	الدلو	)الغـــرب(،	وهو	الوعاء	اأو	القربة	امل�صنوعة	من	
اجللـــد)2(،	ويف	الغالب	متتلئ	باملـــاء	حني	دخولها	يف	ماء	البئر	؛	ومن	ثم	ت�صحب	وتفرغ	يف	

مكان	ال�صكب،	عرب	ال�صواقي	اإىل	املزارع،	اأو	اإىل	املدينة،	اأو	البيوت)3(.	
وا�صتخـــدم	النجرانيون	املحالة)4(،	وال�صاقية،	وهي	عجلة	كبرية،	مثبتة	بني	قاعدتني	
مقامتني	على	جانبي	البئر،	وبها	اأوان	فخارية	اأو	دلء،	وتدار	العجلة	بوا�صطة	احليوانات،	
مثـــل	اجلمـــال	والثريان،	ومتـــالأ	تلـــك	الأواين	باملاء،	وبعـــد	ذلك	ترفع،	وتفـــرغ	يف	حو�س	
لتوزيعـــه)5(،	ويذكـــر	اأن	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص كتـــب	لعمرو	بن	حـــزم،	حني	بعثـــه	اإىل	جنران	:	" 
اأن	مـــا	�صقت	ال�صماء	اأو	�صقى	فتحًا	فالع�صر،	ومـــا	�صقى	بغرب	اأو	دالية	ن�صف	الع�صر")6(،	
وا�صتخدمـــوا	)	املاأجـــل	(	وهـــو	�صبه	حو�س	وا�صـــع،	يوؤجل	)	اأي	يجمع	(	فيـــه	املاء	اإذا	كان	
قليـــاًل،	ثم	يفجر	اإىل	املزارع	لإ�صقائها،	وا�صتخدموا	الربكة	وهي	كاحلو�س،	�صميت	بذلك	
لإقامة	املاء	فيها)7(.	والنجرانيون		اعتمدوا	على	الزراعة	كاأهم	م�صادر	رزقهم	؛	فاأبدعوا	
يف	طـــرق	الري	املختلفـــة،	من	حفٍر	لالآبار)8(،	واإن�صاء	القنـــوات	وال�صدود	.	وهم	من	اأوائل	
مـــن	طور	طرق	الـــري	يف	املرتفعات	اخل�صبـــة،	با�صتغالل	كميات	املـــاء	الكبرية،	وحتويل	

ال�صحاري	القاحلة	اإىل	واحات	خ�صبة	)9(	.

ابن	زجنويه،	الأموال،	ج12،	�س	1065	. 	)1(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س81	. 	)2(

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	188	. 	)3(
املحالـــة	:	هـــي	التي	ي�صتقـــى	عليها،	وهي	خ�صبة	م�صتديـــرة	يف	و�صطها	حمز	للحبـــل،	ويف	جوفها	حمور	تدور	 	)4(
عليه،	وهي	يف	قول	:	بع�صهم	من	حديد	.	انظر	:	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج3،	�س	243؛	وانظر:	ابن	دريد،	

ال�صتقاق،	ج1،	�س49؛	ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج2،	�س	467	.	
نـــورة	النعيـــم،	الو�صع	القت�صادي	يف	اجلزيرة	العربية	يف	الفرتة	من	القرن	الثالث	قبل	امليالد	وحتى	القرن	 	)5(

الثالث	امليالدي،	)	دار	ال�صواف،	ط1،	1412هـ/1992م(،	�س	�س	74،	75	.
يحيى	بن	اآدم	،	كتاب	اخلراج،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1984م(،	�س	83	. 	)6(

ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج3،	�س	37	؛	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج11،	�س	11	. 	)7(
ومن	الآثار	امل�صهورة	يف	جنران	:	بئر	اخل�صراء	جنوب	وادي	جنران،	وبئر	احل�صينية	�صمال	وادي	حبونا،	وبئر	 	)8(
�صلوة	غرب	بئر	احل�صينية،	وبئر	يدمة،	وبئر	احل�صر	�صمال	وادي	يدمة،	واآبار	حمى،	وعددها	�صت	اآبار	تقريبًا	
وتقـــع	يف	�صعب	حمى،	وبئر	العري�صة	وتقع	�صمـــال	وادي	جنران،	وهي	من	الآبار	القدمية،	وبئر	اأوبني	من	الآبار	
القدمية	الواقعة	يف	قرية	الدريب،	جنوب	وادي	جنران،	انظر:	الأن�صاري،	جنران	منطلق	القوافل،	�س	86	.
(9) Michaael J . Harrower : “ Irrigation and Social change in ancient Yeman “. (ACot-

sen Institute of Archaeology, University of California , 01 March 2009), p66    
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2ـ املحا�سيل الزراعية : 

الهتمام	بو�صائل	الري	زاد	من	رقعة	الزراعة،	وانت�صرت	القرى	واملزارع	والب�صاتني	ـ	
على	�صفتي	وادي	جنران،	وتنوعت	املحا�صيل	الزراعية	)1(.وي�صري	ابن	املجاور	اإىل	ذلك،	
قائـــاًل:	" جميـــع	زرعهم	احلنطـــة	وال�صعري،	و�صجرهـــم	الكروم	والرمـــان	واللوز،	ويوجد	
عندهـــم	من	جميـــع	الفواكه	واخلريات")2(.	كما	عـــدد	الهمداين	اأ�صنافـــًا	من	املحا�صيل	
الزراعيـــة	التي	اعتـــاد	الفالحون	على	زراعتهـــا،	ومن	اأهمها:	املحا�صيـــل	الغذائية	كالرب	
)	احلنطـــة،	والقمـــح،	والعل�س)3((	وال�صعـــري،	والـــذرة،	وال�صم�صم،	والدخـــن)4(،	وقال:" 
باليمـــن	مـــن		غرائب	احلبوب،	ثـــم	من	الرب	العربي	الـــذي	لي�س	بحنطـــة)5((.	ومن	ذلك	
الـــذرة	بنجران،	يف	قابل	يام	من	ناحية	ُرعا�س	")6(،	واألـــوان	الذرة	البي�صاء،	وال�صفراء،	
واحلمـــراء،	والغـــرباء	)7(.	والتمـــور	من	ثمار	اأر�س	جنـــران،	وقال	عنهـــا	الهمداين	:	" ل	
ي�صـــرب	اإل	من	ال�صيل...،	وبها	الق�صب)8(	مـــن	التمر	الذي	ل	ي�صحق،	ويحلو	مع	ال�صويق)9(	
كالقنـــد)10(	فذاك	بنجران")11(.	وقد	اهتـــم	النجرانيون	بزراعة	النخيل	،واأقاموا	ب�صاتني	
وا�صعـــة	منهـــا،	واأر�س	جنران	م�صهـــورة	بزراعتهـــا	)12(	ويوؤكد	ابن	حوقل	ذلـــك	بقوله	:	" 

وجنران	وجر�س	مدينتان	متقاربتان	يف	الكرب،	وبهما	نخيل	" )13(.

عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	�س	19،	23	. 	)1(
ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	38	. 	)2(

:		�صـــرب	من	الرب،	تكـــون	حبتان	منه	اأو	ثالث	يف	ق�صرة،	وهو	طعام	اأهـــل	�صنعاء	.	انظر:	ابن	�صيده،	 العل�ـــسُ 	)3(
املخ�ص�س،	ج3،	�س	188،	اإبراهيم	م�صطفى،	املعجم	الو�صيط،	ج2،	�س	621	.

نبـــات	ع�صبي،	حبـــة	�صغري،	اأمل�س	كحب	ال�صم�صم،	ينبت	بريًا	ومزروعـــًا	.	انظر:اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	 	)4(
ال�صابق،	ج1،	�س	276	.

لبـــاب	القمح	يعنـــي	احلنطة،	واحلنطة	الرب،	واحلناطة	:	حرفة	احلناط	وهـــو	يبيع	الرب،	الفراهيدي،	كتاب	 	)5(
العني،	ج3،	�س	171.

الهمداين،	ال�صفة،	�س	317	. 	)6(
امل�صدر	نف�صه،	وال�صفحة	. 	)7(

الق�صب:		اأي	ال�صلب	.	انظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	املعجم	الو�صيط،	ج2،	�س	733. 	)8(
ال�صويق:		طعام	يتخذ	من	مدقوق	احلنطة،	وال�صعري،	�صمي	بذلك	لن�صياقه	يف	احللق	.	ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	 	)9(

ج1،	�س	437،	اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	نف�صه،	ج1،	�س	465.
القند:	ع�صارة	ق�صب	ال�صكر	اإذا	جمد،	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج5،	�س	118	. 	)10(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	319.	 	)11(
الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	319؛	جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	67	. 	)12(

ابن	حوقل،	�صورة	الأر�س،	�س	36	. 	)13(
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وتنتـــج		الأرا�صـــي	الزراعيـــة	يف	جنـــران	اأنواعـــًا	من	اخل�صـــروات	مثـــل:	القثاء)1(،	
والبطيـــخ)2(،	والقرع)3(،	وي�صفها	ابن	ر�صتة	)4(	:	باأنها	"كبار	كل	قرعة	مثل	جرة	كبرية"،	
يباع	مقطعًا،	وكل	ما	كان	كبريًا،	كان	رطبًا	ولذيذًا،	وتوجد	يف	جنران،	وتهامة)5(،	بالإ�صافة	
اإىل	الباقـــالء	الأخ�صر)	الفول(،	واجلزر،	واخليار،	والأب�صال)6(،	ومن	الفواكه	:	العنب،	
حيـــث	ا�صتهرت	زراعة	العنـــب	النجراين)7(،	ومن	اأنواعه:	املالحـــي،	والأ�صهب،	والدربج،	
والنوا�صـــي،	والزيادي)8(	والعنب	على	ثالثـــة	األوان	:	الأبي�س،	والأ�صود،	والأحمر،	وي�صتمر	
حوايل	ثمانية	اأ�صهر،	فالأبي�س	وي�صمل	:	الرازقي	الذي	ل	بذر	فيه،	والبيا�س	وهو		من	اأجود	
اأنـــواع	العنب	الأبي�س،	واأ�صهره	الرو�صي،	والأطـــراف،	واجلويف،	والعرقي،	والأ�صود	اأي�صًا	
على	اأ�صناف	منه:	العيون،	والعذاري،	واحلدرم،	واحلامتي،	واحلوامت،	والأحمر	له	نوعان	
وهمـــا	:	العا�صمي،	والزيتون،	وتبلغ	اأنواع	العنب	ثمانية	وع�صرين	نوعًا	)9(،	واجلفنة	�صرب	
من	العنـــب،	واجلفنة	الكرم)10(،	واحل�صـــرم:	حبة	العنب	حني	تنبـــت)11(،	والفر�صك)12(،	
والأترج)13(،	وفيه	يقول	الهمداين	:	" ومن	ذلك	الأترج	بنجران	لي�س	حما�س	)14(،فيه	كبار	

القثـــاء:	نوع	مـــن	البطيخ،	نباتي	قريب	من	اخليـــار،	لكنه	اأطول،	واحدته	قثاءة	.	انظـــر:	الفراهيدي،	كتاب	 	)1(
العني،	ج5،	�س203،	اإبراهيم	م�صطفى،	املرجع	ال�صابق،	ج2،	�س	715	.

الهمداين،	ال�صفة،	�س	318.	 	)2(
القرع	:	حمل	اليقطني	والواحدة	قرعة،	والقرع	هو	الدباء	.	الفراهيدي،	امل�صدر	ال�صابق،	ج1،	�س	155؛	ابن	�صيده	 	)3(	

					املخ�ص�س،	ج3،	�س	318.
ابن	ر�صتة،	الأعالق	النفي�صة،	ج7،	�س	113	. 	)4(

	امل�صدر	ال�صابق	. 	)5(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	314،	316،	317،	ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	186. 	)6(
الهمداين،	امل�صدر	ال�صابق،		�س	314؛	الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	123. 	)7(

الهمداين،	امل�صدر	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)8(
	القاهرة،	ط1،	1423هـ/2003م(،	�س	 عنـــان،	زيـــد،	تاريخ	وح�صارة	اليمن	القدمي،	)	دار	الآفاق	العربيـــةـ	 	)9(

�س	16	،	17.
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج13،	�س	89	. 	)10(

امل�صدر	ال�صابق،	ج12،	�س	137. 	)11(
الفر�صـــك:	بالـــكاف	مبعنى	اخلـــوخ،	انظر:	ابن	منظـــور،	امل�صدر	ال�صابـــق،	ج10،	�ـــس	475؛	الزبيدي،	تاج	 	)12(

العرو�س،	ج26،	�س	279.
الأتـــرج	:	�صجر	يعلو	ناعـــم	الأغ�صان	والورق	والثمر،	وثمره	كالليمون	الكبار،	وهو	ذهبي	اللون	ذكي	الرائحة	 	)13(
حام�ـــس	املاء،	والأترج	واحدته	ترجنة	واأترجـــة،	فقد	روي	:" اأترجة	ن�صح	العبري	بها	كاأن	تطياتها	يف	الأنف	
م�صمـــوم	" .	انظـــر:	ابـــن	�صيده،	املخ�ص�ـــس،	ج3،	�س265	؛	ابن	منظـــور،	امل�صدر	ال�صابـــق،	ج2،	�س	218؛	

اإبراهيم	م�صطفى،	املعجم	الو�صيط،	ج1،	�س4.
يقال	:	للذي	يكون	يف	جوف	الأترج	حما�س	.	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج3،	�س	111	. 	)14(



41الق�سم الأول: تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول)ال�سابع امليالدي( 
اأحلـــى	من	الع�صل،	تبلغ	الواحدة	ربع	دينار	)1(،	وخم�س	و�صد�س	ولي�س	له	نظري	يف	بلد")2(،	
ومن	الفواكه	التي	انت�صرت	زراعتها	يف	جنران	املوز)3(،	وامل�صم�س،	وال�صفرجل)4(،	والتفاح،	
واخلـــوخ،	والكمرى)5(،	ومن	املزروعات	الأخـــرى	:	الُعطب	)	القطن(	ويعد	من	املنتجات	
الرئي�صيـــة	منذ	القدم،	ومن	املواد	الأ�صا�صية	يف	�صناعة	الغـــزل	والن�صيج)6(	والكتان	يزرع	
بكميـــات	وافرة)7(،	وُعرف	با�صمـــاء	خمتلفة،	مثل	ال�صريع	)8(،	واخلنيف)9(.	ون�صتنتج	مما	
�صبق	اأن	جنران	كان	بلدًا	زراعيًا	توافر	فيه	مقومات	الزراعة،	مما	جعله	يتميز	مبنتجات	
زراعيـــة	متنوعة،	عـــن	غريه	من	البلدان	املجاورة؛	فقد	زرعـــوا	املناطق	اجلبلية	وال�صهلية	
واملنخف�صات)10(،	و�صدروا	منتجات	عديدة	من	البقول	واحلبوب	واأ�صجار	الفاكهة)11(.	

وهـــو	كلمـــة	م�صتقة	من	لفـــظ	لتينـــي	(Denarius Aureus )،	وهو	ا�صم	وحدة	من	وحـــدات	ال�صكة	الذهبية	 	)1(
عنـــد	الرومـــان،	وقد	عـــرف	العرب	هذه	العملـــة	الذهبية،	وتعاملوا	بهـــا	قبل	الإ�صالم	وبعـــده،	ويزن	الدينار	
اثنني	وع�صرين	قرياطًا	اإل	حبة،	ال�صافعي،	ح�صن	حممود،	العملة	وتاريخها	درا�صة	حتليلية	عن	ن�صاأة	العملة	

وتطورها	وهواية	جمعها،	)	الهيئة	امل�صرية	العامة	للكتاب،	1980م(،	�س83	.	
الهمداين،	ال�صفة،	318	. 	)2(

امل�صدر	ال�صابق،	�س	�س	143،	314	. 	)3(
ال�صفرجـــل:	مـــن	الفواكه	ي�صبـــه	التفاح،	والواحـــدة	�صفرجلة	.	انظـــر:	الهمداين،	امل�صـــدر	نف�صه،	�س314؛	 	)4(

الفراهيدي،	كتاب		العني،	ج6،	�س	210.
ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	185	. 	)5(
الأكوع	:	اليمن	اخل�صراء،	�س	�س	37،	64	. 	)6(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	246 	)7(
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج8،	�س	175	. 	)8(

ابن	منظور،	امل�صدر	ال�صابق،	ج9،	�س	97،	الربيهي،	املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)9(
عـــر	علماء	الآثار	على	اأدوات	كانت	ت�صتخـــدم	يف	الفالحة	والزراعة	يف	جنران،	مثل:	املحراث	امل�صنوع	من	 	)10(
احلديد،	واملثبت	بقطعة	من	اخل�صب،	والرحى	ال�صخمة	التي	مت	العثور	عليها	يف	موقع	الأخدود	بنجران،	التي	
كانـــت	ت�صتخدم	يف	ع�صر	الزيتون	وال�صم�صم	؛	ل�صتخـــراج	الزيوت،	كما	كانت	ت�صتخدم	يف	تق�صري	احلنطة،	
ووجـــود	هذه	الرحى	ال�صخمة	وغريها	مـــن	الأدوات	الزراعية	يف	جنران،	دليل	على	ازدهار	الزراعة،	ووفرة	
املحا�صيـــل	الزراعية	بها	.	انظر:	زارين�س،	تقرير	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران/	الأخدود،	اأطالل،	ع7،	
�ـــس	31؛	العمـــري،	طريق	البخور،	�س146،	الزهـــراين،	عو�س	علي	ال�صبايل،	واآخـــرون،	تقرير	مبدئي	عن	
1417هــــ/1996م،	اأطالل	حولية	الآثار	العربية	ال�صعودية،	 حفريـــة	الأخدود	مبنطقة	جنران	املو�صم	الثاينـ	
)	وكالـــة	الآثار	واملتاحف،	1421هــــ/2001م(،	ع16،	�س	24؛	الغبان،	علي	اإبراهيم	،واآخرون،	دليل	املتحف	
الوطنـــي،	الهيئة	العامة	لل�صياحة	والآثـــارـ		)الريا�س	1431هـ،	مكتبة	امللك	فهد	الوطنية،	1432هـ(	�س99،	
العي�صى	،عبا�س	حممد	زيد،	مو�صوعة	الرتاث	ال�صعبي	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	ج4)	الأدوات	الزراعية(،	

)	وكالة	الآثار	واملتاحف	ـ	الريا�س،	�س2،	1425هـ/2004م(،	�س	16.
عنان	زيد،	تاريخ	وح�صارة	اليمن	القدمي،	�س	105	. 	)11(
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3ـ الرعي وتربية امل�ا�سي :

الرعـــاة	�صنفـــان	:	الأول	:	رعـــاة	اإبـــل	ل	يرعـــون	معهـــا	غريهـــا،	يتنقلـــون	معهـــا	
الغنـــم	 مـــع	 الإبـــل	 رعـــاة	 الثـــاين	 وال�صنـــف	 باجل�صـــر)1(.	 وُي�صمـــون	 �صرحـــت،	 اأينمـــا	
يف	 املراعـــي	 اأمـــا	 للمـــاء)2(.	 ؛	حلاجتهـــم	 احل�صـــر	 عـــن	 يبتعـــدون	 ل	 وهـــم	 واملاعـــز،	
	جنـــران،	فهـــي	املراعـــي	اخلا�صـــة،	وتختلف	عـــن	مراعي	اأهـــل	الباديـــة،	ويطلـــق	عليها	
)	حمجرة(	اأي	اأحميه	ومراع،		واحلمى	اأو	املحجر	يحتوي	على	املراعي	والأ�صجار)3(،	وهذا	
النـــوع	مـــن	املراعي	حماه	الإن�صان	ورعـــاة	حتى	اأ�صبح	دائم	الع�صب،	ترعـــاه	املا�صية	طيلة	
الأيـــام	واملوا�صم،	واأغلب	حيوانات	املراعي	اخلا�صة	هي	:	من	الأغنام،	واملاعز،	والأبقار،	
واخليـــول)4(،	واملراعي	اخلا�صة	تكون	لأ�صـــر	اأو	ع�صرية	معينة)5(.	اأما	املراعي	العامة	فهي	
م�صاعة	بني	جميع	اأبناء	القبيلة	اأو	الع�صرية	الواحدة	)6(،	ول	تدخل	يف	ملكية	اأحد،	وتعرف	
باملراعـــي	املتنقلة،	وهي	مو�صميـــة)7(،	وهذه	امللكيات	اخلا�صـــة	اأو	العامة	يف	جنران	عادة	
مـــا	تزول	بانتهـــاء	الع�صب)8(	.	وقـــد	�صاعد	وجـــود	املراعي	اخل�صبة	يف	جنـــران)9(،	تنوع	
الت�صاري�ـــس،	يف	�صفوح	اجلبال،	وبطون	الأودية،	والأرا�صي	الرملية،	منا�صبة	ملراعي	الإبل	
واملا�صيـــة،	ويف	ذلـــك	يقـــول	الهمداين	:	" ويكون	علـــى	هذه	الأودية	بنـــو	احلارث	بن	كعب	
ُي�صيمون	النعم")10(،	وكانت	اآبار	حمى)11(	من	اأهم	الأماكن	الرعي	يف	بالد	جنران	؛	حيث	

يوجد	بها	اأكر	من	ثالثة	ع�صر	موقعًا	حتتوي	على	ر�صوم	ملناظر	�صيد	ورعي)12(.

اجل�صـــر:	وهـــم	القوم	يبيتون	مكانهـــم	يف	مرعى	الإبل،	ل	يرجعـــون	اإىل	بيوتهم	.	انظر:	ابـــن	منظور،	ل�صان	 	)1(
العرب،	ج4،	�س	137.

الأن�صاري،	عبد	الرحمن	الطيب،	احل�صارة	الإ�صالمية	عرب	الع�صور	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	)موؤ�ص�صة	 	)2(
الرتاث	ـ	الريا�س،	1427هـ(،	�س32	.

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	139	. 	)3(
املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)4(

الأن�صاري،	احل�صارة	الإ�صالمية،	�س	33	. 	)5(
جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	97	. 	)6(

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	141	. 	)7(
النعيم،	نورة،	الو�صع	القت�صادي،	�س	156	. 	)8(

ابن	جري�س،	غيثان	بن	علي،	درا�صات	يف	تاريخ	تهامة	وال�صراة	خالل	الع�صور	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة	 	)9(
)ق1ـق10هـ/ق7ـق16م(،	ط1،	1424هـ/2003م(،	ج1،	�س	148	.

الِنعم:	هي	الإبل	والبقر	والغنم،	وي�صيمون	:	يرعون	ال�صائمة	.	الهمداين،	ال�صفة،	�س	154	. 	)10(
اآبـــار	حمـــى	:	هي	من	اأبرز	مواقع	الر�صوم	والنقو�س	ال�صخرية	يف	جنران	.	العمري،	عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	 	)11(

منطقة	جنران،	�س166.
الأن�صـــاري،	احل�صـــارة	الإ�صالميـــة	عـــرب	الع�صور،		�ـــس330	.	مل	تغفـــل	النقو�س	القدمية	عـــن	ذكر	الروة	 	)12(
احليوانيـــة	يف	جنـــران،	فمنها:	نق�س	الن�صر	(RES3945)،	مللك	دولة	�صباأ	)	كـــرب	اإيل	(	الذي	ذكر	يف	بع�س	
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واهتـــم	اأهل	جنران	برتبية	احليوانـــات،	من	الإبل،	والغنم،	واملاعـــز،	والبقر،	واخليل،	
و�صاعدهـــم	يف	ذلك	تنوع	املنـــاخ،	وخ�صوبة	الرتبة،	ووفرة	املياه)1(،	وقد	فر�س	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص 
علـــى	ن�صارى	جنـــران	اجلزية،	وحددها	لهم	بقوله:" وعليهم	عاريـــة	ثالثني	درعًا،	وثالثني	
فر�صـــًا،	وثالثني	بعريًا	")2(،	ويوؤكد	هذا	على	امتالكهـــم	لروة	حيوانية	جتعلهم	قادرين	على	
دفع	اجلزية	.	وكانت	الروة	احليوانية	من	اأعمدة	حياتهم	القت�صادية	ومورد	رزق	واكت�صاب،	
فالإبـــل	لعبـــت	دورًا	كبريًا	يف	التجـــارة،	و�صهلت	نقل	الب�صائع،	وا�صتعلمـــت	يف	نقل	املياه،	ويف	
اأوقـــات	ال�صلم	واحلرب	حلمـــل	ما	ي�صعب	نقله	من	مـــكان	لآخر)3(.وا�صتهرت	بع�س	الإبل	يف	
جنـــران	مب�صميات	منها	:الداعريـــة،	وتن�صب	اإىل	داعر	من	بلحـــارث)4(،	وال�صيعرية،	ن�صبة	
اإىل	ال�صيعر	من	بالد	كندة)5(،	واحلو�صبية	يف	وبار،	وهي	بني	جنران	وح�صرموت)6(،	ولالإبل	
اأهمية	يف	حياة	اأهل	جنران،	حيث	يعدون	اقتناءها	مظهرًا	من	مظاهر	الغنى	والراء)7(.	

�صطـــوره	مقـــدار	ما	�صادر	من	ما�صية	يف	اأثناء	انت�صاراته	على	جنران،	اإذ	غنم	مئتي	األف	من	ما�صيتهم	اإبال،	
وبقـــرًا،	وحمريًا،	ممـــا	يدل	على	اأن	جنران	بلد	زراعي	ورعوي	منذ	القـــدم	.	انظر:	الرحامنة،	عادل	ح�صني،	
تاريخ	دولة	�صباأ	منذ	القرن	العا�صر	قبل	امليالد	حتى	القرن	الثاين	قبل	امليالد،	ر�صالة	ماج�صتري،	)	جامعة	اأم	
القرى،	1410هـ/1990م(	�س	�س	232،	237	؛	وانظر:	نا�صر،	ه�صام	عبدالعزيز،	التجارة	بني	�صبه	اجلزيرة	
العربية	و�صورية	يف	الأف	الأول	قبل	امليالد،	ر�صالة	ماج�صتري،	)	جامعة	عدن،	1424هـ/2003م(،	�س48	.
بي�صـــاين،	اإميان	حممد،	الو�صع	القت�صادي	واحليـــاة	الجتماعية	يف	اليمن	يف	�صدر	الإ�صالم،	)	دار	الفكر	 	)1(

العربي	ـ	م�صر،	ط1،	1424هـ/2004م	(،	�س58	.
ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	358؛	البالذري،	فتوح	البلدان،	ج1،	�س	�س	76،	77،	الأن�صاري،		واآل	 	)2(

مريح،	جنران	منطلق	القوافل،	�س	30	.
ا�صتهرت	بع�س	الإبل	يف	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية	مب�صميات	منها	:	ال�صك�صكية،	وهي	خم�ص�صة	لنقل	الأحمال،	ويف�صلها	 	)3(
النا�ــــس	علــــى	بقية	الإبل	؛	لقوتها	و�صخامة	اأج�صامها،	والأرحبية	ن�صبة	لأرحــــب	بن	الدعام	من	همدان،	واملهرية	وهي	اأجنب	
الإبــــل،	وتف�صــــل	يف	ال�صري	على	�صائر	الإبــــل،	وتن�صب	اإىل	قبيلة	مهرة،	وقــــد	ا�صتهرت	هذه	القبيلة	برتبيــــة	الإبل	والعناية	بها	
؛	حتــــى	�صــــرب	املثــــل	بالإبل	املهرية،	وتناف�ــــس	العرب	يف	اقتنائها،	كما	افتخــــروا	بها	؛	جلودتها	و�صرعتهــــا،	وكانت	النجائب	
املهريــــة	تو�صف	باأنها	كرمية	جــــدًا،	لدرجة	اأن	خلفاء	بني	اأمية	كانوا	يطلبونها،	كما	حــــدث	اأيام	اخلليفة	الأموي	�صليمان	بن	
عبدامللــــك	)96هـــــ	ـ99هـ	(،	حيث	طلب	اإىل	عامله	باليمن	اأن	ي�صرتي	منها،	لكرة	الطلــــب	عليها،	واملجيدية،	وهي	من	اأكرم	
الإبل	واأجنبها	بعد	الإبل	املهرية،	الهمداين،	ال�صفة،	�س	�س	196،	220،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج6،	�س	�س	272،	290،	
ابــــن	قتيبــــة،	عيون	الأخبار،	)دار	الكتب	العلمية	ـ	بريوت،	د.ت	(،	ج1،	�س	252،	العمري،	طريق	البخور،	�س	29	؛	الربيهي،	
احلــــرف	وال�صناعــــات،	�س	144،	�صراي،	حمد	حممد،	الإبل	يف	بالد	ال�صرق	الأدنى	القدمي	و�صبه	اجلزيرة	العربية	تاريخيًا	
ـ	اآثاريًا	ـ	اأدبيًا،	اجلمعية	التاريخية	ال�صعودية،	الإ�صدار	الثالث،	جامعة	امللك	�صعود	ـ	الريا�س،	1420هـ/1999م(،	�س	8	.

الهمداين،	ال�صفة،	�س	320	. 	)4(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	166	. 	)5(
ابن	الفقيه،	خمت�صر	كتاب	البلدان،	�س	37	. 	)6(

انظـــر:	زارين�ـــس،	التقريـــر	املبدئـــي	الثـــاين	عن	م�صـــح	املنطقـــة	اجلنوبية	الغربيـــة،	اأطـــالل،	ع5،	�س36	؛	 	)7(
عبدالعزيـــز	من�صـــي،	اآثـــار		منطقة	جنران،	�ـــس78	؛	الها�صمي،	ر�صا	جواد،	تاريخ	الإبـــل	يف	�صوء	املخلفات	

الأثرية	والكتابات،	جملة	كلية	الآداب،	ع23،	)	جامعة	بغداد،	1978م(،	�س	209	.
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كما	اعتنى	اأهل	جنران	باخليول	وتربيتها	)1(،	وكانت	ت�صمى	املراعي	اخلا�صة	باخليول	
)	اخلبـــت	(:	اأي	ال�صهـــل	الوا�صـــع،	وجاء	يف	ل�صان	العـــرب:	" اخلبت	مـــا	ات�صع	من	بطون	
الأر�س")2(،	وكانت	توؤخذ	الزكاة	على	اخليول	يف	جنران)3(.	كما	اهتم	الراعي	النجراين	
برتبيـــة	الأبقـــار:،	وهي	من	احليوانات	التي	ل	تقدر	على	حتمـــل	العط�س،	ويقال	لذكرها	:	
ثور،	كما	يقال	لالإبل	والبقر،	العوامل:	والعوامل	من	البقر	التي	ُي�صتقى	عليها	وت�صتخدم	يف	
	احلـــرث)4(،	ويذكر	الهمداين	اأن	اأهل	جنران،	يجلبون	الأبقار	من	البلدان	املجاورة	فقال:	
" ومـــن	جبـــالن	جتلب	البقر	اجلبالنية	الِعراب	احلر�س	اجللود	")5(،	كما	جُتلب	احلمري	
احل�صرمية،	واملعافريـــة)6(.	وامتاز	رعاة	الأغنام	يف	جنران	باخلربة	واحلذر،	املتمثل	يف	
معرفة	اأنواع	الأع�صاب	التي	ترعاها	موا�صيهم	فبع�س	الأع�صاب	�صام،	ويقتل	الأغنام	مبجرد	
اأن	تاأكلـــه،	ومن	هـــذه	الأع�صاب	املعروفة	بــــ	)	الق�صب()7(،	وكانت	تربـــي	الإبل،	والأغنام	
لال�صتفـــادة	من	حلومهـــا	ولبنها	و�صوفهـــا،	وهي	من	ال�صلـــع	الرائجـــة	)8(،	التي	اعتمدت	
عليهـــا	الع�صائر	الرعوية)9(،	بينما	امتلكت	القبائل	الزراعية	امل�صتقرة	الأبقار	واملاعز)10(،	
وكتـــب	الأحاديث	واخلراج	والأمـــوال	توؤكد	وجود	ثروة	حيوانية	يف	جنـــران،	كانت	مدعاة	
لت�صريعات	�صريبيـــة)11(.	ون�صتنتج	مما	�صبق	اأن	الرعي	وتربية	املوا�صي	مبختلف	اأنواعها،	

مت	العثـــور	علـــى	�صورة	فر�س،	نحتت	على	واجهة	اأحد	حجارات	جـــدار	مبني	الأخدود	يف	جنران	؛	وهذا	يدل	 	)1(
على	اهتمام	النجرانيني	باقتناء	اخليول	وتربيتها،	الها�صمي،	تاريخ	الإبل،	�س	209	.
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج2،	�س	27	؛	الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	146	. 	)2(

اأبو	يو�صف،	اخلراج،	�س83،	حميد	اهلل،	حممد،	جمموعة	الوثائق	ال�صيا�صية،	�س	175	. 	)3(
ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج3،	�س	95	. 	)4(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	205	. 	)5(
الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	320	. 	)6(

	،	وجمعـــه	اأق�صاب،	وقد	ق�صب	له	�صقـــاه	ال�صم،	انظر:	ابن	 مُّ الق�صـــب:	وهـــو	نبات	ي�صبه	املقـــر،	واملقر	هو	ال�صُّ 	)7(
�صيده،	املخ�ص�س،	ج2،	�س	314،	العمري،	عبد	العزيز	اإبراهيم،	احلرف	وال�صناعات	يف	احلجاز	يف	ع�صر	

الر�صول،	)	دار	اإ�صبيليا،	الريا�س،	ط3،	1420هـ	/2000م(،	�س	69	.
النعيم،	نورة،	الو�صع	القت�صادي،	�س	159	. 	)8(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	166	؛	�صكري،	الأو�صاع	القبلية،	�س108	. 	)9(
�صكري،	املرجع	ال�صابق،	�س	109	. 	)10(

مالـــك	بـــن	اأن�س،	اأبو	عبداهلل	الأ�صبحـــي،	موطاأ	الإمام	مالك،	رواية	حممد	بـــن	احل�صن،	حتقيق	تقي	الدين	 	)11(
النـــدوي،	)	دار	القلم	ـ	دم�صق،	ط1،	1413هـ/1991م(	ج2،	�س	144،	ج3،	�س254.	ابن	زجنويه،	الأموال،	
ج11،	�ـــس	910.	ابن	�صالم،	اأبو	عبيد	القا�صم،	كتاب	الأموال،	حتقيق	:	حممد	عمارة،	)	دار	ال�صروق،	ط1،	

1409هـ/1989م(،	�س522،	�صكري،	املرجع	ال�صابق،	�س	109	.
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كانت	من	اأهم	احلرف	العامة	يف	بالد	جنران،	وكانت	القبائل	تعتمد	على	الرعي	ب�صورة	
رئي�صية	كم�صدر	للعي�س،	وتنتقل	تبعًا	للكالأ	واملاء	بهدف	توفري	الغذاء	ملوا�صيهم	،	وهذا	ما	
دفعهم	اإىل	الحتكاك	بالقبائل	الأخرى،	و�صاعد	يف	نه�صة	احلياة	القت�صادية	يف	جنران،	

وثراء	اأهلها	.
ثانيًا : احلرف وال�سناعات التقليدية :

ازدهرت	ال�صناعـــات	التقليدية	وارتبطت	بحياة	املجتمع	النجـــراين	ارتباطًا	وثيقًا،	
اإىل	درجـــة	اأن	بع�س	احلرف	اأ�صبحت	مرادفة	لت�صمية	النجراين	نف�صه،	مثل	كلمة	حائك،	
ودابغ،	ونا�صج،	حتى	قيل	فيهم	:	" كانوا	بني	دابغ	جلد،	اأو	نا�صج	برد")1(	.	وتلك	ال�صفات	
تعرب	عـــن	ح�صارة	وتقدم	املجتمعات،	ومـــن	ال�صناعات	واحلرف	التـــي	عرفها	ومار�صها	

النجرانيون	ما	ياأتي	:
1ـ الن�سيج والبود : 

�صهـــدت	�صناعـــة	الن�صيـــج	يف	جنوب	�صبه	اجلزيـــرة	العربية	ب�صفـــة	عامة،	وجنران	
ب�صفـــة	خا�صة،	تقدمـــًا	ملحوظًا،	وازدهارًا	كبـــريًا	يف	ع�صورها	الإ�صالميـــة،	وقد	ن�صت	
معاهـــدة	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص مع	اأهل	جنران،	علـــى	حتديد	اجلزية	بحلـــل	)2(،	وهي	الأقم�صة؛	
ممـــا	يدل	علـــى	اأنهم	كانوا	متقدمـــني	يف	�صناعة	الن�صيـــج	مبختلف	اأنواعـــه،	واأن	الأردية	
والأثواب	النجرانية،	كان	لها	�صهرة	وا�صعة،	فقد	كان	الر�صول	ملسو هيلع هللا ىلص	ميتلك	بردة	جنرانية،	
كمـــا	كان	علـــي	بن	اأبي	طالب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	يلب�ـــس	الربود	النجرانية	)3(،	وهذا	يوؤكد	
�صهرة	جنران	ب�صناعة	الن�صيج،	وكانت	الربود	النجرانية	من	اأهم	الأن�صجة	اليمانية،	كما	
ا�صتعملـــت	يف	تكفني	املوتى،	ويذكر	اأن	ر�صول	اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُكفن	يف	حلة	حمراء	جنرانية،	كان	
يلب�صها)4(،	ون�صتنتج	من	هذه	الرواية	جودة	ال�صنعة	يف	جنران،	وهو	ما	دعا	علي	ابن	اأبي	
طالـــب	ـ	ر�صوان	اهلل	عليه	ـ	اإىل	اختيار	اأثواب	جنران	على	غريها.	كما	عرف	النجرانيون	
اأنواعـــًا	خمتلفة	من	املـــواد	اخلام	الالزمة	ل�صناعـــة	املن�صوجات،	مثـــل:	ال�صوف،	و�صعر	

ياقوت،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	448	. 	)1(
عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	146	. 	)2(

ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج3،	�س	28	. 	)3(
امل�صدر	ال�صابق،	ج2،	�س	286	.	 	)4(
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املاعـــز،	والكتـــان،	والقطـــن)1(،	واحلرير،	والوبـــر)2(.	وكان	ي�صنع	من	ال�صوف	اأنـــواع	عديدة	من	
املالب�ـــس	:	كالك�صاء،	والبجـــاد)3(،	والنمرة)4(،	والـــربدة،	وال�صملة)5(،	والربجـــد	)6(،	والعباءة)7(.	
وكان	الكتـــان	ُين�صـــج	يف	بالد	جنـــران،	حيث	ينظـــف،	ومي�صط	باأم�صـــاط	خا�صة،	وبعـــد	ذلك	يتم	
غزله)8(،	و�صناعة	الن�صيج	يف	جنران	معروفة	منذ	القدم،	فقد	ا�صتهرت	بجودة	�صناعته،	واإتقانه؛	
وكان	اأغنيـــاء	احلجـــاز،	وغريهم	من	جزيرة	العرب،	يتفاخـــرون	بح�صولهم	على	الربد	)	احلرب(	
النجرانيـــة،	التـــي	تعد	من	اأغلـــى	املالب�س	يف	عهد	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص )9(	.	اأمـــا	الأداة	التي	ا�صتخدمت	
يف	ن�صـــج	الأقم�صـــة	فهي	:	النـــول	اأو	املنوال	اأو	املن�صج،	وهـــو	اخل�صبة	التي	ين�صج	عليهـــا	الثوب)10(،	
وا�صتخدموا	ل�صناعة	احلرير	اآلة	اأ�صار	اإليها	الهمداين،	وهي	" اآلة	احلرير	النفي�صة	امللوكية")11(،	
ول	ندري	هل	ا�صتخدمها	عامة	احلرفيني	يف	الغزل	والن�صيج،	اأم	ا�صتخدمها	اخلوا�س	فقط،	الذين	
يعملون	حل�صاب	الأمراء	والأعيان،	ل�صنع	اأن�صجة	حريرية	خا�صة	تليق	مبكانتهم،	ويبدو	من	ال�صم	
اأنها	خا�صة	لعمل	احلرير	حل�صاب	الأمراء	والأعيان،	ومما	ل�صك	فيه	اأن	احلريف	 " اآلـــة	ملوكيـــة"،	

الن�صاج،	بحاجة	اإىل	اأدوات	عمل	للغزل	والن�صيج،	كالق�صي)12(	وغريها	.
وكانـــت	املن�صوجـــات	النجرانيـــة	تفـــوق	نظريتهـــا	يف	الثمـــن	)13(،	فمـــن	اأ�صهـــر	هذه	

وردت	عبارة	الأثواب	اليمانية	امل�صنوعة	من	الكر�صف	ـ	وهو	القطن	ـ	يف	بع�س	املعاجم	العربية،	وهذا	يوحي	 	)1(
اأن	القطـــن	كان	يـــزرع	يف	اليمن	.	انظر:	ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج1،	�ـــس	384	؛	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	
ج9،	�س297	.	وقد	مت	اكت�صاف	العديد	من	املن�صوجات،	معظمها	من	الكتان،	و�صوف	الأغنام،	ووبر	اجلمال،	
وهـــي	اأجزاء	مـــن	مالب�س،	كان	ي�صتعملها	كال	اجلن�صني،	واأجزاء	اأخـــرى	كانت	ُتزين	ظهور	اجلمال،	وتغطى	
الهوادج،	وكان	بع�صها	يحاك	بنعومة	فائقة،	من	خيوط	رفيعة	من	الكتان،	الأن�صاري	.	قرية	الفاو،	�س	28	.
عبدالعزيـــز	من�صـــي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	�س	146،	148	؛	وانظر:	ربيع	حامد	خليفة،	الفنون	الزخرفية	 	)2(

اليمنية	يف	الع�صر	الإ�صالمي،	)	الدار	امل�صرية	اللبنانية،	ط1،	1412هـ/1992م(،	�س	167	.
البجاد	:	ك�صاء	خمطط	.	انظر:	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج3،	�س	77	. 	)3(

النمرة	:	بردة	خمططة،	وقد	روي	اأن	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص كان	يلب�س	النمرة	.	امل�صدر	ال�صابق،	ج5،	�س	234	. 	)4(
ال�صملة	:	مئزر	من	�صوف،	امل�صدر	ال�صابق،	ج11،	�س	364 	)5(

الربجد	:	ك�صاء	من	�صوف	اأحمر،	وقيل:ك�صاء	خمطط،	امل�صدر	ال�صابق،	ج3،	�س	89	. 	)6(
ابن	ال�صكيت،	يعقوب	بن	اإ�صحاق،	كتاب	الألفاظ	اأقدم	معجم	يف	املعاين،	حتقيق	:	فخر	الدين	قباوة،	)مكتبة	 	)7(

لبنان،	ط1،	1998م(،	�س	494	.
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	246	. 	)8(

ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	357	؛	عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	146،	148	.	 	)9(
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج11،	�س	683	. 	)10(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	321	. 	)11(
الق�صّي	:	اخليوط	التي	يطرحها	احلائك	من	اأطراف	الثوب	اإذا	فرغ،	انظر:	ابن	�صيده	املخ�ص�س،	ج3،	�س	438	. 	)12(
اجلاحـــظ،	عمـــرو	بن	بحر،	كتـــاب	التب�صري	بالتجارة،	حتقيـــق	:	ح�صن	ح�صني	عبدالوهـــاب،	)	دار	الكتاب	 	)13(

اجلديد	ـ	بريوت	ـ	لبنان،	ط2،	1403هـ/1983م(،	�س	27	.	
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املن�صوجـــات:	الـــربود)1(،	والأحتميـــة)2(	،	واأكيا�ـــس)3(،	والتجاويـــز)4(،	واجلي�صانيـــة)5(،	
واحلـــربة	)6(،	كان	يلب�صهـــا	اأهـــل	جنـــران،	وما	يوؤكد	ذلـــك	اأنه	عندما	قـــدم	وفد	ن�صارى	
جنـــران	علـــى	الر�صـــولملسو هيلع هللا ىلص،	كانت	عليهم	ثيـــاب	احلـــربة،	واأردية	مكفوفـــة	باحلرير)7(.	
وكانـــت	ثياب	احلربة	من	اأثمن	الربود	واأنف�صها	عند	اأهل	مكة،	وغريهم	من	العرب،	ومن	
	املن�صوجـــات	:	احللل	وتكـــون	ثوبني،	وهي	اإزار	ورداء	برد)8(،	واخلـــال)9(،	والأخما�س)10(	،
	وال�صنـــد)11(،	وال�صند�س	من	الربود	اأي�صًا	)12(،	وال�صرياء	)13(،	وال�صيح	اأو	ال�صيح،	وامل�صيح	
املخطـــط)14(،	والع�صـــب	)15(،	مـــن	املن�صوجات	الغاليـــة	)16(،	والأفـــواف)17(،	واملراحل	اأو	

الـــربود	:	هي	الثياب،	واحدها	برد	وهـــو	ثوب	فيه	خطوط،	وخ�س	بع�صهم	به	الو�صي،	وكان	ي�صرب	بها	املثل	 	)1(
يف	احل�صـــن	واجلمال،	كمـــا	اأنها	تعد	من	نفائ�س	املالب�ـــس	الثعالبي،	انظر	اأبو	من�صـــور	عبدامللك	بن	حممد	
	 بـــن	اإ�صماعيـــل،	ثمار	القلـــوب	يف	امل�صاف	واملن�صوب،	حتقيـــق:	حممد	اأبو	الف�صل	اإبراهيـــم،	)	دار	املعارفـ	
القاهرة،	ط1،	1965م(،	ج1،	�س	598؛	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج15،	�س	392،	جواد	علي،	املف�صل	يف	

تاريخ	العرب،	ج7،	�س	597؛	العمري،	طريق	البخور،	�س	173	.
�صـــرب	من	الـــربود،	ويقال	:	اأحتمت	الثـــوب	اإذا	و�صيته،	وهي	برود	خمططة	بال�صفـــرة،	انظر	ابن	منظور،	 	)2(

امل�صدر	ال�صابق،	ج12،	�س	63،	
اأكيا�س	:	وهي	الربود،	امل�صدر	ال�صابق،	ج6،	�س	344	. 	)3(

التجاويز:	برود	مو�صاة،	واحدها	جتواز،	امل�صدر	ال�صابق،	ج5،	�س	326	. 	)4(
اجلي�صانية	:	برود	مو�صاة،	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج2،	�س	200. 	)5(

احلربة	:	من	الربود	ما	كان	مو�صيًا	خمططًا،	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج3	�س	218. 	)6(
ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	357	. 	)7(

ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج4،	�س	157،	الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج10،	�س	508	.	 	)8(
اخلال	:	برود	موا�صاة،	ويت�صف	هذا	النوع	من	الربود	بنعومته	.	انظر:	ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج1،	�س386. 	)9(

الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج4،	�س	205	. 	)10(
ال�صنـــد	:	مـــن	الـــربود	يلب�س	قمي�صًا،	ثم	يلب�ـــس	قمي�صًا	اأق�صر	منـــه	.	امل�صدر	ال�صابـــق،	ج7،	�س	229؛	ابن	 	)11(

منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج3،	�س220	.
ابن	منظور،	امل�صدر	ال�صابق،	ج6،	�س	107	. 	)12(

ال�صـــرياء	:	�صرب	من	الربود	فيه	خطوط	�صفر،	مو�صى	باحلرير	اأو	بالذهب	اخلال�س،	وقيل	ثوب	م�صري	فيه	 	)13(
خطـــوط	تعمل	من	القز،	كال�صيـــور	اأو	خطوط	من	الذهب،	وهي	حلل	الأغنيـــاء	والوجهاء،	انظر:	ابن	�صيده،	

امل�صدر	نف�صه،	ج5،	�س	47؛	ابن	منظور،	امل�صدر	ال�صابق،	ج4،	�س	389	.
الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج3،	�س	263،	العمري،	طريق	البخور،	�س176	. 	)14(

وهي	برود	خمططة،	يع�صب	اأي	)	يجمع	(	غزلها،	ثم	ي�صبغ،	ثم	يحاك،	فياأتي	مو�صيًا	لبقاء	ما	ع�صب	منه	 	)15(
اأبي�س،	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج1،	�س	308،	ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	602	.

املقد�صي،	حممد	بن	اأحمد،	اأح�صن	التقا�صيم	يف	معرفة	الأقاليم،	حتقيق	:	غازي	طليمات	.	)	وزارة	الثقافة	 	)16(
والإر�صاد	القومي	ـ	دم�صق،	1980م(،	�س	108	.

الأفـــواف	:	�صـــرب	من	الـــربود	ي�صمى	برد	اأفواف،	وبرد	مفـــوف،	اأي:	رقيق،	والأفواف	ثيـــاب	رقاق	مو�صاة	.	 	)17(
انظر:	الفراهيدي،	امل�صدر	نف�صه،	ج8،	�س	408؛	ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج9،	�س	273	.
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املرحـــل)1(،	وامل�صهـــم	)2(.	واملقطعـــات)3(،	واملعاجـــر)4(،	والو�صايـــل)5(،		وكانـــت	تن�صـــج	
يف	اجلاهليـــة،	وا�صتمر	ن�صجهـــا	يف	القرون	الإ�صالمية	الأوىل	مـــع	احتفاظها	بخ�صائ�صها	
التـــي	تتميز	بهـــا	بني	الأقم�صـــة،	وهي	اخلطـــوط	التي	تن�صـــاب	طويلة	اأو	عري�صـــة،	لتعطي	
منظـــرًا	واألوانًا	متعـــددة	)6(،	و�صملت	�صناعة	الن�صيج	واحلياكـــة	يف	جنران	فنونًا	متنوعة،	
وتخ�ص�صات	خمتلفة،	منها	ما	هو	�صروري	يف	حياة	�صكانها	اليومية،	مثل	اخلدر،	واخليام،	
والفر�ـــس،	واملالب�ـــس،	ومنها	ما	هو	كماىل،	ارتبط	مبظاهر	الـــرتف	والذوق	الفني	الرفيع،	
مثل	العمائم،	وال�صمائل،	والأقم�صة	الفاخرة	الأخرى)7(،	وهناك	�صناعات	اأخرى	قامت	يف	
جنـــران،	كالأقفا�س	من	جريد	النخل)8(،	واحل�صر،	وبع�س	الأطباق	من	اخلو�س،	وتعرف	
هذه	احلرفة	باخلوا�صة،	وتعني	:	ن�صج	بع�س	الأدوات	والأثاث	من	خو�س	النخيل)9(	،الذي	

كان	متوفرًا	يف	اأر�س	جنران	)10(،	كما	كانت	اخليام	ت�صنع	من	اجلريد	واخلو�س	.
2ـ اخلياطة وال�سباغة : 

مار�ـــس	النجرانيـــون	�صناعـــة	املالب�ـــس	وخياطتهـــا	)11(،	ون�صبـــت	اإليهـــم	الـــربود	

املرحـــل	:	من	الربود،	�صمي	بهـــذا	ال�صم	لأن	عليه	ت�صاوير	رحل	قوافل	ال�صفر	.	انظر:	الفراهيدي،	امل�صدر	 	)1(
ال�صابق،	ج3،	�س	208؛	ابن	�صيدة،	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	386	.

امل�صهم	:	برد	خمطط	.انظر	الفراهيدي،	امل�صدر	ال�صابق،	ج4،	�س11،	ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج12،	�س	314	. 	)2(
املقطعـــات	:	بـــرود	عليها	و�صي	مقطع،	وتكون	خمتلفـــة	الألوان،	ويلب�س	اأ�صفل	منها	ثـــوب	على	لون	اآخر،	ابن	 	)3(

منظور،	امل�صدر	ال�صابق،	ج8،	�س	276	.	
املعاجـــر	:	هي	الثياب	اليمانيـــة،	واملعجر	هو	الثوب	تلفه	املراأة	على	ا�صتدارة	راأ�صهـــا،	ثم	جتلب	فوقه	بجلبابها،	 	)4(
واجلمع	املعاجر،	ومنه	اأخذ	العتجار	وهو	يل	الثوب	على	الراأ�س	من	غري	اإدارة	حتت	احلنك	.	انظر:	الفراهيدي،	
كتاب	العني،	ج1،	�س	222،	ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج1،	�س	386،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج4،	�س542	.

الو�صايل:	وهي:	ثياب	ميانية	خمططة	بي�س	وحمر،	واحدتها	و�صيلة،	وهي	نوع	من	الأقم�صة	املعروفة،	انظر:	 	)5(
ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج1،	�س386	.

الزهراين،	رحمة	اأحمد،	احلياة	ال�صيا�صية	ومظاهر	احل�صارة	يف	بالد	اليمن،	�س	136	. 	)6(
مـــن	املن�صوجات	ال�صوفية	يف	جنران،	املجرة،	والرداعة	اأي	فرا�س	�صغري،	والهدر	:	فرا�س	طويل	وعري�س،،	 	)7(
والب�صاط	من	املن�صوجات	وغالبًا	ما	يكون	اأ�صود،	واخلرج	:	حاوية	حلمل	الأمتعة	على	ظهور	الدواب،	والبطانة	

لتبطني	بيوت	ال�صعر	.	عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	148	.
ال�صيـــف،	عبداهلل	حممد،	احليـــاة	القت�صادية	والجتماعية	يف	جند	واحلجاز	يف	الع�صر	الأموي،	)موؤ�ص�صة	 	)8(

الر�صالة	ـ	بريوت،	ط2،	1403هـ/1983م(،	�س	165	.
اخلو�ـــس	:	ورق	النخل،	واملقل،	والنارجيل،	ونحـــوه،	واأحو�صت	اخلو�صة	وال�صحرة	اأي	بدت،	واخليا�صة	عمل	 	)9(

اخلوا�س،	اأي	عالجه	للخو�س	.	الفراهيدي،	كتاب	العني	،ج4،	�س	285	.
الهمداين،	ال�صفة،	�س	319	. 	)10(

مل	يقت�صـــر	مفهـــوم	اأهل	جنران	للخياطة	على	خياطة	الأقم�صة،	بل	تعدى	ذلك	اإىل	اخلياطة	اجللدية،	حيث	 	)11(
كانـــت	الن�صـــاء	ي�صفقن	الطباب	اأو	الطبة،	وهي	اجللدة	التي	جتعـــل	على	طرف	اجللد	يف	القربة	اأو	ال�صقاء،	
وذلك	بخياطة	قطعة	من	اجللد	على	طريف	اجللد	يف	القربة	وال�صقاء،	انظر:	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج1،	

�س	553	.
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النجرانية)1(،	كما	تن�صب	اإليهم	الع�صب،	وهي	نوع	من	الربود	الن�صائية	التي	ت�صبغ	قبل	اأن	
تن�صج	؛	مما	يجعلها	خمططة	)2(،	ويتم	ن�صجها	من	الكتان	امل�صبوغ	باأ�صباغ	مينية،	خا�صة	
مـــا	يعرف	بــــ	:	)	الور�س(وهو	�صبغ	نباتي	اأ�صفر	اللون،	وت�صبغ	به	املالحف	)3(،	ويزرع	يف	
جنـــران،	ويذكـــر	اأن	" الور�س	باليمن،	وجنـــران	")4(،	وهو	من	الأ�صبـــاغ	النادرة	التي	مت	
ت�صديرهـــا	من	جنران،	اإىل	بع�س	البلـــدان	الأخرى	التي	ت�صتخدمها	يف	ال�صباغة،	ويقال	
اأن	اجلمال	التي	حتملها	كان	ي�صفر	لونها	بتاأثر	لون	اأحمالها)5(،	ومن	النباتات	التي	ا�صتعملت	
يف	ال�صباغة	:	الزعفران)6(،	ويقال	للثوب	اإذا	�صبغ	بالزعفران	)	جم�صد()7(،	والفوة	ي�صبغ	

بغت	به	الدروع)9(	.	 ويداوى	بها،	وت�صمى	عروق	ال�صباغني)8(،	والع�صفر،	وقد	�صُ
3ـ الدباغة وال�سناعات اجللدية :

ا�صتهـــرت	جنـــران	بدباغة	اجللود،	وال�صتفـــادة	منها	يف	اأغرا�ـــس	خمتلفة،	وت�صدر	
اجللود	اإىل	اأماكن	اأخرى	عديدة	يف	�صبه	اجلزيرة	العربية،	عن	طريق	التجار	وامل�صافرين،	
ويوؤكـــد	ابن	املجاور	ذلك	بقوله:" ويدبغ	الأدمي	يف	جميع	اإقليم	اليمن	واحلجاز	ونواحيها،	
ويبيعوه	طاقات	بالعدد")10(،	وقد	ُعنيت	جنران	بال�صناعات	اجللدية	؛	وذلك	لتوافر	املواد	
اخلام	الأولية	املتمثلة	يف	جلود	:	الإبل،	والبقر،	والأغنام،	واملاعز،	كما	توافرت	بها	الأيدي	
العاملة،	التي	مار�صت	دباغة	اجللود	وحتويلها	اإىل	اأدوات	لال�صتخدامات	اليومية،	كاحلبال	
وال�صروج،	والدلء،	والأفر�صة،	والأحذية،	وغريها.	وكانت	جنران	من	اأهم	مراكز	�صناعة	
اجللـــود،	وي�صري	ابن	حوقل	اإىل	ذلك	قائاًل	:	" ويتخذ	بنجران	وجر�س	والطائف	اأدم	كثري	

عدوى،	حممود	حممد،	املالب�س	يف	�صمال	وو�صط	اجلزيرة	العربية	يف	فرتة	ما	قبل	الإ�صالم	وع�صر	الر�صول	 	)1(
)	500ـ	622م(،	ر�صالة	ماج�صتري،	غري	من�صورة،	)	اجلامعة	الأردنية،	1998م(،	�س	49	.

ابن	منظور،	امل�صدر	ال�صابق،		ج1،	�س	602	. 	)2(
ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	451،	الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج17،	�س9	. 	)3(

الدينـــوري،	اأبـــو	حنيفة	اأحمد	بن	داود،	كتاب	النبات،	حتقيق	:	برنهـــارد	ليفني،	)	فرانز	�صتايرن،	في�صبادن،	 	)4(
1394هـ/1974م(،	ج3،	�س	165	.

دليل،	مطلق،	ال�صدو	واحلياكة	التقليدية	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	)1427هـ(،	�س	98	. 	)5(
املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)6(

الدينوري،	كتاب	النبات،	ج3،	�س		�س	172،	173	. 	)7(
الفوة	:	نبات	له	�صيقان	غليظة	،وعروق	دقيقة	طوال	حمر،	وتعطي	هذه	النبتة	اللون	الأحمر	القامت	.	امل�صدر	 	)8(
ال�صابق،		ج3،	�س	174؛	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج13،	�س	525،	دليل	مطلق،	ال�صدو	واحلياكة،	�س127.

	الع�صفر	:	�صبغ	نباتي	اأحمر	اللون،	ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج8،	�س	70	. 	)9(
	ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	13	. 	)10(
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غزيـــر" )1(،	وبهـــا	ُتدبغ	اجللـــود	التي	ل	يبلغها	�صـــيء	يف	اجلودة،	وكان	اأهلهـــا	م�صهورين	
بذلـــك)2(.	وقـــد	تعددت	املـــواد	امل�صتخدمـــة	يف	الدباغة،	مثـــل:	النجـــب)3(،	والدهناء)4(،	
والقرظ)5(،	وكان	اأجود	مواد	الدباغة	)6(،	وكذلك	الغرف)7(،	وعرفت	اجللود	التي	تدبغ	بها	
بـ:	)اجللود	الغرفية(	)8(،		ومنها	جلود	ميانية	وجلود	جنرانية)9(،	كما	ا�صتخدم	الدباغون	
مادة	اجلري	يف	اإزالة	ال�صعر	من	اجللد	ب�صهولة،	وكذلك	العف�س)10(،	للمحافظة	على	اجللد	
مـــن	التلف	حلني	دبغـــه)11(،	اأما	الأدوات	التي	ا�صتخدمت	يف	دباغـــة	وخرز	اجللود	فمنها	:	
املحـــط،	واملجالة	)12(،	بالإ�صافة	اإىل	اأدوات	اأخرى	ا�صتخدمـــت	يف	اأغرا�س	�صتى	للدباغة	
واخلـــرازة،	ومنها	:	املخط)13(،	واملنحاز)14(،	وامل�صرد،	واخل�صف)15(،	وامليجنة)16(،	ف�صاًل	

عن	مطاحن	القرظ،	التي	ُو�صفت	ب�صخامة	حجارتها)17(	.

ابن	حوقل،	�صورة	الأر�س،	�س	36. 	)1(
	بريوت،	 الإدري�صـــي،	اأبـــو	عبداهلل	حممد	بن	عبداهلل،	كتاب	نزهة	امل�صتاق	يف	اخرتاق	الآفاق،	)	عامل	الكتبـ	 	)2(

ط1،	1409هـ/1989م(،	ج1،	�س	�س	146،	151	.
النجب:	ق�صر	�صيقان	نبت	الطلح:	ابن	منظور،	ل�صان	العرب	،ج1،	�س	784.	وُي�صمى	اجللد	املدبوغ	به:	اجللد	 	)3(

املنجوب	.	عدوي،	املالب�س	يف	�صمال	وو�صط	اجلزيرة،	�س	36.
الدهنـــاء	:	ع�صبـــة	حمراء،	لها	ورق	عرا�س	يدبغ	به،	ابن	منظـــور،	امل�صدر	نف�صه،	ج13،	�س	160؛	الزبيدي،	 	)4(

تاج	العرو�س،	ج35،	�س	43	.
القـــرظ	:	ورق	نبـــات	ال�صلم.	ابن	منظور،	امل�صـــدر	ال�صابق،	ج7،	�س	454،	وي�صمـــى	اجللد	املدبوغ	به	اجللد	 	)5(

املقروظ،	ابن	ال�صكيت،	كتاب	الألفاظ،	�س	133	.
الدينوري،	كتاب	النبات،	ج3،	�س	105	. 	)6(

الغـــرف:	�صجرة	�صغـــرية،	تنبت	يف	جزيرة	العـــرب،	اأوراقها	م�صتطيلة	اأو	رحمية،	والثمـــرة	حلمية	برتقالية	 	)7(
اللون،	ترتفع	اإىل	ثالثة	اأمتار	.	انظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	املعجم	الو�صيط،	ج2،	�س	650	.

الدينوري،	امل�صدر	نف�صه،	ج3،	�س119	. 	)8(
الزبيدي،	امل�صدر	نف�صه،	ج24،	�س	204	. 	)9(

العف�ـــس	:	هـــو	الذي	ُيتخذ	منه	احِلـــرب،	وقيل	هو	حمل	�صجرة	البلوط،	حتمل	�صنـــة	بلوطًا	و�صنة	عف�صًا،	ابن	 	)10(
منظور،	امل�صدر	ال�صابق،	ج7،	�س	54	.

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	251. 	)11(
املحـــط	:	ي�صتخـــدم	ل�صقـــل	الأدمي	وتنميقه،	وهـــو	م�صنوع	من	اخل�صـــب،	اأو	احلديد	؛	لإزالـــة	الو�صخ	العالق	 	)12(

باجللد،	واملجالة	اأو	408	.
املخط	:	هو	العود	الذي	يخط	به	احلائك	الثوب	.ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج1،	�س	382	. 	)13(
املنحاز:	ما	يدق	فيه،	والنحز	ال�صرب	.	انظر:	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج5،	�س	414	. 	)14(

امل�صرد	واملخ�صف:	وهي	ما	ُيخرز	بها،	اأي	يثقب	بها،	وقيل	:	الدرع	م�صرودة	و�صردها	ن�صجها	.	انظر:	امل�صدر	 	)15(
ال�صابق،	ج3،	�س211	.

امليجنة	:	التي	يوجن	بها	الأدمي،	اأي:	يدق	ليلني	عند	دباغته،	وهي	من	احلجر	اأو	غريه	.انظر:	امل�صدر	ال�صابق،	ج13،	�س	443	. 	)16(
عـــر	يف	جنـــران	على	طواحني	�صخمـــة،	م�صنوعة	من	احلجـــر،	وكان	يطحن	بها	القـــرظ	؛	ل�صتخدامه	يف	 	)17(

معاجلة	اجللود	.ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س20	.
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وتعددت	ال�صناعات	اجللدية	يف	جنران،	فمنها	:	�صناعة	القرب	التي	ا�صتخدمت	يف	
حفـــظ	الزيوت،	والدهون،	وال�صحوم،	واملـــواد	الغذائية	الأخرى،	وقد	عوجلت	هذه	القرب	
معاجلة	خا�صة	؛	حتى	ل	يتاأثر	ال�صراب	بداخلها	من	رائحة	اجللد	)1(،	كما		�صنعت	الدلء	
والـــركاء،	وهما	مما	ي�صتخرج	بهما	املاء	من	البئر،	بوا�صطة	احلبال	التي	كانت	ُت�صنع	من	
اجللود،	وقد	خ�ص�س	الدينوري	يف	كتابه	النبات	بابًا	�صماه	:	"باب	احلبال")2(،	اأورد	فيه	
اأو�صاف	احلبال	التي	تتخذ	من	النباتات	واجللود،	حيث	يدل	ذلك	على	اأهمية	امل�صنوعات	
نعت	اأدوات	ال�صقي	من	اجللد)3(،	كما	دخلت	هذه	ال�صناعة	يف	�صروج	 اجللدية،	وكذلك	�صُ
اخليـــل	وجلامها،	ويف	اأغمدة	ال�صيوف،	ويف	بع�ـــس	الرتو�س،	ويف	�صناعة	الكنانة	لل�صهام،	
وغريها	مـــن	ال�صناعات	احلربية	)4(،	وكذلك	يف	اخليـــام،	واحليا�س،	والأواين	اجللدية	
مثـــل:	العالب	)5(،	والعيبـــة)6(،	وغريهما،	بالإ�صافة	اإىل	اخلافـــة)7(.	واأي�صًا	القباب	وهي	
البناء	من	الأدم)8(،	وكانت	كعبة	جنران	قبة	من	اأدم،	من	ثالثمائة	جلد	)9(،	كما	ا�صتعملت	
جلـــود	النمور	والثعالـــب	يف	�صناعة	بع�س	الأ�صياء،	مثل:	الفر�ـــس	النفي�صة،	وال�صروج)10(،	

واتخذ	من	جلود	الثعالب	الفراء،	ومن	اأنواعه	:	�صبنجونة،	والفنك	وامل�صانق)11(	.	
ويبدو	من	خالل	مـــا	اأوردته	امل�صادر	التاريخية،	اأن	جنران	ا�صتهرت	بدباغة	اجللود	
وال�صناعـــات	اجللدية،	منذ	ع�صور	ما	قبل	الإ�صـــالم،	وا�صتمرت	�صهرتها	خالل	الع�صور	
الإ�صالميـــة	املبكـــرة	والو�صيطـــة،	و�صدرت	مـــا	زاد	عن	حاجتهـــا	من	اجللـــود	املدبوغة	اأو	
امل�صنوعـــة	اجللدية،	اإىل	الأقاليم	الأخرى،	فكانت	هـــذه	ال�صناعة	من	اأهم	احلرف	التي	
زاولهـــا	النجرانيون،	وا�صتهـــروا	بها	؛	حتى	انت�صرت	القبـــاب	امل�صنوعة	من	الأدم،	خالل	

الدينوري،	كتاب	النبات،	ج3،	�س	117،	جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س588	. 	)1(
كتاب	النبات،	ج3،	�س	233	. 	)2(

جواد	علي،	املرجع	نف�صه،	ج7،	�س	590	. 	)3(
العمري،	احلرف	وال�صناعات،	�س	284	. 	)4(

العالب	:	قدح	�صخم	من	جلود	الإبل	.	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج1،	�س	627. 	)5(
العيبة	:	ح�صري	من�صوج،	خيوطه	�صيور	.	ابن	منظور،	امل�صدر	ال�صابق،	ج12،	�س	487. 	)6(

اخلافة	:	فرو	من	جلد،	يلب�صها	الع�صال	عند	دخوله	بيت	النحل	.	امل�صدر	ال�صابق،	ج9،	�س99	. 	)7(
الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج3،	�س	511	؛	جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	590	. 	)8(

ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	268	. 	)9(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	321	. 	)10(

جواد	علي،	املرجع	ال�صابق،	ج7،	�س	592.	 	)11(
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القـــرن	الأول	الهجـــري)1(،	وُك�صيـــت	الكعبة	يف	عهـــد	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص بالثيـــاب	اليمانية،	ثم	

ك�صاها	بنو	اأمية	يف	بع�س	اأيامهم	باحللل،	التي	كان	اأهل	جنران	يوؤدونها)2(	.
4ـ ال�سناعات اخل�سبية :

ت�صمـــى	اخل�صبة	التي	تدور	فيها	رجـــل	الباب	:	النجران،	ويقال	لأنف	الباب	:	الرتاج،	
وملرت�صـــه	القناح	والنحـــاف	)3(،	ورمبا	كانت	ت�صمية	جنران	بهـــذا	ال�صم	؛	نظرًا	ل�صهرتها	
بال�صناعـــات	اخل�صبيـــة،	حتـــى	قيل:	"جنـــران	الباب	:	اخل�صبـــة	التي	يدور	عليهـــا	" )4(،	
ومـــن	اأهم	ال�صناعـــات	اخل�صبية	التي	ا�صتهرت	بها	جنران	:	�صناعـــة	الأبواب	والأ�صقف،	
والنوافـــذ،	والأثـــاث	باأنواعـــه	مـــن	اأواٍن	للطعـــام)5(،	واأدوات	للزينـــة)6(،	واأدوات	زراعية	
كاملحـــراث	اخل�صبي،	ومقاب�ـــس	الفوؤو�ـــس،	وامل�صحاة،	واملطـــارق،	وال�صـــروج	امل�صتخدمة	
مـــع	الإبـــل	واخليل)7(،	والأ�صلحـــة	مثل:	الق�صي،	والرمـــاح،	والنبال،	وال�صهـــام	)8(،	وكانت	
ت�صنـــع	من	اأ�صجار	اأخ�صابهـــا	�صلبة	يتم	اختيارهـــا،	مثل	اأ�صجار	ال�صوحـــط،	وال�صال)9(،	
وكانـــوا	ي�صعون	هذه	ال�صهام	يف	جعبة	ت�صمى	الكنانـــة)10(،	كما	�صنعت	الأقوا�س	من	�صجر	
ال�صوحط،	وهو	�صجر	ينبت	يف	جبال	ال�صراة،	وي�صمى	النبع	اأحيانًا	)11(،	وقيل:	"القوا�صون	

ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج13،	�س	20؛	جواد	علي،	املرجع	ال�صابق،	ج7،	�س	538	. 	)1(
البالذري،	فتوح	البلدان،	ج1،	�س	54،	55	. 	)2(
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج5،	�س	193. 	)3(

ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	266	. 	)4(
الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج34،	�س	359؛	جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	550	. 	)5(

مثل	بع�س	الأم�صاط	اخل�صبية،	التي	�صنعت	من	اأخ�صاب	الرمدا	.	انظر:	النعيم،	نورة،	الو�صع	القت�صادي،	 	)6(
ط186،	وقـــد	اأ�صفرت	اأعمـــال	التنقيب	يف	جنران،	عن	اكت�صاف	م�صنوعات	يدويـــة	خ�صبية،	هي	اأجزاء	من	

«NAJRAN” : Salh AL-marih . op.cit., pp365 :انظر	ومزخرفة.	مزينة	اأم�صاط
	هـــذه	اأدوات	كانت	ت�صتخدم	يف	حرفة	الزراعـــة،	واحلراثة،	والنجارة	يف	جنران،	حيث	مت	العثور	على	بع�س	 	)7(
منهـــا	يف	جنـــران	.	انظر	زارين�ـــس	.	تقرير	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران،	اأطـــالل،	ع7،	�س31	؛	النعيم،	

نورة،	املرجع	نف�صه،	�س185.	
النعيم،	نورة،	املرجع	نف�صه،	�س	185.	مت	العثور	يف	جنران	على	بع�س	الأ�صلحة	كالرماح،	والنبال،	وال�صهام،	 	)8(

والأقوا�س،	وال�صروج.
Walter Dostal : The Development of Bedouin Life in Arabia Seen From Archaeological Material”. 
Sources for the History of Arabia, Vol. 1( Riyadh University Press, 1399H/1979) pp126. 129
ال�صـــال	:	ال�صدر	الربي،	واحدتـــه	�صالة	.	انظر:	ابن	�صيده،	املخ�ص�س،	ج3،	�ـــس	257	اإبراهيم	م�صطفى،	 	)9(

املعجم	الو�صيط،	ج1،	�س	548.	
وا�صـــح	ال�صمـــد،	ال�صناعات	واحلرف	عند	العـــرب	يف	الع�صر	اجلاهلي،	)	املوؤ�ص�صـــة	اجلامعية	للدرا�صات	 	)10(

بريوت،	ط1،	1402هـ	/1981م(،	�س	165؛	الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	268.
الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج19،	�س	�س	402،	403،	ج22،	�س	228	. 	)11(
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والنبالون	من	اأهل	ال�صراة	كثري	لكرة	ال�صجر	بال�صراة	" )1(	.	كما	يروى	اأن	الأقوا�س	كانت	
تعمـــل	عند	قبيلة	بلحـــارث	من	�صجر	التاألب)2(،وكذلك	الأقوا�ـــس	املرانية،	ن�صبة	اإىل	بالد	

مران	من	خولن)3(	.
وتوافر	الأخ�صاب	يف	الطبيعة	)4(،	و�صهولة	ا�صتخدامها	؛	�صاعد	على	تنوع	م�صنوعاتهاـ		
نعت	الأبواب،	والنوافذ،	وال�صروج،	وال�صواقيـ		وا�صتعمالتها،	 فمن	جذوع	النخيل	اأو	الأثل،	�صُ
نعت	اأبواب	البيوت،	والنجرية	وهي	 مثـــل:	الأقداح،	واملكاييل،	والقطع	املعدنيـــة)5(،	كما	�صُ
ال�صقيفـــة	مـــن	خ�صب،	لي�س	فيها	ق�صـــب	ول	غريه)6(،	وا�صتخدام	اخل�صـــب	وجريد	النخل	
ب�صـــكل	رئي�س	يف	ال�صقوف	والأبواب	والنوافذ)7(،	وا�صتعانوا	بعدد	من	الأدوات،	بع�صها	من	
�صنع	احلداد،	مثل:	الفاأ�س	على	اختالف	اأ�صكالها،	واملن�صار	وهو	حديدة	لقطع	اخل�صب)8(،	
واملحفـــار	واملنقـــار	امل�صنوع	من	احلديد،	وي�صتخدم	حلفر	اخل�صـــب	ونق�صه)9(،	وامل�صحل،	
واملثقـــب	الذي	يثقب	به	اخل�صـــب	)10(،	والكلبتان	التي	ي�صتخدمهمـــا	احلداد	والنجار	على	
حد	�صواء،	وهي	اآلة	يخرج	بها	النجار	امل�صمار	من	اخل�صب	)11(،	وامل�صامري	ل�صد	اخل�صب	.	
وغـــري	ذلك	من	املعدات	والأدوات،	التي	ت�صتخدم	يف	قطع	اخل�صب،	ويف	�صقله،	وتنظيمه،	

وهند�صته	؛	جلعله	منا�صبًا	للعمل)12(.

ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج3،	�س55	. 	)1(

ال�صيف،	احلياة	القت�صادية،	�س	164	. 	)2(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	270	. 	)3(

نعت	الأبواب،	والنوافذ،	وال�صروج،	وال�صواقي	.	انظر:	ال�صريف،	عبدالرحمن	�صادق،	 من	جذوع	النخيل	اأو	الأثل،	�صُ 	)4(	
					جغرافية	اململكة	العربية	ال�صعودية،	)دار	املريخ	ـ	الريا�س،	ط6،	د.ت	(،	�س	290	.

عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	137	. 	)5(
ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج5،	�س	193.	وقد	عر	املنقبون	يف	جنران	على	األواح	من	اخل�صب،	وعلى	�صبابيك	 	)6(
ومواد	خ�صبية	اأخرى،	منقو�صة	نق�صًا	جمياًل،	وحمفورة	باإتقان،	تدل	على	متكن	النجار	من	مهنته،	وقدرته	على	
ا�صتخدام	اأدوات		النجارة،	يف	�صنع	ما	يريد	من	اخل�صب،	جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س547.	.

عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	131	. 	)7(
الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج10،	�س55	. 	)8(

امل�صدر	ال�صابق،	ج14،	�س	275	. 	)9(
العمري،	احلرف	وال�صناعات	يف	احلجاز،	�س205. 	)10(

املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)11(
الزبيدي،	تاج	العرو�س،	ج13،	�س75	. 	)12(
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5ـ التعدين، واحلدادة، وال�سياغة : 

املعـــدن	منبـــت	اجلواهـــر	من	الذهـــب	والف�صـــة	واحلديد،	ومعـــدن	كل	�صـــيء	اأ�صله	
ومبـــدوؤه)1(،	واملعدن	من	عدن،	وتعني	الإقامة،	حيـــث	كان	م�صتخرجو	املعادن	يقيمون	فيه	
�صهورًا،	فال	ي�صاأمون	من	ا�صتخراج	املعادن)2(،	وقد	�صور	ال�صعر	العربي	تعامل	اليمني	مع	

املعادن،	وتطويعها	بالنار،	وعمله	الدائب	فيها،	قائاًل:	
ـــــواِظ)3(ميــــــــانــــــــيــــــــاً يــــــــظــــــــلُّ َيــــــــ�ــــــــســــــــدُّ كــــــــــرياً  ـــــَهـــــَب الـــــ�ـــــسُّ وَيـــــْنـــــُفـــــُخ دائـــــبـــــاً َل

وحظيـــت	ال�صناعـــات	املعدنية	يف	جنران	باأهميـــة	كبرية	منذ	اكت�صـــاف	املعادن)4(،	
التـــي	تعد	اأكـــر	املواد	قدرة	على	حتمل	تبعات	ال�صتخدام	لفـــرتة	طويلة،	وتعددت	املعادن	
وا�صتخداماتهـــا،	ف�صملت	الأ�صلحة	والنقود)5(،	واحللـــي،	والأواين،	والأدوات	املختلفة)6(.	
وتوفـــرت	يف	جنران	معادن	الذهب،	والف�صة،	واحلديـــد،	والر�صا�س،	والنحا�س)7(،	ومن	
معـــادن	الذهـــب	ما	ذكرها	الهمـــداين	بقوله	:	" معـــدن	القفاعة	من	اأر�ـــس	اجلزيرة	من	
خـــولن،	وقـــد	يدعى:	معدن	البـــار،	وهو	خري	املعـــادن	جميعـــًا	واأقلها	و�صوحـــة،	واأ�صدها	
حمـــرة،	ومثله	وقريـــب	منه	معدن	املخلفة	مـــن	اأر�س	حجور،	من	اأر�س	همـــدان،	وباأر�س	

الهمداين،	اجلوهرتني،	�س255	. 	)1(
	بريوت،	د.ت(،	 البريوين،	اأبو	الريحان	حممد	بن	اأحمد،	كتاب	اجلماهر	يف	معرفة	اجلواهر،	)	عامل	الكتبـ	 	)2(
�س38	.	ووجدت	معادن	ت�صمى	:	)	املرق�صيثا	(	الذهبية	والف�صية	يف	�صعدة،	بالقرب	من	جنران،	كما	ُوجد	
احلديد	يف	جنران	و�صعدة،	وعدن	.	انظر:	نا�صر،	التجارة	بني	�صبه	اجلزيرة	العربية	و�صورية،	�س	51	.	

ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج7،	�س	446؛	ياقوت،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	447	. 	)3(
النعيـــم،	نورة،	الو�صع	القت�صادي	يف	اجلزيرة	العربية،	�س267	.	ويوؤكد	املنقبون	وعلماء	الآثار	ذلك،	حيث	 	)4(
عـــروا	على	موا�صع	لعدد	من	اأفران	ا�صتخل�س	املعادن	من	خاماتهـــا،	نظرًا	لوجود	رماد،	وفحم	نباتي،	كما	
عر	يف	جنران	على	جفاء	معادن	الربونز	والنحا�س،	وبع�س	الأنواع	املختلفة	من	الزجاج،	ووجد	بها	مطاحن	
�صخمـــة،	وهذا	يوحي	اأنـــه	كان	يوجد	بها	احرتاق	�صديد	.	انظر:	زارين�س،	تقريـــر	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	

جنران،	اأطالل،	ع7،	�س25	.
 AL –marih,	:انظر	الف�صة،	من	م�صنوعـــة	واأخرى	دائرية،	برونزية	نقدية	قطع	على	جنـــران	يف	العثـــور	مت 	)5(

NAJRAN. Op.cit,p367.
عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س138.	اأ�صفرت	اأعمال	التنقيب	يف	جنران،	عن	اكت�صاف	العديد	 	)6(
من	الأدوات	املنزلية	واحللي،	م�صنوعة	من	املعادن	املختلفة	.	انظر:	الزهراين،	عو�س	علي	ال�صبايل،	حفرية	
	الريا�س،	 الأخـــدود	مبنطقـــة	جنران،	املو�صـــم	اخلام�س	1424هـ،	اأطـــالل،	ع19،	)	وكالة	الآثـــار	واملتاحفـ	

1427هـ/2006م(،	�س19	.
النعيم	نورة،	الو�صع	القت�صادي،	�س89	.	 	)7(



55الق�سم الأول: تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول)ال�سابع امليالدي( 
بنـــي	�صابقة)1(	باحلـــد	ما	بني	�صعدة	وجنـــران،	وهو	معدن	جيد،	ومنهـــا	:	معدن	العقيق،	
عقيـــق	جرم،	بني	جنران	والفلج)2(،وهـــو	غزير	جدًا،	وُي�صمون	القطعة	هناك	:	دقة،	فهذه	
ماعمل	من	معادن	الذهب	بتهامة	واليمن")3(،	وما	ذكره	الهمداين	ينه�س	دلياًل	على	توفر	
معادن	الذهـــب)4(،يف	جنران	وما	جاورها	من	البلدان،	وغزارتها،	وا�صتهار	اأهلها	بحرفة	
التعدين،	فقد	عر	املنقبون	يف	�صمال	جنران	على	اأدلة،	توؤكد	ا�صتغالل	الذهب	من	منجم	
الهجرية)5(،كمـــا	ُعر	علـــى	�صواهد	توؤكد	قيـــام	ن�صاط	التعديـــن	يف	وادي	تثليث)6(،	حيث	
مت	العثـــور	على	بقايا	مناجـــم	اأ�صلية	واأولية	للذهب،	وقد	�صوهـــد	العديد	من	اآبار	املناجم	
ال�صغرية	الراأ�صية،	مع	اأنه	ل	يوجد	بالقرب	منها	اآثار	للم�صتوطنني،	ويرى	املنقبون	اأن	هذه	
املناجـــم	ا�صتغلت	خالل	مدة	ازدهار	املمالك	اليمانية،	وتعدد	مناجم	الذهب	واحلديد	يف	

كل	من	تثليث،	وبي�صة،	وتبالة)7(.	
ومـــن	معـــادن	الف�صة	معدن	الر�صرا�ـــس	باليمن	)8(،	الواقع	جنـــوب	جنران)9(،	ذكر	
الهمـــداين	اأن	اأهله	جميعًا	كانوا	من	الفر�س	يف	اجلاهلية،	واأيام	بني	اأمية،	وكانوا	ي�صمون	
:	فر�س	املعدن،	وقد	نقل	الهمداين	عن	معدين	الف�صة	قوله	:	" لي�س	بخرا�صان	ول	بغريها	
كمعدن	اليمن،	وهو	يف	حد	نهم،	وخمالف	يام")10(،	واأ�صار	اإليه	الأ�صفهاين	عندما	و�صف	

بنـــو	�صابقة	:	هما	�صابقة	الكربى	من	حا�صد	من	همدان،	و�صابقة	ال�صغرى	من	وادعة،	ثم	من	حا�صد	اأي�صًا،	 	)1(
وبنو	�صابقة	هم	قبيلة	وادعة	القبيلة	الكبرية،	التي	ت�صكن	يف	اأعلى	وادي	جنران،	جماورة	لقبيلة	يام	.	انظر:	

الهمداين،	اجلوهرتني،	�س261.
الفلج	:	مدينة	باأر�س	اليمامة	لبني	جعدة،	وق�صري	بني	كعب	بن	ربيعة	بن	عامر	بن	�صع�صعة	.	انظر:	ياقوت	 	)2(

احلموي،	معجم		البلدان،	ج4،	271	.
ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	�س	86،	87	. 	)3(

من	اأ�صماء	الذهب	:	احلمد،	والطيب،	والزرجون،	والزرنب،	والزرياب،	انظر:	الهمداين:	كتاب	اجلوهرتني،	 	)4(
�س230	.

قريـــة	الهجـــرية:	اأق�صى	بالد	بني	احلـــارث	من	جهة	ال�صمـــال،	الهمداين	،امل�صدر	ال�صابـــق،	�س	�س	228،	 	)5(
،305،	العمـــري،	طريـــق	البخور،	�س	161	؛	حمد	اجلا�صر،	املعادن	القدميـــة	يف	بالد	العرب،	جملة	العرب،	

)ال�صنة	الثانية	ربيع	الأول	1388هـ	/1968م(،	ج11،	�س	989.
تثليـــث	:واٍد	بنجـــد،	وهو	على	يومني	من	جر�س	يف	�صرقيهـــا،	اإىل	اجلنوب	ثالث	مراحل	ون�صف	من	جنران،	 	)6(

اإىل	ناحية	ال�صمال.	البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج1،	�س	305	.
العمري،	املرجع	ال�صابق،	�س	�س	161ـ	163	. 	)7(

الر�صرا�س:	اأر�س	يف	ديارهم	من	همدان،	وفيها	معدن	ف�صة،	البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج2،	�س1655،	 	)8(
الهمداين،	كتاب	اجلوهرتني،	�س89	.

حمد	اجلا�صر،	املعادن	القدمية	يف	بالد	العرب،	جملة	العرب،	ج9،	�س	842	. 	)9(
الهمداين،	امل�صدر	ال�صابق،	�س	90	. 	)10(
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جبـــال	كوكـــب	يف	جنران	بقولـــه	:	" الكوكبة	هي	على	راأ�ـــس	جبل،	كان	مثقوبـــًا	فيه	باب،	
واإمنـــا	�صميت	الكوكبة	؛	لأن	رجاًل	مر	فاإذا	هو	بف�صة	�صبه	الكوكب	فحفروها")1(،	وال�صب	
مـــن	املعـــادن	املنت�صرة	يف	جنران،	وم�صدره	جبـــل	باليمن،	يخرج	منـــه	ال�صب	�صائاًل،	ثم	
يتجمـــد	قبل	اأن	ي�صل	اإىل	الأر�س،	وي�صتخدم	لأغرا�س	عالجية،	كما	ي�صتخدم	يف	�صناعة	
اجللود)2(،	ومـــن	ال�صناعات	املعدنية،	�صناعة	الأواين	النحا�صيـــة،	والف�صية،	والذهبية،	
التـــي	ا�صتعملت	يف	الأكل	وال�صـــرب)3(،	وقد	حرم	الإ�صـــالم	اأواين	الذهب	والف�صة،	و�صدد	
الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص يف	النهي	عن	ذلك)4(	.	كما	ا�صتهرت	�صناعة	ال�صيوف،	وال�صهام،	والرماح،	
والدروع	اليمانية)5(،	وذكرت	امل�صادر	الأثرية)6(،	والأدبية	اأن	النجرانيني	�صنعوا	الأ�صلحة	
املعدنيـــة	وبخا�صة	ال�صيوف،	واخلناجر،	وال�صكاكـــني،	والنبال)7(،	وتعد	جنران	من	اأ�صهر	
املناطـــق	العربية	اجلنوبيـــة	يف	�صناعة	ال�صيوف،	وذلك	لوجود	مناجـــم	املعادن	يف	مواقع	
�صتـــى	من	جبالها،	بالإ�صافة	اإىل	ا�صترياد	احلديد	من	بلـــدان	اأخرى	)8(،	وكانت	ال�صيوف	
اليمانيـــة	منت�صرة	يف	جنران	؛	نتيجة	لل�صالت	التجارية،	ومـــا	يوؤكد	على	ازدهار	�صناعة	
ال�صيـــوف،	وغريها	مـــن	الأ�صلحة	يف	جنران،	ما	طلبه	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص من	ن�صارى	جنران	

اإمداد	امل�صلمني	بال�صالح	اإذا	حدثت	حرب	باليمن)9(.	

الأ�صفهاين،	بالد	العرب،	�س	383	. 	)1(
ابـــن	خرداذبـــة،	امل�صالك	واملمالك،	�س	172،	ابن	منظور،	ل�صان	العـــرب	،ج1،	�س	480،	جواد	علي	،املرجع	 	)2(

نف�صه،	ج7،	�س	520	.
العمري،	طريق	البخور،	�س	�س	180،	181	. 	)3(

مالك	بن	اأن�س،	املوطاأ،	حديث	رقم	)3420(	،ج5،	�س	1354	. 	)4(
العمري،	طريق	البخور،	�س	�س	180،	181	. 	)5(

مت	العثـــور	يف	منطقـــة	بئـــر	حمـــا	ويدمة	بنجـــران،	على	نقو�س	ور�صـــوم	�صخريـــة	لأ�صخا�س	يتقلـــدون	اخلناجر،	 	)6(
وال�صيوف،	وال�صكاكني،	والنبال،	وتعد	�صناعة	اخلناجر	اأبرز	ال�صناعات	التي	لتزال	قائمة	يف	جنران	؛	ملا	متثله	
اخلناجر	لدى	اأهايل	جنران	من	اأهمية،	ب�صفتها	زيًا	تقليدًا	.	عبدالعزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	138.

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	264	. 	)7(
ومـــن	اأقدم	واأ�صهـــر	ال�صيوف	اليمنية	القدميـــة	:	ال�صيوف	الربع�صيـــة،	وعرفت	بال�صيـــوف	احلمريية	اأي�صًا،	 	)8(
وال�صم�صـــام	مـــن	اأ�صهـــر	ال�صيوف	اليمنيـــة	العتيقة،	وهو	�صيف	ل	ينثنـــي،	ذو	حد	واحد،	ولـــه	�صفرة	حادة،	
والأخـــرى	جافة،	واأ�صهر	هذا	النـــوع	�صم�صامة	عمرو	بن	معدي	كرب	.	انظـــر:	عبدالرحمن	زكي،	ال�صيوف	
	 	الريا�س،	1395هـ/1975م(،	ع1،	�س46.	والذي	اأهداهـ	 العربيـــة،	جملة	الـــدارة،	)	دارة	امللك	عبدالعزيزـ	
	اإىل	خالد	بن	العا�س،	عامل	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص على	اليمن،	وامل�صرفية	من	ال�صيوف	اليمنية	العتيقة،	 بعد	اإ�صالمهـ	
وقـــد	متيزت	هذه	ال�صيوف	بجودتها	و�صالبتهـــا،	ومن	اأ�صمائها:	البائرة،	واحل�صـــام،	واحلداد،	والفولذية،	

وكانت	هذه	ال�صيوف	تزخر	بالنقو�س	.	انظر:	الربيهي،	املرجع	نف�صه،	�س	�س	266،	267	.
عثمـــان	�صـــربي،	اجلزية	يف	عهد	الر�صـــول	درا�صة	تاريخية،	ر�صالـــة	ماج�صتري،	)	جامعة	النجـــاح	ـ	نابل�س	ـ	 	)9(

فل�صطني	2009م(،	�س58	.	
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وجتارة	القوافل،	وقيام	احلروب،	ورحالت	ال�صيد،	تطلبت	بع�س	ال�صناعات	املعدنية	
يف	جنـــران،	مثل:	بع�ـــس	اأجزاء	ال�صـــروج،	والأجلمـــة،	كاحللقات	واملقاب�ـــس	وال�صال�صل	
وغريها)1(،	كما	�صنعت	اخلناجر	احلديدية	مبقب�س	م�صنوع	من	قرون	بع�س	احليوانات،	
ويحلـــى	بقطـــع	ف�صية	اأو	ذهبيـــة،	يف	حني	ي�صنع	الغمـــد	من	اخل�صب	املغطـــى	باجللد،	اأو	
ب�صفائـــح	مـــن	الف�صـــة،	ودلت	الر�صـــوم	ال�صخرية	يف	منطقـــة	بئر	حما	ويدمـــة،	على	اأن	
اخلناجـــر	كانـــت	ت�صتخدم	يف	الدفاع	عـــن	النف�س،	وكانت	رمـــزًا	لل�صجاعة)2(.	ويف	جمال	
الزراعة	�صنفت	الأدوات	الالزمة	لها،	مثل:	امل�صاحي	والفوؤو�س،	واملحاريث	امل�صنوعة	من	
احلديد	واملثبتة	مب�صامري	يف	قطع	من	اخل�صب	)3(،	واملنجل	وغريها)4(،	كما	�صنعت	الإبر،	
واملخايـــط،	واملـــراود	واملفاتيـــح	)5(،	و�صنع	احلـــدادون	اأقفال	الأبواب،	وذلـــك	بو�صع	وتد	
حديـــد	خلف	الباب،	فال	ميكن	فتحه،	كمـــا	�صنعوا	بع�س	الأدوات	الالزمة	للبيت،	كاأدوات	
الطبـــخ،	والغ�صيل،	والزينـــة،	والتجميل	كاملدرى)6(،	وا�صتعان	احلـــداد	على	�صنع	احلديد	
بعتلـــة	من	احلديد،	تغـــرز	على	خ�صبة)7(،	ومـــن	اأدواته	:	كور	الفحـــم،	واملنفاخ،	وامللقط،	
واملطرقـــة،	وال�صنـــدان)8(	.	اأما	ال�صياغة	فقـــد	حظيت	باأهمية	كبرية	لـــدى	اأهل	جنران،	
وتنوعـــت	مواد	هذه	احلرفة،	ف�صملت	املعـــادن	النفي�صة،	كالذهب	والف�صية،	وغريها	مثل:	
احلديـــد،	والنحا�س،	والربونـــز،	اإىل	جانب	الأحجار	الكرميـــة،	وا�صتهرت	جنران	بتوافر	
العديد	من	املعادن	والأحجار	التي	مت	ا�صتغاللها	ل�صنع	احللي،	واأدوات	الزينة)9(،	ويطلق	
لفظ	)	ال�صائغ	(	على	من	يحرتف	ال�صياغة،	ويعمل	يف	�صبك	الذهب	اأو	الف�صة،	وت�صمى	
الف�صـــة	بعد	�صبكها:	الزر�صيـــم)10(،	ويبدو	اأن	النجرانيني	كان	لديهـــم	معرفة	بال�صياغة	

الأ�صفهاين،	بالد	العرب،	�س	383	. 	)1(
عبدالعزيز	من�صي	،اآثار	منطقة	جنران،	�س	138	. 	)2(

الزهراين،	تقرير	مبدئي	عن	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع16،	�س	24	. 	)3(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	272	. 	)4(

الأن�صاري،	قرية	الفاو،	�س	28	. 	)5(
امِلـــْدَرى	وامِلـــْدَراُة	:	اآلة	حمـــددة	الطرف،	من	حديد،	ي�صرح	بهـــا	�صعر	الراأ�س،	وهو	ك�صن	مـــن	اأ�صنان	امل�صط	 	)6(
.انظر:	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج14،	�س	254	؛	جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	559	.

الهمداين،	كتاب	اجلوهرتني،	�س	253	.	 	)7(
وا�صح	ال�صمد،	ال�صناعات	واحلرف،	�س	117	. 	)8(

عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	142	. 	)9(
وتعني	الف�صة	التي	يخالطها	الذهب	.	انظر:	الهمداين،	اجلوهرتني،	�س	�س	144،	256	. 	)10(
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وطرقها،	ووجد	لديهم	�صواغ	قبل	ظهور	الإ�صالم	وبعده	)1(،	ومت	الك�صف	عن	بع�س	احللي،	
واملجوهرات	الذهبية،	والف�صية،	والنحا�صية،	واللوؤلوؤ،	والأحجار	الكرمية	وغريها،	وذلك	
يف	اأجـــزاء	متفرقة	من	اليمن،	تتميز	بدقـــة	�صناعتها،	و�صغر	حجمها،	واأهميتها،	وتنقلها	
مـــن	مـــكان	اإىل	اآخر،	مثلما	وجد	يف	قريـــة	الفاو،	من	اأ�صاور	م�صغولـــة	من	الذهب،	يتجلى	
فيهـــا	الذوق	الرفيع،	واملهـــارة	يف	ال�صياغة)2(،	كما	مت	العثور	يف	قرية	الفاو	على	اأنواع	من	
امل�صغولت	الفنية،	مثل:	العقود،	والقالئد،	واخلوامت،	والأختام،	واخلالخل	وغريها،	وهي	
م�صنوعـــة	من	الذهب،	والف�صة،	والأحجـــار	الكرمية،	والنحا�س،	والعظام،	والعاج،	وغري	
ذلـــك،	وعـــر	على	بع�س	اخلوامت	الف�صيـــة	والنحا�صية	واحلديديـــة	وعلى	جمموعة	كبرية	
من	اخلرز،	باأنواع	واأ�صكال	خمتلفة،	مـــن	العقيق،	والياقوت،	والزجاج	املعتم،	وال�صفاف،	

�صنعت	منها	العقود	والقالدات	)3(	.
وبالرغـــم	مـــن	اأن	احلفريات	يف	موقع	الأخدود	الأثـــري،	ك�صفت	عن	القليل	فقط	 	
من	احللي،	فاإن	�صناعتها	يف	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية	ب�صكل	عام،	ويف	جنران	ب�صكل	
خا�ـــس،	كانت	من	ال�صناعات	املتميزة	)4(،	واملتنوعة،	فقد	�صملت	القالئد	امل�صنوعة	من	
اخلـــرز)5(،	مثل	الظفار،	والعقيق	الأبي�س،	والأ�صـــود،	والأحمر،	وكذلك	اللوؤلوؤ،	والزجاج،	
واجلـــزع)6(،	وتطلى	احللي	امل�صنوعة	من	الف�صة	بالذهـــب،	ومتيزت	�صناعة	احللي	اأكر	
مـــن	غريها،	بالرتكيـــز	على	اجلانب	الفني	واجلمايل؛	لذلك	تناف�ـــس	ال�صاغة	يف	العناية	
بالتفا�صيل	الدقيقة،	من	خالل	الزخارف	اجلميلة)7(،	فبع�س	احللي	تكون	ملونة،	وحتوي	
ف�صو�صـــًا	وكتابـــات	ونقو�صًا،	ومن	ذلك	خـــامت	معدين،	مت	العثور	عليـــه	يف	جنران،	قطره	
حـــوايل	)2(	�صـــم،	يلتقي	طرفاه	مكونًا	ف�ـــس	اخلامت،	واآخر	معدين،	لونـــه	بني	مائل	اإىل	
الرمـــادي،	وبـــه	ف�س	من	العقيـــق	الأحمر،	وهو	علـــى	هياأة	ختم،	حيث	كتـــب	على	الف�س	
عبـــارة:	)ح�صبـــي	اهلل(	)8(،	وهـــذه	العبـــارة	توؤكد	اأن	اخلـــامت،	يعود	تاريخـــه	اإىل	القرون	

الطربي،	تاريخ	الر�صل	وامللوك،	ج1،	�س	434	.	 	)1(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،		�س284. 	)2(

الأن�صاري،	قرية	الفاو،	�س	28	. 	)3(
عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	142	. 	)4(

املرجع	نف�صه	. 	)5(
اجلـــزع	:	�صرب	من	العقيـــق،	يعرف	بخطوط	متوازية	م�صتديرة	خمتلفة	الألوان،	انظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	 	)6(

املعجم	الو�صيط،	ج1،	�س	121	.
عبد	العزيز	من�صي،	املرجع	نف�صه،	�س	144	. 	)7(

انظر	:	املرجع	نف�صه	. 	)8(
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الإ�صالمية	الأوىل	؛	مما	يوؤكد	اأن	ال�صواغ	كانوا	يقومون	ب�صناعة	اخلوامت،	ويكتبون	عليها	

اإذا	ُطلب	منهم	ذلك.
ونظـــرًا	لقـــرب	جنران	من	قريـــة	الفاو،	فال	ي�صتبعـــد	اأن	يكون	هنـــاك	تبادل	جتاري	
و�صناعـــي	بينهمـــا،	بدليـــل	الت�صابه	الكبري	بـــني	مكت�صفاتهمـــا	الأثرية،	واأكـــد	ذلك	فريق	
البحـــث	والتنقيب،	يف	تقريرهم	املبدئي	عن	حفرية	الأخـــدود	مبنطقة	جنران،	بقولهم	:	
" واإذا	مـــا	اأخذنـــا	بع�س	املعثورات	الكاملة	واملميـــزة،	لغر�س	املقارنة	مع	املواقع	الأخرى،	
نالحـــظ	اأن	تلك	املعثورات	ت�صابه	متامـــًا	معثورات	)قرية(	الفاو")1(.	وقد	عرف	ال�صاغة	
الكثـــري	مـــن	الأدوات	التـــي	ت�صاعدهـــم	يف	�صنعتهم	؛	فكانـــوا	ي�صتعملون	مطـــارق	�صغرية	
خا�صة	بهم،	وُت�صمى	الع�صقالن،	كما	ا�صتعملوا	حديدة	ت�صمى:	الغداف،	يدخل	ال�صائغ	يف	
اأحـــد	طرفيها	اخلامت،	ويركزها	على	اجلباأة،	واجلبـــاأة	هي	اخل�صبة	بني	يديه،	وا�صتعملوا	
منفاخـــًا،	يتكون	من	حديدة	جموفة،	ينفخ	فيهـــا	ال�صائغ	اإذا	اأراد	النفخ	يف	كريه،	وت�صمى	
:احلمـــالج	،	وا�صتعملـــوا	الكري	لإذابـــة	املعادن	بفعل	احلـــرارة،	واملثقـــب،	والكلبتني	)2(	.	
واإىل	جانـــب	هذه	ال�صناعات،	ُوجدت	يف	جنـــران	�صناعات	وحرف	اأخرى	�صغرية،	ومنها	
:	�صناعـــة	الأواين	مـــن	الفخـــار	والأحجـــار،	حيث	مت	العثـــور	يف	جنران	علـــى	العديد	من	
الأواين	الفخاريـــة،	التـــي	زخرفت	بعنا�صر	متعددة	وخمتلفة،	متثلـــت	يف	اأ�صكل	هند�صية،	
مثـــل:	الدوائر،	واخلطوط	امل�صتقيمة،	واملتعرجـــة	واملتموجة،	ويرجع	تاريخها	للقرن	الأول	
الهجـــري)3(،	وعـــدد	من	الك�صر	الفخاريـــة،	التي	متثل	اأجزاء	مـــن	اأوان		خمتلفة	الأ�صكال	
والأحجـــام،	تبعـــًا	للغر�س	الذي	ا�صتخدمت	مـــن	اأجله،	�صواًء	لتخزين	املـــواد	الغذائية،	اأو	
حلفـــظ	بع�س	اأنواع	ال�صوائل)4(،	خمتلفة	الأ�صـــكال	والأحجام،		كما	مت	العثور	على	كميات		
مـــن	الفخار	امللون)5(،		واخلزف	ال�صيني،	ما	يدل	على	اأن	اأهل	جنران	قد	عرفوا	اخلزف	
ال�صينـــي،	واأقبلوا	على	ا�صتعماله،	ولبد	اأن	و�صوله	اإليهـــم	كان	نتيجة	للعالقات	التجارية	
الوثيقـــة	بني	جنران	وال�صـــني،	خالل	)ق1هــــ	/	ق7م(.	ومن	هـــذه	الأواين	:	اجلرار)6(،	

الزهراين	واآخرون،	تقرير	مبدئي	عن	حفرية	الأخدود،	اأطالل،	ع16،	�س	32. 	)1(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	�س	187ـ	286	. 	)2(

الزهراين،	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع9،	�س	17	. 	)3(
ومـــن	ذلك	فخار	ذو	طالء	اأزرق	�صفـــاف،	به	زخرفة	بارزة،	ترجع	للقرن	الثالـــث	الهجري،	انظر:	زارين�س،	 	)4(

التقرير	املبدئي	الثاين	عن	م�صح	املنطقة	اجلنوبية	الغربية،	اأطالل	ع5،	�س	32	.
عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	134.	 	)5(

�صنعـــت	هذه	اجلـــرار	من	عجينة	ذات	لون	بني،	يخالطها	ك�صر	من	احلجـــر	الرملي	واجلريي،	وقد	اأ�صيفت	 	)6(
اإليهـــا	مادة	الق�س	لتقويتها،	ويظهـــر	على	بع�س	هذه	الأواين	طالء	لونه	بيـــج،	وزخارف.	الزهراين،	حفرية	

الأخدود	مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع19،	�س17	.
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والأغطيـــة	)1(	،	والأكواب)2(	واملباخر)3(،	وقدور	الطبـــخ	املنحوتة	من	احلجر	ال�صابوين،	
ذو	اللون	الرمـــادي،	والرحى	احلجرية	)4(،	والكوؤو�س،	والأقداح،	والزمزميات،	وامل�صايف	
امل�صنوعـــة	مـــن	الفخار	واحلجر	ال�صابـــوين	)5(	،كما	ا�صتهر	اأهل	جنـــران	بحرفة	النق�س	
والنحـــت،	ومـــا	يوؤكد	على	اتقانهم	لهـــذه	احلرفة،	ما	وجد	على	تلـــك	الأواين	من	زخارف	
ونقو�ـــس	خمتلفـــة،	)6(،	فقـــد	عر	على	جمموعة	مـــن	الك�صر	الفخارية،	تعـــود	اإىل	الع�صر	
الأمـــوي،	وتتميز	بزخرفـــة	و�صرائط،	ول	يوجد	لها	نظائر	مت�صابهـــة،	يف	الك�صر	الفخارية	
التـــي	مت	العثور	عليها	يف	مواقع	اأخرى)7(	،كما	ا�صتهرت	جنران	بحرف	و�صناعات	اأخرى،	
ومنها:	�صناعة	الطيوب	والعطور،	يوؤكد	ذلك	ما	مت	العثور	عليه	من	املباخر	يف	جنران)8(،	
وبع�ـــس	املباخـــر	نق�س	عليها	عبـــارات	مثل:	�صـــرو،	ورند،	وهي	من	اأ�صمـــاء	الطيوب،	كما	
وجـــدت	لفظة	)و�صب	(	على	بع�ـــس	املباين	التقليدية	يف	جنران،	وكانت	اللفظة	ت�صتخدم	
لتـــدل	على	مراكز	التعامل	الرئي�صية	يف	البخور)9(،	وهذا	يدل	على	اأن	جنران	كانت	نقطة	
ارتكاز	مهمة	لتجـــارة	التوابل	والبخور،	ومن	احلرف	اأي�صًا	حرفة	�صناعة	احللوى،	واأ�صار	
الهمداين	اإىل	وجود	�صكر	الع�صر	يف	بالد	جنران،	ول	يكون	منها	اإل	يف	�صق	بلحارث)10(	.	

عـــر	يف	جنران	على	عدد	من	الأغطية،	م�صطحـــة	ال�صكل،	ذات	مقاب�س	دائرية،	مقعرة	من	الأعلى،	ويظهر	 	)1(
عليها	الزخارف	.	املرجع	ال�صابق،	�س	18	.

عر	يف	جنران	على	عدد	من	الأجزاء	متثل	اأكوابًا	�صنعت	من	الفخار	.	املرجع	ال�صابق،	�س22	. 	)2(
عر	يف	جنران	على	مبخرة	واحدة،	منحوتة	من	احلجر	الرملي	.	انظر:	الزهراين،	حفرية	الأخدود	مبنطقة	 	)3(
جنـــران،	اأطـــالل	ع19،	�س	20،	كما	عر	على	ثالث	مباخر	اأخرى	من	احلجر	بع�صها	كامل،	وعليها	زخارف	
هند�صية،	ولها	اأرجل،	وقد	نحتت	من	اأحجار	خمتلفة	الألوان	.	الزهراين،	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران،	

اأطالل		ع18،	�س	16.
الزهراين،	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع19،	�س	23	.	 	)4(

الزهراين،	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع18،	�س	�س	14،	15،	لحظت	الباحثة	اأثناء	زيارتها	 	)5(
ملتحف	جنران	وجود	مثل	تلك	امل�صايف	.

الزهراين،	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع18،	�س	�س14	ـ	16	. 	)6(
املرجع	نف�صه	. 	)7(

الزهراين،	عو�س	علي	ال�صبايل،	واآخرون،	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران	تقرير	مبدئي	عن	اأعمال	املو�صم	 	)8(
الثالث	1421هـ،	اأطالل	ع17،	)	وكالة	الآثار	واملتاحف	ـ	الريا�س،	1423هـ/2001م(،	�س21.

زارني�س،	واآخرون،	تقرير	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران،	اأطالل،	ع7،	�س	39. 	)9(
الع�صر:	�صجر	معروف	يف	جنران،	ينزل	عليه	�صكر	من	الهواء،	فيكون	بقدرة	اهلل	ـ	عز	وجل	ـ	من	الع�صر،	وهو	 	)10(
�صـــرب	من	املن،	وهياأتـــه	مثل	قطع	اللبان	وامل�صطكي،	وقد	يجمع	ويعمل	منـــه	�صكر	كبار،	انظر:	الهمداين،	

ال�صفة،	�س	318.
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ثالثًا : التجارة :

	التجـــارة	هي	حماولة	للك�صب	بتنميـــة	املال،	وذلك	ب�صراء	ال�صلـــع	باأرخ�س	الأثمان،	
وبيعهـــا	باأغلـــى	من	ثمنهـــا،	�صواًء	اأكانـــت	زرعًا،	اأم	اأقم�صـــة،	اأم	حبوبـــًا،	اأم	حيوانات،	اأي	
ا�صـــرتاه	الرخي�ـــس	وبيع	الغايل)1(،	ويتم	ذلـــك	عن	طريق	عر�صها	يف	الأ�صـــواق،	اأو	نقلها	
اإىل	بلـــد	اآخر،	تنفق	فيه،	تباع	باأغلى	من	ثمنها	على	الآجال)2(،	ون�صتعر�س	يف	هذا	املحور	

التجارة	يف	جنران،	كرافد	اقت�صادي	حيوي،	نه�س	باحلياة	القت�صادية	فيها	.	
1ـ التجارة الداخلية : 

	جنران	من	اأ�صواق	العرب	القدمية،	ومتيزت	بو�صع	جتاري	مهم،	وذلك	ملوقعها	على	
مفرتق	الطرق	التجارية	)3(	.كما	توافرت	فيها	املقومات	الأ�صا�صية	للتجارة،	ونعني	بذلك:	
ال�صلـــع	التجارية	املحلية،	وو�صائل	النقل	املختلفة،	واملوقـــع	اجلغرايف	املتميز	)4(،	وت�صجيع	
الإ�صالم	للتجارة،	بالإ�صافة	اإىل	احلج،	ووحدة	الدول	الإ�صالمية	،وحفظ	الأمن،	اإىل	جانب	
اأهمية	جنران	كمحطة	جتارية،	وتوافر	الأيدي	العاملة،	ومنهم	الرقيق	واملوايل،	حيث	كان	
لهم	دور	كبري	يف	التجارة	الداخلية	يف	جنران	)5(	.وكان	من	النجرانيني	اأهل	رعي	وبداوة،	
ومنهـــم	فريق	اأهل	جتارة،	والتجارة	�صنفـــان	:	داخلية	لها	اأ�صواقها	وحمطاتها	،وخارجية	
لهـــا	�صادراتها	ور�صومها،	ويف	كل	احلالت	لبد	للتجارة	مـــن	الطرق	ال�صالكة	والآمنة)6(،	
ولرمبا	تخلل	جناح	هذه	العوامل	وجود	بع�س	ال�صلبيات،	مثل	:	الفنت،	والقالقل	والثورات،	

وبع�س	الكوارث	،	والنوازل،	والأوبئة)7(	.	
اأ ـ الطرق التجارية وو�سائل النقل :

	اعتمد	التجار	النجرانيون	م�صالك	لقوافلهم،	توافر	فيها	عدة	من	العوامل	الطبيعية	
والب�صريـــة،	التـــي	حتكمـــت	يف	م�صار	الطريـــق	واجتاهه،	ياأتـــي	يف	مقدمتها	وجـــود	الآبار	
ابـــن	خلـــدون،	عبد	الرحمن،	مقدمة	ابن	خلـــدون،	حتقيق	:	دروي�س	اجلويدي،	)	املكتبـــة	الع�صرية	ـ	بريوت	 	)1(

1430هـ/2009م(،	�س	366	.
امل�صدر	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)2(

الهمـــداين،	ال�صفة،	�س296،	اأبو	الفداء،	تقومي	البلـــدان،	�س92	؛	بي�صاين،	الو�صع	القت�صادي،	�س	140،	 	)3(
�صكري،	الأو�صاع	القبلية،	�س	131	.
العمري،	طريق	البخور،	�س	17	. 	)4(

اخلري�صي،	جواهر،	تاأثري	الرقيق	واملوايل،	�س	87	. 	)5(
الأن�صاري،	احل�صارة	الإ�صالمية،	�س	30. 	)6(

ابـــن	بنية،	جتارة	اجلزيرة	العربيـــة،	�س	�س	74،	107،	اأبو	داه�س،	عبداهلل	بن	حممد	بن	ح�صني،	اأهل	ال�صراة	يف	 	)7(
اجلاهلية	والإ�صالم	حتى	نهاية	القرن	الرابع	الهجري،	)	اإ�صدار	نادي	اأبها	الأدبي،	1427هـ/2006م(،	�س315	.
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والعيون،	حيث	تنزل	عليها	القوافل	للراحة،	وللتزود	باملاء،	والعلف،	وكان	للماء	اأثر	وا�صح	
يف	حتديد	معامل	الطرق)1(	،كما	اأن	توفري	الأمن	للقوافل	التجارية،	من	اأهم	العوامل	التي	
�صاعدت	على	تطور	طرق	التجارة	يف	جنران	وازدهارها،	وكان	للقبائل	دور	يف	حماية	هذه	

القوافل)2(	.
ومـــن	الطرق	التجارية	الداخليـــة	:	طريق)	جنران	ـ	حبونـــا(	)3(،	وكانت	مناهل	بني	
احلارث	بن	كعب	الواقعة	اإىل	�صمال	جنران،	توفر	املياه	للقوافل	املارة	على	هذا	الطريق)4(،	
وميتد	الطريق	التجاري	من	حبونا	اإىل	ثار	الذي	يبعد	عن	حبونا	م�صافة	)30(	كم	تقريبًا،	
و�صـــط	�صفـــوح	اجلبل	)5(،	ثم	يتجه	الطريق	اإىل	منطقة	بئر	حمى)6(،	ثم	ال�صحيان	)7(،	ثم	
ميـــر	الطريق	مبنطقة	مريع	)8(،	ثم	اإىل	قرية	الهجرية)9(،	ول�صك	اأن	هناك	طرقًا	اأخرى،	
�صلكتهـــا	القوافل	التجارية	فيما	بني	اأجزاء	جنران	نف�صهـــا)10(،	لكنها	مل	ت�صتهر،	ومل	ترد	
يف	كتـــب	املتقدمـــني	.	وتعد	و�صائـــل	النقل	من	اأهـــم	العوامل	املهمة	لتطور	طـــرق	التجارة	
وازدهارها،	بو�صفها	الو�صيلة	التي	جعلت	الطرق	حمجة	)	اأي	طريقًا	م�صتقيمًا(	)11(،	فقد	
تعـــددت	واختلفت	و�صائل	النقل،	فكانت	احلمري	اأول	و�صيلة	نقل	عرفها	طريق	البخور)12(،	
واإىل	جانـــب	احلمـــري	ا�صتخدمت	البغـــال،	كما	ا�صتخدمـــت	اخليول	كذلـــك،	كو�صيلة	من	
و�صائل	الركوب	والنقل،	عرب	الطرق	التجارية،	واجلمال	يف�صل	ا�صتخدامها	يف	املوا�صالت	

العمري،	طريق	البخور،	�س	35	. 	)1(
املرجع	ال�صابق،	�س36	. 	)2(

وادي	حبونا	من	مناهل	العرب	امل�صهورة	يف	جنران،	مما	جعله	من	حمطات	طريق	البخور	التجاري،	انظر:	 	)3(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	�س164،	305	.

العمري،	طريق	البخور،	�س	64	. 	)4(
املرجع	ال�صابق،	�س	68	. 	)5(

يقال	ملاء	حمى	:	يدمات	.	الهمداين	:	امل�صدر	نف�صه،	�س	228	. 	)6(
ال�صحيـــان	:	مو�صع	بني	جنـــران	وتثليث	يف	طريق	اليمن	.	انظر:	ياقوت	احلمـــوي،	معجم	البلدان،	ج3،	�س	 	)7(

.	454
الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	305	. 	)8(
امل�صدر	ال�صابق،	�س	�س	228،	305	.	 	)9(

	ق10م(،	 	ق4هـ/ق7ـ	 للمزيـــد	انظـــر:	ابن	جري�س،	غيثان	بـــن	علي،	جنران	درا�صة	تاريخية	ح�صاريـــة	)ق1ـ	 	)10(
مكتبة	امللك	فهد	الوطنية	ـ	الريا�س،	ط2،	1434هـ/2013م(،	ج1،	�س	359،	360	.

وي�صمى	كل	طريق	يكر	الختالف	عليه	حمجة،	وقارعة	الطريق		و�صطها،	�صميت	بذلك	من	قرعها	باحلافر	 	)11(
واخلف،	الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	299؛	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج8،	�س	262،	اإبراهيم	م�صطفى،	

املعجم	الو�صيط،	ج1،	�س	157.
العمري،	املرجع	نف�صه،	�س	27	. 	)12(
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الربيـــة،	ويف	نقل	ال�صلـــع	والب�صائع،	وتعد	من	اأهم	و�صائل	النقـــل)1(،	فكانت	حتمل	�صعف	
حمولـــة	البغل،	وتقطـــع	م�صافات	طويلة	دون	اأن	تتزود	باملـــاء)2(،	وقد	متكن	النجراين	من	
تاأ�صي�ـــس	جتارة	متوا�صلـــة	فيما	بني	اأجزاء	جنران	؛	فا�صتخـــدم	اجلمال	يف	النقل	الربي،	
فنقلـــت	لـــه	اأنواعًا	خمتلفة	من	ال�صلع	مثـــل:	البخور،	والأع�صاب	الطبيـــة،	واللبان،	وال�صلع	
امل�صتـــودرة،	كالقطـــن،	واملجوهرات،	والذهـــب،	والف�صـــة،	والعاج،	والبهـــارات)3(،	وكان	
ل�صتخـــدام	الإبل	وغريهـــا،	يف	النقل	والقوافـــل	والتجارة،	اأكرب	الأثـــر	يف	ازدهار	الطرق	
الربية	الداخلية	واخلارجية،	ومنح	ال�صكان	ميزة	التحكم	يف	طرق	القوافل.	كما	كان	ملرور	
القوافـــل	التجارية	اليمانية	بنجـــران،	اأثر	مهم	يف	قيام	اأ�صواقها	املحلية	واملو�صمية	؛	حيث	
توافـــرت	فيها	ال�صروط	الأ�صا�صية	لقيام	�صوق	جتارية،	واملتمثلة	يف	وجود	موا�صع	خ�صبة،	

يوجد	بها	م�صادر	املياه	القريبة	من	املراكز	احل�صرية	والتجمعات	ال�صكانية	)4(	.	
ب ـ الأ�س�اق التجارية وتنظيماتها :

تعـــد	جنران	اإحـــدى	اأ�صواق	العـــرب	القدمية،	وذكرهـــا	الهمداين	بقولـــه	:	" اأ�صواق	
العـــرب	القدميـــة	:	عدن،	ومكـــة،	واجلند،	وجنـــران")5(،	ويوجد	يف	بالد	جنـــران	اأ�صواق	
مهمة	وكبرية)6(،	لوقوعها	على	مفرتق	الطرق	القدمية،	وهي	من	الأ�صواق	امل�صتقرة،	التي	
حتمـــل	طابـــع	الدميومة،	فلم	تكن	مـــن	الأ�صواق	املو�صمية،	التي	تعقـــد	يف	فرتات	حمدودة	
مـــن	العـــام،	وت�صتقطب	العديد	من	املرتادين	من	كافة	الأقطـــار	يف	وقت	واحد	معلوم	)7(،		
ولعـــل	هذا	هو	الذي	جعل	بع�ـــس	املهتمني	بذكر	اأ�صواق	العـــرب	القدمية	يف	�صبه	اجلزيرة	
يغفلـــون	ذكـــر	�صوق	جنـــران	)8(،	اأو	يعدونه	من	الأ�صـــواق	الثانوية	)9(،	رغـــم	اأنه	من	اأقدم	

الها�صمي،	تاريخ	الإبل،	�س	�س	224،	225	. 	)1(
العمري،	طريق	البخور،	�س28	. 	)2(
�صراي،	الإبل،	�س	�س	21،	22	. 	)3(
العمري،	املرجع	نف�صه،	�س	185	. 	)4(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	296	.	 	)5(

العمري،	طريق	البخور،	�س	58	. 	)6(
جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	454	. 	)7(

	 ابن	حبيب،	اأبو	جعفر	حممد،	كتاب	املحرب،	)جمعية	دائرة	املعارف	العثمانية،	1361هـ(،	ج1،	�س	�س	263ـ	 	)8(
268	؛	اليعقوبي،	اأحمد	بن	اأبي	يعقوب،	تاريخ	اليعقوبي،	)	مطبعة	بريل		ـ	ليدن،	1883م(،	ج1،	�س	�س	313	
ـ	315؛	الأ�صفهـــاين،	اأبـــو	علي	املرزوقي،	كتاب	الأزمنة	والأمكنة،	)	جمعيـــة	دائرة	املعارف	العثمانية،	حيدر	

اأباد،	ط1،	1332هـ(،	ج2،	�س	�س	161ـ	170	.
الأفغـــاين،	�صعيـــد،	اأ�صواق	العرب	يف	اجلاهلية	والإ�صالم،	)دار	الفكر،	بـــريوت		/	ط3،	1394هـ/1974م(،	 	)9(	

�س	216.
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الأ�صـــواق	واأكربها،	بـــل	عده	البع�س	هو	املعول	عليه	يف	البيع	وال�صـــراء)1(،	يق�صده	الكثري	
مـــن	طالب	ال�صلع	والب�صائـــع،	وكان	مكانًا	خ�صبًا	لل�صعر	و�صائر	فنـــون	الأدب	)2(،	و�صمى	
�صـــوق	جنران	بـ:	)	�صوق	العمدين	(،	ُعـــرف	بهذا	ال�صم	؛	لأن	م�صائخ	العرب،	كانت	تقيم	
بـــه	عمود	ذهب	وعمود	ف�صة،	يعرف	بهما	ال�صوق	)3(،	ورمبا	كان	اإىل	جانب	�صوق	العمدين	
بتلك	الأنحاء	اأ�صواق	اأخرى	يف	املدن	والقرى،	يقول	اأحد	املوؤرخني	املحدثني	:	" اإن	العلماء	
اأهملوا	اأ�صواقًا	ثانوية	تقام	يف	جنران	")4(.	ومن	البديهي	اأن	كل	بلدة	لها	�صوق،	ولها	متاع	
اأو	حم�صول	تخت�س	به،	ولكل	قبيلة	اأو	قبائل	متجاورة	�صوق	حملية	تقوم	يف	وقت	معني)5(،	

وقد	اأكر	ال�صعراء	من	ذكر	جنران	يف	اأ�صعارهم،	حتى	قال	اأعرابي	:
وحـــ�ـــســـرنـــا غـــبـــتـــمـــو  قـــــد  تــــكــــونــــوا  ــــــــواق اإن  ـــــــــاً بـــــهـــــا الأ�ــــــــس ونــــــزلــــــنــــــا اأر�ـــــــــس
�ــــــســــــراة جنـــــــــران رحـــلـــي  )6(   وا�ـــــســـــعـــــاً يف  مــــ�ــــســــتــــاق  اأنـــــــنـــــــي  غـــــــري  ـــــاعـــــمـــــاً  ن

وهـــذا	ينه�ـــس	دليل	على	وجود	الأ�صـــواق	بنجران)7(،كما	كان	بع�ـــس	اأ�صواقها	ُيعرف	
بالأ�صـــواق	الأ�صبوعيـــة)8(	؛	لأنها	تقـــام	يف	يوم	حمدد	من	كل	اأ�صبـــوع،	حيث	يعر�س	اأرباب	
الب�صائـــع	وال�صناعات	ب�صائعهـــم	يف	الأ�صواق	املحلية،	كيوم	اجلمعة	مثاًل،	ويف	هذا	اليوم	
يخـــرج	من	اأعـــوزه	�صيء	لي�صرتيـــه	)9(،	وتوجد	خمـــازن	للبيع	وال�صراء	الدائـــم،	يف	مواقع	
خمتلفة	من	قرى	جنران،	اإل	اأن	الأهمية	هي	ليوم	ال�صوق	؛	حيث	ُتق�صى	الأمور	والدعاوى	
وحُتل	النزاعات،	وتبادل	ال�صلع)10(،	فقد	روي	اأن	عثمان	بن	عفان،	وعبدالرحمن	بن	عوف	

ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	209	. 	)1(
جواد	علي،	املرجع	نف�صه،	ج7،	�س	383. 	)2(
ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	210	. 	)3(

الأفغاين،	اأ�صواق	العرب،	�س	216	. 	)4(
املرجع	ال�صابق،	�س	214.	 	)5(

ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	270	. 	)6(
مـــن	اأ�صواق	جنران	:	�صـــوق	الأحد	يف	دح�صة،	و�صوق	الإثنني	يف	بني	�صلمان،	و�صـــوق	الثالثاء	يف	بدر،	و�صوق	 	)7(
الأربعـــاء	قـــرب	العان،	و�صـــوق	اخلمي�س	يف	القابل،	و�صـــوق	اجلمعة	يف	�صاغر	.	انظر:	فـــوؤاد	حمزة،	يف	بالد	

ع�صري،	�س	187	.
فوؤاد	حمزة،	املرجع	ال�صابق،	�س	186	. 	)8(

قدامـــة	بن	جعفر،	اخلـــراج	و�صناعة	الكتابة،	حتقيق	:	حممد	ح�صني	الزبيـــدي،	)	دار	الر�صيد،	بعداد	،	1981م(،	 	)9(	
�س	83	.

فوؤاد	حمزة،	يف	بالد	ع�صري،	�س187	. 	)10(
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	كانا	ي�صرتيان	مـــن	اأ�صواق	جنران	البز)1(،	والتمـــر	والذرة)2(	.	ويتم	 ـ	ر�صـــي	اهلل	عنهمـــاـ	
التبـــادل	التجاري	عـــن	طريق	هذه	الأ�صـــواق	الأ�صبوعية)3(،	التي	كانت	تقـــام	بانتظام	يف	
جنـــران،	وكان	لها	دور	اآخر،	ل	يقل	اأهمية	عن	الـــدور	التجاري،	يتثمل	يف	تبادل	الأخبار،	
وتبليغ	الإعالنات،	والف�صل	يف	املنازعات	وغري	ذلك)4(	.	ونظرًا	لكون	جنران	�صوقًا	جتاريًا	
كبـــريًا،	ولأهميتها	القت�صاديـــة،	فقد	ُوجدت	بها	وظيفة	احل�صبـــة)5(،	ملنع	وقوع	املنكرات	
يف	ال�صـــوق	كالغ�ـــس،	والتالعب	بالأ�صعـــار،	والتقاع�س	عن	دفع	ال�صرائـــب،	وبيع	اخلمور،	
والتطفيـــف	يف	املكيال	وامليـــزان،	ومراقبة	ال�صلـــع	املغ�صو�صة،	والعملـــة	املزيفة،	فاحل�صبة	
نظـــام	اإ�صالمي	�صاأنه	الإ�صراف	على	املرافـــق	العامة،	و�صاحب	احل�صبة	اأو	املحت�صب	ميثل	
من�صبًا	دينيًا	يت�صل	بالق�صاء)6(،	وقد	عرفت	اأ�صواق	جنران	هذه	الوظيفة،	ل�صبط	حركة	

الأ�صواق	فيها	.
ج ـ ال�سلع التجارية :

كان	لنجـــران	دور	يف	جتـــارة	التوابـــل	بف�صل	موقعهـــا	على	مفرتق	الطـــرق	التجارية	
القدمية،	وهي:	واحة	زراعية	خ�صبة	)7(،	فقد	تاجر	النجرانيون	بالبخور،	واملر،	والور�س،	
والقرفة	التي	تنتج	يف	بالدهم،	وتاجروا	اأي�صًا	مبنتجات،	جلبوها	من	الهند	و�صمال	�صرق	
اإفريقيـــة	)8(	.	والب�صائـــع	القادمة	من	الهند	ت�صدر	اإىل	�صبه	اجلزيرة	العربية	عرب	طريق	
القوافل	الربية،	الذي	يبداأ	من	اأق�صى	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية،	ثم	مير	بنجران)9(.	
والأواين	الفخارية	من	ال�صواهد	الأثرية	على	انت�صار	هذه	ال�صلع	يف	جنران	وما	حولها،	فقد	

البز	:	�صرب	من	الثياب	والبزازة	حرفة	البزاز.	انظر:	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج7،	�س	353	. 	)1(
البيهقي،	دلئل	النبوة،	ج5،	�س	386	. 	)2(
ابن	جري�س،	جنران،	ج1،	�س	369	. 	)3(

	واأ�صهرها	:	اجلريب	 	اإىل	جانب	اأ�صواق	املـــدنـ	 ي�صـــري	الهمـــداين	اإىل	وجـــود	اأ�صواق	داخلية	خا�صة	بالقبائـــلـ	 	)4(
جلميع	همدان	واأهل	تهامة،	وعنز،	ومكة،	وهمل،	من	اخلارف	حلا�صد،	واملخلفة،	و�صحبان،	و�صوق	العبالء	يف	
بـــالد	خثعم،	وغريها	من	الأ�صواق	املحلية	التي	تنت�صر	يف	خمتلـــف	قرى	وبلدان	اليمن،	ويتم	يف	هذه	الأ�صواق	

ت�صويق	جميع	منتجات	جنران	الزراعية	واحليوانية	وال�صناعية	.	انظر:	الهمداين،	ال�صفة،	�س	224	.
املاوردي،	الأحكام	ال�صلطانية،	�س	315	. 	)5(

ابـــن	الإخـــوة،	حممـــد	القر�صي،	كتاب	معـــامل	القربة	يف	اأحـــكام	احل�صبة،	حتقيق	:	حممد	حممـــود	�صعبان،	 	)6(
و�صديق	اأحمد	املطيعي،	)	الهيئة	امل�صرية	العامة	للكتاب،	1976م(،	�س23	.

عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س40	. 	)7(
مهيوب	غالب	اأخمد،	ال�صالت	التجارية	بني	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية	ومناطق	الهالل	اخل�صيب	وم�صر	 	)8(
خالل	الألف	الأول	قبل	امليالد،	)	جملة	جامعة	دم�صق،	املجلد	27،	العدد	الأول	والثاين،	2011م(،	�س	357.

املرجع	ال�صابق،	�س	59	. 	)9(
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عر	علـــى	مباخر	للطيوب	والعطور	م�صنوعة	من	الفخـــار،	اأو	احلجر)1(	.	وتنوعت	ال�صلع	
التجارية	النجرانية	فبع�صها	حملية	واأخرى	خارجية	اآ�صيوية،	واإفريقية،	واأوروبية)2(	.	

ومتثلت	ال�صلع	يف	:	احلبوب	:	كالقمح	وال�صعري،	واحلنطة	)3(،	وثمار	الأترج)4(،	والعنب،	
وكان	اأهل	احلجاز	يتاجرون	بعنب	جنران	واليمن)5(،	وال�صم�صم	يتدهنون	بزيته)6(،	وامللح	
مـــن	اأهم	ال�صلع	التي	تبادلها	اليمنيون	مع	النجرانيني،	واليمن	من	اأ�صهر	الأقاليم	العربية	
املنتجة	للملح)7(	.	وظهرت	جماعة	متخ�ص�صة	بكيل	امللح	وتعبئته،	لإر�صاله	اإىل	الأ�صواق،	
عرفـــت	يف	كتابـــات	امل�صند	اجلنوبي	با�صم	:)	�صال	وزل(،	كما	اأ�صارت	الن�صو�س	اإىل	امللح	
واإىل	جتارتـــه)8(،	واإىل	التجارة	يف	:	البقول،	والتمور،	والثياب،	والنعال،	واملن�صوجات	من	
ال�صعـــر	اأو	القطـــن،	والزيـــوت،	واحليوانات	من	اإبـــل،	وبقر،	وغنم،	وماعـــز)9(،	واملعادن،	
وال�صناعات	الفخارية،	واحلديدية،	واخل�صبية	.	وا�صارت	بع�س	امل�صادر	اإىل	بع�س	ال�صلع	
املحليـــة	النجرانية	واأ�صعارها	فيذكـــر	ابن	ر�صتة	:	"عندهم	الع�صل	الكثري،	ويف�صلون	حلم	
البقـــر	علـــى	حلم	ال�صاأن	ال�صمني،	ي�صـــرتى	جميع	ذلك	ب�صعر	واحـــد،	ومن	عندهم	يجلب	
الأدم،	والنعـــال	امل�صعرة	والأنطاع،	والربود)10(	.	والأرديـــة،	يبلغ	الثوب	من	الربد	عندهم	
خم�ـــس	مائة	دينار،	واأنـــواع	اخلرز،	يبلغ	الف�صـــان	من	البقراين	مائة	دينـــار	واأكر")11(،	
وذكـــر	الهمـــداين	بع�س	ال�صلع،	فقـــال:	" ومن	ذلك	الأترج	بنجـــران	...	تبلغ	الواحدة	ربع	
دينار	وخم�س	و�صد�س	)12(،	وبها	من	اجلرب	الكبار،	التي	تاأتي	بع�صرين	األف	ذهب،	فذاك	

الزهراين،	تقرير	مبدئي	عن	حفرية	الأخدود	مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع16،	�س	23	. 	)1(
الأن�صاري،	احل�صارة	الإ�صالمية	عرب	الع�صور،	�س	31	. 	)2(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	�س	317،	318،	الأن�صاري،	احل�صارة	الإ�صالمية،	�س31. 	)3(
الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	318	. 	)4(

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	541	. 	)5(
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج11،	�س28،	النعيم،	نورة،	الو�صع	القت�صادي،	�س	265	. 	)6(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	�س	171،	204،	320	. 	)7(
امل�صدر	ال�صابق،	�س	204،	جواد	علي،	املرجع	نف�صه،	ج7،	�س	�س	522،	523	. 	)8(

	الأن�صاري،	املرجع	نف�صه،	�س	31	. 	)9(
	ابن	ر�صتة،	الأعالق	النفي�صة،	ج7،	�س	113	.	 	)10(

	ابن	ر�صتة،	الأعالق	النفي�صة،	ج7،	�س	113،	وبقران	من	خماليف	اليمن،	يجتلب	منه	اجلزع	البقراين،	وهو	 	)11(
اأجود	اأنواعه	.		انظر:	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج1،	�س	471	.

الهمداين،	ال�صفة،	�س	318	. 	)12(
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ثالثـــون	األف	قفيـــز")1(،	وقال	يف	معدن	الذهب	:	" معدن	املختلفـــة	من	اأر�س	حجور،	من	
اأر�ـــس	همدان،	وباأر�ـــس	بني	�صابقة	باحلد،	مابني	�صعدة	وجنران،	وهو	معدن	جيد،	ياأتي	
رطلـــه	بالعيـــار	العلوي	مئة	واأربعة،	واأقـــل	�صيئًا")2(،		و�صعر	اجللـــود	املدبوغة	للنعال،	يبلغ	
اجللـــد	منها	ع�صرة	مثاقيل،	واأكـــر	واإىل	ع�صرين)3(،	والنعـــال	امل�صنوعة	من	جلود	البقر	
امللمعة،	فيها	تلميـــع	من	بيا�س	و�صفرة،	كاأح�صن	الو�صي،	ُتباع	بدنانري)4(،	والأ�صلحة	ـ	من	
	وكانـــت	العرب	ت�صمى	ال�صيـــف	امل�صتورد	من	اليمـــن	ب�صيف	ميان،	 �صيـــوف	وق�صـــي	ورماحـ	
اأو	�صيفـــًا	ميانيـــًا	)5(،	ومن	ال�صلع	الأخـــرى	الأ�صباغ	)اخل�صاب	واحلنـــا	(،	ول�صيما	�صبغ	
الور�ـــس	الذي	ل	يوجد	بغري	جنران	واليمن)6(،	ويعـــد	الرقيق	من	ال�صلع	التي	ا�صتخدموها	

يف	الزراعة	وا�صت�صالح	الأرا�صي	وخدمة	البيوت،	وغريها	من	املهن	)7(	.
2ـ التجارة اخلارجية : 

ملوقـــع	جنـــران	دور	كبري	يف	ازدهار	التجـــارة	اخلارجية	؛	اإذ	تقع	علـــى	درب	البخور،	
الـــذي	ميثـــل	ال�صريـــان	الناب�س،	يف	ربط	جنوب	�صبـــه	اجلزيرة	ب�صمالهـــا	)8(،	حتى	غدت	
جنـــران	حمطـــة	جتارية،	تتجمـــع	فيها	القوافـــل	القادمة	مـــن	املمالك	اليمانيـــة،	بغر�س	
البيـــع	وال�صراء،	ل�صيما	اأن	فيهـــا	�صوقًا،	من	اأهم	واأكرب	اأ�صواق	العـــرب)9(،	وكانت	مركزًا	
�صناعيًا	وجتاريًا،	ملختلف	ال�صلع	واملنتجات	املحلية	)10(.	ول�صك	اأن	الزراعة	فيها	�صاعدت	

اجلـــرب	جمـــع	جراب:		وهـــو	اإناء	اأو	وعـــاء	يحفظ	فيه	التمر.	الهمـــداين،	ال�صفة،	�ـــس	319،	والقفيز	:	من	 	)1(
املكاييـــل،	وهـــو	من	الأر�س	قـــدر	مائة	واأربعـــة	واأربعني	ذراعًا،	واجلمـــع	اأقفزة	وقفـــزان	والقفيز	مقدار	من	

م�صاحة	الأر�س.	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج5،	�س	395	.			
الهمـــداين،	كتـــاب	اجلوهرتني،	�س	86،	87،	والرطل	اأو	الرطل	الذي	يـــوزن	به	ويكال،	وهو	ثتنا	ع�صرة	اأوقية	 	)2(

والأوقية	اأربعون	درهمًا،	وجمعه	اأرطال،	ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج11،	�س	285.
الهمداين		ال�صفة،	�س	320	. 	)3(

البكري،	امل�صالك	واملمالك،	ج1،	�س	278	.	 	)4(
العمري،	طريق	البخور،	�س	180	. 	)5(

الدينوري،	كتاب	النبات،	ج3،	�س	165،	الهمداين،	ال�صفة،	�س	319،	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	 	)6(
�س	448.

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	453،	454	. 	)7(
عبد	العزيز	من�صي،	اآثار	منطقة	جنران،	�س	73	. 	)8(

الهمداين،	ال�صفة،	�س	296،	العمري،	طريق	البخور،	�س58	. 	)9(
اأبو	الفداء،	تقومي	البلدان،	�س	93	. 	)10(
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	علـــى	ال�صناعـــة	والتجارة)1(،	فقـــد	كان	جتار	جنران	يح�صـــرون	اإىل	مكة	اأثنـــاء	موا�صم	
	التجـــارة،	يف	اأ�صـــواق	عـــكاظ،	وذي	املجـــاز)2(،	فيبيعـــون	منتجاتهـــم	املحليـــة،	وي�صرتون	

ما	يحتاجونه.
اأـ الطرق التجارية اخلارجية :

جنران	مفرتق	لطرق	القوافل	التجارية)3(،		قرية	الفاو،	حتى	ي�صل	جرهاء	على	�صاحل	
اخلليـــج	العربي)4(،	والق�صم	الآخر	يوا�صل	�صريه	�صماًل،	عرب	الطريق	الرئي�س	للبخور	اإىل	
بـــالد	ال�صام	)5(،	وهذه	م�صـــارات	لدرب	البخور،	واأهمها	الطريـــق	الذي	يتجه	من	جنران	
اإىل	ال�صمـــال،	عرب	حبونا،	ثـــم	امللحات،	ثم	عبامل،	ثم	مريع)6(،	ثـــم	الهجرية،	ثم	تثليث،	
اإىل	جر�ـــس،	وقـــد	ازداد	هذا	الطريق	اهمية	بعد	ظهور	الإ�صـــالم،	لكونه	الطريق	املنا�صب	
للحجاج	)7(.	ومتتعت	جنران	بو�صع	جتاري	مهم،	وازداد	مركزها	ال�صيا�صي	واحل�صاري،	
خالل	القرن	الأول	الهجري	)8(.	كونها	اإحدى	املحطات	التجارية	الرئي�صية	يف	جنوب	�صبه	
اجلزيرة	العربية)9(،	وجند	طريق	البخور	يخرج	من	ماأرب	اإىل	البرتاء،	عرب	احلجاز)10(.	
وميـــر	بني	اجلوف،	وجنـــران،	و�صلبة)11(،	ثم	يخرج	�صماًل	اإىل	مـــكان	ي�صمى	:	مدرك،	ثم	
تنـــزل	القوافـــل	يف	ق�صيـــب	)12(،	وتخرج	�صماًل،	حتـــى	تنزل	العطفني)13(،	ثـــم	يتجه	هذا	

بي�صاين،	اإميان،	الو�صع	القت�صادي،	�س	140	. 	)1(
ح�صن	معمري،	مكة	وعالقتها	التجارية	مع	�صمال	وجنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية	خالل	القرنني	5	و	6	للميالد،	ر�صالة	 	)2(	

		ماج�صتري،	)	جامعة	اجلزائر،	2005	ـ	2006م(،	�س	80	.
جواد	علي،	املرجع	نف�صه،	ج7،	�س	345	. 	)3(

الأن�صاري	واآل	مريح،	جنران	منطلق	القوافل،	�س	19.	 	)4(
العمري،	طريق	البخور،	�س	58	. 	)5(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	305	. 	)6(

عبدالعزيز	من�صى،	اآثار	جنران،	�س	73	. 	)7(
�صكري،	الأو�صاع	القبلية	يف	اليمن،	�س	131	. 	)8(

انظر:	ملحق	رقم	)1(،	�س	139	. 	)9(
املرجع	ال�صابق	. 	)10(

�صلبة	:	بطن	من	بني	معاوية	بن	عاملة	)	هو	احلارث	(بن	عدي	بن	مرة	بن	اأدد	بن	زيد	بن	ي�صجب	بن	عريب	 	)11(
بن	زيد	ابن	كهالن،	من	القحطانية.	انظر:	كحالة،	معجم	قبائل	العرب،	ج2،	�س	533	.	و�صل�صلة	قرى	اآهلة	

بال�صكان	والآبار،	وقيل	�صلبة	واد	لبني	متعان	.	انظر:	البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج3،	�س	746	.
ق�صيب:	من	اأودية	همدان،	ثم	ل�صاكر،	الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	218	. 	)12(

واٍد	من	اأودية	همدان	ثم	ل�صاكر،	ويعد	من	مناهل	العرب	امل�صهورة	.	الهمداين،	ال�صفة،	�س	162	. 	)13(
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الطريق	�صماًل،	بنهاية	وادي	حلف)1(،	ومنه	اإىل	بئر	خبا�س)2(،	وهو	منهل	يف	�صحراء،	ثم	
تقطع	القوافل	م�صافة،	حتى	تنزل	على	منهل	بئر	اخل�صراء،	على	ال�صفة	اجلنوبية	لوادي	
جنـــران،	ثم	تدخل	القوافل	جنران	من	جنوبه	ال�صرقي)3(،	وطريق	الر�صرا�س	من	ماأرب	
اإىل	جنـــران،	ف�صمال	�صرق	�صبه	اجلزيرة	العربية،	حيث	مدينـــة	اجلرهاء	امل�صهورة	على	
اخلليـــج	العربي	)4(،	ويذكر	ابـــن	املجاور	طريق	الر�صرا�س	فيقول:	" كان	من	جنران	اإىل	
الب�صـــرة	طريـــق	الر�صرا�س،	وكان	امل�صافة	فيما	بني	هاتني	املدينـــة	�صبعة	اأيام،	وقد	ُبني	

على	حد	كل	فر�صخ	منه	ميل،	بالآجر	واجل�س")5(	،
ومن	الطرق	التجارية	جنوب	جنران	:	الطريق	عرب	الأودية	ال�صرقية	)	قنا	ـ	جنران(،	
	 	التـــي	كونتها	الأمطار	املو�صمية	الغزيـــرة	مع	مرور	الزمنـ	 وقـــد	�صكلـــت	الوديان	ال�صرقيةـ	
ممـــرًا	لطريق	التجارة	؛	اإذ	اإن	اأن�صب	طريق	للقوافل،	هو	ذلك	الذي	مير	على	موارد	املياه،	
فطريـــق	موانـــئ	)	ظفار	ـ	وال�صحـــر،	وقنا،	وعـــدن	(	اإىل	�صبوة	)6(،	ومـــاأرب؛	مير	بنجران	
وجر�ـــس،	ثم	اإىل	مكـــة	والبرتاء،	متوجهًا	اإىل	غـــزة)7(،	وهذا	الطريق	يتفـــرع	منه	فرعان:	
الأول	:	يتجـــه	�صرقـــًا	على	امتداد	وادي	ميفعة،	ومنـــه	اإىل	�صبوة	وماأرب	ورداع،	ثم	جنران،	
ثـــم	ي�صري	�صماًل	حتى	ي�صـــل	مكة،	ويعد	هذا	الطريق	من	اأبرز	واأكـــر	الطرق	التي	�صلكتها	
القوافل	التجارية	القدمية،	وله	اأهمية	يف	التجارة	العاملية	منذ	اأقدم	الع�صور)8(.	والطريق	
الثاين	من	قنا	اإىل	وادي	حجر	اأو	)	هجر(	مارًا	بوادي	اأرماح	،	ف�صبوة	ثم	عدن،	حتى	ي�صل	
اإىل	جنران،	ثم	منها	�صماًل	اإىل	قرية	الفاو،	فالأفالج	واليمامة،	التي	يتفرع	منها	طريقان،	

اأحدهما	:	ي�صري	اإىل	اخلليج	العربي،	والآخر	اإىل	بالد	الرافدين،	وبالد	ال�صام)9(.	

رو�صة	الفالج	بك�صر	الفاء	واآخره	جيم،	روي	اأن	)	تقتد	(	قرية	باحلجاز،	بينها	وبني	)فلهي(	جبل،	يقال:	له	 	)1(
اأدمية،	وباأعلى	هذا	الوادي	ريا�س،	ت�صمى	:	الفالج	باجليم،	جامعة	للنا�س	اأيام	الربيع،	وبها	م�صك	كثري	ملاء	
ال�صمـــاء،	يكتفـــون	به	�صيفهم	وربيعهم،	اإذا	مطروا	قالوا	:	فذي	حلف	فالرو�س	رو�س	فالجة	.	انظر:	ياقوت	

احلموي،	معجم	البلدان،	ج3،	�س	93،	الهمداين،	امل�صدر	نف�صه،	�س	162	.
خبا�س	:	نخل	لبني	ي�صكر	باليمامة،	ياقوت	احلموي،	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	343	. 	)2(

العمري،	طريق	البخور،	�س	45	. 	)3(
�صراي	/	الإبل،	�س	23	. 	)4(

ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	214	. 	)5(
�صبـــوة	:	مدينة	حلمـــري،	واأحد	جبلي	الثلج	بها،	والثاين	لأهل	ماأرب،	وقيل	:	ملا	احرتبت	مذحج	وحمري،	خرج	 	)6(
اأهل	�صبوة	من	�صبوة،	و�صكنوا	ح�صرموت،	وبهم	�صميت	�صبام	.	انظر:	ياقوت،	امل�صدر	نف�صه،	ج3،	�س323	.
�صكري،	الأو�صاع	القبلية	يف	اليمن،	�س	132،	العمري،	طريق	البخور،	�س	�س	39،	46	؛	جواد	علي،	املف�صل	 	)7(

يف	تاريخ	العرب،	ج2،	�س	507،	الأن�صاري،	واآل	مريح،	جنران	منطلق	القوافل،	�س19	.
الهمداين،	ال�صفة،	�س	�س	304،	305،	الأن�صاري،	واآل	مريح،	املرجع	نف�صه،	�س18. 	)8(

الأن�صاري،	واآل	مريح،	املرجع	نف�صه،	�س	�س	18،	19	. 	)9(
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وهنـــاك	طرق	اأخرى	تربط	جنران	مع	غريها	من	البلدان،	مثل:	)1(	طريق	�صنعاء،	
جنـــران،	اليمامة،	الكوفة	فاأعـــايل	اآ�صيا)1(،	)2(	طريق	�صنعاء،	جنـــران،	تربة)2(،	)3(	
طريـــق	جنران،	الفلج،	املعدن،	اليمامـــة)3(.	)4(	طريق	يخرج	من	�صبوة	باجتاه	ال�صمال،	
حتى	تنزل	القوافل	يف	العرب،	وهو	منهل	فيه	اآبار،	ومنه	يف	مفازة	�صيهد)4(،	ثم	اإىل	جنران	
م�صرية	نحو	ثمانية	اأيام)5(	.	)5(طريق	يبداأ	من	جنوب	غرب	�صبه	اجلزيرة	العربية،	ومير	
مب�صالـــك	�صباأ	ومعني	وقتبان	وحمري،	ومن	هناك	اإىل	جنران،	ومنها	اإىل	دادان	العال،	ثم	
مديـــن،	واأيلة	العقبة،	ثم	�صلع	البرتاء،	ويتفرع	اإىل	فرعني	:	فرع	يتجه	اإىل	ال�صام،	والآخر	
اإىل	غـــزة	وم�صـــر)6(.	)6(	طريق	يبداأ	من	ح�صرمـــوت،	اإىل	العرب،	ثم	يتجه	اإىل	جنران،	
ومنهـــا	اإىل	واحة	يربين،	ثـــم	اجلرهاء	)	ميناء	قرية	الفاور	على	اخلليج	العربي	(،	ومنها	
اإىل	العـــراق،	اأو	يتجـــه	من	برييـــن	اإىل	اليمامـــة)7(.	)7(	طرق	احلج	اليمنـــي	التي	تربط	
�صنعـــاء	ومكـــة	املكرمة،	عن	طريـــق	�صنعـــاء	.	و)8(الطريق	من	عـــدن		اإىل	مكة	املكرمة	
عـــن	طريق	�صنعاء	و)9(	الطريق	�صعـــدة	اإىل	مكة	عرب	جبال	ال�صروات	ومدينة	الطائف،	
وي�صمى	)النجدي(،	وهو	اأف�صل	طريق	موثق")8(.	)10(	طريق	يبداأ	من	ح�صرموت،	ومير	
مباأرب،	ويقف	يف	جنران،	ثم	يتفرع	اإىل	فرعني	:	اأحدهما	ي�صري	اإىل	اليمامة،	والآخر	اإىل	
مكـــة	ويـــرب.	)11(	طريق	احلج	احل�صرمـــي	الذي	ياأتي	من	العـــرب،	ويلتقي	مع	الطريق	
اليمني	الآتي،	ويدخل	جنران	عند	بئر	خ�صراء،	ثم	يتجه	اإىل	حبونا،	واإىل	وادي	تثليث،	ثم	
اإىل	بي�صة)9(.	ومتر	هذه	الطرق	عرب	ال�صحارى	القاحلة،	والرمال	العظيمة،	ما	عدا	بع�س	

ابن	خرداذبة،	امل�صالك	واملمالك،	�س	153،	ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	214؛	�صكري،	املرجع	نف�صه،	�س133. 	)1(
�صكـــري،	املرجع	ال�صابق،	�س133،	وتربة:	واد	ياأخذ	من	ال�صـــراة	ويفرغ	يف	جنران	.	انظر:	ياقوت	احلموي،	 	)2(

معجم	البلدان،	ج2،	�س21	.	
قدامة	بن	جعفر،	كتاب	اخلراج،	�س	87،	بي�صان،	اإميان،	الو�صع	القت�صادي،	�س141. 	)3(

�صيهـــد:	بفتـــح	اأوله	واإ�صـــكان	ثانيه،	بعده	هـــاء	مفتوحة	ودال	مهملـــة،	اأر�س	باليمن،	وهـــي	ناحية	منحرفة،	 	)4(	
	مـــا	بـــني	بيحان،	فمـــاأرب،	فاجلوف،	فنجـــران،	فالعقيق،	فالدهنـــاء	.	انظر:	البكري،	معجـــم	ما	ا�صتعجم،

	ج3،	�س849.
الهمداين،	ال�صفة،	�س	�س	165،	305. 	)5(

امل�صدر	ال�صابق،	�س	�س	304،	305	؛	الأن�صاري،	واآل	مريح،	جنران	منطلق	القوافل،	�س	18،	19. 	)6(
الهمداين،	امل�صدر	ال�صابق،	وال�صفحة،	الأن�صاري،	واآل	مريح،	املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)7(

(8) Al- Thanayan “ ThE YEMENI PILGRIMAGE ROAD” op,cit.- p479
كبـــاوي،	عبدالرحمن	بكر،	واآخرون،	ح�صـــر	وت�صجيل	الر�صوم	والنقو�س	ال�صخرية	1411هـ/1990م،	وادي	 	)9(

الدوا�صرـ	جنران،	)	املو�صم	ال�صاد�س،	اأطالل،	ع14،	1416هـ/1996م،	�س47	.
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الواحات،	فكان	لبد	لها	من	تاأمني	وحماية،	وقد	اهتمت	املمالك،	والإمارات،	وامل�صيخات،	

والقبائل	بتلك	الطرق،	وزودتها	باخلدمات)1(.	
ب ـ ال�سادرات وال�اردات : 

كان	للن�صـــاط	التجـــاري	يف	جنران	اأثـــره	يف	رواج	احلركة	التجاريـــة،	داخل	الأ�صواق	
املحلية	واخلارجية	؛	حيث	ن�صطت	حركة	التبادل	التجاري	للب�صائع،	كاحلبوب،	واملعادن،	
والأقم�صـــة)2(،	ومدت	جنران	معظم	مدن	�صبه	اجلزيرة	العربية	وغريها	من	بلدان	العامل	
العربـــي	والإ�صالمـــي	بالذهب،	والطيـــب،	والبخور،	وامل�صـــك،	والعنرب،	واملـــر،	وال�صرب،	
واللبـــان	)	الكندر	(،	والقرفة)3(.		وممـــا	يوؤكد	على	ن�صاط	التجارة	اخلارجية	يف	جنران،	
وتنـــوع	�صادراتهـــا	؛	ما	حفظته	امل�صادر	مـــن	معلومات	عن	جتارة	قري�ـــس	و�صلعها	املكونة	
مـــن	:	الأدم،	والزبيـــب،	وال�صمغ،	والطيب	،والتـــرب،	والربد	اليمانيـــة،	والثياب	العدنية،	
والأ�صلحـــة،	وم�صنوعـــات	احلديد،	واملعادن	والبخور	وغريهـــا)4(،	وقد	ُعدت	الطيوب	من	
اأهـــم	املواد	التي	تاجـــر	بها	النجرانيـــون،	و�صدروها	اإىل	بالد	ال�صـــام،	والعراق،	وم�صر،	
وكان	الطيـــب	ُي�صتخرج	من	اأنواع	متعددة	من	الأ�صجـــار،	ويتاألف	من	املر	واللبان،	وُيجلب	
بع�صه	من	الهند	واإفريقيا	ال�صرقية)5(،	وقد	وردت	اإ�صارات	يف	بع�س	املراجع	الأجنبية	اإىل	
اأن	اللبـــان	كان	مـــن	اأهم	ال�صادرات،	عرب	طرق	جتارة	جنوب	�صبـــه	اجلزيرة	العربية)6(.	
وياأتي	الذهب	والف�صة	على	راأ�س	�صادرات	جنران	املعدنية،	عرب	طريق	البخور	التجاري،	
اإىل	بـــالد	احلجاز	وال�صـــام	)7(.	كما	�صدروا	الأواين	النحا�صيـــة،	والف�صية،	والذهبية	)8(،	
ومـــن	�صـــادرات	جنـــران	اأي�صًا:	معـــدن	الف�صة	)	معـــدن	الر�صرا�س(،	وهـــو	يف	حد	نهم	
وخمـــالف	يام،	وظـــل	جتار	العـــراق،	وفار�س،	وال�صـــام،	وم�صر؛	يتاجـــرون	بف�صة	اليمن	

الأن�صاري،	احل�صارة	الإ�صالمية	عرب	الع�صور،	�س	32	. 	)1(
بي�صاين،	اإميان،	الو�صع	القت�صادي،	�س131	. 	)2(

املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)3(

املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)4(
بلقا�صم	رحماين،	عالقة	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية	ب�صرق	اإفريقيا	منذ	قيام	الدويالت	العربية	اجلنوبية	 	)5(

حتى	الفتح	الإ�صالمي،	ر�صالة	ماج�صتري،	)	جامعة	اجلزائر،	1414هـ/1993م(،	�س53	.
(6) William C. Brice.,” Classical Trade-Routes of Arabia, from the Ptolemy, Strabo,  

and Pliny”:Pre-Islamic Arabia, Studies in the History of Arabia, Vol.II (King Saud 
University Press: 1948) , p178

العمري،	طريق	البخور،	�س	178	. 	)7(
املرجع	ال�صابق،	�س	179	. 	)8(
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يف	بلدانهـــم،	طيلة	القـــرون	الثالثة	الأوىل	مـــن	الهجرة،	وكانوا	يربحـــون	الربح	الوفري	؛	
نظـــرًا	لرخ�س	ثمنها،	ولكرتها	يف	اليمن	وجنران،	ويوؤكد	ذلك	الهمداين	بقوله:	" فحمل	
التجار	من	العراقيني،	والفر�س،	وال�صاميني،	وامل�صريني،	ف�ص�س	اليمن	يف	ذلك	الع�صر،	
وكانوا	يربحون	فيها	الربح	اخلطري")1(،	ويذكر	ابن	خرداذبة	اأن	اليمن	ت�صدر	اإىل	الهند	
وال�صـــني	بع�س	احليوانات،	مثل:	البغـــال،	واحلمري،	اإ�صافة	اإىل	الو�صـــي)2(،	والور�س)3(،	
ومـــن	�صادراتهـــا	الكتان،	الذي	كانت	ت�صـــدره	اإىل	م�صر)4(.	كما	�صـــدرت	اأنواعًا	عديدة	
مـــن	الأقم�صة	والثيـــاب،	اإىل	خمتلف	اأنحاء	�صبـــه	اجلزيرة	العربيـــة)5(.	فكان	مما	يجلب	
اإىل	احلجـــاز	الربد	اليمانية،	والثياب	العدنيـــة،	والنجرانية،	وقد	ورد	يف	حديث	عن	اأن�س	
بـــن	مالك	قـــال:	" كنت	اأم�صي	مع	النبـــي	ـ ملسو هيلع هللا ىلص 	وعليه	برد	جنراين	غليـــظ	احلا�صية	)6(.	
وقـــد	ورد	يف	حديث	اآخـــر	عن	اأن�س	بن	مالك	قال:	" كان	اأحـــب	الثياب	اإىل	النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن	
يلب�صها	احلربة	")7(،	ومنها	برود	ال�صند،	وهو	نوع	من	الربود	اليمانية،	وكانت	منت�صرة	يف	
احلجاز)8(.	وبرود	الأفواف،	وهي	ثياب	رقاق	مو�صاة،	ومن	مالب�س	اأغنياء	مكة	واملدينة)9(،	
وكان	املكيون	من	اأكر	النا�س	ا�صتريادًا	للربود	اليمانية،	وذكرت	بع�س	الروايات	اأن	مكة،	
كانـــت	ت�صتورد	يف	مو�صم	احلج	فقط	اأكر	من	ع�صرة	اآلف	حلة)10(،	وقد	كانت	جنران	من	
املواطـــن	الرئي�صيـــة	لت�صدير	اجللـــود)11(	.	ومن	�صادرات	جنران	اجلـــواري،	وقد	ذكرها	

الهمداين:	" وجواري	خيوان	وجنران،	متعاملات	بالنفا�صة	وال�صباحة	والدلل")12(	.

الهمداين،	اجلوهرتني،	�س	91. 	)1(
الو�صي:	نق�س	الثوب،	ويكون	من	كل	لون،	ونوع	من	الثياب	املو�صية،	وحجر	به	و�صي	حجر	من	معدن	فيه	ذهب.	 	)2(

انظر:	اإبراهيم	م�صطفى،	املعجم	الو�صيط،	ج2،	�س	1036.
الور�س	:	نبات	له	�صبغة	�صفراء،		وقيل:	حمراء،	ُي�صتعمل	يف	�صبغ	املالب�س	.	انظر:	ابن	خرداذبة،	امل�صالك،	 	)3(

�س	�س	70،	71؛	ابن	�صيدة،	املخ�ص�س،	ج3،		
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	246	. 	)4(

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	524	. 	)5(
البخاري،	اجلامع	ال�صحيح	املخت�صر،	حديث	رقم	)2980(،	ج3،	�س	1148	. 	)6(

امل�صدر	ال�صابق،	حديث	رقم	)5476(،	ج5،	�س	2189	. 	)7(
ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج3،	�س	220	. 	)8(

الفراهيدي،	العني،	ج8،	�س	408،	ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج9،	�س	273،	العمري،	طريق	البخور،	�س	177. 	)9(
الأزرقـــي،	حممـــد	بن	عبـــداهلل،	اأخبار	مكة	وما	جـــاء	فيها	من	الآثـــار،	حتقيق	:	على	عمـــر،	)	مكتبة	الثقافة	 	)10(
الدينية،	ط1،	د.ت(،	�س	71،	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س4،	العمري،	املرجع	نف�صه،	�س	177	.

ابن	حوقل،	�صورة	الأر�س،	�س	36	. 	)11(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	364	. 	)12(
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اأما	واردات	جنران،	فهي	كثرية،	ومنها	ما	هو	موجود	باليمن،	ولكن	بكميات	قليلة،	 	
مثـــل:	العنرب)1(،	اإذ	ياأتيها	نوع	جيد،	ي�صرتونه	من	التجار	امل�صافرين	اإليهم،	اأو	من	التجار	
الذيـــن	يبيعونه	فيها	باأرفع	قيمـــة)2(،	والأدم،	حيث	كانت	ت�صتورده	من	�صعدة)3(.	وت�صتورد	
جنران	ماء	الورد	امل�صنع	من	الطلع)4(،	والقي�صوم	)5(،	والزعفران	،	واخلالف)6(،	وينقل	
من	جور	يف	جنوب	فار�س،	اإىل	عدة	مناطق	مينية)7(.	وكان	ياأتيها	الرقيق	من	احلب�صة)8(،	
وبع�س	اأنواع	اجلزع	من	ال�صني)9(،	وظهور	ال�صالحف	التي	يتخذ	منها	اأهل	اليمن	ق�صاعًا،	
ي�صتخدمونهـــا	لغ�صلهـــم	اأو	خبزهم)10(،	وكانت	ت�صتورد	امللح	مـــن	البلدان		املجاورة	لها	يف	

اليمن)11(،وت�صتورد	احلديد	من	بلدان	اأخرى	كالهند)12(.	
واملنتجـــات	التي	ل	تتوافر	لديهم	من	بع�س	املدن	املجـــاورة،	واأقطار	العامل	املختلفة،	
مثل:	اأخ�صاب	الأبنو�س	والعاج	مـــن	اإفريقية)13(،	وال�صندل،	والفولذ،	واحلرير،	وامل�صك،	
والعـــود،	والفلفل،	من	الهنـــد،	وال�صني)14(،	واأنواع	من	املن�صوجـــات	امل�صرية	)15(.	وكانت	
القوافـــل	التجارية	متر	عرب	طرق	التجـــارة	اإىل	مكة	حمملة	بال�صلع	من	العقيق،	وال�صمغ،	

:	�صرب	من	الطيب	.	انظر:	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج2،	�س	341. الَعْنرَبُ 	)1(
الإدري�صي،	نزهة	امل�صتاق،	ج1،	�س	52. 	)2(
ابن	حوقل،	�صورة	الأر�س،	�س36	. 	)3(

الطلـــُع	:	طلـــع	النخلة	الواحدة،	وقيل:	الطلع	هو	الكافور،	انظـــر:	الفراهيدي،	كتاب	العني،	ج2،	�س	12؛	ابن	 	)4(
�صيده،	املخ�ص�س،	ج3،	�س220.

القي�صـــوم	:	نبـــات	طيب	الرائحـــة،	وهو	من	رياحني	الرب،	وورقه	هدب،	وله	نـــورة	�صفراء،	وهي	تنه�س	على	 	)5(
�صاق	وتطول،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج12،	�س	22.	

ُي�صمـــى	�صجر	اخلالف	ال�صف�صف،	واخلالف	ال�صف�صاف،	وهو	باأر�س	العرب	كثري،	وي�صمى	ال�صوجر،	وهو	 	)6(
�صجر	عظام،	واأ�صنافه	كثرية	.	انظر:	الفراهيدي،	امل�صدر	نف�صه	،ج7،	�س	89،	ابن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	

ج9،	�س82	.
اآدم	متـــز،	احل�صـــارة	الإ�صالمية	يف	القرن	الرابـــع	الهجري	اأو	ع�صر	النه�صـــة	يف	الإ�صالم،	تعريب	:	حممد	 	)7(

عبدالهادي	اأبوريدة،	)	دار	الكاتب	العربي	،	القاهرة	،	ط5،	د.ت	(	ج2،	�س	362	.
الإدري�صي،	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	53	. 	)8(

البكري،	امل�صالك	واملمالك،	ج1،	�س	277. 	)9(
الإدري�صي	،نزهة	امل�صتاق،	ج1،	�س	52	. 	)10(
ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	199	. 	)11(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	266	. 	)12(

جورج	لوفران،	تاريخ	احل�صارة،	ترجمة	:	ها�صم	احل�صيني،	)	دار	مكتبة	احلياة	ـ	بريوت،	د.	ت	(،	�س15	. 	)13(
ابن	خرداذبة،	امل�صالك،	�س	�س	70،	71	. 	)14(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	306	. 	)15(
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والور�ـــس،	وغريها	مـــن	املنتجات	الزراعية	وال�صناعية	النجرانيـــة،	وتعود	حمملة	بال�صلع	
احلجازيـــة،	من	ع�صل	و�صمـــن	ومتور)1(،	ويبدو	من	خالل	ما	اأوردتـــه	امل�صادر	التاريخية،	
اأن	ال�صناعـــات	اجللديـــة	يف	جنران،	قـــد	ات�صع	نطاقها	مبـــرور	الوقت،	ولزيـــادة	الطلب	
علـــى	امل�صنوعات	اجللدية	يف	جنران،	كانـــت	جنران	ت�صتورد	الكثري	من	املا�صية	من	بالد	

احلب�صة،	بغر�س	املتاجرة	بجلودها)2(.	
	قد	ن�صطت	يف	 	خالل	القرن	الهجري	الأولـ	 ويت�صـــح	ممـــا	�صبق	اأن	احلركة	التجاريةـ	
جنـــران،	ومت	ت�صدير	الكثري	من	منتجاتها	الزراعيـــة	،وال�صناعية،	وا�صترياد	الكثري	من	
الب�صائـــع	التي	حتتاجها	يف	تلك	الفرتة،	وبرزت	مـــدن	وبلدان	كثرية،	اأ�صهمت	يف	الن�صاط	
التجـــاري	مع	جنران،	منها:	ال�صـــرق	الأق�صى،	كالهند	وال�صني،	وبـــالد	ال�صام،	وم�صر،	

والعراق،	واليمامة،	واحلب�صة،	وفار�س	.	
ج ـ الر�س�م التجارية :

عينـــت	احلكومـــات	العربيـــة	اجلنوبيـــة،	و�صيـــوخ	القبائـــل	القوية	جبـــاة	يجل�صون	يف	
الأ�صـــواق،	وعنـــد	مداخـــل	احلدود	؛	جلمـــع	املكو�س	عن	البيـــع	وال�صـــراء،	والجتار،	وحق	
املرور)3(.	ونظرًا	لوجود	اإمارات	وع�صائر	وقبائل	عديدة	يف	جنران،	متر	باأر�صها	القوافل؛	
فقـــد	كان	علـــى	اأ�صحـــاب	القوافل	واأرباب	املـــال،	دفع	اإتـــاوات	لهم،	وهدايـــا	حلمايتهم،	
ولل�صمـــاح	لهم	باملـــرور)4(،	فالقوافل	متر	حمملة	بالب�صائع	عـــرب	ال�صحراء،	وعرب	طريق	
البخور،	مرورًا	بنجران،	حتى	غزة	�صماًل	،ويتخلل	هذا	الطريق	نحو	خم�س	و�صتني	حمطة	
جتاريـــة،	جتبـــي	املكو�ـــس)5(	وال�صرائب	من	هـــذه	القوافـــل،	عند	هذه	املحطـــات،	ح�صب	
مرورهـــا	من	نفـــوذ	قبيلة	اإىل	اأخرى	؛	مقابـــل	حماية	الركب)6(.	ويتمثـــل	ح�صن	العالقات	
فيمـــا	بني	القوافـــل	النجرانية	وغريها	من	القبائـــل	املجاورة،	يف	ت�صهيـــالت	مرور	قوافل	
التجـــارة	باأر�س	جنران،	وتـــداول	ال�صلع	فيما	بينهم،	وقيام	بع�ـــس	النجرانيني	كمندوبني	

الزهراين،	رحمة	اأحمد،	احلياة	ال�صيا�صية،	�س	65	. 	)1(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	93،	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج3،	�س	164	.	 	)2(

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	478	. 	)3(
املرجع	ال�صابق،	ج7،	�س	325	. 	)4(

املك�س	:	دراهم	كانت	توؤخذ	من	بائع	ال�صلع	يف	الأ�صواق	.	انظر:	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج6	. 	)5(
النا�صري،	�صيد	اأحمد	علي،	الرومان	والبحر	الأحمر،	جملة	الدارة،	العدد2،	ال�صنة	ال�صاد�صة،	)	دارة	امللك	 	)6(

عبدالعزيز	ـ	الريا�س	1401هـ/1981م(،	�س	23	.
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للتجـــارة)1(،	فكانـــت	القوافل	التجارية	ل	تعـــرب	جنران	ـ	يف	الغالب	ـ	اإل	بـــاإذن	من	روؤ�صاء	
القبيلـــة	املهيمنـــني	عليها،	واأعمال	اخلفـــارة	للقوافل،	لإجازتها	عـــرب	امل�صالك،	وحمايتها	
مـــن	النهـــب	وال�صرقة،	وكان	ذلـــك	يخ�صع	لتفاق	م�صبـــق	لالإذن	بالعبـــور،	وكثريًا	ما	كان	
يتـــم	العبور	من	قبيل	النخوة	وال�صهامة	)2(.	ثم	فر�صت	�صريبة	الع�صور	على	كافة	عرو�س	
التجـــارة،	التي	متر	على	حدود	الدولة	الإ�صالميـــة،	اأو	التي	ينتقل	بها	التجار	بني	الأقاليم	
واملـــدن	)3(،	وكان	يقوم	على	حت�صيلها	عامل	ُي�صمـــى	:	)	العا�صر(	)4(،	اأو	اأنا�س	خمت�صون	
بذلـــك،	وكانت	حت�صل	مرة	واحـــدة	يف	ال�صنة،	حتى	لو	مر	�صاحب	املال	على	العا�صر	اأكر	
من	مـــرة،	ولكن	بنف�س	املال	والتجارة	خالل	ال�صنة)5(.	واملالحظ	اأن	بع�صًا	من	الروايات،	
تفيـــد	اأن	الر�صـــول	ملسو هيلع هللا ىلص	األغى	الع�صور	علـــى	امل�صلمني،	ومل	يطالبهم	بدفعهـــا)6(،	فقد	روي	
عنـــه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه	قال:	" لي�س	على	امل�صلمني	ع�صور،	اإمنا	الع�صور	على	اليهود	والن�صارى")7(،	
واأ�صبحـــت	الع�صور	تعرف	يف	الإ�صالم،	باأنها:	الأموال	والر�صوم	التي	توؤخذ	على	جتار	اأهل	
احلـــرب،	واأهـــل	الذمـــة،	املارين	على	ثغـــور	دول	الإ�صالم،	فقد	ُروي	اأنـــه	:	" ُيع�صر	الذمي	
التغلبـــي،	والذمـــي	من	اأهل	جنران	،ك�صائـــر	اأهل	الذمة	من	اأهل	الكتـــاب" )8(،	ومن	هذه	
الروايـــة	يت�صـــح	لنا	اأن	اأهل	جنران،	دفعـــوا	املكو�س	لبع�س	الأمـــراء	والأ�صراف،	وامللوك،	
الذيـــن	تقع	ال�صوق	�صمن	مناطق	نفوذهـــم	يف	ال�صمال	)9(،	اأما	يف	اجلنوب	فكانت	الع�صور	

يف	بع�س	الأ�صواق	لالأبناء	من	الفر�س،	مثل	�صوق	�صحار،	وامل�صقر،	ودبا)10(	.

ال�صيد	عبدالعزيز	�صامل،	درا�صات	يف	تاريخ	العرب	قبل	الإ�صالم،	)	موؤ�ص�صة	�صباب	اجلامعة	ـ	الإ�صكندرية،	1997م(،	�س	305. 	)1(
عبد	الواحد،	البيان	يف	تاريخ	جازان	وع�صري	وجنران،	ج1،	�س	61	. 	)2(

وهـــي	متاثل	حاليًا	ال�صريبة	اجلمركية،	حناي�صة،	عماد	�صحـــادة	عارف،	الأتاوى	" ال�صرائب	" يف	اجلزيرة	 	)3(
العربية	ع�صية	ظهور	الإ�صالم		درا�صة	يف	اجلذور	التاريخية	ملوقف	الإ�صالم	من	ال�صرائب،	ر�صالة	ماج�صتري،	

)	جامعة	النجاح	ـ	فل�صطني،	2008م(،	�س	72	.
اأبو	يو�صف،	اخلراج،	�س	143	. 	)4(

ابن	اآدم،	كتاب	اخلراج،	�س	10	. 	)5(
ابـــن	�صالم،	الأمـــوال،	�س	638،	بطاينـــة،	حممد	�صيف	اهلل،	احليـــاة	القت�صادية	يف	الع�صـــور	الإ�صالمية	 	)6(

الأوىل،	)دار	الكندي	ـ	الأردن،	د.ت	(،	�س	�س	98،	99.
ابـــن	حجـــر،	اأحمد	بن	علـــي	ال�صافعي،	الإ�صابة	يف	متييـــز	ال�صحابة،	حتقيق	:	علي	حممـــد	البجاوي،	)	دار	 	)7(

اجليل	ـ	بريوت،	ط1،	1412هـ(،	ج7،	�س	31	،	98،	99	.
اأبو	يو�صف،	امل�صدر	نف�صه،	�س	144	. 	)8(

حناي�صة،	الأتاوى	ال�صرائب	يف	اجلزيرة،	�س	52	. 	)9(
�صوق	دبا	و�صحار	بعمان،	و�صوق	امل�صقر	بهجر	.	ابن	حبيب،	املحرب،	ج1،	�س	�س	256،	266،	اليعقوبي،	تاريخ	 	)10(
اليعقوبـــي،	ج1،	�ـــس	�س	313،	314	.	ودبا:	بفتح	اأوله،	وهي	�صوق	من	اأ�صـــواق	العرب	بعمان	.	انظر	:	ياقوت	

احلموي،	معجم	البلدان،	ج2،	�س	435	.
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3ـ اأ�ساليب املعامالت التجارية :

ا�صتخـــدم	التجـــار	النجرانيـــون	اأ�صاليب	خمتلفـــة	يف	تعامالتهم	التجاريـــة	؛	بغر�س	
حتقيـــق	عمليات	البيع	وال�صراء	يف	اأ�صواقهم،	وتنمية	اأموالهم	يف	مراكز	التجارة	الأخرى،	
اإل	اأن	هـــذه	الأ�صاليـــب،	مرت	مبراحل	متتابعة	من	التطور،	ومل	يتـــم	العتماد	عليها	دفعة	
واحـــدة،	ومنها:	املقاي�صة،	والتعامل	النقدي،	والدفـــع	بالأجل،	واملوازين	واملكاييل	.	فاأول	
هـــذه	الأ�صاليـــب	هو:	املقاي�صة	:	" تعني	اإنتاجًا	مقابل	اإنتاج،	وقاي�صه	مقاي�صة،	اإذا	اأعطاه	
�صلعـــة	واأخـــذ	عو�صها	�صلعـــة)1(،	فكانوا	يبيعون	متـــرًا	بتمر،	و�صعريًا	ب�صعـــري،	كما	تعاملوا	
بتنـــوع	ال�صلع،	مثل	بيع	حنطـــة	ب�صعري،	لوجود	احلاجة،	ولقلة	النقـــد)2(،		وفيها	يقول	اأحد	
الدار�صـــني	:	" ومل	يكن	�صروريًا	اأن	يكر�س	النا�ـــس	كل	ن�صاطهم	لإجراء	املقاي�صة	؛	لأنهم	
اكتفوا	حلقبة	طويلة	مببادلة	ما	ميلكون	بكرة،	مقابل	ما	كانوا	بحاجة	اإليه،	دومنا	وا�صطة	
مهنية")3(،		وكان	جلوء	التجار	يف	جنران	اإىل	املقاي�صة	لإبرام	ال�صفقات	التجارية	؛	نظرًا	
لقلـــة	بع�س	العمالت	النقدية	يف	اأ�صواقهـــم،	و�صملت	املقاي�صة	كل	اأنواع	ال�صلع	املتبادلة	يف	
الأ�صواق،	حيث	كان	املنتجون	يقومون	بنقل	اإنتاجهم	لالأ�صواق	املحلية،	فيجدون	فيها	�صلعًا	
اأخـــرى،	هـــم	يف	حاجة	اإليهـــا،	ويتم	تبادل	ال�صلـــع	بع�صها	ببع�ـــس،	كل	ح�صب	حاجته،	ومل	
تكـــن	املقاي�صة	بو�صفها	اإحدى	و�صائل	التعامل	التجـــاري،	مقت�صرة	على	الأ�صواق	املحلية	
يف	جنـــران،	واإمنا	كانت	�صائدة	اأي�صًا	داخل	�صبه	اجلزيـــرة	العربية	وخارجها،	فكان	اأهل	
جنـــران	وعمـــوم	بالد	ال�صراة	يوجهـــون	جتارتهم	نحـــو	احلجاز،	وبخا�صة	مكـــة	املكرمة،	
ويتحقـــق	هـــذا	الإ�صهام	القت�صادي	يف	مـــرية	احلجاج	)4(،	وفيهم	يقـــول	ابن	جبري:	" اإن	
قبائـــل	من	اليمن	تعرف	بال�صرو،	وهم	اأهل	جبـــال	ح�صينة	..	ي�صتعدون	للو�صول	اإىل	هذه	
البلـــدة	املباركـــة،	قبل	حلولها	بع�صـــرة	اأيام	؛	فيجمعون	بني	النيـــة	يف	العمرة،	ومرية	البلد	
ب�صروب	مـــن	الأطعمة	كاحلنطة،	و�صائر	احلبوب،	اإىل	اللوبيـــاء،	اإىل	ما	دونها،	ويجلبون	
ال�صمـــن،	والع�صـــل،	والزبيـــب،	واللـــوز،	فتجمع	مريتهم	بـــني	الطعـــام	والإدام،	والفاكهة،	
وي�صلون	يف	اآلف	من	العدد،	رجاًل	وجماًل	موقرة	بجميع	ما	ذكر	؛	فريغدون	معاي�س	اأهل	
البلـــد	املجاورين	فيه،	يتقوتون،	ويدخرون،	وترخ�س	الأ�صعـــار،	وتعم	املرافق،	فيعد	منها	
النا�ـــس	ما	يكفيهم	لعامهم،	اإىل	مرية	اأخرى،	ولـــول	هذه	املرية،	لكان	اأهل	مكة	يف	�صظف	

ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج7،	�س	224	. 	)1(
جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	488،	489	. 	)2(

جورج	لوفران،	تاريخ	التجارة،	�س5	. 	)3(
اأبو	داه�س،	اأهل	ال�صراة	يف	اجلاهلية	والإ�صالم،	�س	312	. 	)4(
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مـــن	العي�س")1(	.واأكد	ابن	جبري	على	اأن	املقاي�صة	و�صيلة	للتعامل	التجاري،	واأنها	اأ�صا�صية	
بـــني	جتـــار	اليمن،	وجنران،	وال�صـــروات،	واأهل	مكة	فيقول	:	" ومـــن	العجب	يف	اأمر	هوؤلء	
امل�صافـــرون،	اأنهم	ل	يبيعون	مـــن	جميع	ما	ذكرناه	بدينار	ول	بدرهم،	اإمنا	يبيعونه	باخِلرق	
والعبـــاءات	وال�صمل")2(،	فتعاُمل	اأهل	جنران	كانـــوا	باملقاي�صة	اأوًل،	وملا	وجدوا	�صعوبة	يف	
التعامـــل	بهذه	الطريقة،	جلاأوا	اإىل	التعامل	النقدي)3(	؛	فا�صتعملوا	نقودًا	�ُصكت	من	ذهب،	
ونقودًا	�ُصكت	من	ف�صة،	واأخرى	�صكت	من	نحا�س،	ومن	معادن	اأخرى)4(،	فا�صرتوا	الرقيق	
باأواقي	يحددونها	من	ذهب	اأو	ف�صة،	وكانوا	يتبايعون	باأوزان	ا�صطلحوا	عليها	فيما	بينهم،	
كما	تعاملوا	بالعمالت	الأجنبية،	مثل	النقود	اليونانية،	والرومانية،	وامل�صرية،	واحلب�صية،	
والفار�صية)5(،	وكانت	العملة	املتداولة	يف	جنران	ـ	خالل	القرن	الأول	الهجري	ـ	هي	الذهب	
والف�صـــة،	ترد	اإليها	من	املمالك	دنانري	)6(		الذهب	القي�صرية	من	قبل	الروم،	ودراهم	)7(		
الف�صة	التي	كانت	ت�صرب	يف	الدولة	الفار�صية)8(،	وهي	على	نوعني:	�صوداء	وافية،	وطربية	
عتيقـــة)9(.	والدور	الأ�صا�صي	لهذه	العمالت،	مرتبط	بالتجارة	اخلارجية	اأكر	من	ارتباطه	

بالتجارة	الداخلية	واملعامالت	املحلية	)10(،	التي	غالبًا	ما	تقوم	على	املقاي�صة	.
ومتيـــزت	النقود	املتداولة	يف	جنران	بدقة	اأوزانها،	مع	غياب	الدقة	الفنية)11(،	وكان	
النجرانيون	قبل	الإ�صـــالم،	يتعاملون	بالنقود	الرومية	والفار�صية،	وبقليل	من	نقود	اليمن	
احلمرييـــة،	والنقـــود	الغالبة	على	التعامـــل،	هي	الدنانـــري	الذهبية	الروميـــة،	والدراهم	

ابن	جبري،	رحلة	ابن	جبري،	�س	110	. 	)1(
ابن	جبري،	امل�صدر	ال�صابق،	�س	111	. 	)2(

انظـــر	:	النعيـــم،	نورة،	الو�صـــع	القت�صادي،	�ـــس	175؛	احل�صيني،	حممد	باقر،	مدن	ال�صـــرب	على	النقود	 	)3(
الإ�صالمية،	)	جملة	امل�صكوكات،	ع5،	1974م	(،	�س	116	.

املرجع	نف�صه	. 	)4(
جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	487	. 	)5(

ال�صافعي،	العملة	وتاريخها،	�س	83	. 	)6(
وهـــو	وحدة	مـــن	وحدات	ال�صكة	الف�صيـــة،	وهو	م�صتق	من	ا�صـــم	الدراخمة	اليونانية،	ويـــزن	الدرهم	خم�صة	 	)7(
ع�صر	قرياطًا	والقرياط	اأربعة	حبات،	واحلبة	واحدة	احلب،	وتعني	بذور	ال�صعري،	ويبلغ	وزنه	ال�صرعي	2،97	

جرامًا.	انظر:	املرجع	ال�صابق،	�س84.
البالذري،	فتوح	البلدان،	ج3،	�س	571	. 	)8(

املقريـــزي،	تقـــي	الدين	اأبو	العبا�س،	كتـــاب	الأوزان	والأكيال	ال�صرعية،	حتقيق	:	�صلطـــان	بن	هليل	امل�صمار،	 	)9(
)دار	الب�صائر	الإ�صالمية	ـ	بريوت،	1428هـ/	2007م(،	�س49	.

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س289	. 	)10(
املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)11(
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الف�صيـــة	الفار�صيـــة)1(،	ولقـــد	مت	العثـــور	يف	جنـــران	على	قطـــع	نقدية	برونزيـــة	دائرية،	
باأقطـــار	تـــرتاوح	ما	بـــني	)1(	اإىل	)2(	�صم،	كما	مت	اكت�صاف	العديد	مـــن	القطع	النقدية	
امل�صنوعـــة	مـــن	الف�صـــة	)2(	.	ثـــم	اأقر	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص النقود	علـــى	حالها،	التـــي	كان	اأهل	
احلجاز	واليمن	يتداولون	بها،	ومنها	الدنانري	البيزنطية،	وهي	ما	�صمي	عند	الفقهاء	:	بـ	
)	الدينـــار	ال�صرعي	(	؛	متييزًا	لها	عن	غريهـــا)3(،	فقد	فر�س	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص اجلزية	على	
اأهـــل	الكتاب	؛	دينارًا	من	ذهب	على	كل	بالـــغ،	كما	اأخذ	من	ن�صارى	جنران)4(،	ويف	زمن	
اخلليفـــة	عمر	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	،	كانت	الدراهم	على	نق�س	الك�صروية)5(،	وزاد	يف	نق�س	
بع�صهـــا	عبـــارة	التوحيد،	ويف	عهد	عثمان	بن	عفان	-	ر�صـــي	اهلل	عنه	-	�صرب	الدراهم،	
ونق�صهـــا	بكلمـــة	اهلل	اأكرب،	وملا	اآلت	اخلالفة	للدولة	الأموية،	�صرب	معاوية	بن	اأبي	�صفيان	
ال�صـــود	الناق�صـــة	من	الدراهم،	و�صـــرب	الدنانري،	وملا	قام	عبد	اهلل	بـــن	الزبري	يف	مكة،	
�صـــرب	دراهـــم	مدورة،	وعندما	توىل	عبـــد	امللك	بن	مروان،	�صـــرب	الدنانري	الإ�صالمية	
�صنة	)77هــــ/696م(	على	اأرجح	الأقوال،	ووحد	العملة	على	وزن	واحد)6(،	فكانت	العملة	
الذهبيـــة	هي	العملة	ال�صائدة	يف	العامل	الإ�صالمـــي،	زمن	الدولة	الأموية،	وقد	ا�صتخدمها	
اأهل	جنران)7(،	يوؤكد	ذلك	ما	اكت�صفه	علماء	الآثار	يف	جنران،	فقد	مت	العثور	على	العديد	
من	الدراهم	الف�صية	والذهبية	الأموية،	وبع�صها	يوؤرخ	بالعامني	)	86	و	90	(	للهجرة)8(،	
وكانت	النقود	الف�صية	متداولة	يف	اأ�صواق	العرب،	مثل	�صوق	عكاظ	و�صوق	جنران)9(	.	

ومـــع	تعدد	العمـــالت	املتداولة،	فقد	ظهر	ال�صيارفة	يف	الع�صـــر	الأموي	)10(،	لتبديل	

البالذري،	فتوح	البلدان،	ج3،	�س	�س	271،	272،	ال�صيف،	احلياة	القت�صادية،	�س	136	. 	)1(
(2) AL-marih. “ NAJRAN”: op. cit. pp367.

العمري،	احلرف	وال�صناعات	يف	احلجاز	يف	زمن	الر�صول،	�س	154	. 	)3(
ابن	�صالم،	كتاب	الأموال،	ج1،	�س	100	. 	)4(

ن�صبـــة	اإىل	ك�صرى،	واملق�صود	الدراهم	الفار�صية،	انظر:	املقريزي،	تقي	الدين	؛	اإغاثة	الأمة	بك�صف	الغمة،	حتقيق	 	)5(
:	كرم	حلمي	فرحات،	)	عني	للدرا�صات	والبحوث	الإن�صانية	والجتماعية،	ط1،	1427هـ/2007م(،	�س	124	.

امل�صدر	ال�صابق،	�س	�س	124	ـ	126،	ابن	بنيه،	جتارة	اجلزيرة	العربية،	�س	191	. 	)6(
ال�صيف،	املرجع	نف�صه،	�س	136	. 	)7(

زارين�س،	التقرير	املبدئي	عن	م�صح	املنطقة	اجلنوبية	الغربية،	اأطالل،	ع5،	�س	32	. 	)8(
القي�صـــي،	ناه�ـــس	عبد	الرازق،	الدرهـــم	العربي	الإ�صالمي	مـــن	31هجرية	ـ	حتى	الع�صـــر	العثماين،	)دار	 	)9(

املناهج،	ط1،	1426هـ/2006م(،	�س10.
املربد،	حممد	بن	يزيد،	الكامل	يف	اللغة	والأدب،	حتقيق	:حممد	اأبو	الف�صل	اإبراهيم،	)	دار	الفكر	العربي،	 	)10(

القاهرة،	ط3،	1417هـ
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العمالت	الف�صية	والذهبية،	للتجار	وغريهم	من	ال�صكان،	واأطلق	على	هذه	العملية	ا�صم	:	" 
ال�صريفة"،	فكان	العمل	الأ�صا�صي	لل�صيارفة		هو	حتويل	الدنانري	اإىل	دراهم	والعك�س)1(،	
ول	ن�صتبعـــد	اأن	تكون	قد	ن�صاأت	فئة	مـــن	ال�صيارفة	اليمنيني	امل�صيحيني،	من	بني	احلارث	
يف	جنـــران	؛	اإذ	جند	هـــوؤلء	اليمنيني	ال�صيارفـــة	ـ	بعد	اإخراجهم	من	جنـــران	اأيام	عمر	
بـــن	اخلطاب	-	ر�صـــي	اهلل	عنه	-		ي�صغلون	دورًا	رئي�صيًا	يف	حركـــة	التبادل	وال�صريفة	يف	
الكوفـــة،	بعد	مت�صريها)2(،	وهـــذا	يوؤكد	على	اأن	حركة	تعامل	نقدي	و�صرافه	قد	جرت	يف	
جنـــران،	ثم	اإن	مـــا	فر�صه	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص على	ن�صارى	جنران	مـــن	جزية	مقدارها	دينار	
عـــن	كل	حامل	)3(،	ينه�ـــس	دلياًل	على	اأن	اأهل	جنران،	قد	تعاملـــوا	بالنقود	يف	جتاراتهم،	
وقـــد	اأثبتت	الكت�صافات	الأثرية	ذلك،	حيث	مت	العثور	علـــى	العديد	من	العمالت	النقدية	

الف�صية	والربونزية	حتوي	كتابات	ونقو�صًا	بامل�صند	اجلنوبي	)4(	.
ومـــن	اأ�صاليب	التعامالت	الدفع	بالأجل،	ويعـــرف	بالقبالة	اأو	التقبيل	.	وكان	البيع	باملوؤجل	
متبعًا	يف	الأ�صواق	)5(،	فالنا�س	ي�صرتون	من	التجار،	ويوؤجلون	دفع	الثمن،	حتى	يخرج	عطاوؤهم)6(،	
لكـــن	امل�صـــادر	ل	تروي	لنا	اإل	اأمثلة	قليلة	جدًا	ومن	ذلك	ما	ورد	عند	ابن	املجاور،	اأن	التجار	يف	

مو�صم	جني	التمور،	كانوا	ي�صرتون	التمر	من	اأ�صحابه،	والدفع	لأجل	يتفقون	عليه)7(	.
وا�صتعمـــل	النجرانيـــون	املوازين،	واملكاييل	)8(،	وتعددت	اأنـــواع	واأ�صماء	املكاييل	التي	
ا�صتخدموهـــا	يف	التعامـــل	مع	احلبـــوب،	والغالل،	والتمـــور،	و�صائر	الأطعمـــة)9(،	ومنها	:	
ال�صاع	:	وهو	اأربعة	اأمداد،	وي�صتخدم	يف	بيع	احلنطة،	و�صائر	احلبوب)10(،	واملد	:	يبلغ	وزنه	

ال�صيف،	احلياة	القت�صادية،	�س	147	. 	)1(
البالذري،	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	349،	�صكري،	الأو�صاع	القبلية	يف	اليمن،	�س	131	. 	)2(

اأبو	يو�صف،	اخلراج،	�س	72	. 	)3(
الزهراين،	حفرية	الأخدود	املو�صم	اخلام�س،	اأطالل،	ع19،	�س	�س	20،	21	. 	)4(

ابن	خلدون،	املقدمة،	�س	366	. 	)5(
ال�صيف،	احلياة	القت�صادية،	�س	143	. 	)6(
ابن	املجاور،	امل�صدر	نف�صه،	وال�صفحة	. 	)7(

اأبـــو	داه�ـــس،	اأهل	ال�صراة،	�ـــس	347	.عر	يف	�صمال	جنران	علـــى	عيار	وزن،	ب�صكل	مكعـــب	م�صتطيل،	يعلوه	 	)8(
مقب�ـــس	ن�صف	دائـــري،	ويقف	على	اأربعـــة	اأرجل	ق�صرية،	ويزن	هـــذا	العيار	حوايل	اأربعـــة	كيلو	جرامات	.	

الأن�صاري،	قرية	الفاو،	�س38.
ابن	املجاور،	امل�صدر	نف�صه،	�س	13	. 	)9(

ابـــن	�صـــالم،	الأموال،	ج2،	�ـــس	621،	املقد�صي،	اأح�صـــن	التقا�صيم،	ج1،	�س	110،	هنت�ـــس،	فالرت،	املكاييل	 	)10(
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خم�صـــة	اأرطال	وثلثًا،	اأو	ما	يعادل	ربع	�صاع،	وي�صتخدم	لكيـــل	التمور،	و�صائر	الأطعمة)1(،	
والقفيز	:	وي�صاوي	�صاعًا	)2(	،وقيل:	اأربعة	و�صتني	رطاًل	)3(،	وكان	ي�صتخدم	لتقدير	كميات	
الأ�صيـــاء	اجلامدة)4(،	وال�صدل	:	وهو	مكيال	الدقيق)5(،	والفرق:	ي�صاوي	ثالثة	�صيعان)6(،	
والَو�صق	:	مكيال	يقدر	ب�صتني	�صاعًا،	وكان	يف	�صدر	الإ�صالم	يقدر	بحمل	بعري	)7(،	والرطل	
احلجازي	ي�صاوي	مئة	وع�صرين	درهمًا)8(،	ويف	جنران	كان	الرطل	هو	رطل	بغداد،	وي�صاوي	
مئـــة	وثالثـــني	درهمـــًا	)9(،	وا�صتخدم	الرطـــل	يف	وزن	املعادن،	مثل:	احلديـــد،	والنحا�س،	
والر�صا�س،	والذهـــب)10(،	وتوزن	به	معظم	ال�صلع	التجارية)11(،	فالذهب	يف	جنران	ياأتي	
رطله	بالعيار	العلوي	مئة	واأربعة	واأقل	�صيئًا	)12(،	والأوقية	وت�صاوي	اأربعني	درهمًا)13(،	وورد	
يف	ن�ـــس	ال�صلـــح	مع	ن�صارى	جنران	:	" كل	حلة	اأوقيـــة،	ومازادت	حلل	اخلراج	اأونق�صت	
عـــن	الأواقي،	فباحل�صاب	")14(،	وهـــذا	يوؤكد	ا�صتخدام	اأهل	جنران	لالأواقي،	وغريها	من	
املوازيـــن	واملكاييل،	ملختلف	ال�صلـــع	التجارية	.	ومن	املوازين	اأي�صـــًا	:	املثقال	،	وكان	�صعر	

والأوزان	الإ�صالمية	وما	يعادلها	يف	النظام	املرتي،	ترجمة	عن	الأملانية	:	كامل	الع�صلي،	)	اجلامعة	الأردنية،	
ط2،	1970م(،	�ـــس74،	واملد	بال�صم	:	مكيال	اختلف	الفقهاء	يف	تقديره،	كما	اختلفوا	يف	عيارة	من	منطقة	
اإىل	اأخرى،	فهو	رطل	وثلث	عند	اأهل	احلجاز	وال�صافعي،	ورطالن	عند	اأهل	العراق	واأبي	حنيفة،	ابن	منظور،	

ل�صان	العرب،	ج3،	�س	396.	
هنت�س،	املكاييل	والأوزان،	�س	66	. 	)1(

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	281	. 	)2(
ابن	�صالم،	الأموال،	ج2،	�س622،	املقريزي،	الأوزان	والأكيال،	�س	79،	هنت�س،	املكاييل	والأوزان،	�س64	. 	)3(

املقريزي،	امل�صدر	نف�صه،	�س	80	؛	هنت�س،	املرجع	نف�صه،	�س	79	. 	)4(
ال�صامر،	املرجع	ال�صابق،	�س	711	. 	)5(

ابـــن	منظور،	امل�صدر	نف�صـــه،	ج13،	�س415،	وي�صاوي	املـــن	مئتني	و�صتني	درهمًا،	هنت�ـــس،	املرجع	ال�صابق،	 	)6(
�س45	.

املقريزي،	الأوزان	والكيال،	�س	47،	هنت�س،	املرجع	ال�صابق،	�س	30	. 	)7(
ال�صامر،	مالحظات	يف	الأوزان،	�س	706	. 	)8(

هنت�س،	املكاييل	والأوزان	الإ�صالمية،	�س	31	. 	)9(
ال�صيف،	احلياة	القت�صادية،	�س	150	. 	)10(
ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	12	. 	)11(

الهمـــداين،	كتاب	اجلوهرتني،	�س	86،	87	.	والرطـــل		هو	الرطل	الذي	يوزن	به	ويكال،	ومقداره	ثتنا	ع�صرة	 	)12(
اأوقية،	والأوقية	اأربعون	درهمًا،	وجمعه	اأرطال،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج11،	285	.

املقريـــزي،	الأوزان	والأكيال	ال�صرعية،	�س	�س	46،	47.	والأوقية	زنة	�صبعة	مثاقيل	وزنة	اأربعني	درهمًا،	ابن	 	)13(
منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج15،	�س	401	.

البالذري،	فتوح	البلدان،	ج1،	�س	�س	76،	77،	ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	358. 	)14(
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الف�صـــة	غري	املنقوطة،	وهي	احلرق،	على	اأربعة	ع�صر	مثقـــاًل)1(،	بدينار	مطوق،	واملطوق	
ثلثـــًا	مثقـــال	وحبتان	،	فـــكان	يقطع	املطوق	من	الف�صـــة	ع�صرين	درهمـــًا)2(،	وال�صاقلة)3(،	
والدينار،	والدرهم،	والدانق)4(،	والقرياط)5(،	وكانت	النقود	توزن	وزنًا،	ول	تعد)6(،	فكان	
وزن	الدرهم	�صتـــة	دوانق،	وكان	اأ�صا�س	نظام	الأوزان	الإ�صالمية	عامة	هو	الدرهم،	ويزن	

الع�صرة	منه	�صبعة	مثاقيل	من	الذهب)7(	.	
رابعًا : اأثر احلياة القت�سادية على احلياة العامة :

قامت	يف	جنران	خالل	القرن	الأول	للهجرة	نه�صة	زراعية	ورعوية	وحرفية	وجتارية،	
وتوافرت	لها	الكثري	من	املقومات	الأ�صا�صية،	وهذا	ما	�صوف	ندر�صه	يف	ال�صفحات	التالية.

1ـ احلياة الدينية والعلمية :
كانـــت	جنـــران	خـــالل	القـــرن	الأول	الهجـــري،	موطنـــًا	خ�صبـــًا	لكثري	مـــن	الأديان	
	الوثنيـــة	؛	واليهودية،	والن�صرانية،	قال	 	جنبًا	اإىل	جنبـ	 والعقائـــد)8(،	فقـــد	عا�صت	فيهاـ	
عنهـــا	ابـــن	املجاور:	" وينق�صـــم	اأهلها	على	ثالث	ملـــل	:	ثلث	يهود،	وثلـــث	ن�صارى،	وثلث	
م�صلمني،	فامل�صلمون	الذين	بها	ينق�صمون	على	ثالثة	مذاهب	:	ثلث	�صافعية،	وثلث	زيدية،	
وثلـــث	مالكيـــة")9(،	وكان	التجار	و�صيلة	الإعـــالم	الأوىل،	التي	مت	من	خاللها	نقل	خمتلف	

املثقـــال	يف	الأ�صـــل	مقـــدار	من	الوزن	اأي	�صـــيء	كان	من	قليل	اأو	كثـــري	فمعنى	مثقـــال	ذرة	وزن	ذرة	والنا�س	 	)1(
يطلقونـــه	يف	العرف	على	الدينار	.	انظر:	ابـــن	منظور،	امل�صدر	نف�صه،	ج11،	�س85	.املقريزي،	اإغاثة	الأمة	

بك�صف	الغمة،	�س	121	.
حمد	اجلا�صر،	املعادن	القدمية	يف	بالد	العرب،	ج9،	�س	840	. 	)2(

ال�صاقلة	:	لفظة	تخت�س	بوزن	الذهب	والف�صة	والنحا�س	.	انظر:	الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س281.	 	)3(
الدانـــق	:	مـــن	الفار�صية،	ويعنـــي	�صد�صًا،	وهو	كوحـــدة	وزن	ونقد،	وي�صاوي	�صد�س	درهـــم.	انظر:	املقريزي،	 	)4(

الأوزان	والأكيال،	�س63،	هنت�س،	املكاييل	والأوزان،	�س29	.
القـــرياط	:	ماأخـــوذ	من	قرط	عليه،	اأي:	اأعطـــاه	قلياًل	قلياًل،	والقرياط	جزء	من	اأربعـــة	وع�صرين	جزءًا	من	 	)5(

الدينار،	وهو	ثالث	حبات	من	ال�صعري،	املقريزي،	الأوزان	والأكيال،	�س	64	.
املقريزي،	امل�صدر	ال�صابق،	�س	46	. 	)6(

انظـــر:	املقريزي،	امل�صدر	نف�صه،	�س	57	؛	ابن	�صالم،	كتاب	الأمـــوال،	�س626	؛	هنت�س،	املكاييل	والأوزان،	 	)7(
�س	9؛	الكرملي،	اأن�صتان�س،	ر�صائل	يف	النقود	العربية	والإ�صالمية	وعلم	النميات،	)	مكتبة	الثقافة	الدينية	ـ	

القاهرة،	ط2،	1987م(،	�س117	.
ولعلنـــا	ن�صتنتـــج	اأن	الدعوات	الدينية،	التي	قامت	على	اأر�س	جنران،	مـــن	م�صيحية	ويهودية،	مل	تكن	تهدف	 	)8(
اإىل	توثيـــق	عقيـــدة		دينية	فح�صب،	بل	كانت	قد	رمت	اإىل	اأبعد	من	ذلك	؛	حيث	تطلعت	اإىل	مكا�صب	�صيا�صية	

واقت�صادية	تنالها	حني	متد	�صلطانها	على	هذه	الأر�س	التي	حباها	اهلل	مبميزات	عدة	.
ورد	باأن	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	اأجلى	ن�صارى	جنران	عنها،	فلعل	ما	يق�صده	ابن	املجاور	بثلث	 	)9(

من	الن�صارى	كان	قبل	ذلك	.	ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	209	.
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الديانـــات	واملذاهـــب	اإىل	جنـــران،	فدخـــول	امل�صيحيـــة	اإىل	جنـــران،	كان	بوا�صطة	تاجر	
جنـــراين،	يدعـــي:	حيان	اأو	حنان،	تن�صـــر	يف	احلرية،	ثم	عاد	اإىل	موطنـــه	وب�صر	فيه)1(،	
كما	ورد	يف	بع�س	امل�صادر	اأن	فيمون	ـ	الراهب	الن�صراين	الذي	قدم	اإىل	جنران	ـ	هو	من	

اأدخل	الن�صرانية	اإىل	بالد	جنران	بعد	اأن	وجد	اأهلها	يعبدون	الأوثان	)2(	.
كان	النجرانيـــون	اأ�صحـــاب	علـــم	ودين	وجتارة،	فكتبـــوا	على	احلجـــارة،	وال�صخر،	
واخل�صـــب،	واملعـــادن،	وذلك	باحلفـــر	عليها،	نتيجة	لتوافـــر	اأدوات	نق�ـــس	الأحجار،	وهي	
املثاقـــب	احلجرية،	والقلم	احلديد،	واأقالم	من	معـــادن	اأخرى،	للتدوين	بها	على	�صفائح	
مـــن	اخل�صـــب،	كما	ا�صتخدمـــوا	الفحم،	وبع�س	الآلت	احلـــادة	كامل�صامـــري	)3(،	وما	يوؤكد	
ذلك،	هو	وجود	كتابات	اإ�صالمية	يف	عدة	مواقع	من	جنران،	من	اأهمها:	اآبار	حمى،	وجبل	
الـــذرواء،	حيث	يوجد	فيها	العديد	من	النقو�س	الإ�صالمية	)4(	.	كما	توافرت	لديهم	اأدوات	
الكتابة،	ويف	مقدمتها	:	القلم	الذي	كان	ي�صنع	من	ال�صعف	والق�صب)5(،	وكذلك	ال�صكني،	
وهـــي	اأداة	بري	القلم	)6(،	واملواد	امل�صاعدة	له،	كاحلرب	اأو	املداد،	وكان	يحفظ	يف	املحربة		
)	الـــدواة	(	)7(،	وقد	ا�صتخدمها	العلماء،	وطلبـــة	العلم،	وغريهم،	وا�صتخدموا	املواد	التي	
تكتب	عليها	مادة	العلـــم،	كاحلجارة،	والعظام،	وع�صب	النخيل،	والقراطي�س)8(،	و�صاعت	
الكتابـــة	على	الألواح	احلجرية	بنجران	يف	ع�صـــر	الإ�صالم،	رغم	�صعوبة	التدوين،	وذلك	
لقدرتهـــا	على	البقاء	اأكر	من	اجللد	اأو	العظم)9(،	كما	ا�صتخدموا	اجللود	املتوافرة،	وهي	
اأبرز	مواد	الكتابة،	واأكرها	انت�صارًا	يف	جنران،	واأ�صهلها	ا�صتخدامًا،	واأطولها	بقاًء،	وُعرف	
مـــن	اجللود	عدة	اأنـــواع،	�صميت	ح�صب	�صناعتها،	كالرق	وهو	اجللد	الأبي�س،	والأدمي	وهو	

العتيبي،	جنران،	�س	124	. 	)1(
الطربي،	تاريخ	الأمم	والر�صل	وامللوك،	ج1،	�س	�س	434،	435	. 	)2(

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج8،	�س	255،	الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	�س	43،	44	. 	)3(
الأن�صاري،	جنران	منطلق	القوافل،	�س	�س	52،	53	. 	)4(

	 القلق�صنـــدي،	اأحمـــد	بن	علي،	�صبـــح	الأع�صى	يف	�صناعة	الإن�صا،	حتقيق	:	يو�صف	علـــي	طويل،	)	دار	الفكرـ	 	)5(
دم�صق،	ط1،	1987م(،	ج2،	�س	474.	

ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج14،	�س	69	.	 	)6(
القل�صندي،	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	470	. 	)7(

عبدال�صـــالم	هارون،	حتقيق	الن�صو�س	ون�صرها،	)	مكتبة	اخلاجنـــي	بالقاهرة	،	ط4	،	1422هـ/2001م(،	 	)8(
�س	17.

اآل	ناحي،	عو�س	عبداهلل،	احلياة	العلمية	يف	جنران	يف	�صدر	الإ�صالم	)	من	عام	1	اإىل	40هـ/622اإىل660م(،	 	)9(
ر�صالة	ماج�صتري	)غري	من�صورة	(،	جامعة	امللك	خالد،	1427هـ/1428هـ(،	�س66	.
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اجللـــد	الأحمر	املدبوغ	)1(.	ومن	الأرجح	اأن	تكـــون	مادة	اجللد	بكل	اأنواعها	من	اأبرز	مواد	
الكتابة	املنت�صرة	بني	حملة	العلم	يف	جنران،	خالل	القرن	الأول	للهجرة،	لأن	جنران	اأحد	
اأهم	مراكز	ت�صنيع	اجللود،	ودباغتها	يف	بالد	العرب	)2(.	كذلك	وجدت	حرفة	التدري�س،	

ويذكر	اأن	اأ�صقف	جنران،	كان	حربهم	،واإمامهم،	و�صاحب	مدار�صهم)3(	.
وكان	لالأ�صـــواق	التجاريـــة	الأثر	الفعال	يف	انتعا�س	حركة	العلـــم	؛	فالدعاة	واملعلمون	
الأوائل	لالإ�صالم،	يلتقون	بالنا�س	يف	الأ�صواق،	ويعلمونهم	�صنن	الإ�صالم	و�صرائعه،	وكانوا	
ينزلـــون	يف	بيـــوت	الوبر،	وبيوت	الطني،	واحلجر	)4(.	ويذكر	اأن	اخلليفة	عمر	بن	اخلطاب	
-	ر�صي	اهلل	عنه	-	كان	يبعث	املعلمني	اإىل	بوادي	جزيرة	العرب،	ومنها	جنران،	فيقرئون	

النا�س	القراآن،	ويعلمونهم	القراءة	والكتابة	)5(،	
وتعـــد	احلياة	العلمية	مـــن	اأبرز	اجلوانب	احل�صارية	التـــي	انتع�صت	يف	جنران	خالل	
القـــرن	الهجـــري	الأول	وارتبـــط	ذلك	النتعا�س	بالرخـــاء	القت�صـــادي	؛	فبنيت	امل�صاجد	
واأماكـــن	العبـــادة)6(	،وظهـــر	بع�ـــس	العارفني	بعلـــوم	الفلـــك،	وخا�صة	ما	يتعلـــق	مبوا�صم	
الأمطـــار،	واأوقات	الزراعة،	واحل�صـــاد)7(.	كما	امتهن	بع�ـــس	النجرانيني	الطب،	وعدوه	
مـــن	جمالتهم	القت�صاديـــة،	يقول	ابن	حجر	يف	معر�س	حديثه	عـــن	ال�صمردل	بن	قباب	
الكعبي	النجراين	:	" كان	يف	وفد	جنران	بني	احلارث	بن	كعب،	قال	فنزل	ال�صمردل	بني	
يـــدي	النبي	ـ ملسو هيلع هللا ىلص 	فقال	:	يار�صـــول	اهلل،	باأبي	اأنت	وامي،	كنت	كاهن	قومي	يف	اجلاهلية،	
واإين	كنت	اأتطبب،	فما	يحل	يل	...	قال	:	..	ل	جتعل	يف	دوائك	�صربمًا،	وعليك	بال�صنا)8(،	
ول	تـــداو	اأحدًا	حتى	تعرف	داءه،	قال:	فقبل	ركبتيـــه	فقال:	والذي	بعثك	باحلق	اأنت	اأعلم	
بالطب	مني")9(،	ول	ن�صتبعد	ظهور	اأطباء	اآخرين	مار�صوا	مهنة	الطبابة،	فقد	كان	هناك	

ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج10،	�س	121	. 	)1(
	ليـــدن،	1937م(،	�س24،	ابن	 ال�صطخـــري،	كتـــاب	م�صالـــك	املمالك،	حتقيق	:	دي	خويـــة،	)	مطبعة	بريلـ	 	)2(

حوقل،	�صورة	الأر�س،	36	.
ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	357	. 	)3(

اآل	ناحي،	املرجع	نف�صه،	�س	77	. 	)4(
ابن	حجر،	الإ�صابة	يف	متييز	ال�صحابة،	ج1،	�س	151	.	 	)5(

اأمـــر	عمـــر	بن	اخلطـــاب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	ببناء	م�صجـــد	يف	جنران،	ول�صك	باأنه	كان	لهـــذا	امل�صجد	دوره	 	)6(
الديني	والعلمي	يف	جنران،	خالل	القرن	الأول	الهجري،	البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج1،	�س	121	.

ابن	جري�س،	جنران،	ج1،	�س	434	. 	)7(
نا	:	نبت	يتداوى	به،	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	ج14،	�س	403	. ال�صَّ 	)8(

ابن	حجر،	الإ�صابة	يف	متييز	ال�صحابة،	ج3،	�س	358	. 	)9(
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الكثري	من	الأمرا�س	والأوبئة	التي	ت�صيب	الإن�صان،	واحليوان،	مما	يجعل	النا�س	يبحثون	

عمن	يقوم	على	مكافحتها،	واإيجاد	العالج	املنا�صب	لها	.	
2ـ اجلانب ال�سيا�سي والع�سكري :

اأثر	الن�صاط	القت�صادي	على	اجلانب	ال�صيا�صي	والع�صكري	،واهتم	النجرانيون	ببناء	
الأ�صـــوار	واحل�صون)1(،	وذلك	يدل	على	مـــدى	القوة	الع�صكرية	التي	و�صلـــوا	اإليها،	وهذا	
مـــا	ن�صتنتجه	من	انت�صارات	قبيلـــة	بني	احلارث	بن	كعب	على	بقيـــة	القبائل)2(،	وعندما	
علمـــوا	بانت�صار	الإ�صالم	بادروا	بزيـــادة	حت�صيناتهم)3(،	وا�صتخدموا	يف	حروبهم	اخليل،	
وهو	مـــا	ت�صجله	الر�صومات،	والنقو�ـــس،	واللوحات،	وبع�س	التماثيـــل	النحا�صية	وغريها،	
كمـــا	ا�صتخدموا	الرمـــاح،	والنبال،	وال�صيـــوف	يف	دفاعهم	)4(،	وبالغ	بنـــو	عبد	املدان،	يف	
اإعمـــار	جنران	؛	ف�صيدوا	الكثري	من	امل�صاكن	واملالجـــئ	لالحتماء	بها	من	الغزاة،	وكانت	
جنران	من	اأ�صد	املعاقل	حت�صنا)5(،		وخا�صة	هجر	ـ	وهي	قرية	اآل	عبداملدان	ـ	التي	عرفت	
باحل�صن	؛	ل�صدة	مناعتها	وحت�صينها)6(،	ولعل	هذا	ما	جعلها	مالذًا	اآمنًا	وملجاأً	قويًا	لكل	
مـــن	اأراد	اللجـــوء	واحلماية،	يف	كنـــف	�صادتها	بني	عبد	املـــدان،	وا�صتمر	حت�صني	املدينة	

حتى	بعد	ظهور	الإ�صالم	)7(	.	
ومن	الآثار	القت�صادية	على	اجلانـــب	ال�صيا�صي،	قيام	م�صالح	اقت�صادية	م�صرتكة،	
بـــني	الفر�ـــس	)	الأبناء(	وقبيلـــة	مذحج	التي	كانـــت	تقطن	جنران	وت�صيطـــر	على	اجلزء	
الرئي�ـــس	من	الطريق	التجارية،	مـــن	�صنعاء	اإىل	اليمامـــة	)8(	؛	وكان	بنو	جعيد	املراديون	
خفـــراء	لبع�س	العري،	التي	كان	ير�صلها	باذان	اإىل	ك�صرى	فار�س،	حمملة	بثياب	من	ثياب	
اليمـــن،	وم�صكًا،	وعنـــربًا	)9(،	كما	كانوا	م�صوؤولني	عن	حرا�صة	قافلـــة	اجلباية	من	�صنعاء	

الواقـــدي،	حممـــد	بـــن	عمر	بـــن	واقد،	كتـــاب	املغـــازي،	حتقيـــق	:	مار�صدن	جون�ـــس،	)	عـــامل	الكتب،	ط3،	 	)1(
1404هـ/1984م(،	ج2،	�س	847	.

العر�صاين،	كتاب	الخت�صا�س،	�س	521	. 	)2(
الواقدي،	امل�صدر	نف�صه،	اجلزء،	وال�صفحة	. 	)3(

زارني�س،	التقرير	املبدئي	عن	م�صح	املنطقة	اجلنوبية	الغربية،	اأطالل،	ع5،	�س24،	الأن�صاري،	قرية	الفاو،	 	)4(
�س17.

الواقدي،	كتاب	املغازي،		ج2،	�س	847،	جواد	علي،	املف�صل	يف	التاريخ،	ج3،	�س	�س	534ـ	535. 	)5(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	283	. 	)6(

الواقدي،	امل�صدر	نف�صه،	اجلزء،	وال�صفحة	. 	)7(
�صكري،	املرجع	نف�صه،	�س	216	. 	)8(

الأ�صفهاين،	اأبو	الفرج،	الأغاين،	حتقيق	:	�صمري	جابر،	)	دار	الفكر	ـ	بريوت،	ط2،	د.ت	(،	ج17،	�س	318. 	)9(



85الق�سم الأول: تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول)ال�سابع امليالدي( 
اإىل	فار�س،	عرب	جنران	واليمامة)1(.	

كان	مـــن	نتائج	�صقـــوط	العا�صمة	الفار�صية	يف	�صدر	الإ�صـــالم،	وقتل	امللك	الفار�صي	
)ك�صرى	اإبرويز(	عام	)7هـ/628م(	اأن	اأ�صبح	احلكم	الفار�صي	يف	جنوب	�صبه	اجلزيرة	
العربية	واهيًا،	ول	ميلك	اأي	�صند	قوي	يف	املنطقة،	فبداأ	بعملية	حتالفات	داخلية،	مل�صالح	
اقت�صاديـــة	)2(،	ومنهـــا:	حتالفهم	مع	قبيلة	همدان)3(،	املعاديـــة	لقبيلة	مذحج)4(،	كما	اأن	
قطـــع	باذان	عالقته	مـــع	الإمرباطورية	الفار�صية،	منذ	ال�صنـــة	ال�صابعة	من	الهجرة	اأ�صر	
	وايل	الإمرباطورية	 مب�صالح	قبيلة	مذحج	)5(.	وعلى	�صوء	هذه	التحالفات،	ودخول	باذانـ	
الفار�صيـــة	علـــى	اليمـــن	ـ	يف	الإ�صالم،	تقوى	مركـــز	الأبناء	الفر�س	يف	اليمـــن	)6(،	وحتول	
ولوؤهم	اإىل	حكومة	املدينة	منذ	ال�صنة	ال�صابعة	للهجرة،	وت�صبب	هذا	التحول	ال�صيا�صي	يف	
اليمن	اإىل	�صعف	حركة	التجارة	من	�صنعاء،	عرب	الر�صرا�س،	فاجلوف،	ثم	اإىل	جنران،	
ثم	اإىل	اليمامة	واحلرية،	خا�صة	واأن	هناك	روابط	جتارية	وع�صائرية	كانت	تربط	مذحج	
	بكبار	التجـــار،	ومالكي	الأرا�صي	يف	احلرية،	مما	 	وبنـــي	احلارث	بن	كعب	خا�صةـ	 عامـــةـ	
جعـــل	الع�صائـــر	القاطنة	علـــى	هذا	اخلـــط	التجاري،	تت�صـــرر	من	هذا	التدهـــور،	وتفقد	
عوائدها	التجارية	املهمة	التي	كانت	موردها	الرئي�صي،	وهذه	القبائل	هي	:	مراد،	وعن�س،	
وبنو	احلارث	بن	كعب،	اإىل	جانب	زبيد،	وجنب،	ف�صكلت	هذه	الع�صائر	اأ�صا�صًا	لردة	قبيلة	
مذحـــج	عـــن	الإ�صالم،	بزعامة	عبهلة	بـــن	كعب	العن�صي	)7(،	وامتنع	بع�ـــس	اأفراد	القبائل	
عـــن	دفع	ال�صرائب	؛	حتى	خاطب	اأحدهم	اخلليفـــة	اأبا	بكر	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	بقوله	:	" 
اإن	العـــرب	ل	تطيب	لكم	نف�صًا	بالإتاوة،	فـــاإن	اأنتم	اأعفيتموها	من	اأخذ	اأموالها	؛	ف�صت�صمع	

�صكري،	املرجع	نف�صه،	�س	216	. 	)1(
ابـــن	�صعـــد،	الطبقات	الكـــربى،	ج1،	�س	260،	الطـــربي،	تاريخ	الأمم	وامللوك،	ج2،	�ـــس134،	ابن	ع�صاكر،	 	)2(

تاريخ	دم�صق،	حتقيق	:	علي	�صريي،	)	دار	الفكر	ـ	بريوت،	ط1،	1419هـ/1998م(،	ج27،	�س	357.
ابـــن	�صعد،	امل�صدر	نف�صـــه،	ج6،	�س28/	الرازي،	اأبـــو	العبا�س	اأحمد	بن	عبداهلل،	تاريـــخ	�صنعاء،	حتقيق	:	 	)3(

ح�صني	عبداهلل	العمري،	)	دار	الفكر	ـ	دم�صق(	�س357.
حيث	كانت	بينهم	وقائع	يف	اجلاهلية،	منها	وقعة	الرزم	كانت	قبل	الإ�صالم	بني	مراد	وهمدان،	اأ�صابت	فيها	 	)4(
همدان	من	مراد	ما	اأرادوا،	الأ�صفهاين،	الأغاين،	ج15،	�س	202،	العر�صاين،	كتاب	الخت�صا�س،	�س	513.

�صكري،	الأو�صاع	القبلية،	�س	216	. 	)5(
	ابـــن	�صعـــد،	امل�صـــدر	نف�صه،	ج5،	�ـــس	533؛	الطربي،	امل�صـــدر	نف�صـــه،	ج2،	�ـــس134،	القلق�صندي،	�صبح	 	)6(

الأع�صى،	ج5،	�س	24.	
البالذري،	فتوح	البلدان،	ج1،	�س125،	�صكري،	الأو�صاع	القبلية،	�س	218.	 	)7(
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لكـــم	وتطيـــع،	واإن	اأبيتم	فال	اأرى	اأن	جتتمع	عليكم)1(،	وقـــال	بع�صهم	:	" نوؤمن	باهلل،	ون�صهد	
اأن	حممدًا	ر�صول	اهلل،	ون�صلي	ولكن	ل	نطيعهم	يف	اأموالنا	)2(،	وهناك	من	يرى	اأن	املرتدين	
كانوا	�صد	ال�صرائب	املفرو�صة	على	املحا�صيل	الزراعية،	وكانوا	�صد	ظلم	الأبناء	من	الفر�س	
لهـــم	وبخا�صة	طبقة	الفالحني	منهم)3(،	وما	ن�صتنتجه	من	الن�س	هو	اأن	ردتهم	كانت	ب�صبب	

ال�صرائب	وتع�صف	بع�س	الولة	يف	جمعها،	حتى	األغاها	عمر	بن	العزيز	يف	خالفته)4(.	
واإذا	كان	الن�صـــاط	القت�صـــادي	يف	جنـــران،	قد	هيـــاأ	لبع�س	العامـــة	اأ�صباب	الراء،	
فـــال	عجب	اأن	يكـــون	لالأمراء	ن�صيب	وا�صع	منه	؛	حيث	ح�صـــل	الأمراء	على	اأموال	كثرية	
كالتجـــار،	وامتلكـــوا	بها	العديد	مـــن	الأرا�صي	والقرى،	ومن	اأمثلة	ذلـــك	عامل	الوليد	بن	
عبد	امللك	على	اليمن،	حممد	بن	يو�صف	الثقفي	)91هـ/709م(،	الذي	ا�صتهر	بالتجارة،	
وُعرف	عنه	مقدرته	على	تنمية	الأموال	اأثناء	وليته	)5(،	هذا	وُيعد	امتالك	الأمراء	العديد	
مـــن	الأرا�صي	والقرى،	موؤ�صرًا	قويًا	على	وجود	نه�صة	زراعية،	وعمرانية	يف	جنران.	ومن	
الآثـــار	القت�صادية	على	اجلانب	الع�صكري	يف	جنران،	توافـــر	الأ�صلحة،	فقد	�صارك	اأهل	
جنـــران	يف	الفتوحات	الإ�صالمية،	وعليهم	الـــزرد	)6(،	ال�صافية،	والق�صي	العربية،	فغنموا	

الغنائم	الوا�صعة	)7(.
3ـ احلياة الجتماعية :

اإن	طبيعـــة	اأر�س	جنـــران	اخل�صبة،	ومواردها	املتنوعة،	وتوافـــر	م�صادر	املياه	فيها،	
وغناهـــا	باملعادن،	وباحلجـــر	ال�صالح	للبناء،	�صاعدت	الإن�صان	كيـــف	يرفع	حافة	الأر�س	
ليحب�س	املاء	منها	وقت	احلاجة،	وكل	ذلك	طبع	الإن�صان	النجراين	بطابع	خا�س،	واأك�صبه	
�صفـــات	عقليـــة	وج�صمية	متميزة،	وما	يوؤكـــد	ذلك	هو	موقف	الر�صـــول ملسو هيلع هللا ىلص من	وفد	اأهل	
جنـــران،	عندما	قدموا	عليه،	فقال	:	" من	هوؤلء	القوم	الذين	كاأنهم	رجال	من	الهند؟"،	

الطربي،	تاريخ	الأمم	وامللوك،	ج2،	�س	263	. 	)1(
ابـــن	عبـــد	الوهاب،	عبـــد	اهلل	بن	حممد،	خمت�صـــر	�صرية	الر�صـــول	ـ ملسو هيلع هللا ىلص 	:	)	دار	الفيحـــاء	ـ	دم�صق،	ط1،	 	)2(

1417هـ/	1997م(،	ج1،	�س	527	.
�صكري،	املرجع	نف�صه،	�س	223	. 	)3(

البالذري،	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	88	. 	)4(
القوا�صمي،	التجارة	ودولة	اخلالفة،	�س	80	. 	)5(

الـــزرد	:	وهـــي	الـــدروع،	والزرد	مثل	ال�صـــرد،	وهو	تداخل	حلق	الـــدرع	بع�صها	يف	بع�س،	ابـــن	منظور،	ل�صان	 	)6(
العرب،	ج3،	�س	194	.

احل�صني،	اأنباء	الزمن	يف	تاريخ	اليمن،	�س	1	. 	)7(



87الق�سم الأول: تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول)ال�سابع امليالدي( 
فقيل	له	-	عليه	ال�صالم	-		:	هوؤلء	رجال	من	بني	احلارث	بن	كعب)1(،	وقد	و�صف	امل�صعودي	
�صـــكان	اليمن	وجنـــران،	فقال	:	" يف	اأهله	همـــم	كبار،	ولهم	اأح�صـــاب	واأخطار،	مغاي�صه	
خ�صبة،	واأطرافه	جدبة،	ويف	هوائه	انقالب،	ويف	�صكانه	اغتيال،	وبهم	قطعة	من	احل�صن،	
و�صعبة	من	الرتفه،	وفقرة	من	الف�صاحة	")2(،	كما	اأنها	جذبت	الفالحني	الذين	عملوا	يف	
احلقـــول،	والتجار	الذين	كانوا	يحملون	البخور،	والرعاة	وامل�صافرين)3(،	وال�صناع	الذين	
كانوا	يعملون	يف	التعدين	واحلدادة	)4(.	وموقع	الأخدود	هو	مكان	ال�صتيطان	الرئي�صي	يف	
وادي	جنران،	ومركز	التجمع	ال�صكاين)5(،	نظرًا	لوفرة	املياه	؛	واعتماد	ال�صكان	ب�صكل	كبري	
واأ�صا�صـــي	على	الزراعة،	ووجود	اأنظمة	الري	املحكمة،	ووفرة	الإنتاج	الزراعي)6(،	و�صاعد	
ذلك	اأهل	جنران	على	تطوير	حياتهم	الجتماعية،	فمال	كثري	منهم	اإىل	ال�صتقرار،	واإىل	
ال�صتغال	بالزراعة	والعي�س	منها،	و�صاعدهم	على	ال�صكنى	يف	القرى	واملدن)7(،	ومن	اأبرز	
هذه	القرى	:	قرية	الأخدود	)8(،	وقرية	ُرعا�س)9(،	و�صوكان،	واجلوز،	والداران،	واحلمدة،	
واجلالليـــان،	ونفحة،	ونعامان،	والبريان،	و�صكانها	بنو	وادعة	من	همدان)10(،	واحل�صن،	
و�صكانهـــا	وائلة	بن	�صاكر،	وجـــريان	لهم	من	ثقيف)11(،	و�صوحان،	ومينـــان،	و�صكانها	بنو	
احلارث	بن	كعب،	وكذلك	هجر،	وبها	ح�صون	بني	احلارث	بن	كعب،	واملوفجة)12(،	وذات	
عرب،	وعكمان،	والغيل،	وقرقر)13(،	و�صحبل)14(،	كما	عمل	اأهل	جنران	بالتجارة،	وا�صتغلوا	

ابن	ه�صام،	ال�صرية	النبوية،	ج5،	�س	�س	191،	192،	ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،	�س	194. 	)1(
امل�صعودي،	مروج	الذهب	ومعادن	اجلوهر،	ج2،	�س	62	. 	)2(

(3) Michael J. Harrower, op . cit,pp67.
حمد	اجلا�صر،	املعادن	القدمية	يف	بالد	العرب،	جملة	العرب،	ج9،	�س	810. 	)4(

زارين�س،	تقرير	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران،	اأطالل،	ع7،	�س	27. 	)5(
املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)6(

جواد	علي،	املف�صل	يف	تاريخ	العرب،	ج7،	�س	161	. 	)7(
(8) AL-marih , Salih. NAJRAN, op.cit,p365

البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	ج2،	�س	660	. 	)9(
الهمداين،	ال�صفة،	�س	283	. 	)10(
امل�صدر	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)11(

املوفحة	:	هي	اأول	القرى	العامرة	يف	علو	وادي	جنران،	بعد	ت�صكله	من	م�صيق	مروان	وعقبة	رفادة،	وتعرف	 	)12(
بقرية	ابن	الزين،	وهي	تبعد	عن	�صعدة	م�صرية	يومني	على	اجلمال.	فوؤاد	حمزة،	يف	بالد	ع�صري،	�س	182.
قرقـــر	:		مدينـــة	عامرة،	كان	يقوم	حتتها	�صـــوق	جنران	امل�صمى	بالعمدين	.	انظر:	ابـــن	املجاور،	�صفة	بالد	 	)13(

اليمن،	�س	�س	209،	210	.
�صحبـــل	:	بفتـــح	اأوله	و�صكـــون	ثانيه،	ثم	باء	موحدة	مفتوحة،	هو	ا�صم	مو�صـــع	يف	ديار	بني	احلارث	بن	كعب،	 	)14(
انظـــر:	ياقـــوت	احلموي،	معجم	البلـــدان،	ج3،	�س	194	؛	الهمـــداين،	ال�صفة،	�ـــس	383،	البكري،	امل�صدر	

نف�صه،	ج3،	�س727	.
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بنقـــل	فائ�س	منتجاتهم	اإىل	البلدان	املجـــاورة،	ويوؤكد	ابن	جبري	ذلك	بقوله	:" فريغدون	
معاي�س	اأهل	البلد،	واملجاورين	فيه،	يتقوتون	ويدخرون،	وترخ�س	الأ�صعار،	وتعم	املرافق" 
)1(،	وكان	غالـــب	اأقواتهـــم	التمـــر،	و�صيـــدة	الأ�صجار	لديهـــم	النخلـــة	)2(،	واأكلهم	ال�صمن	
والع�صـــل)3(،	وفا�صـــت	منتجاتهم	من	الـــرب	وال�صعري	وال�صمن	والع�صـــل	وغريها	؛	فتاجروا	
بهـــا،	وفيهم	قـــال	ابن	املجاور:	" فـــاإذا	دخلوا	مكة	مالأوها	خبزًا	مـــن	احلنطة،	وال�صعري،	
وال�صويق،	وال�صمـــن،	والع�صل،	والذرة،	والدخن،	واللوز،	والزبيـــب")4(،	ولغزارة	انتاجهم	
من	الفواكه	والثمار	كالعنب	وغريه،	فقد	كانوا	ي�صنعون	منها	اخلمر،	وقد	نهاهم	الر�صول 

ملسو هيلع هللا ىلص عن	خلط	الزبيب	بالب�صر)5(	.
ونتيجة	للرخاء	القت�صادي	؛	ظهرت	طبقة	اجتماعية	مرفهة	من	اأهل	جنران،	يلب�صون	
احللل،	واحلرب،	وبرود	الو�صي	املثقل	بالذهب	)6(،	وفيهم	قال	البيهقي	)7(،	" ولب�صوا	حلاًل	
لهـــم،	يحربونهـــا	من	حربة،	وخواتيم	الذهب	"،	فكانت	ثيـــاب	احلربة،	من	اأثمن	الربود،	
وهي	حلل	الأغنياء	والوجهاء	منهم،	كما	كانوا	يلب�صون	احلرير	)8(،	وخواتيم	الذهب،	فقد	
روي	:	"ان	رجـــاًل	قدم	من	جنـــران	اإىل	ر�صول	اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 	وعليه	خامت	ذهب،	فاأعر�س	عنه	
ر�صـــول	اهللـ	 ملسو هيلع هللا ىلص 	")9(	.وكانـــوا	يبعثـــون	بالهدايا	من	منتجاتهم	املحليـــة،	ومن	ذلك	اأحد	
ن�صـــارى	جنران	الذي	اأهدى	للر�صول ملسو هيلع هللا ىلص بـــردًا،	وقعبًا،	وع�صًا)10(،	وهذا	يدل	على	ولء	
ن�صـــارى	جنران	وحبهم	للر�صول ملسو هيلع هللا ىلص .	وكان	لذلـــك	الراء	تاأثري	على	املظهر	اخلارجي،	
للخا�صة	والعامة	يف	املجتمع	النجراين	؛	حتى	يذكر	اأنهم	كانوا	ياأكلون	وي�صربون	يف	�صحاف	

ابن	جبري،	رحلة	ابن	جبري،	�س	110	. 	)1(
ال�صطخري،	م�صالك	املمالك،	�س	24	. 	)2(
ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	38	. 	)3(

امل�صدر	ال�صابق،	�س	27	. 	)4(
الب�صـــر	:	جمع	الب�صـــرة	وهي	ثمر	النخيل	قبـــل	اأن	يرطب	.	م�صلم،	اأبو	احل�صني	م�صلـــم	بن	احلجاج،	اجلامع	 	)5(
ال�صحيح	امل�صمى	�صحيح	م�صلم،	)	دار	اجليل	بريوت،	ودار	الآفاق	اجلديدة	ـ	بريوت،	د.ت	(،	ج6،	�س116،	

ابن	حنبل،	امل�صند،	حديث	رقم	)5067(،	ج2،	�س	46	.
امل�صعودي،	مروج	الذهب،	ج2،	�س	305. 	)6(
البيهقي،	دلئل	النبوة،	ج5،	�س	386. 	)7(

ابن	�صعد،	الطبقات	الكربى،	ج1،�س	357	. 	)8(
ابن	حنبل،	امل�صند،	حديث	رقم	)11124(،	ج3،	�س14	. 	)9(

البيهقي،	دلئل	النبوة،	ج5،	�س	391،	والقعب	:	هو	القدح	ال�صخم	امل�صنوع	من	اخل�صب،	انظر:	ابن	منظور،	 	)10(
ل�صان	العرب،	ج1،	�س	683.
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مـــن	ذهب،	وف�صة)1(،	ويوؤكد	ذلـــك	ما	اكت�صفه	علماء	الآثار	مـــن	اأواٍن	فخارية،	وحجرية،	
ومعدنيـــة،	ومنها	ملعقة	م�صنوعة	من	الربونز،	ت�صتخدم	للم�صاحيق	باأنواعها	)2(،	وعظام	
حيوانات،	ومواقد،	ورماد،	كما	مت	العثور	على	اأ�صكال	متباينة	من	�صظف	حوامل	املباخر،	
وقطع	اأحجـــار	رحى	م�صتديرة	كبرية،	وحوامل	الأواين	الدائريـــة	ال�صغرية،	ذات	الأرجل	
الق�صرية	)3(،	وقد	كانـــوا	يعتمدون	على	منتجاتهم	املحلية،	وي�صتوردون	ما	يحتاجون	اإليه	
مـــن	اأدوات	للطعام،	واللبا�س،	والزينة،	وتوؤكد	اأعمـــال	التنقيب	يف	جنران،	على	اكت�صاف	
العديـــد	من	الأواين،	امل�صنوعـــة	من	الزجاج	الأزرق	الداكن،	والزجـــاج	الأخ�صر	الفاحت،	
كمـــا	مت	العثور	علـــى	حبيبات	اخلرز،	امل�صنوعـــة	من	الزجاج	الأ�صود،	مـــع	دوائر	بي�صاء،	

وبع�صها	م�صنوعة	من	ال�صدف،	والبع�س	الآخر	من	ال�صرياميك	الأ�صفر)4(	.
كمـــا	تعددت	اأنـــواع	التعامـــالت	التجارية،	وظهـــور	اأنظمة	مالية	جاء	بهـــا	الإ�صالم	؛	
ليحقق	العدالة	القت�صاديـــة	والجتماعية،	ف�صارع	املو�صرون	لإخراج	زكاتهم	للفقراء)5(،	
فـــكان	جلمع	الزكاة	من	اأغنياء	النا�ـــس	وردها	على	فقرائهم،	اأثـــر	اقت�صادي	واجتماعي	
كبري،	متمثل	يف	اإ�صالح	اأحوال	الفقراء	املالية،	ون�صر	ثقافة	التكافل	الجتماعي	بني	اأفراد	
املجتمـــع	النجـــراين،	وممن	جمع	�صدقات	جنـــران	:	خالد	بن	الوليـــد	بعثه	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص 
اإىل	اأهـــل	جنـــران،	ليجمع	�صدقاتهـــم)6(	.	واأبو�صفيان	بن	حـــرب		كان	واليًا	على	�صدقات	
جنـــران)7(،	كما	كان	علي	بـــن	اأبي	طالب	يجمع	الزكاة	واجلزية	من	اأهل	جنران)8(،	وهذا	
يـــدل	على	ثراء	اأر�س	جنران	،وانتعا�س	احلياة	القت�صادية	بها،	كما	�صاهم	�صرب	العملة	
الإ�صالميـــة	وتوحيدهـــا	وتعيـــني	مقدارها	؛	يف	حل	ق�صايـــا	اخلراج،	وتي�صـــري	جبايته	من	

	العمري،	طريق	البخور،	�س	179	. 	)1(
	املرجع	نف�صه	. 	)2(

زارين�س،	تقرير	مبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران،	اأطالل	ع7،	�س	�س	28،	31	. 	)3(
(4) AL- marih, NAJRAN, op. cit. pp368. 

العتيبي،	جنران،	�س	�س	62،	و	78	. 	)5(
الأ�صرف	الر�صويل،	فاكهة	الزمن،	�س	35	. 	)6(

ابـــن	خلـــدون،	تاريخ	ابن	خلـــدون،	ج2،	�س	66،	الدار	قطنـــي،	علي	بن	عمر	اأبو	احل�صـــن	البغدادي،	ال�صنن،	 	)7(
حتقيق	ال�صيد	عبداهلل	ها�صم	مياين	املدين،	)	دار	املعرفة	ـ	بريوت،	1386هـ	/1966م(،	حديث	رقم	)46(،	

ج4،	�س16	.
الطربي،	تاريخ	الأمم	والر�صل	وامللوك،	ج2،	�س	204،	ابن	خلدون،	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	�س	58،	59	. 	)8(
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	النقـــد،	اإ�صافة	اإىل	ت�صهيل	املعامالت	التجارية،	وتعيني	اأن�صبة	الزكاة،	ومقادير	الديات،	

والأنكحة،	وغريها)1(.
كمـــا	وجدت	وظيفـــة	احل�صبة،	تقوم	علـــى	اإ�صالح	كل	ما	ميار�صـــه	النا�س	يف	حياتهم	
اليومية)2(	ومهامها	كثرية	ومتعددة،	منها:	الأمر	باملعروف،	كاحلث	على	اأداء	ال�صالة	يف	
وقتهـــا،	وعمل	الطاعات،	وبذل	اخلري،	وتقدمي	ال�صدقات،	والنهي	عن	املنكر،	مثل	اإ�صاءة	
الأدب	يف	الأماكـــن	العامة،	اأو	م�صايقة	النا�س،	اأو	اإظهار	املعا�صي)3(،	اأو	مراقبة	الأ�صواق،	
ومنـــع	الغ�س	والتدلي�س	واملغالة	يف	الأ�صعار،	وو�صع	كل	ما	نهى	عنه	الإ�صالم	يف	املعامالت	
التجارية،	كما	متتد	مهام	احل�صبة	اإىل	الإ�صراف	على	تطبيق	احلدود،	والأحكام	ال�صرعية	
املتعلقـــة	بـــكل	اجلوانب	ال�صابقة	)4(.	ونتيجـــة	للرخاء	القت�صادي	الـــذي	�صهدته	جنران	ـ	
ابتـــداًء	من	عهد	اخلليفة	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�صي	اهلل	عنه	-	تزايد	اأعداد	الرقيق	وكر	
انت�صارهـــم	؛	حيـــث	اأ�صبح	النا�س	يعتمـــدون	عليهم	يف	كثري	من	الأعمـــال)5(،	وكان	لوجود	
الرقيـــق	دور	يف	تقدمي	اخلدمات	ملن	ميتلكونها،	وموؤازرتهم	عند	احلاجة،	وم�صاندتهم	يف	

بع�س	الأعمال	الزراعية	وال�صناعية	والتجارية	.
ومـــن	الآثـــار	ال�صلبية	للحيـــاة	القت�صادية	علـــى	اجلانب	الجتماعـــي	:	تزايد	اأعداد	
الن�صـــارى	يف	جنران)6(وتعاملهم	بالربا،	وهذا	جعـــل	اخلليفة	عمر	بن	اخلطاب	-	ر�صي	
اهلل	عنه	-	يجليهم	عن	جنران،	بعد	اأن	ا�صرتى	منهم	عقارهم،	واأمالكهم	)7(،	ومن	الآثار	
اأي�صًا	تفوق	الأبناء	من	الفر�س	يف	الن�صاط	القت�صادي)8(،	وازدياد	اأعدادهم؛	مما	ت�صبب	

ال�صامـــر،	في�صل،	نه�صة	التجارة	يف	الع�صـــور	الإ�صالمية،	جملة	املوؤرخ	العربي،	ع17،	)1401هـ/1981م(،	 	)1(
�س	�س	69،	70	.

املاوردي،	الأحكام	ال�صلطانية،	�س	315،	القر�صي،	كتاب	معامل	القربة	يف	اأحكام	احل�صبة،	�س33. 	)2(
ابن	تيمية،	جمموع	فتاوى	ابن	تيمية،	حتقيق	:	عبدالرحمن	بن	حممد	بن	قا�صم،	)	جممع	امللك	فهد	لطباعة	 	)3(

امل�صحف	ال�صريف		ـ	املدينة	املنورة،	1416هـ	/1994م(،	�س	137	.
النرباوي،	املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)4(

العتيبي،	جنران،	�س	86	. 	)5(
ابن	جري�س	،غيثان	بن	علي،	درا�صات	يف	تاريخ	تهامة	وال�صراة	خالل	القرون	الإ�صالمية	املربة	والو�صيطة	)	 	)6(
ق1ـ	ق10هــــ/ق7ـ	ق16م(	امل�صمى	تاريخ	اجلنوب	)	الباحة	وع�صري،	وجازان	وجنران	(	)	مطابع	احلمي�صي	

ـ	الريا�س،	ط1،	1431هـ	ـ1432هـ/2010ـ2011م(،	ج2،	�س	341	.
ابن	حجر،	فتح	الباري،	ج5،	�س12	. 	)7(

التومي،	مانع	عبد	اهلل	حممد،	الأبناء	يف	اليمن	منذ	فجر	الإ�صالم	حتى	نهاية	القرن	الثالث	الهجري	دورهم	 	)8(
ال�صيا�صي	واحل�صاري،	ر�صالة	ماج�صتري،	جامعة	امللك	�صعود،	
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يف	ن�صـــوب	ثورة	الفالحني	مـــن	اأهل	جنران	وغريهم	�صـــد	الأبناء	)1(،	كمـــا	اأثرت	ال�صالت	
التجاريـــة	يف	عالقات	القبائل	مع	بع�صها	؛	فتكونت	حتالفـــات	�صد	بع�صهم	البع�س،	فقامت	
التحالفات	بني	�صكان	خمالف	جنران،	وبع�س	القبائل	املحيطة،	ومثال	ذلك	التحالف	الذي	
مت	بـــني	قبائـــل	اأنعم،	مـــع	قبائل	بني	احلارث	يف	جنـــران،	�صد	قبيلة	مراد	ومـــن	حالفها)2(،	
كمـــا	اأثرت	اأنظمة	الري	يف	العالقات	بني	القبائـــل،	واأحقيتها	يف	متلك	املناطق	الغنية	باملياه	
	بني	مراد	وهمـــدان،	خري	�صاهد	على	 	الردمـ	 	وقيـــلـ	 )3(،	وكانـــت	وقعـــة	وادي	)	الـــرزم(	)4(ـ	
احتدام	ال�صراع	بني	القبائل	ب�صبب	املياه،	حيث	اأ�صابت	فيها	همدان	من	مراد	ما	اأرادوا	)5(	
،	وبعد	انت�صار	الإ�صالم،	وتبعية	جنران	للدولة	الإ�صالمية،	كان	لبد	اأن	تتاأثر	مظاهر	احلياة	
الجتماعيـــة	بالدين	اجلديد،	من	حيـــث	التكافل	والتعاون،	وانت�صار	قيـــم	الت�صامح	والإيثار،	
وقد	تقاربت	القبائل	اأكر	بعد	ظهور	الإ�صالم،	وكونت	كتائب	حلرب	املرتدين،	ون�صر	العقيدة	

الإ�صالمية	.	
4ـ اجلانب العمراين :

مـــن	الطبيعـــي	اأن	يرتبط	اجلانب	العمـــراين	باجلانب	القت�صـــادي	يف	جنران،	فال	
عمران	بدون	اقت�صاد،	وقـــد	اأ�صهمت	الزراعة،	وال�صناعة،	والتجارة	يف	حتقيق	الزدهار	
املادي	ونه�صة	اجلانب	العمراين	؛	ف�صيد	النجرانيون	اأنواعًا	متعددة	من	املباين	ال�صكنية،	
والدينيـــة،	والع�صكرية،	والزراعية،	واملائية،	طبقًا	حلاجتهـــم،	واأبدوا	فيها	ح�صًا	فنيًا	من	
حيـــث	الفخامة	يف	البنـــاء،	وقاموا	على	تزيينها	وجتميلها	بعنا�صـــر	زخرفية	متنوعة،	من	
نباتية	وهند�صية	وحيوانية	)6(،	ويذكر	ياقوت	احلموي	)7(،	العمران	عندهم	بقوله:	" وبنوا	

�صكري،	الأو�صاع	القبلية،	�س	216	. 	)1(
ال�صهري،	غرمان	بن	عبد	اهلل	،خمالف	جر�س	من	�صدر	الإ�صالم	اإىل	نهاية	القرن	ال�صابع	الهجري،	ر�صالة	 	)2(

ماج�صتري	)	غري	من�صورة(،	)	جامعة	امللك	خالد،	1432هـ/2011م(،	�س162.
(3) Michael J, Harrower , op,cit,pp62 .

اأر�س	الروم	باجلوف،	الهمداين،	ال�صفة	،	�س	319	. 	)4(
ابن	ه�صام،	ال�صرية،	ج2،	�س	581،	جواد	علي،	املف�صل،	ج6،	�س	260	. 	)5(

الربيهـــي،	احلرف	وال�صناعات،	�ـــس	306،	قلعة	الأخدود	كانت	وحدة	معمارية	على	�صكل	م�صتطيل،	ومبينة	 	)6(
مـــن	حجارة	�صخمـــة	مهذبة،	منقو�صـــة	بر�صوم	حيوانيـــة،	وا�صتخدمت	مكانـــًا	لإقامة	ال�صعائـــر	الدينية،	اأو	
املنا�صبـــات	الجتماعية،	وبعد	ظهور	الإ�صـــالم	ا�صتخدم	اجلزء	ال�صمايل	الغربي	منها	لإقامة	م�صجد،	�صاعد	
يف	ذلـــك	اجتاهها	الطويل	نحـــو	مكة	املكرمة	قبلة	امل�صلمني،	الزهراين،	تقريـــر	مبدئي	عن	حفرية	الأخدود	

مبنطقة	جنران،	اأطالل،	ع16،	�س	18	.
ياقوت	احلموي،	معجم	البدان،	ج2،	�س	538	. 	)7(
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دياراتهـــم	يف	املوا�صع	النزهة	الكثرية	ال�صجر	والريا�ـــس	والغدران	ويجعلون	يف	حيطانها	
الف�صاف�س	ويف	�صقوفها	الذهب	وال�صور"،	وخري	مثال	على	ذلك	كعبة	جنران	التي	و�صفت	
باأنها	على	نهر	بنجران،	واأنها	قبة	من	اأدم،	من	ثالث	مئة	جلد)1(،		ويوؤكد	ذلك	ما	اكت�صفه	
علمـــاء	الآثار	من	مباٍن،		منها	امل�صجد	الـــذي	مت	بناوؤه	داخل	قلعة	الأخدود	بنجران،	الذي	
يعـــود	تاريخه	اإىل	القرن	الأول	الهجري،	ورمبا	اأنه	امل�صجد	الذي	اأمر	عمر	بن	اخلطاب	-	
ر�صي	اهلل	عنه	-	ببنائه	يف	جنران	)2(،	كما	انت�صرت	الأبنية		يف	قرى	جنران،	الواقعة	على	
�صفاف	وادي	جنران،	وكذلك	يف	حبونا،	وبدر	اجلنوب	)3(،	ويوجد	يف	العديد	من	الأمكنة	
النجرانيـــة	خملفـــات	عمرانية	وخزفية،	مثل	موقع	)	�صعيب	دح�صة	(،	وهو	قرية	�صغرية،	
تقـــع	يف	م�صيق	م�صدود	الطرف،	على	رافد	ي�صـــب	يف	وادي	جنران،	ومت	العثور	فيها	على	
�صتـــة	مباين	ذات	�صـــكل	م�صتطيل،	واأ�صا�صاته	حجرية،	وكـــذا	موقع)الدريب(	يف	جنران،		
ويحتوي	على	مباٍن	مربعة	ال�صكل	عليها	العديد	من	النقو�س	)4(،	وقد	ا�صتخدموا	يف	املباين	
مـــا	وفرته	البيئة	الطبيعية	من	اأحجار،	ومعادن،	واأخ�صاب،	ومواد	�صنعوها	للبناء،	واأثاث،	
ومـــا	ا�صتوردوه	من	مـــواد	اأخرى،	واأ�صبح	لفـــن	العمارة	يف	جنوب	�صبـــه	اجلزيرة	العربية	
�صمة	مميزة،	وطابع	خا�س	بها	؛	حيث	اتخذت	اأغلب	املباين	ال�صكنية	فيها	منط	املخروط	
املقطـــوع،	اأي	اأن	البنـــاء	ي�صيق	كلما	ارتفع،	ولتزال	هذه	ال�صمـــة	موجودة	يف	بع�س	مباين	
جنـــران	حتـــى	اليوم،	كما	متيزت	با�صتعمـــال	احلجر	يف	معظمها،	الأمـــر	الذي	يف�صر	�صر	
بقائهـــا	منـــذ	مئات	ال�صنـــني)5(،	وتاأخذ	بع�س	املبـــاين	يف	موقع	الأخدود	�صـــكل	امل�صتطيل،	
وتنت�صـــر	على	جدرانها	اخلارجية	الكثري	من	الكتابـــات	والر�صوم	التي	متثل	اأ�صكال	جمال	
وخيـــول		ووعـــول	وثعابني	واأيد	واأقـــدام	)6(،	وحول	مدينة	الأخدود	�صـــور	وبوابة	من	اجلهة	
الغربيـــة،	ويوجد	داخل	اأ�صوار	املدينة	نحو	ع�صرين	مبنى،	�صيدت	من	كتل	حجرية،	ُر�صت	
علـــى	هياأة	اأفقيـــة	منتظمة،	وتبلغ	م�صاحة	اأ�صغر	هذه	املباين	نحـــو	�صتة	اأمتار	مربعة،	وقد	
ك�صيـــت	املبـــاين	بطبقة	مـــن	ال�صل�صال،	وكانت	هـــذه	املباين	مبنزلة	قواعـــد	ثابتة،	لبناء	

ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	268	. 	)1(
(2) AL- marih, NAJRAN , op.cit.pp366

الأن�صاري،	جنران	منطلق	القوافل،	�س	62	. 	)3(
زارين�س،	التقرير	املبدئي	الثاين	عن	م�صح	املنطقة	اجلنوبية	الغربية،	اأطالل،	ع5،	�س	24. 	)4(

الربيهي،	احلرف	وال�صناعات،	�س	306	. 	)5(
زارين�س،	التقرير	املبدئي	عن	م�صح	وتنقيب	جنران،	اأطالل،	ع5،	�س	24	. 	)6(
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امل�صاكن	ذات	الطوابق	املتعددة،	التي	�صيدت	من	الطوب	اللنب	)1(،	وكانت	مدينة	الأخدود	
ذات	تخطيـــط	مربع،	وحماطة	باأ�صوار	غري	منتظمـــة،	اإذ	مت	اتباع	نظام	قدمي	للدفاع	عن	
املدينـــة،	يقـــوم	على	�صف	املنازل	التي	تكون	�صور	املدينة،	ويتـــم	حمايتها	اأي�صًا	باأبراج	يف	
الأركان،	وهـــذا	ما	دلت	عليـــه	الدرا�صات	الأثرية	التي	اأجريت	مبوقـــع	الأخدود)2(،	ويوؤكد	
	ذلك	ما	ذكره	الواقدي)3(،	من	موقف	اأهل	جنران،	عند	�صماعهم	خرب	ظهور	الإ�صالم	قال:	
"فجعلـــت	بلحـــارث	بن	كعب	ي�صلحون	مـــا	رث	من	ح�صنهم،	وجمعـــوا	ما�صيتهم	" ؛	مما	
يـــدل	على	اأن	الكثري	من	القرى	واملـــدن	يف	جنران،	كانت	ُتعد	قالعًا	ح�صينة،	ا�صتخدمها	
ال�صـــكان	يف	�صـــد	اأي		عدوان	على	قراهـــم	ومزارعهم،	كما	اأُن�صئـــت	ال�صجون	يف	جنران،	
ومنهـــا	ال�صجن	العتيـــد،	الذي	اأودع	به	العديد	من	اجلنـــاة	والل�صو�س،	ومنهم	عطارد	بن	

قران)4(،	اأحد	الل�صو�س،	وكان	قد	اأُخذ	وُحب�س	بنجران،	فقال	:
بـــنـــجـــران كـــبـــالي الــــلــــذان اأمــــار�ــــس )5(  تـــــذكـــــرت هـــــل يل مـــــن حـــمـــيـــم يــهــمــه 

فـــكان	لهذا	ال�صجـــن	الأثر	يف	اإيقاظ	ملكاتهم	ال�صعريـــة)6(،	ول�صك	اأن	بناء	مثل	هذه	
القـــالع	والأبـــراج	واحل�صون	يف	جنران،	يحتاج	اإىل	اأيٍد	عاملـــة،	ومواد	بناء	خمتلفة،	من	
خ�صـــب	ومعـــادن،	كاحلديد	وغريها،	وهي	بال�صك	متوافرة	يف	بـــالد	جنران،	مما	كان	له	
اأكرب	الأثر	يف	ازدهار	العمران	وحركة	الت�صييد	فيها،	وقد	نتج	عن	ازدهار	التجارة	انتعا�س	
مرافـــق	احلياة	املختلفة،	فتاجـــر	اأهل	جنران	باحلبوب،	والطيـــوب،	والن�صيج،	والأحجار	
الكرميـــة،	واملعادن،	كالذهب،	والف�صـــة،	والنحا�س،	واحلديد،	والر�صا�س	؛	فاأثروا	بذلك	
ثراًء	كبريًا،	انعك�صت	اآثاره	على	ما	بنوه	من	ق�صور،	واأ�صواق،	ومقابر،	ومعابد،	وم�صاجد،	
ومـــا	زينوا	به	بيوتهـــم	من	ر�صـــوم	متنوعة	يف	مادتهـــا	ونوعها،	ومتاثيل	معدنيـــة،	واأخرى	

الأن�صاري،	احل�صارة	الإ�صالمية	عرب	الع�صور،	�س	328	. 	)1(
املرجع	ال�صابق،	وال�صفحة	. 	)2(

الواقدي،	املغازي،	ج2،	�س847. 	)3(
عطارد	بن	قران،	ت	)	100هـ/718م(،	من	بني	�صدي	بن	مالك	:	�صاعر	مطبوع	مقل،	من	ال�صعاليك	حب�س	 	)4(

بنجران،	وله	�صعر	يف	حب�صه	بها.	الزركلي،	الأعالم،	ج4،	�س	236	.
ياقـــوت	احلموي،	امل�صدر	نف�صه،	الأكوع،	القا�صي	اإ�صماعيل	بن	علي،	البلدان	اليمانية	عند	ياقوت	احلموي،	 	)5(

)	موؤ�ص�صة	الر�صالة	ـ	بريوت،	ط2،	1408هـ/1988م(،	�س	286.
ياقوت	احلموي،	معجم	البدان،	ج5،	�س	270	؛	فائزة	العتيبي،	حركة	ال�صعر	يف	جنران	يف	اجلاهلية	و�صدر	الإ�صالم،	 	)6(

ر�صالة	ماج�صتري	)	من�صورة	(،	)	جامعة	اأم	القرى،	كلية	اللغة	العربية	واآدابها،	1429هـ(،	�س	�س	34،	35	.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 94
م�صنوعـــة	من	املرمر	)1(،	وقد	و�صفت	مبانيهم	ومنازلهم	بالفخامة،	فالأبواب	واجلدران	
وال�صقـــوف	خمتلفة	الألوان	؛	مبا	ُر�صع	فيها	من	العاج،	والف�صة،	واحلجارة،	واخل�صب)2(،	
كمـــا	ُروي	اأن	" يف	كل	قريـــة	ق�صـــر	من	حجر	وج�س،	وكل	من	هـــوؤلء	�صاكن	يف	القرية،	له	
خمـــزن	يف	الق�صـــر	يخزن	يف	املخزن	جميع	ما	يكون	له	من	حوزه	وملكه	وما	يوؤخذ	منه	اإل	
قـــوت	يوم	بيوم	.	ويكون	اأهل	القرية	حمتاطـــني	بالق�صر	من	اأربع	ترابيعه")3(،		واحتاجت	
هـــذه	املباين		اإىل	عمالة	فنية	،	وقد	ُوجدت	العمالة	الأجنبية	يف	جنران،	اإىل	جانب	عمال	
وطنيـــني،	بالإ�صافـــة	اإىل	اأنها	ا�صتوردت	بع�س	املواد	واملنتجـــات،	التي	ل	تتوافر	لديها	من	
بع�س	اأقطار	العامل،	مثـــل:	اأخ�صاب	الأبنو�س	وال�صندل	من	الهند،	واأنواع	من	املن�صوجات	

املختلفة	من	م�صر،	وهذا	نتيجة	لن�صاط	التبادل	التجاري)4(	.
خام�سًا : اخلامتة : )5( 

دونت	الأ�صتاذة	فاطمة	العبديل	يف	خامتة	ر�صالتها	ملخ�صًا	لف�صول	الر�صالة	وبخا�صة	
تاريـــخ	جنران	الزراعي،	والرعوي،	واحلرف	وال�صناعـــات	التقليدية،	واحلياة	التجارية،		
كما	بذلت	جهدًا	جيدًا	يف	جمع	مادتها	العلمية،	وكتابتها	وتوثيقها.	لكنها	ق�صرت	يف	ذكر	
بع�ـــس	النتائج	والتو�صيات	التي	خرجت	بها	من	درا�صة	هذا	املو�صوع	.	ونذكر	يف	ال�صطور	

التالية	نقاطًا	مكملة	لهذا	النق�س	املوجود	يف	الر�صالة،	وهي	على	النحو	الآتي	:
1	 منطقة	جنـــران	ثرية	بتاريخها	احل�صـــاري	منذ	الع�صور	القدميـــة	وعرب	اأطوار	.

التاريـــخ	الإ�صالمـــي،	والذي	دون	يف	هذه	الر�صالة	العلميـــة	�صفحات	م�صرقة	من	
تاريـــخ	جنـــران	القت�صادي	خالل	القـــرن	الهجري	الأول.	وناأمـــل	اأن	نرى	باحثًا	

جادًا	ي�صتكمل	ما	ق�صرت	الباحثة	يف	درا�صته	وحتليله	وتوثيقه.
2	 ات�صـــح	لنـــا	من	مادة	هذا	البحث	اأن	بالد	جنران	كانـــت	ذات	�صالت	اقت�صادية	.

جيـــدة	مع	�صـــكان	جنـــران	اأنف�صهم،	ومـــع	البلـــدان	العربيـــة	والإ�صالمية	داخل	
اجلزيرة	العربية	وخارجها	.

الأن�صاري،	قرية	الفاو،	�س	17	. 	)1(
�صلطـــان،	نايفة	عبداحلميد،	جتـــارة	البخور	واملواد	العطرية	وتاأثرياتها	على	جمتمعات	اجلزيرة	العربية	قبل	 	)2(
الإ�صالم،	ر�صالة	ماج�صتري	)	غري	من�صورة(،	)	جامعة	امللك	�صعود	ـ	الريا�س،	1408هـ/1988م(،	�س	281	.

ابن	املجاور،	�صفة	بالد	اليمن،	�س	37	. 	)3(
الربيهي،	احلرف	وال�صناعات	،	�س	306. 	)4(

هـــذه	اخلامتـــة	من	اإعـــداد	�صاحب	كتاب	)	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب	(	)	ابن	جري�س	(	.	اأما	خامتة	 	)5(
الأ�صتاذة	العبديل	فهي	تلخي�س	لف�صول	الر�صالة،	وللمزيد	انظر	الر�صالة	نف�صها،	�س	134ـ	137	.
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3	 ق�صـــرت	الباحثـــة	يف	تدويـــن	اأي	�صيء	عـــن	حيـــاة	ال�صيد،	واجلمـــع	واللتقاط	.

يف	منطقـــة	جنران	مـــع	اأن	هذه	احلرف	كانـــت	موجودة،	وميار�صهـــا	الكثري	من	
النجرانيـــني	.	كمـــا	اأنها	مل	تـــورد	�صيئًا	عـــن	ملكيـــة	الأرا�صي	الزراعيـــة	العامة	
واخلا�صـــة،	واملعوقـــات	التـــي	كانت	تقابـــل	املزارعني	اأثنـــاء	ممار�صـــة	الزراعة	
منـــذ	حرث	الأر�ـــس	وبذرها	حتى	ح�صـــاد	حما�صيلها	وخزنهـــا	.	وهناك	حرف	
و�صناعـــات	يدوية	مل	تذكر	مثـــل:	اجلزارة	،والبناء	ونق�ـــس	وجت�صي�س	العمارة	
النجرانية،	واحلالقة،	وحرا�صة	الأ�صواق	واملزارع	وغريها	من	احلرف	يف	ميادين	
	اجتماعيـــة	واقت�صاديـــة	عديدة.	ومل	تذكر	اأي�صًا	تف�صيـــالت	عن	اأ�صواق	جنران	
الأ�صبوعيـــة،	واأ�صعـــار	ال�صلع،	واملعوقات	التي	كانت	تواجـــه	التجارة	والتجار	على	

اأر�س	جنران	.
4	 	هـــذه	الدرا�صة	قد	تفتح	اأبوابًا	جديدة	لدرا�صة	عناوين	ومو�صوعات	تخ�س	بالد	.

جنـــران	منذ	الع�صر	القدمي	اإىل	وقتنا	احلا�صر،	ونذكر	بع�صًا	من	تلك	العناوين	
التي	ت�صتحق	الدرا�صة	والبحث،	وهي	على	النحو	الآتي:

تاريخ	جنـــران	ال�صيا�صي،	اأو	الجتماعي،	اأو	القت�صـــادي،	اأو	العلمي،	اأو	 اأـ		
الثقـــايف،	اأو	الدينـــي،	اأو	الإداري	قبيل	ظهور	الإ�صـــالم،	وبخا�صة	خالل	
القـــرن	ال�صاد�ـــس	امليالدي.	وهـــذه	املو�صوعات	مهمة	جـــدًا	وت�صتحق	اأن	

تدر�س	وت�صدر	يف	عدد	من	الكتب	والر�صائل	العلمية.
تاريخ	جنران	ال�صيا�صي	،اأو	الإداري،	اأو	الديني،	اأو	احل�صاري	خالل	القرون	 ب	ـ		
الثالثــــة	الإ�صالمية	الأوىل	.	واإذا	كان	�صدر	بع�ــــس	الدرا�صات	املحدودة	عن	

بع�س	هذه	املحاور،	لكن	مازالت	ت�صتحق	بحوث	علمية	مطولة	وموثقة.	
	تاريـــخ	جنران	خالل	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	وبداية	احلديثة	)ق4ـ	 ج	ـ	
13هـ/ق10-19م(	جمهول	بدرجة	كبرية،	واإن	ذكرت	يف	بع�س	امل�صادر	
اليمنية،	فتلك	�صذرات	قليلة	ل	تعطينا	�صورة	وا�صحة	عن	تاريخ	وح�صارة	
هذه	البالد	ذات	الكثافة	ال�صكانية	الكبرية،	واملوقع	ال�صرتاتيجي	اجليد.	
وناأمـــل	اأن	نرى	بحوثـــًا	جيدة	وموثقة	عن	هذه	الفـــرتة	الزمنية	الطويلة،	
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كما	ناأمل	مـــن	املتخ�ص�صني	الآثاريني	اأن	يدلـــوا	بدلئهم	يف	خدمة	هذا	

امليدان	اجلدير	بالبحث	والدرا�صات	والتنقيب)1(	.
تاريـــخ	جنـــران	احلديث	)	ق13-	15هــــ/ق19-21م(	اأف�صـــل	حاًل	من	 د	ـ		
الع�صـــور	ال�صابقة،	فقد	�صدرت	بحوث	ودرا�صات	قليلة	عن	هذه	الفرتة،	
وبع�صهـــا	حمدودة	يف	زمانها	ومكانهـــا	ومعلوماتها،	لكن	مادتها	مازالت	
متوفـــرة	يف	اأمكنـــة	عديدة	داخل	�صبـــه	اجلزيرة	العربيـــة	وخارجها)2(	.	
ونرجو	مـــن	اأق�صام	التاريخ	واملوؤرخني	اأن	يدر�صـــوا	هذه	القرون	احلديثة	

واملعا�صرة،	وهي	ت�صتحق	الدرا�صة	والتوثيق	.
متر	بالد	جنران	منذ	خم�صـــني	عامًا	يف	حركة	تنموية	وح�صارية	جيدة،	 هـ	ـ		
ويف	�صتـــى	املجالت،	وهـــذا	املجال	جدير	بالدرا�صـــة	والتوثيق.	وناأمل	اأن	
تقـــوم	اإمـــارة	وجامعة	جنران	باإن�صـــاء	مراكز	بحـــوث	علمية	خم�ص�صة	
لهذا	امليـــدان،	تدر�ـــس	الأو�صـــاع	اجلغرافيـــة،	وال�صيا�صيـــة،	والإدارية،	
والجتماعيـــة،	والقت�صادية،	والعلمية	والتعليميـــة	والثقافية	والفكرية،	
وال�صياحيـــة،	وكيـــف	اأثرت	هذه	القطاعـــات	وما	تقوم	به	مـــن	اإجنازات	

ح�صارية	على	حياة	الفرد	واملجتمع	النجراين؟)3(	.

اأقـــول	هـــذه	التو�صيات	بعد	معاناة	طويلة	ا�صتمرت	حوايل	ع�صرين	عامـــًا	واأنا	اأجمع	تاريخ	وح�صارة	وموروث	 	)1(
بـــالد	تهامة	وال�صراة،	الواقعة	بني	حوا�صر	احلجاز	واليمن	الكربى،	وجميع	هذه	البالد	مازالت	ت�صتحق	منا	
اجلد	والبحث	املتوا�صل	عن	تاريخها	وتراثها	وح�صارتها،	فهي	فعاًل	غنية	بالتاريخ	واحل�صارة،	لكن	�صادها	
الن�صيـــان	والإهمـــال	عرب	اأطوار	التاريـــخ	الإ�صالمي	املبكر	والو�صيط،	وبداية	احلديـــث.	وناأمل	من	جامعاتنا	
ال�صعوديـــة	املحلية	يف	هذه	البـــالد	اأن	تن�صئ	مراكز	بحثية	علمية،	تهتم	بجمـــع	ودرا�صة	تاريخ	وح�صارة	هذه	

الأوطان	ال�صعودية	العربية	.
مـــن	يزور	دور	الوثائـــق	يف	العامل	العربي	والأجنبـــي	فاإنه	�صوف	يجد	الكثري	مـــن	الوثائق	واملخطوطات	غري	 	)2(
املن�صـــورة،	ولبـــالد	جنـــران	ذكر	فيها	منذ	القـــرن	)12-15هــــ/ق18-21م(	.	كما	يوجد	عنـــد	النجرانيني	
اأنف�صهم	وثائق	حملية	حديثة	تعك�س	�صيئًا	من	تاريخ	وح�صارة	بالدهم.	ومازال	هناك	رواة	وم�صنون	عا�صروا	
تاريخ	جنران	منذ	بداية	القرن	)14هـ/20م(،	وهم	من	امل�صادر	املهمة	والرئي�صية	يف	حفظ	�صيء	من	تاريخ	

�صكان	واأر�س	جنران	.
تعي�ـــس	عمـــوم	بالد	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية	يف	متدن	وح�صـــارة	حديثة	منذ	خم�صة	اأو	�صتـــة	عقود	.	وهذه	 	)3(
التنميـــة	ت�صتحـــق	الدرا�صة	والتوثيـــق،	ول	تخلو	اأي�صًا	من	بع�ـــس	اجلوانب	ال�صلبيـــة	.	والواجب	على	الباحث	
املن�صف	اأن	يدون	اجلوانب	الإيجابية	وال�صلبية،	مع	ذكر	الأ�صباب	وامل�صببات،	واأي�صًا	طرق	ومواجهة	اجلانب	

ال�صلبي	وو�صع	احللول	العملية	للتخل�س	منه	.	
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�ساد�سًا: قائمة امل�سادر واملراجع :

اأوًل : امل�سادر املطب�عة :
1	 ابـــن	الأثري،	علي	بن	حممد	ال�صيباين،	)ت	630هــــ(	:	الكامل	يف	التاريخ،	حتقيق،	.

بـــريوت،	ط4،	 ـ	 العربـــي	 الكتـــاب	 	تدمـــري،	ج1،	ج2،	)دار	 عمـــر	عبدال�صـــالم	
1424هـ/2004م(	.

2	 ابـــن	الأخـــوة،	حممد	بن	حممـــد	القر�صـــي،	)ت	729هـ(	:	كتاب	معـــامل	القربة	يف	.
اأحـــكام	احل�صبـــة،			حتقيق:	حممد	�صعبـــان،	و�صديق	املطيعـــي،	)	الهيئة	امل�صرية	

العامة	للكتاب،	القاهرة،	1976م(	.
3	 الإدري�صـــي،	اأبو	عبداهلل	حممد	بن	عبد	اهلل،	)	ت	:560هـ(	كتاب	نزهة	امل�صتاق	يف	.

اخرتاق	الآفاق،	ج1،	)	عامل	الكتب	ـ	بريوت،	ط1،	1409هـ/1989م(	.
4	 ال�صطخـــري،	اأبو	اإ�صحاق	اإبراهيم	الفار�صي	)	ت345هـ(:	كتاب	م�صالك	املمالك،	.

حتقيق	:	دي	خوية،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1937م(	.
5	 الأ�صفهـــاين،	اأبو	علي	احل�صن	بن	عبداهلل،	)	ت	الثالـــث	الهجري	(:	بالد	العرب،	.

	الريا�س،	1388هـ/1978م(. حتقيق	:	حمد	اجلا�صر،	�صالح	العلي،	)	دار	اليمامةـ	
6	 البكري	:	اأبو	عبيد	عبد	اهلل	الأندل�صي،	)ت	487هـ(:	معجم	ما	ا�صتعجم	من	اأ�صماء	البالد		.

واملوا�صع،	حتقيق	:	م�صطفى	ال�صقا،	ج1ـ	ج4،	)	عامل	الكتب	ـ	بريوت،	ط3،	1403هـ	(	.	
7	 البـــالذري،	اأبو	احل�صن	اأحمد	بـــن	يحيى،	)ت	279هـ(	:	فتـــوح	البلدان،	ج1،	ج3،	.

)مطبعة	جلنة	البيان		العربي	ـ	القاهرة،	د.ت	(	.
8	 البـــريوين،	اأبـــو	الريحان	حممد	بن	اأحمد	)ت440هـ(:	كتـــاب	اجلماهر	يف	معرفة	.

اجلواهر،	)	عامل	الكتب	ـ	بريوت،	د.ت	(.
9	 اجلاحـــظ،	عمرو	بن	بحر،	)ت	255هــــ(	كتاب	التب�صري	بالتجارة،	حتقيق	:	ح�صن	.

ح�صني	عبدالوهاب،	)	دار	الكتاب	اجلديد	ـ	بريوت،	ط2،	1403هـ/1983م(	.
10	 ابـــن	جبري،	اأبو	احل�صن	حممد	بن	اأحمدالكتـــاين،	)	ت	614هـ(:	رحلة	ابن	جبري،	.

)دار	�صادر	ـ	بريوت،	د.ت(	.
11	 	ابن	حبيب،	اأبو	جعفر	حممد،	)	ت	245هـ(	:	كتاب	املحرب،	)	جمعية	دائرة	املعارف	.

العثمانية	،	حيدر	اآباد،	الركن،	1361هـ(	.	
12	 احلمريي،	حممد	بن	عبد	املنعم،	)	ت	900هـ(	:	الرو�س	املعطار	يف	خرب	الأقطار،	حتقيق:	.

اإح�صان	عبا�س،	ج1،	)	موؤ�ص�صة	نا�صر	للثقافة،	بريوت	ـ	دار	ال�صراج،	ط2،	1980م(	.
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13	 ابـــن	حوقل،	اأبـــو	القا�صم	الن�صيبـــي،	)ت	367هـ(	:	كتاب	�صـــورة	الأر�س،	الق�صم	.

الأول،	)مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	ط2،	1938هـ(.	
14	 ابـــن	خرداذبة،	اأبو	القا�صم	عبيد	اهلل	)ت	299هـ(	:	امل�صالك	واملمالك،	ويليه	نبذة	.

مـــن	كتاب	اخلراج	و�صنعة	الكتابة،	لأبي	الفرج	البغـــدادي،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	
1889م(	.

15	 ابـــن	خلدون،	عبدالرحمن	بن	حممد	احل�صرمي	املغربي،	)ت	808هـ(:	تاريخ	ابن	.
خلـــدون	امل�صمى	:	العرب،	وديـــوان	املبتداأ	واخلرب،	يف	اأيام	العـــرب	والعجم	والرببر	
ومـــن	عا�صرهم	من	ذوي	ال�صلطان	الأكـــرب،	ج2،	)	موؤ�ص�صة	الأعلمي	للمطبوعات	ـ	

بريوت،	1391هـ/1971م(	.
16	 الدينوري،	اأبو	حنيفة	اأحمد	بن	داوود،	)	ت	282هـ(:	كتاب	النبات،	اجلزء	الثالث	.

والن�صف	الأول	من	اجلزء	اخلام�س،	حتقيق	:	برنهاردلفني،	)	اأملانيا	:	بفي�صبادن،	
1394هـ/1974م(	.

17	 الرازي،	اأبو	العبا�س	اأحمد	بن	عبداهلل،	)ت	460هـ(:	تاريخ	مدينة	�صنعاء،	حتقيق	.
ح�صني	عبداهلل	العمري،	)	دار	الفكر	ـ	دم�صق،	ط3،	1409هـ/1989م(	.

18	 ابـــن	ر�صتة،	اأبو	علي	اأحمد	بـــن	عمر،	)	ت300هـ(:	كتاب	الأعالق	النفي�صة،	املجلد	.
ال�صابع،	حتقيق	:	اإم	جي	دي	خوية،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1891م(	.

19	 	زجنويه،	حميد	بن	خملد،	)	ت	251هـ(:	كتاب	الأموال،	حتقيق	:	�صاكر	ذيب	فيا�س،	.
ج11،	ج12،	)	مركز	امللك	في�صل	للبحوث	والدرا�صات،	ط1،	1406هـ/1986م(	.

20	 ابـــن	�صعـــد،	حممد	بن	�صعد	بن	منيـــع	الزهري،	)ت	230هــــ(	:	الطبقات	الكربى،	.
حتقيق	اإح�صان	عبا�س،	)	دار	�صادر	ـ	بريوت،	ط1،	1986م(	.	

21	 ابـــن	�صالم،	اأبـــو	عبيد	القا�صـــم،	)	ت	224هــــ(	:	كتاب	الأمـــوال،	حتقيق	:	حممد	.
عمارة،	ج1،	)	دار	ال�صروق،	ط1،	1409هـ/1989م(	.

22	 الطـــربي،	حممد	بن	جرير،	)	ت	310هـ(:	تاريخ	الأمم	والر�صل	وامللوك،	ج2،	ج3،	.
)	دار	الكتب	العلمية	ـ	بريوت،	ط1،	1407هـ(	.

23	 ابن	عبداملجيد،	تاج	الدين	عبد	الباقي،	)	ت	743هـ(	:	تاريخ	اليمن	امل�صمى	بهجة	الزمن	.
يف	تاريخ	اليمن،	حتقيق	م�صطفى	حجازي،	)	دار	الكلمة	ـ	�صنعاء،	ط2،	1985م(	.

24	 عـــرام،	بـــن	الأ�صبغ	ال�صلمي،	)	ت	القـــرن	الثالث	الهجري(	:	اأ�صمـــاء	جبال	تهامة	.
و�صكانها،	حتقيق	:	عبدال�صالم	هارون،	)	مكتبة	اخلاجني	ـ	م�صر،	ط1،	د.	ت	(	.
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25	 العر�صـــاين،	نظـــام	الدين،	)	ت	590هـ(	:	كتاب	الخت�صا�ـــس	)	ذيل	تاريخ	مدينة	.

�صنعاء	للرازي(،	حتقيق	:	ح�صني	بن	عبداهلل	العمري،	)	دار	الفكر	ـ	دم�صق،	ط3،	
1409هـ/1989م(	.

26	 ابـــو	الفداء،	عمـــاد	الدين	اإ�صماعيـــل،	)	ت	732هـ(	:	كتاب	تقـــومي	البلدان،	)	دار	.
�صادر	ـ	بريوت،	د.	ت	(	.	

27	 ابـــن	الفقيـــه،	اأبو	بكـــر	اأحمد	بن	حممـــد	الهمداين،	)	ت	290هــــ(	خمت�صر	كتاب	.
البلدان،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1302هـ/1885م(.

28	 ابن	قتيبة،	اأبو	حممد	عبداهلل	بن	م�صلم،	)	ت	276هـ(	:	عيون	الأخبار،	ج1،	)دار	.
الكتب	العلمية	ـ	بريوت	ـ،	د.ت	(	.

29	 	قدامة	بن	جعفر،	)	ت	337هـ(:	اخلراج	و�صناعة	الكتابة،	حتقيق	:	حممد	ح�صني	.
الزبيدي،	)	دار	الر�صيد،	بغداد	1981م(	.

30	 القل�صنـــدي،	اأحمـــد	بـــن	علـــي،	)	ت	821هـ(	:	�صبـــح	الأع�صى	يف	�صناعـــة	الإن�صا،	.
حتقيق:	يو�صف	علي	طويل،	ج2،	ج5،	)	دار	الفكر	ـ	دم�صق،	ط1،	1987م(	.

31	 ابن	كثري،	احلافظ	اأبو	الفداء	اإ�صماعيل،	)ت	774هـ(:	البداية	والنهاية	،ج5،	ج6،	.
)	مكتبة	املعارف	ـ	بريوت،	د.ت	(.

32	 ابـــن	املجاور،	جمـــال	الدين	اأبو	الفتح	يو�صف	بن	يعقـــوب	بن	حممد،	)ت	630هـ(:	.
�صفـــة	بالد	اليمن	ومكة	وبع�س	احلجاز	امل�صماة	تاأريخ	امل�صتب�صر،	حتقيق	:	اأو�صكر	

لوفغرين،	)	مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1951م(.
33	 املرزوقـــي،	اأبـــو	علي	الأ�صفهاين،	)ت	421هـ(:	كتاب	الأزمنـــة	والأمكنة،	)	جمعية	.

دائرة	املعارف	ـ	حيدر	اآباد	،	الدكن،	ط1،	1332هـ(	.
34	 امل�صعـــودي،	اأبـــو	احل�صن	علي	بن	احل�صني	بـــن	علي،	)	ت346هــــ(	:	مروج	الذهب	.

ومعـــادن	اجلوهر،	حتقيق	:	حممد	حميي	الديـــن	عبداحلميد،	ج1،	ج2،	)	مطبعة	
ال�صعادة	ـ	م�صر،	ط4،	1384هـ/					1964م(	.

35	 املقد�صـــي،	�صم�ـــس	الدين	اأبـــو	عبد	اهلل	حممد	بـــن	اأحمد،	)	ت	380هــــ(	:	اأح�صن	.
التقا�صيـــم	يف	معرفـــة	الأقاليم،	حتقيـــق	:	غـــازي	طليمـــات،	ج1،	)	وزارة	الثقافة	

والإر�صاد	القومي	ـ	دم�صق،	1980م(	.
36	 املقريزي،	تقي	الدين	اأبو	العبا�س،	)	ت	854هـ(:	كتاب	الأوزان	والأكيال	ال�صرعية،	.

حتقيـــق	:	�صلطـــان	بن	هليـــل	امل�صمـــار،	)	دار	الب�صائـــر	الإ�صالمية	ـ	بـــريوت،	ط1،	
1428هـ/2007م(	.
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37	 ابن	منظور،	جمال	الدين	اأبو	الف�صل	حممد	بن	مكرم،	)	ت	711هـ(:	ل�صان	العرب،	.

)	دار	�صادر	ـ	بريوت،	ط1،	د.	ت	(	.
38	 ابـــن	ه�صام،	اأبو	حممـــد	عبدامللك،	)	ت	213هــــ(:	ال�صرية	النبويـــة،	حتقيق	:	طه	.

عبدالروؤوف	�صعد،	)	دار	اجليل	ـ	بريوت،	1411هـ(.	
39	 الهمـــداين،	اأبو	حممد	احل�صن	بن	اأحمد	بن	يعقـــوب،	)	ت	345هـ(	:	�صفة	جزيرة	.

العـــرب،	حتقيق	حممد	بن	علي	الأكوع	احلوايل،	)	مكتبـــة	الإر�صاد	ـ	�صنعاء،	ط1،	
1410هـ/1990م(.

40	 كتاب	اجلوهرتني	العتيقتني	املائعتني	ال�صفراء	والبي�صاء،	اأعده	حمد	اجلا�صر	للن�صر	.
باإي�صـــاح	بع�س	غوام�صه	واإعـــداد	فهار�صه،	واإ�صافة	بحث	عن	التعدين	واملعادن	يف	
جزيرة	العرب،	)	املطابع	الأهلية	لالأوف�صت،	الريا�س،	ط1،	1408هـ/1987م(.

41	 الإكليل	من	اأخبار	اليمن	واأن�صاب	حمري،	ج1،	ج10،	حتقيق	:	حممد	بن	علي	الأكوع	.
احلوايل،	)	مكتبة	الإر�صاد	ـ	�صنعاء،	1429هـ/2008م(	.

42	 الواقدي،	حممد	بن	عمر	بن	واقد،	)ت	207هـ(:	كتاب	املغازي،	حتقيق	:	مار�صدن	.
جون�س،	ج2،	)عامل	الكتب،	ط3،	1404هـ/1984م(.

43	 ياقـــوت،	�صهـــاب	الدين	اأبو	عبـــد	اهلل	ياقوت	بـــن	عبداهلل	،)	ت	626هــــ(	:	معجم	.
البلدان،	ج2ـ	ج5،	)	دار	�صادر	ـ	بريوت،	1404هـ/1984م(.

44	 اليعقوبي،	اأحمد	بن	اأبي	يعقوب	بن	جعفر	بن	وهب	بن	وا�صح،	)	ت	292هـ(:	تاريخ	.
اليعقوبي،	ج1،	)مطبعة	بريل	ـ	ليدن،	1883م(	.

45	 اأبـــو	يو�صف،	يعقوب	بن	اإبراهيم،	)	ت	182هـ(	:	كتاب	اخلراج،	)	املطبعة	ال�صلفية	.
ـ	القاهرة،	ط5،	1396هـ(.

ثانيًا: املراجع العربية :
46	 الأكوع،	حممد	بن	علي	احلوايل:	اليمن	اخل�صراء	مهد	احل�صارة،	)	مكتبة	الإر�صاد	.

ـ	�صنعاء،	ط1،	1429هـ/2008م(	.
47	 الأكـــوع،	القا�صـــي	اإ�صماعيل	بـــن	علـــي	:	البلـــدان	اليمانية	عند	ياقـــوت	احلموي،	.

)موؤ�ص�صة	الر�صالة	ـ	بريوت،	1420هـ/1988(	.	
48	 الأن�صاري،	عبدالرحمن	الطيب	:	قرية	الفاو	�صورة	للح�صارة	العربية	قبل	الإ�صالم	.

يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	)	جامعة	الريا�س	ـ	1377هــ	1402هـ(	.
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49	 جنران	منطلق	القوافل:	�صل�صلة	قرى	ظاهرة	على	طريق	البخور،	3،	)	دار	القوافل	.

ـ	الريا�س،	1424هـ/2003م(	.
50	 الأفغاين،	�صعيد:	اأ�صواق	العرب	يف	اجلاهلية	والإ�صالم،	)دار	الفكر،	بريوت	ـ		ط3،	.

1394هـ/1974م(.
51	 با�صنبل،	عبداهلل	بن	�صامل:	زخارف	فخار	الأخدود	مبنطقة	جنران	درا�صة	مقارنة،	.

)	مكتبة	امللك	فهد	الوطنية	ـ	الريا�س	1430هـ	(.
52	 الربيهي،	اإبراهيم	بن	نا�صر:	احلرف	وال�صناعات	يف	�صوء	نقو�س	امل�صند	اجلنوبي،	.

)	وكالة	الآثار	واملتاحف	ـ	الريا�س،	ط1،	1421هـ	/2000م(.
53	 بطاينـــة،	حممـــد	�صيف	اهلل	:	احليـــاة	القت�صاديـــة	يف	الع�صـــور	الو�صطى،	)	دار	.

الكندي	ـ	الأردن،	د.ت(.
54	 .	 البـــالدي،	عاتـــق	بن	غيث:	بني	مكة	وح�صرموت	رحـــالت	وم�صاهدات،	)	دار	مكةـ	

مكة	املكرمة،	ط1،	1402هـ/1982م(	.
55	 بـــن	بنية،	�صعيد	عبد	اهلل	:	جتارة	اجلزيـــرة	العربية	خالل	القرنني	الثالث	والرابع	.

للهجرة،	)	دارة	امللك	عبدالعزيز	ـ	الريا�س	،1424هـ(.
56	 بي�صـــاين،	اإميان	حممـــد	:	الو�صع	القت�صـــادي	واحلياة	الجتماعيـــة	يف	اليمن	يف	.

�صدر	الإ�صالم،	)	دار	الفكر	العربي	ـ	م�صر،	ط1،	1424هـ/2004م(	.
57	 ابـــن	جري�س،	غيثـــان	بن	علي	:	جنران	درا�صة	تاريخيـــة	ح�صارية	)ق1ـ	ق4هـ/ق7ـ	.

ق10م(،	ج1،	مكتبة	امللك	فهد	الوطنية	ـ	الريا�س،	ط2،	1434هـ/2013م(	.
58	 	درا�صات	يف	تاريخ	تهامة	وال�صراة	خالل	الع�صور	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة	)ق1ـ	.

ق10هـ/ق7ـق16م(،ج1،	ط1،	1424هـ/2003م(.ج1،	ط1،	1424هـ/2003م(	.
59	 درا�صـــات	يف	تاريخ	تهامـــة	وال�صراة	خالل	القـــرون	الإ�صالمية	املبكـــرة	والو�صيطة	.

)ق1ـ10هـ/ق7ـ16م(	امل�صمى	تاريخ	اجلنوب	)	الباحة	وع�صري،	وجازان	وجنران(،	
ج2،	)	مطابع	احلمي�صي	ـ	الريا�س،	ط1،	1431هـ/1432هـ/2010ـ2011م(.

60	 احلديثـــي،	نزار	عبداللطيف	:	اأهل	اليمن	يف	�صـــدر	الإ�صالم	دورهم	وا�صتقرارهم	.
يف	الأم�صار	.،	)املوؤ�ص�صة	العربية	للدرا�صات	والن�صر	ـ	بريوت،	د.	ت	(	.

61	 حميـــد	اهلل،	حممد	:	الوثائـــق	ال�صيا�صية	للعهد	النبوي	واخلالفـــة	الرا�صدة،	)	دار	.
النفائ�س	ـ	بريوت،	ط6،	1407هـ/1987م(	.
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62	 خليفـــة،	ربيع	حامـــد	:	الفنون	الزخرفيـــة	اليمنية	يف	الع�صـــر	الإ�صالمي،	)	الدار	.

امل�صرية	اللبنانية،	القاهرة،	ط1،	1412هـ/1992م(.
63	 دلل،	عبدالواحـــد	حممد	راغـــب	:	البيان	يف	تاريخ	جـــازان	وع�صري	وجنران،	ج1،	.

ط1،	)1416هـ/1995م(	.
64	 اأبوداه�س،	عبداهلل	بن	حممد	بن	ح�صني:	اأهل	ال�صراة	يف	اجلاهلية	والإ�صالم	حتى	.

نهاية	القرن	الرابع	الهجري،	)	اإ�صدار	نادي	اأبها	الأدبي،	1427هـ/2006م(.
65	 الر�صيـــد،	نا�صر	بن	�صعـــد	:	تعامل	العرب	التجاري	وكيفيتـــه	يف	الع�صر	اجلاهلي،	.

الأبحـــاث	املقدمـــة	للنـــدوة	العامليـــة	الثانيـــة	لدرا�صات	تاريـــخ	اجلزيـــرة	العربية،	
1397هـ/1979م(،	)	ق�صم	التاريخ	ـ	جامعة	امللك	�صعود	ـ	الريا�س	،الكتاب	الثاين،	

اجلزيرة	العربية	قبل	الإ�صالم	(.
66	 	بريوت،	ط5،	1980م(.	. الزركلي،	خري	الدين	:	الأعالم،	ج4،	)	دار	العلم	للمالينيـ	
67	 ال�صيف،	عبداهلل	حممد	:	احلياة	القت�صادية	يف	جند	واحلجاز	يف	الع�صر	الأموي،	.

)	موؤ�ص�صة	الر�صالة،	ط2،	1403هـ/1983م(	.
68	 العملة	وتاريخها	درا�صة	حتليلة	عن	ن�صاأة	العملة	وتطورها	وهواية	جمعها،	)	الهيئة	.

امل�صرية	العامة	للكتاب،	1980م(	.
69	 .	 ال�صريـــف،	عبدالرحمن	�صادق	:	جغرافية	اململكة	العربية	ال�صعودية،	)	دار	املريخـ	

الريا�س،	ط6،	د.ت	(.
70	 �صـــراي،	حمد	حممد:	الإبل	يف	بالد	ال�صرق	الأدنى	القدمي	و�صبه	اجلزيرة	العربية	.

تاريخيـــًا	ـ	اأثاريًا	ـ	اأدبيـــًا،	اجلمعية	التاريخية	ال�صعودية،	الإ�صـــدار	الثالث،	جامعة	
امللك	�صعود،	)	مكتبة	امللك	فهد	الوطنية	ـ	الريا�س،	1420هـ/1999م(	.	

71	 ال�صمد	،وا�صح	:	ال�صناعات	واحلرف	عند	العرب	يف	الع�صر	اجلاهلي،	)	املوؤ�ص�صة	.
اجلامعية	للدرا�صات	والن�صر	والتوزيع	ـ	بريوت،	ط1،	1402هـ/1981م(	.

72	 ال�صويـــان،	�صعد	العبـــد	اهلل،	واآخرون	:	طـــرق	التجارة	واحلـــج،	مو�صوعة	الثقافة	.
التقليدية	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	)	الدائرة	للن�صر	والتوزيع	ـ	الريا�س،	ط1،	

1420هـ/2000م(	.
73	 عبـــد	العزيـــز	من�صـــي	واآخـــرون	:	اآثـــار	منطقـــة	جنـــران،	�صل�صلـــة	اآثـــار	اململكـــة	.

العربيةال�صعوديـــة،	وزارة	املعـــارف،	وكالـــة	الآثـــار	واملتاحف،	)	مكتبـــة	امللك	فهد	
الوطنية	ـ	الريا�س،	1423هـ/2003م(	
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74	 علي،	جواد:	املف�صل	يف	تاريخ	العرب	قبل	الإ�صالم،	ج1،	ج3،	ج4،	ج6ـ	ج8،)	جامعة	.

بغداد،	بغداد،	ط4،	1413هـ/1993م(.
75	 العمري،	عبد	العزيز	اإبراهيم	:احلرف	وال�صناعات	يف	احلجاز	يف	ع�صر	الر�صول،	.

)	دار	اإ�صبيليا	ـ	الريا�س،	ط3،	1420هـ/2000م(	.
76	 العمـــري،	هادي	�صالح	:	طريق	البخور	القدمي	من	جنران	اإىل	البرتاء	واآثار	اليمن	.

القت�صادية	عليه،	)	دار	الكتب	ـ	�صنعاء،	1425هـ/2004م(.
77	 العي�صـــى،	عبا�ـــس	حممـــد	زيـــد	:	مو�صوعـــة	الـــرتاث	ال�صعبـــي	يف	اململكةالعربيـــة	.

ال�صعوديـــة،	ج4،	)	الأدوات	الزراعية	(،	)	وكالـــة	الآثار	واملتاحف	ـ	الريا�س،	ط2،	
1425هـ/2004م(	.

78	 فـــوؤاد	حمـــزة	:	يف	بـــالد	ع�صـــري،	)	مكتبـــة	الن�صـــر	احلديثـــة	ـ	الريا�ـــس،	ط2،	.
1388هـ/1968م(	.	

79	 	حتى	الع�صر	. القي�صـــي،	ناه�س	عبد	الرزاق:	الدرهـــم	العربي	الإ�صالمي	من	31هــ	
العثماين،	)	دار	املناهج،	ط1،	)1426هـ/2006م(.

80	 كحالـــة،	عمـــر	ر�صا	:	معجـــم	قبائل	العرب	القدميـــة	واحلديثـــة،	ج1،	)	دار	العلم	.
للماليني	ـ	بريوت،	ط2،	1388هـ/1968م(	.

81	 اآل	مريـــح،	�صالـــح	بـــن	حممد	بن	جابـــر:	جنران	.	�صمـــن	�صل�صلة	هـــذه	بالدنا،	)	.
الرئا�صة	العامة	لرعاية	ال�صباب	ـ	الريا�س	1420هـ/1992م(	.

82	 امل�صـــري،	جميـــل	عبداهلل	:	اأثر	اأهل	الكتاب	يف	الفـــنت	واحلروب	الأهلية	يف	القرن	.
الأول	الهجري،	)	مكتبة	الدار،	املدينة	املنورة،	ط1،	1410هـ/1989م(.

83	 النعيم،	نورة	:	الو�صع	القت�صادي	يف	اجلزيرة	العربية	يف	الفرتة	من	القرن	الثالث	.
قبل	امليالد	وحتى	القرن	الثالث	امليالدي،	)	دار	ال�صواف،	ط1،	1412هـ/1992م(.

ثالثا: املراجع املعربة:
84	 جـــورج	لوفران،	تاريـــخ	التجارة،	ترجمة	:	ها�صم	احل�صينـــي،	)	دار	مكتبة	احلياة	ـ	.

بريوت،	د.ت(.
85	 الكرملـــي،	الأب	اأن�صتا�ـــس	مـــاري،	ر�صائـــل	يف	النقـــود	العربيـــة	والإ�صالمية	وعلم	.

النميات،	)مكتبة	الثقافة	الدينية	ـ	القاهرة،	ط2،	1987م(	.
86	 هنت�س،	فالرت،	املكاييل	والأوزان	الإ�صالمية	وما	يعادلها	يف	النظام	املرتي،	ترجمة	.

عن	الأملانية	:	كامل	الع�صلي،	)	اجلامعة	الأردنية	،	ط2،	1970م(.
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رابعًا: الر�سائل العلمية :

87	 التومي،	مانع	عبداهلل	حممد	:	الأبناء	يف	اليمن	منذ	فجر	الإ�صالم	حتى	نهايةالقرن	.
الثالـــث	الهجـــري	دورهـــم	ال�صيا�صي	واحل�صـــاري	7ـ	300هــــ/299ـ	913م،	ر�صالة	

ماج�صتري،	غري	من�صورة،	)	جامعة		امللك	�صعود،	1431هـ/2010م(	.
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الق�سم الثانـــــي

اجلــغــرافــيــني  بع�س  عــنــد  جنـــران 
والـــــــرحـــــــالـــــــني واملــــــــ�ؤرخــــــــني 
املــــتــــقــــدمــــني واملـــــتـــــاأخـــــريـــــن 
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القسم الثاني 

جنران عند بع�س اجلغرافيني ، والرحالني وامل�ؤرخني املتقدمني واملتاأخري
ال�سفحةامل��س�عم

111متهيداأوًل :
111التعريف باجلغرافيني والرحالني وامل�ؤرخني ومدوناتهمثانيًا :

ابـــن	خرداذبـــة	،	واأبـــو	الفـــرج	قدامـــة،	واأبـــو	اإ�صحاق	1-
احلربي	)ق	2ـ،4هـ/ق8ـ	10	م	(	

111

اليعقوبـــي	،	وابـــن	ر�صتة	،	وابن	حوقـــل	)ق3ـ4هـ	/	ق9ـ	2-
10م(	

113

احل�صن	الهمــــداين	،والإمام	القا�صم	العياين	)ق3ـ4هـ/	ق9	3-
ـ	10م(	

116

اأبو	علـــي	الهجري	،	وكتـــاب	اأنباء	الزمـــن	،	واملقد�صي	4-
)ق3ـ	4هـ/	ق9ـ10م(	

120

الأمـــريان	ال�صريفـــان	القا�صم	وحممـــد	،	واأبو	عبداهلل	5-
البكري،	والإمام	اأحمد	بـــن	�صليمان	،والإمام	عبداهلل	

بن	حمزة	،	)ق	5ـ	7هـ	/ق11ـ	13م	(	

123

الإدري�صي،	وياقوت	احلموي	،والقزويني،	وابن	املجاور	6-
)ق5هـ	ـ	7هـ/	ق11ـ	13م(	

129

اأبـــو	الفداء	،	وابن	ف�صل	اهلل	،وتـــاج	الدين	عبدالباقي	7-
،وكتاب	نور	املعارف	)ق7ـ10هـ/ق13ـ16م(	

133

يحيـــى	بن	احل�صني	،	وعبداهلل	بـــن	علي	الوزير،ولطف	8-
اهلل		بن	اأحمد	جحاف	)ق11ـ13هـ/ق17ـ19م(	

139

القا�صـــي	ح�صني	العر�صـــي،	والقا�صي	حممد	بن	اأحمد	9-
احلجري	،	والقا�صي	عبـــداهلل	اجلرايف	)ق13ـ14هـ/	

ق19ـ	20م	(	

148
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ال�سفحةامل��س�عم
152هاري	�صانت	جون	فلبي	)ق14هـ/20م(	10-
159فوؤاد	حمزة	،	وتويت�صل	)ق14هـ/20م(	11-
163تركي	املا�صي	،	وفيليب	ليبنز	)	ق14هـ/20م(12-
جملـــة	العـــرب	)حمـــد	اجلا�صـــر(	،	وحممـــد	حميـــد	13-

اهلل	احليـــدر	اأبـــادي	،	والقا�صـــي	حممـــد	علـــي	الأكوع	
)ق14ـ15هـ/	20م

169

عاتق	البـــالد،	وعبدالرحمن	�صـــادق	ال�صريف	)ق14ـ	14-
1هـ/	20م(	

173

178قراءة ومقارنة للرحالة وامل�ؤرخني ومدوناتهمثالثًا :
178						1ـ	تنوع	بيئاتهم	وثقافتهم	

180						2ـ	امل�صادر	واملنهج	امل�صتخدم	يف	جمع	املادة
181						3ـ	درا�صة	املادة	العلمية	ومقارنتها	

184اآراء واقرتاحات رابعًا :

اأوًل : متهيد:
نوثق	يف	هذا	الق�صم	�صيئًا	من	اأقوال،	اأو	م�صاهدات،	اأو	مدونات	حوايل	)42(	جغرافيًا	
وموؤرخـــًا	�صجلـــوا	�صـــورًا	من	تاريـــخ	وح�صارة	منطقة	جنـــران	خالل	القـــرون	الإ�صالمية	
املبكرة،	والو�صيطة،	واحلديثة	.	ومل	نحط	بكل	من	كتب	اأو	�صاهد	بالد	جنران	خالل	هذه	
الفرتة	الزمنية	الطويلة،	لكننا	اأ�صرنا	اإىل	عدد	منهم،	ومازال	هناك	روايات	واأقوال	كثرية	
مل	ن�صتطع	اإدراجها	يف	هذه	الدرا�صة	.	وناأمل	اأن	نرى	يف	امل�صتقبل	من	يدر�س	عموم	منطقة	
جنران	يف	عيون	املوؤرخني	والرحالني	عرب	ع�صور	التاريخ	الإ�صالمي،	فذلك	مو�صوع	كبري،	

ومادته	غزيرة	تكفي	للر�صد	والتوثيق	يف	مئات	ال�صفحات	)1(.	
ثانيًا : التعريف باجلغرافيني والرحالني وامل�ؤرخني ومدوناتهم:

1ـ ابن خرداذبة، واأب� الفرج قدامة بن جعفر، واأب� اإ�سحاق احلربي)ق2ـ 
4هـ/ق8 ـ 10م( :

ن�صر	مثل	هذا	املو�صوع	قد	يفتح	الباب	للموؤرخني	والباحثني	اجلادين	فيدر�س	يف	عدد	من	الكتب،	والبحوث،	 	)1(
والر�صائل	العلمية.
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ابـــن	خرداذبة	:	هو	اأبـــو	القا�صم	عبداهلل	اأو	عبيد	اهلل،	ولـــد	يف	مدينة	خرا�صان	عام	
)205هــــ/820م(،	تـــوىل	بع�س	الأعمـــال	الإدارية		يف	ع�صر	الدولـــة	العبا�صية،	وعمل	يف	
اإدارة	الربيد	يف	بع�س	مـــدن	العراق	وفار�س.	من	اأوائل	اجلغرافيني	امل�صلمني،	له	موؤلفات	
عديـــدة،	و�صلنا	منهـــا	كتابه	:	امل�صالك	واملمالـــك،	درا�صة	وحتقيـــق	امل�صت�صرق	دي	خويه،	
وُن�صر	عام	)1889م()1(.	اأما	اأبو	الفرج	قدامة	بن	جعفر	فجاء	من	اأ�صرة	ن�صرانية،	ون�صاأ	
يف	العـــراق،	واعتنـــق	الإ�صالم،	وعني	يف	نهايـــة	القرن	)3هـ/10م(	علـــى	ديوان	اخلراج،	
وهـــذا	ما	جعله	يتجول	يف	اأرجاء	الدولة	العبا�صية،	و�صار	عاملًا	بالطرق	والبلدان،	وهذا	ما	
جعلـــه	يدون	عددًا	من	الكتب	التي	�صاع	اأغلبها،	ومل	ي�صل	منها	اإل	نبذ	من	كتاب	)	�صنعة	
الكتاب(	وعرف	اأي�صًا	با�صم	كتاب	)	اخلراج()2(.	واأبو	اإ�صحاق	احلربي	من	مواليد	مدينة	
مـــرو	يف	خرا�صان	عـــام	)198هــــ/813م(،	كان	عاملًا	يف	علوم	�صرعيـــة	ولغوية	وجغرافية	
عديـــدة	.	ومن	اأهم	كتبه	يف	علـــم	الرحالت	واجلغرافيا	:	كتـــاب:	املنا�صك	واأماكن	احلج	
ومعامل	اجلزيـــرة،	قام	الأ�صتاذ	حمد	اجلا�صر	بدرا�صته	وحتقيقه،	وكتب	له	مقدمة	طويلة	

تقع	يف	ع�صرات	ال�صفحات،	ومت	ن�صره	عام	)1401هـ/1981م(	)3(.	
دون	ابن	خرداذبة	عنوانًا	جانبيًا	اأ�صماه	)	خماليف	مكة	بنجد(	.	وذكر	منها	الطائف	
وجنران،	ومواطن	اأخرى	عديدة	بينهما	مثل:	تربة،	وبي�صة،	وتبالة،	وجر�س،	وال�صراة)4(.	
وعدد	حمطات	الطرق	بني	اليمن	واحلجاز،	لكنه	مل	يذكر	جنران،	واأ�صار	اإىل	اأمكنة	قريبة	
منهـــا	ك�صعدة	وجر�س،	وطلحة	امللـــك	)5(.	وي�صري	هذا	اجلغرايف	لأمطـــار	بالد	ال�صروات	

للمزيـــد	عـــن	ابن	خرداذبة		انظر:	كتابه	:	امل�صالك	واملمالك،	وما	ي�صتمل	عليه	من	معلومات	قل	اأن	جندها	يف	اأي	 	)1(
م�صدر	اآخر،	وانظر	اأحمد	رم�صان	اأحمد	.	الرحلة	والرحالة	امل�صلمون	)	جدة	:	دار	البيان	العربي،	د.	ت	(،	�س	

55	وما	بعدها،	غيثان	بن	جري�س،	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	ج9،	�س	138-	139	.	ج13،	19-18	.
ل	نعلـــم	تاريـــخ	ميالد	اأبو	الفرج	قدامة،	اأما	وفاته	فكانت	خـــالل	العقدين	الأولني	من	القرن	الرابع	الهجري	 	)2(
)العا�صر	امليالدي(	.	وكتابه	)اخلراج(	ي�صبه	يف	منهجه	واأ�صلوبه	كتاب	)	امل�صالك	واملمالك	(	لبن	خرداذبة	
.	وهـــو	من�صـــور	مع	كتاب	ابن	خرداذبـــة	يف	جملد	واحد،	قام	بدرا�صته	وحتقيقـــه	دي	خوية	عام	)1889م(	.	
للمزيد	انظـــر	غيثان	بن	جري�س	.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)1439هـ/2018م(،	ج13،�س	20-19،	

اأحمد	رم�صان	اأحمد،	الرحلة	والرحالة	امل�صلمون،	�س63	وما	بعدها.
يقع	الكتاب	يف	اأكر	من	)800(	�صفحة،	ومادة	الكتاب	الأ�صا�صية	حوايل	)380(	�صفحة،	والباقي	مقدمات،	 	)3(
وتعليقـــات،	وحوا�صـــي	للمحقق	.	للمزيد	انظـــر	غيثان	بن	جري�س،	القول	املكتـــوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	اجلزء	

الثالث	ع�صر،	�س19ـ20م(.
ابن	خرداذبة،	امل�صالك	واملمالك،	�س	133	. 	)4(

امل�صدر	نف�صه،	�س	134ـ	136،	طلحة	امللك	:	ت�صمى	اليوم	الطلحة	يف	بالد	وادعة	مبنطقة	ع�صري،	وتبعد	عن	 	)5(
بالد	جنران	نحو	ال�صمال	حوايل	)60-100كم(	.	م�صاهدات	الباحث	يف	عام	)1437هـ/2016م(	.
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وجنـــران	التي	ت�صقـــط	يف	ف�صل	ال�صيف،	وعلـــى	اإثرها	تزدهر	الأر�ـــس	وتخ�صب)1(.	ول	
يذهب	اأبو	الفرج	بن	قدامة	بعيدًا	عما	ذكره	ابن	خرداذبة	ب�صاأن	حمطات	الطريق	اجلبلي	
الـــذي	يربط	اليمن	باحلجـــاز)2(.	واأ�صار	اإىل	حمطـــات	الطريق	من	اليمامـــة	اإىل	اليمن،	
وجنران	اإحدى	املحطات	الرئي�صية	على	تلك	الطريق	)3(.	واأكد	اأن	جنران	من	اأعمال	مكة	
النجديـــة،	كما	ذكـــر	بع�س	الأمكنة	الواقعة	يف	حميط	منطقة	جنران،	واأ�صار	اإىل	اأنها	من	
خماليف	اليمن	)4(.	وي�صري	اأبو	اإ�صحاق	احلربي	اإىل	الطرق	بني	اليمن	ومكة	فيقول:	" هما	
طريقان،	طريق	على	البحر،	وطريق	على	تهامة	")5(،	وبهذا	الو�صف	وقع	يف	خطاأ	عندما	
قـــال:	طريق	البحر	ويق�صد	بها،	الطريق	التي	تخرج	من	�صنعاء	اإىل	الطائف	ومكة،	فهي	
طريق	اجلبـــل،	اأو	ال�صراة،	اأو	اجلادة،	وقد	اأ�صارت	اإليهـــا	م�صادر	قدمية	كثرية)6(.	وذكر	

بع�س	املحطات	القريبة	من	جنران،	والواقعة	على	تلك	الطريق	اجلبلية	)7(.	
2ـ اليعق�بي، وابن ر�ستة، وابن ح�قل )ق3ـ4هـ/ق9ـ10م( :

اأحمـــد	بـــن	يعقوب	بن	وا�صـــح،	املعـــروف	باليعقوبي،	مـــن	اأهل	القـــرن	)3هـ/9م(،	
جـــده	جعفـــر	بن	وهـــب	بن	وا�صـــح	مـــن	مـــوايل	اخلليفـــة	العبا�صي	اأبـــو	جعفـــر	املن�صور	
)136ـ158هــــ/753ـ	774م(.	كان	اأحمـــد	اليعقوبي	جغرافيًا	وموؤرخـــًا	ورحالة،	األف	كتبًا	
عديـــدة،	ومـــن	اأقدمها	واأهمهـــا	)	كتاب	البلـــدان	(،	طبع	يف	املكتبـــة	اجلغرافية	يف	ليدن	

نعـــم	ت�صقـــط	الأمطار	على	هذه	البالد	يف	ف�صـــل	ال�صيف،	ورمبا	�صقطت	يف	ف�صول	اأخـــرى،	وهذه	الأوطان	 	)1(
املمتـــدة	من	الطائف	اإىل	جنران	وبالد	اليمن	اجلبلية	متتاز	باخل�صوبة،	وتنوع	ت�صاري�صها	وجمال	اأر�صها	.	

م�صاهدات	الباحث	خالل	العقود	اخلم�صة	املا�صية.
اأبو	الفرج	قدامة،	نبذ	من	كتاب	اخلراج،	�س	187ـ192	. 	)2(

امل�صدر	نف�صه،	�س	193	. 	)3(
امل�صـــدر	نف�صه،	�ـــس	248،	249.	هذا	الرحالة	يتحدث	عـــن	بالد	جنران	واأجزاء	مـــن	اليمن	وال�صروات	يف	 	)4(

القرن	)3هـ/9م(،	وجميعها	تتبع	اإداريًا	اخلالفة	العبا�صية	يف	بغداد	.
	انظر	اأبو	اإ�صحاق	احلربي،	كتاب	املنا�صك،	643	. 	)5(

هناك	ع�صرات	امل�صادر	واملراجع	واملقالت	التي	ف�صلت	احلديث	عن	طرق	احلج	والتجارة	التي	تربط	مدن	 	)6(
احلجاز	الرئي�صية	مع	مدن	وحوا�صر	اأخرى	عديدة	داخل	اجلزيرة	العربية	وخارجها	.

من	املواقع	التي	اأ�صار	اإليها	هذا	اجلغرايف	:	غيل	املن�صج،	،	وحالحل	:	وال�صحيح	جالجل،	والطلحة،	وجميع	 	)7(
هـــذه	الأمكنة	تقع	يف	بالد	وادعة	املجاورة	لبالد	جنران	من	جهة	ال�صمال	وال�صمال	الغربي	.	امل�صدر	:	رحلة	
الباحـــث	وم�صاهداتـــه	يف	حمافظة	ظهران	اجلنـــوب	)	بالد	وادعة	(	يف	عام	)1437هــــ/1416م(.	للمزيد	
انظر:	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)	اأجزاء	من	ع�صري	(	)	الريا�س:	مطابع	

احلمي�صي،	1438هـ/2017م(،	ج11،	�س48	وما	بعدها	.
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بهولنـــدا)1(.	ويف	هذا	الكتاب	تف�صيالت	قيمة	دونهـــا	اليعقوبي	واعتنى	بها	باأ�صلوب	�صهل	
ومميز،	وكان	هذا	الرحالة	حري�صًا	على	فح�س	ومتحي�س	كل	ما	يكتب،	وهذا	مما	اأ�صار	
اإليـــه	يف	مقدمـــة	كتابه	)	البلدان	(،	فقـــال:	" اإين	عنيت	يف	عنفوان	�صبابي،	وعند	احتيال	
�صنـــي	وحدة	ذهنـــي،	بعلم	اأخبار	البلدان	وامل�صافة	بني	كل	بلـــد	وبلد،	لأين	�صافرت	حديث	

ال�صن،	وات�صلت	اأ�صفاري	ودام	تغربي")2(.	
وابـــن	ر�صتـــه	اأحمـــد	بن	عمر،	مـــن	م�صاهـــري	الرحالـــة	واجلغرافيـــني	يف	القرن	 	
)3هــــ/9م(،	األف	كتابه	املو�صوم	بــــ:	الأعالق	النفي�صة،	يف	نهاية	القـــرن	الثالث	الهجري	
)	التا�صـــع	امليـــالدي(.	ويحتوي	هذا	ال�صفر	على	تف�صيالت	كثـــرية	عن	مدن	وحوا�صر	يف	
العـــامل	الإ�صالمي،	ونالت	مدينة	اأ�صفهـــان	ن�صيبًا	جيدًا،	لأن	ابن	ر�صته	اأقام	فيها	�صنوات	
عديـــدة،	كما	اأورد	تف�صيـــالت	اقت�صادية	واجتماعيـــة	جيدة	عن	مدينة	�صنعـــاء)3(	.	اأما	
ابـــن	حوقل:	فهو	اأبـــو	القا�صم	حممد	بن	علي	بن	حوقل	الن�صيبي،	مـــن	اأهل	القرن	الرابع	
الهجـــري	)	العا�صر	امليالدي(،	�صاح	يف	بلدان	العامل	الإ�صالمي	�صرقًا	وغربًا،	واألف	كتابه	
:	)	امل�صالـــك	واملمالـــك	اأو	�صورة	الأر�س	(	)4(.	وذكر	يف	مقدمة	هذا	الكتاب	�صبب	تاأليفه،	
فقـــال:	" وكان	ممـــا	ح�صنـــي	على	تاأليفـــه،	وجذبني	اإىل	ر�صمـــه،	اأين	مل	اأزل	يف	حالة	
ال�صبـــوة،	�صغفًا	بقراءة	كتـــب	امل�صالك،	متطلعًا	اإىل	كيفية	ال�صالـــك	يف	ال�صري	واحلقائق،	
وتباينهـــم	يف	املذاهـــب	والطرق،	وترعرعت	فقـــراأت	الكتب	اجلليلـــة	املعروفة،	والتواليف	
ال�صريفة	املو�صوفة،	فلم	اأقراأ	يف	املمالك	كتابًا	مقنعًا،	وما	راأيت	فيها	ر�صمًا	متبعًا،	فدعاين	
ذلـــك	اإىل	تاأليف	هـــذا	الكتاب،	وا�صتنطاقي	فيـــه	وجوهًا	من	القول	واخلطـــاب،	واأعانني	
عليـــه	توا�صل	ال�صفر،	وانزعاجـــي	عن	وطني	مع	ما	�صبق	به	القدر،	ل�صتيفاء	الرزق	والأثر	
وال�صهرة	لبلوغ	الوطر	بحبور	ال�صلطان،	وكلب	الزمان،	وتوا�صل	ال�صدائد	على	اأهل	امل�صرق	

والعدوان")5(.	

	طبـــع	هـــذا	الكتاب	يف	مطبعة	بريل	يف	ليدن	عام	)1891م(،	درا�صة	وحتقيق	دي	خويه،	وهو	ملحق	بكتاب	)	 	)1(
الأعالق	النفي�صة(	لأحمد	بن	عمر	بن	ر�صته	.

انظر،	كتاب	البلدان	لليعقوبي،	)	طبعة	ليدن،	وحتقيق	دي	خويه	عام	)1891م(،	�س	232	. 	)2(
انظر	كتاب	ابن	ر�صته.	املجلد	ال�صابع	من	كتاب	الأعالق	النفي�صة	)	ليدن	:	بريل،	1891م(،	وهذا	الكتاب	يف	 	)3(

جملد	واحد	مع	كتاب	)	البلدان	(	لليعقوبي	.
هـــذا	الكتـــاب	طبع	يف	مطابع	بريل	يف	ليـــدن	يف	الفرتة	مـــن	)1870ـ	1873م(،	واعتنـــى	بدار�صته	وحتقيقه	 	)4(
امل�صت�صرق	دي	خويه،	ثم	اأعيدت	طباعة	هذا	الكتاب	عام	)1938م(،	وهي	الن�صخة	التي	اعتمدنا	عليها.	

ابـــن	حوقـــل،	كتـــاب	�صـــورة	الر�س،	)	بـــريوت	:	دار	�صـــادر(،	وهـــي	�صورة	مـــن	طبعة	بريـــل	يف	ليدن	عام	 	)5(
)1938هـ(،	�س3.
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ويذكـــر	اليعقوبي	اأ�صماء	موا�صع	يف	جنران	وبالد	ال�صراة	وبع�س	�صاكنيها	فقال:	 	
" تبالـــة	واأهلها	خثعـــم،	وجنران	لبني	احلارث	بن	كعب،	كانت	منازلهم	يف	اجلاهلية،	
وال�صـــراة	واأهلهـــا	الأزد	")1(،	واأ�صار	اإىل	مواقـــع	اأخرى	عديدة	يف	الأجـــزاء	ال�صمالية	من	
اليمـــن	مثل	�صعدة	وال�صروات	املمتدة	من	جنران	اإىل	الطائف	ومكة)2(.	ويدون	ابن	ر�صتة	
معلومـــات	قليلـــة	عن	الطرق	الربية	التـــي	ت�صل	اإىل	احلجاز	من	داخـــل	اجلزيرة	العربية	
وخارجها،	ويعدد	خماليف	مكة	مما	يلي	جند	وال�صراة،	فذكر	جر�س،	وجنران	والطائف،	
وتربة،	وبي�صة،	وتبالة،	وغريها)3(.	ول	يورد	معلومات	ذات	اأهمية	عن	جنران،	اإل	اأنه	اأ�صار	
اإىل	بع�ـــس	املـــدن	واحلوا�صر	القريبة	منهـــا،	مثل:	�صنعاء،	و�صعدة،	و�صبـــام،	وذكر	�صيئًا	
من	تاريخها	احل�صاري	)4(.	وجند	ابن	حوقل	كاليعقوبي	وغريه	من	اجلغرافيني	امل�صلمني	
الأوائـــل	ي�صري	اإىل	مدن	عديدة	يف	البالد	املمتدة	مـــن	�صنعاء	و�صعدة	اإىل	احلجاز	ومنها	
بالد	جنران)5(،	ويذكر	م�صطلح	)	بالد	تهامة	(،	وال�صحيح	بالد	ال�صراة،	فيقول	عنها	:	
" جبال	م�صتبكة،	اأولها	م�صرف	على	بحر	القلزم	مما	يلي	غربيها،	و�صرقيها	بناحية	�صعدة،	
وجر�ـــس،	وجنران	و�صماليها	حدود	مكة")6(.	ويوؤكد	على	اأن	بـــالد	ال�صراة	واليمن	ت�صتمل	
علـــى	قرى	ومياه	ومزارع	معمورة	باأهلها،	وفيها	اأ�صناف	عديدة	من	القبائل	والع�صائر)7(،	
ثـــم	يقول	:	" وجنران	وجر�س	مدينتان	متقاربتان	يف	الكـــرب،	وبها	نخيل،	وت�صتمالن	على	
اأحيـــاء	كثـــرية	و�صعدة	اأكرب	واأعمـــر	منهما،	وبها	يتخذ	ما	كان	يتخـــذ	ب�صنعاء	من	الأدم،	
ويتخـــذ	بنجـــران	وجر�س	والطائف	اأدم	كثـــري	غزير،	واأكره	من	�صعـــدة")8(.	وي�صري	هذا	
اجلغـــرايف	اإىل	الطـــرق	التي	تخرج	مـــن	اليمن	اإىل	احلجاز،	لكنـــه	ل	يذكر	جنران	�صمن	

حمطات	تلك	الطرق	)9(.	

انظر	اليعقوبي،	البلدان،	�س	316،	318ـ320	. 	)1(
امل�صدر	نف�صه	. 	)2(

جميـــع	هذه	البلـــدان	ت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	كتب	اأو	بحوث	مطولة	منذ	ع�صـــور	ما	قبل	الإ�صالم	حتى	ع�صرنا	 	)3(
احلديث	.

	انظر:	ابن	ر�صتة،	الأعالق	النفي�صة،	�س	109ـ	115،	184.	 	)4(
انظر	ابن	حوقل،	كتاب	�صورة	الأر�س	)	طبعة	1938م(	.	�س	22	. 	)5(

امل�صدر	نف�صه،	�س	36	. 	)6(
	ما	ذكره	ابن	حوقل	هو	احلقيقة	فالبالد	ال�صروية	من	اليمن	اإىل	احلجاز	ماأهولة	بال�صكان،	وغنية	بالأرا�صي	 	)7(

الزراعية،	والت�صاري�س	املتنوعة	.
	ابن	حوقل،	كتاب	�صورة	الأر�س،	�س36	. 	)8(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	193	. 	)9(
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3ـ احل�سن الهمداين، والإمام القا�سم العياين )ق3ـ4هـ / ق9ـ10م()1(. 
احل�صـــن	بـــن	اأحمـــد	الهمـــداين	مـــن	مواليـــد	القـــرن	الثالـــث	الهجـــري	)	التا�صـــع	
امليـــالدي	(	ا�صتهـــر	ببع�س	الأ�صمـــاء	اأو	الألقاب،	فيكنـــى	بابن	يعقـــوب،	اأو	ابن	احلائك،	
ويطلـــق	علـــى	نف�صـــه	)	ل�صان	اليمـــن(	)2(،	وبـــالد	همدان	م�صقـــط	راأ�صه،	وهـــو	متع�صب	
	لبـــالده	)همـــدان(،	وقـــد	حتـــدث	عنهـــا	ب�صـــكل	مف�صـــل	يف	اجلـــزء	العا�صر	مـــن	كتابه	
)	الإكليل	(	)3(.	عمل	يف	مهنة	اجلمالة	ونقل	احلجاج	والتجارات	ما	بني	اليمن	واحلجاز،	
وزار	عـــددًا	من	حوا�صر	العامل	الإ�صالمي،	وقابل	العديد	من	العلماء	والأدباء،	وال�صعراء،	
وبـــرع	يف	فنـــون	وعلوم	عديدة،	واأثنـــى	على	علمه	الكثري	من	علماء	اأهـــل	ع�صره	)4(.	ومن	
موؤلفاته	غري	الإكليل	:كتاب:	�صفة	جزيرة	العرب،	وكتاب:	اجلوهرتني	العتيقتني	املائعتني	
ال�صفراء	والبي�صاء،	وكتاب	الدامغة	.	وجميع	هذه	الكتب	ت�صتمل	على	معلومات	وحتليالت	

جيدة	ل	جندها	يف	اأي	م�صدر	اآخر)5(.	
اأمـــا	الإمـــام	القا�صم	العيـــاين،	فهو	من	�صاللة	احل�صني	بن	علـــي	بن	اأبي	طالب	)	 	
ر�صـــي	اهلل	عنه	(،	واأحد	اأئمة	الزيدية	امل�صاهري)6(.	ولد	يف	بلدة	تبالة	من	اأر�س	خثعم	يف	
�صروات	منطقة	ع�صري	عام	)310هـ/922م(،	وعا�س	معظم	حياته	يف	م�صقط	راأ�صه،	قام	
برحـــالت	عديدة	اإىل	احلجـــاز	واليمن،	ويف	اآخر	حياته	ترك	بـــالد	تبالة	وذهب	اإىل	بالد	
اليمـــن،	و�صـــار	اإمامًا	وحاكمًا	للدولـــة	الزيدية	ملدة	خم�س	�صنـــوات	)	388ـ	393هـ/	998ـ	

	امل�صدر	نف�صه،	�س	36	. 	)1(
	للمزيـــد	مـــن	التف�صيالت	عن	هذا	اجلغـــرايف	والرحالة	انظر:	غيثان	بن	جري�ـــس	" بالد	ال�صراة	من	خالل	 	)2(
كتـــاب	�صفـــة	جزيرة	العرب		للهمداين	.	جملة	الـــدارة،	العدد	)3(،	ال�صنـــة	)19(	)ربيع	الآخر	واجلمادان	

1414هـ/1993م(،	�س76ـ	111.
	كتـــاب	الإكليل،	من	اأهـــم	كتب	الهمداين،	يقع	يف	ع�صرة	اأجزاء،	ومل	ي�صلنـــا	اإل	اأربعة	هي	)	الأجزاء	الأول،	 	)3(

والثاين،	والثامن،	والعا�صر	(	.	
	انظر:	مقدمة	حمد	اجلا�صر	يف	كتاب	الهمداين،	�صفة	جزيرة	العرب،	حتقيق	حممد	علي	الأكوع	)	الريا�س	 	)4(

:	من�صورات	دار	اليمامة،	1397هـ/1977م(،	�س	18	.
	كل	كتـــاب	من	هذه	الكتب	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	عدد	مـــن	الكتب	والبحوث	والر�صائل	.	للمزيد	انظر:	غيثان	 	)5(
بـــن	جري�س.	القـــول	املكتوب	يف	تاريـــخ	اجلنوب	)	ع�صري	وجنـــران(	)الريا�س:	مطابـــع	احلمي�صي	،1432ـ	

1433هـ/	2010ـ2011م(،	ج3،	�س	326ـ	327.		
	انظر:	احل�صني	بن	اأحمد	بن	يعقوب	.	�صرية	الإمام	املن�صور	باهلل	القا�صم	بن	علي	العياين	.	حتقيق	عبداهلل	 	)6(
حممـــد	احلب�صي)	�صنعـــاء:	دار	احلكمة	،اليمانية،	1417هــــ/1996م(،	�س	25	وما	بعدهـــا،	انظر:	اأي�صًا،	
جممـــوع	كتب	ور�صائل	الإمام	القا�صم	العياين،	)310ـ	393هـ(.	حتقيق	عبدالكرمي	اأحمد	جدبان	)	�صعدة	:	

مكتبة	الرتاث	الإ�صالمي،	1423هـ/2002م(.	)445�صفحة(.	
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1002م(،	مار�ـــس	فيهـــا	ال�صيا�صية،	وقابل	الكثري	مـــن	ال�صطرابات،	وكانت	بالد	جنران	
و�صنعـــاء	مـــن	اأكر	البلدان	التـــي	ظهر	فيها	اأعـــداء	مناوئون	حلكمه،	وقـــد	جرد	�صدهم	

حمالت	ع�صكرية	عديدة)1(.	
ويذكـــر	الهمداين	�صيئًا	من	تركيبة	جنران	وما	حولها،	اجلغرافية	والب�صرية،	فيقول:	
" طولها	من	امل�صرق	مائة	و�صبع	ع�صرة	درجة،	وخم�صة	اأ�صدا�س	درجة،	تطلع	عليها	ال�صم�س	
قبل	مطلعها	على	�صعدة")2(.	ويذكر	اأن	فروع	ووادي	جنران	من	ثالثة	موا�صع	:	من	بالد	
بنـــي	حيف	من	وادعـــة،	ومن	بالد	بني	جماعة	من	خولن،	ومن	بالد	�صاكر)3(.	وي�صري	اإىل	
اأوديـــة	اأخرى	يف	اأر�س	جنران	مثل	وادي	حبونـــن،	واأودية	اأخرى	تت�صل	ببالد	وادعة	ويام	
وغريهـــا	من	القبائل	يف	اليمن	وبالد	قحطان)4(.	ويقول	:	" اليام	وطن	بنجران	ن�صف	ما	
مـــع	همدان	منها،	ثم	بلدهم	يطرد	عليها	ناحية	احلجاز	اإىل	حدود	ُزبيد	ونهد")5(،	ونعلم	
اأن	قبائـــل	يام	هي	�صاحبة	النفـــوذ	الأو�صع	والأكرب	يف	بالد	جنـــران	ويجاورها	ويخالطها	
قبائـــل	اأخرى	يف	منطقـــة	جنران	وما	جاورها	من	البالد	املمتـــدة	من	جنران	اإىل	منطقة	
ع�صـــري	يف	ال�صمـــال.	ويذكـــر	الهمـــداين	موارد	بني	احلـــارث	بن	كعـــب	يف	منطقة	جنران	
فيقـــول:	" اأعداد	مياه	بلحارث	ممايلي	الهجرية،	حمى	ماء	باأطراف	جبال	غاذ	بني	مريع	
والغائـــط	ومريـــع	وتباله	وقد	ينقطع،	وقلت	يقـــال	له	يدمات...	وخطمة	بئـــر	بالرمل	دون	
العار�ـــس	احتفرهـــا	عبداهلل	بن	الربيع	املـــداين	يف	ع�صر	اأبي	العبا�ـــس	ال�صفاح،	والرباق	
مـــاء	باأعلـــى	وادي	ثار،	والزيادية	بحبونن،	واحل�صينية	اأ�صفـــل	منها	على	�صط	الوادي	...	
والربيعيـــة	باأ�صفل	جنران")6(.ومعظم	هذه	الأمكنة	مازالت	معروفة	باأ�صمائها	يف	منطقة	
جنـــران	حتى	اليوم	.	والزيادية،	والربيعية	وغريها	من	مواقع	تن�صب	لأ�صحابها	من	اأ�صرة	
اآل	عبداملدان	ذات	التاريخ	وال�صيت	الذائع	يف	بالد	جنران	منذ	ع�صور	ما	قبل	الإ�صالم،	
وخالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة)7(.	وجند	هذا	الرحالة	اليمني	يذكر	مواطن	

	امل�صادر	نف�صها	.	 	)1(
	الهمداين،	�صفة	جزيرة	العرب،	�س	53	. 	)2(

	امل�صـــدر	نف�صه،	�ـــس	163،	وللمزيد	عن	تاريخ	وجغرافية	وح�صارة	بالد	جنـــران،	انظر	غيثان	بن	جري�س	.	 	)3(
جنـــران	درا�صة	تاريخية	)ق1ـ	4هـ/ق7ـ10م()	الريا�س:	مطابـــع	احلمي�صي،	1434هـ/2013م(	)	الطبعة	

الثانية	(	)	اجلزء	الأول(،	�س23	وما	بعدها	.
	الهمداين،	�صفة،	�س	166،	250	. 	)4(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	251		. 	)5(
	الهمداين،	�صفة	جزيرة	العرب،	�س	254	. 	)6(

	للمزيـــد	مـــن	التف�صيالت	عن	تاريخ	جنران	ال�صيا�صـــي	واحل�صاري	منذ	ع�صور	ما	قبـــل	الإ�صالم	،	وخالل	 	)7(
القرون	الإ�صالمية	الأوىل،	انظر	غيثان	بن	جري�س،	جنران	)ق1ـ	ق4هـ/ق7ـ	ق10م(،	ج1،	)560�صفحة(	.
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�صغرية	وكبرية	يف	وادي	جنران	وقريبة	منه،	لكنه	ل	يف�صل	احلديث	عن	�صكانها	وحياتهم	

العامة	واخلا�صة	)1(.	
ول	جنـــد	تف�صيالت	وا�صحة	عن	احلياة	الجتماعيـــة	يف	جنران،	واإن	كان	اأ�صار	اإىل	
بع�ـــس	القـــرى،	والع�صائر،	وبع�ـــس	الأعراف	والعـــادات	والأطعمة	والأ�صربـــة	والألب�صة	يف	
نواحـــي	من	بالد	اليمـــن	وال�صراة)2(.	وذكر	بع�س	احلبـــوب	والزراعات	يف	جنران،	فقال:	
" وباليمـــن	مـــن	غرائـــب	احلبوب،	ثم	مـــن	الرب	العربي	الذي	لي�س	بحنطـــة	...	واملي�صاين	
والهلبـــاء	)3(.	ل	يكـــون	اإل	بنجـــران	")4(.	واأ�صاد	هـــذا	الرحالة	اليمنـــي	بالعديد	من	ثمار	
وزروع	جنـــران،	مثل	متـــر	الق�صب،	والذرة،	والأتـــرج)5(،	وميدح	بع�س	اأنـــواع	التمور	نقاًل	
عـــن	والده	فيقول:	" قال	يل	اأبي	)رحمه	اهلل	تعاىل(	قـــد	دخلت	الكوفة	وبغداد	والب�صرة	
وعمـــان	وم�صـــر	ومكة،	واأكر	بالد	النخيل	وطعمت	التمران	مـــا	راأيت	مثل	مدب�س	جنران	
جـــودة	وعظم	متره،	خا�صة	متالأ	الكف	التمرة")6(.	ويذكر	الطرق	التي	تربط	بني	جنران	
واليمامة)7(،	وطريق	احلج	بني	ح�صرموت	واحلجاز	عرب	جنران	وغريها	من	املحطات)8(،	
لكنـــه	ل	يف�صل	احلديث	عـــن	اأهمية	جنران	كونها	اإحدى	حمطات	احلج	والتجارة،	مع	اأن	
اأر�ـــس	جنران	ذات	ثراء	اقت�صـــادي	وح�صاري،	ملا	يوجد	يف	اأر�صها	مـــن	ثروات	طبيعية،	
	وكذلـــك	لأهميـــة	موقعها	اجلغرايف)9(.	وذكـــر	بع�س	املعادن	يف	اجلزيـــرة	العربية،	ومنها	
	معـــدين	الر�صرا�ـــس،	و�صابقـــة،	وهمـــا	مـــن	املعـــادن	القدميـــة)10(،	ويقعـــان	يف	حميـــط	
	منطقـــة	جنـــران	اأو	قريبـــًا	منهـــا،	وكانـــت	مـــن	اأغزر	املعـــادن	انتاجـــًا	زمـــن	الهمداين	،	

	الهمداين،	�صفة،	�س	99،	162،	166،	167،	318	. 	)1(
		امل�صدر	نف�صه،	�س	351	وما	بعدها	. 	)2(

	هـــذه	امل�صطلحـــات	من	اأ�صماء	حبوب	احلنطـــة	يف	بالد	جنران	وال�صراة	وتهامـــة	.	وتاريخ	الزراعة	يف	هذه	 	)3(
البالد	عرب	اأطوار	التاريخ	الإ�صالمي	من	املو�صوعات	اجلديرة	بالدرا�صة	.

	الهمداين،	�صفة	،	�س	358	. 	)4(
	الهمداين،	�صفة،	�س	360	. 	)5(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	361	.		 	)6(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	312ـ	313	.		 	)7(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	342	. 	)8(

انظر	:	غيثان	بن	جري�س،	جنران،	ج1،	�س	22	وما	بعدها،	املوؤلف	نف�صه،	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	 	)9(
ج3،	�س	181ـ	392	.

الهمداين،	�صفة،	�س	151،	152،	240،	431،	للموؤلف	نف�صه،	كتاب	اجلوهرتني،	مراجعة	حمد	اجلا�صر،	�س	 	)10(
361ـ	362	.
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واليـــوم	اندثرت،	ومل	يبـــق	اإل	اآثارها	)1(.	ويذكـــر	هذا	الرحالة	اجلانـــب	اللغوي	واللهجي	
عند	النجرانيني،	وعموم	بالد	ال�صروات	حتى	الطائف،	ويقارنها	باحلياة	العلمية	واللغوية	
عنـــد	�صـــكان	اليمن	وتهامـــة،	واأكد	على	اأن	اأهـــل	البالد	املمتدة	من	جنـــران	اإىل	الطائف	
اأكـــر	واأجـــود	بالغة	وف�صاحـــة،	فقال	:	" الف�صاحـــة	من	العر�س	يف	وادعـــة	فجنب	فيام	
فزبيـــد	فبني	احلارث	فيما	ات�صل	ببالد	�صاكر	مـــن	جنران	اإىل	اأر�س	يام	فاأر�س	�صنحان	
فاأر�س	نهد	وبني	اأ�صامة	فعنز	وخثعم	فهالل	بن	ربيعة	ف�صراة	احلجر	فدو�س	فغامد	ف�صكر	
ففهـــم	فثقيف	فبجيلة	فبنو	علي	غـــري	اأن	اأ�صافل	�صروات	هذه	القبائل	ما	بني	�صراة	خولن	

والطائف	دون	اأعاليها	يف	الف�صاحة" )2(.	
اأمـــا	الإمام	القا�صم	العيـــاين،	فاإن	كان	ولد	وعا�س	معظم	حياتـــه	يف	بالد	ال�صروات،	
ولـــه	الكثـــري	من	الأقوال	واملدونـــات)3(،	اإل	اأنه	مل	يذكر	جنران	ويـــدون	�صيئًا	من	تاريخها	
اإل	بعـــد	اأن	اأ�صبح	اإمامًا	يف	اليمن	من	عام	)388-	393هـ/998-	1002م(	)4(.	والوا�صح	
اأن	الإمـــام	العياين	كان	يف	حـــرب	دائمة	مع	اأهل	جنران	بهـــدف	ال�صيطرة	على	بالدهم،	
وقـــد	جنح	لبع�ـــس	الوقت،	لكنه	مل	ي�صتطـــع	ال�صتمرار	يف	حكمها،	لتعـــدد	الثورات	�صده،	
وال�صتبـــاكات	املتتالية	مع	رجاله	وجي�صه	.	وهناك	الكثري	من	الأ�صعار	والن�صو�س	النرية	
التـــي	دونـــت	عن	تلك	الفـــنت	وال�صطرابات	بـــني	النجرانيني	واأهل	�صعـــدة	وما	حولها	يف	
ع�صـــر	الإمام	القا�صم	العياين)5(.	كمـــا	يوجد	العديد	من	الر�صائـــل	املطولة	التي	اأر�صلها	

	انظـــر	مزيـــدًا	من	التف�صيالت	عن	هذين	املعدنني	يف	درا�صة	حمـــد	اجلا�صر	" املعادن	القدمية	يف	جزيرة	 	)1(
	كتـــاب	الهمداين	)اجلوهرتـــني	العتيقتني	املائعتني	ال�صفـــراء	والبي�صاء	(	 العـــرب" واملن�صـــورة	يف	نهاية	

)الريا�س:	املطبعة	الأهلية	لالأوف�صت،				1408هـ/1987م(،	�س	358ـ	361	.
ال�صـــروات	 اأر�ـــس	 هـــي	 الهمـــداين،	 ذكرهـــا	 التـــي	 البـــالد	 هـــذه	 	. 	279 �ـــس	 	، �صفـــة	 الهمـــداين،	 	 	)2(
ا�صتيطـــان	 واأر�ـــس	 بال�صـــكان،	 ماأهولـــة	 بـــالد	 وهـــي	 	. الطائـــف	 اإىل	 وجنـــران	 �صعـــدة	 مـــن	 املمتـــدة	
واأن�صابهـــا،		 لغتهـــا	 يف	 و�صوحـــًا	 العـــرب	 جزيـــرة	 بلـــدان	 اأكـــر	 اأنهـــا	 كمـــا	 الزمـــان،	 قـــدمي	 	منـــذ	

	ورمبا	�صعوبة	ت�صاري�صها	وعزلتها	اجلغرافية	اأزمنة	عديدة	جعلتها	حتوز	هذه	ال�صفات	.	
	للمزيـــد	انظـــر	احل�صني	بن	اأحمد،	�صرية	الإمـــام	املن�صور	باهلل،	�س	23	وما	بعدهـــا،	جمموع	كتب	ور�صائل	 	)3(

الإمام	القا�صم	العياين،	�س	26	وما	بعدها.
	امل�صـــادر	نف�صهـــا	.	للمزيد	انظـــر	غيثان	بن	جري�س	" ر�صائل	الإمام	القا�صم	بـــن	علي	العياين	اإىل	اأهل	عر	 	)4(
وجنـــران	يف	اأواخر	القرن	)14هـ/20م(	)388ـ	393هـ/998ـ	1002م()	درا�صة	تاريخية	" بحث	من�صور	يف	
مداولت	اللقـــاء	العلمي	ال�صنوي	ال�صابع	جلمعية	التاريخ	والآثار	بدول	جمل�س	التعاون	لدول	اخلليج	العربي،	

البحرين،	املنامة	)1427هـ/2006م(،	�س157ـ250	.
	حبـــذا	اأن	نرى	باحثـــًا	جادًا	يقوم	بدرا�صة	الأ�صعار	والر�صائل	التي	كتبت	حـــول	ال�صراع	بني	الدولة	الإمامية	 	)5(

الزيدية	يف	�صعدة	وبني	النجرانيني	خالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة	.	
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الإمام	اإىل	اأهل	جنران	وهي	جتمع	بني	الرتغيب	والرتهيب،	وكلها	تدور	حول	رغبة	الإمام	
العيـــان	ورجاله	يف	ال�صيطرة	التامة	على	اأر�س	جنران،	لكن	ذلك	مل	يحدث	لعدم	التوافق	
يف	الفكر	العقدي،	واأي�صًا	رغبة	النجرانيني	يف	ال�صتقالل	باأنف�صهم،	وعدم	ر�صوخهم	لأي	

قوة	اأو	�صلطة	خارجية)1(.		
4ـ اأب� علي الهجري، وكتاب اأنباء الزمن، واملقد�سي ) ق3ـ 4هـ/ق9ـ10م( :
هـــارون	بن	زكريا،	يعرف	باأبي	علي	الهجري،	وهو	من	بالد	هجر	يف	اأر�س	البحرين،	
عا�ـــس	خالل	القرنني	)3ـ	4هـ/9ـ10م(،	وكان	عاملًا	بالأن�صاب،	والأدب	والفقه	وال�صعر،	له	
الكثري	من	املوؤلفات،	�صاع	معظمها،	وبع�صها	مازال	مدونًا	يف	بع�س	كتب	الرتاث	الإ�صالمي	
املبكـــرة.	ومن	اأهم	كتبه:	التعليقات	والنوادر،	كان	متناثرًا	يف	عدد	من	امل�صادر	املطبوعة	
واملخطوطة،	وقام	حمد	اجلا�صر	بجمعها	وحتقيقها	ون�صرها	يف	اأربعة	جملدات	)2(.	وكتاب	
اأنبـــاء	الزمـــن	يف	اأخبار	اليمن	من	�صنة	)280اإىل	�صنـــة	322هـ(	ملوؤلفه	يحيى	بن	احل�صني	
بن	القا�صم)3(.	�صححه	وو�صع	حوا�صيه	وقدم	له،	حممد	عبداهلل	ما�صي	.	والكتاب	�صغري	
احلجـــم	يقع	يف	)80(	�صفحة،	ومن�صور	يف	مكتبة	الثقافـــة	الدينية	يف	اليمن،	وجل	مادته	
العلمية	تدر�س	تاريخ	الإمام	الهادي	اإىل	احلق	يحيى	بن	احل�صني)4(.	ومن	جاء	بعده	وحكم	

مرتفعات	اليمن،	�صنعاء	و�صعدة	وما	حولها،	حتى	عام	)322هـ/933م(	)5(.

	امل�صـــادر	واملراجـــع	نف�صهـــا،	للمزيـــد	انظر	غيثان	بـــن	جري�س	.	درا�صـــات	يف	تاريخ	تهامـــة	وال�صراة	خالل	 	)1(
القـــرون	الإ�صالميـــة	املبكـــرة		والو�صيطـــة	)	ق1ـ	ق10هــــ/ق7ـ16م(	.)	الريا�ـــس	:	مطابـــع	احلمي�صـــي،	

1431ـ1432هـ/2010ـ2011م(،	ج2،	�س	471ـ	534	.
	انظـــر:	كتـــاب	التعليقـــات	والنوادر	عن	اأبـــي	علي	هارون	بن	زكريـــا	الهجري،	درا�صات	وخمتـــارات،	ترتيب	 	)2(
واإعـــداد	حمد	اجلا�صر	)	الريا�س،	1413هــــ/1992م(	.	للمزيد	انظر	غيثان	بن	جري�س	.	القول	املكتوب	يف	

تاريخ	اجلنوب،	ج9،	�س	141ـ144.	ج13،	�س	25	.	
	موؤلـــف	كتـــاب	:	اأنباء	الزمن	يف	اأخبار	اليمن،	هو	يحيى	بن	احل�صني	بن	القا�صم	بن	حممد	بن	علي،	ولد	عام	 	)3(	
		)1035هــــ/1625م(،	وتويف	�صنة	)1078هـ/1669م(،	وقيل	عام	)1100هـ/1689م(،	له	موؤلفات	كثرية	،	
	واأهمهـــا	كتاب	)	اأنباء	الزمن	يف	اأخبار	اليمـــن	(،	ومل	نطلع	على	هذا	الكتاب	حتى	الآن،	ومازال	خمطوطًا،	
وهو	مو�صوعة	تاريخية		�صخمة	تف�صل	احلديث	عن	تاريخ	اليمن	خالل	الع�صور	الإ�صالمية	الو�صيطة،	وهذا	
الكتيـــب	املذكـــور	اأعاله	م�صتل	من	خمطوطة	الكتاب	الرئي�صي	)	اأنباء	الزمان	يف	اأخبار	اليمن	(	وتف�صيالته	

�صملت	فقط	اثنني	واأربعني	عامًا	)280-322هـ	/	893-933م(	
	للمزيد	عن	الإمام	الهادي	اإىل	احلق	يحيى	بن	احل�صني،	انظر	القا�صي	عبداهلل	اجلرايف	اليمني.	املقتطف	 	)4(

من	تاريخ	اليمن	)	بريوت	:	من�صورات	الع�صر	احلديث،	1407هـ/1987م(	.
	يوجد	ن�صخة	من	هذا	الكتاب	يف	مكتبة	الباحث	.	 	)5(
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	واملقد�صـــي	يعرف	بالب�صـــاري،	وهو	اأبو	عبداهلل	بن	اأبي	بكـــر،	ولد	يف	القد�س،	ولهذا	
عرف	باملقد�صي،	رحالة	زار	بلدان	عديدة	يف	العامل	الإ�صالمي،	ثم	جمع	رحالته	يف	كتاب	
�صمـــاه	:	اأح�صن	التقا�صيم	يف	معرفة	الأقاليم،	وقـــد	دون	هذا	الكتاب	يف	الثلث	الأخري	من	
القرن	الرابع	الهجري	)	العا�صر	امليالدي(،	وكان	عمره	اآنذاك	حوايل	اأربعني	عامًا	)1(.	
دون	ابـــو	علـــي	الهجري	�صفحة	ون�صـــف	لها	عالقة	ببالد	جنـــران	ومعظم	ما	�صجله	

اأ�صعار	يذكر	فيها	جنران،	،	ومما	حفظه	�صعر	للمجنون	�صاحب	ليلي،	قال	فيه	:
بنجـران	للتفت	علّي	ق�صـورها)2(.	 ولو	اأن	ليلى	يف	ُذرى	متمنع		

وملزاحم	العقيلي	من	ق�صيدة	طويلة	:
املــعــاكــُف)3(ُتــــــــِريــــــــك ِذَراعـــــــــــــــــي بــــــكــــــرة حــــارثــــيــــة  اأخل�ستها  �سينت  بــنــجــران، 

ويقول	متيم	بن	مقبل	يهجو	النجا�صي	يف	جنران:
ــــــراُن ثـــــم َحـــــَبـــــْوَنـــــن  ــــــرت بـــــه جنـــــــ )5(اأقـــــــ فــالــَقــرَظــاِن  فـــالأر�ـــســـاُن)4(  فتثليث 

واأن�صد	�صاعر	مل	يذكر	ا�صمه	:
ــمــا وامـــــَزَحـــــا بها  ــئــُت َغـــــائـــــُب)6(فـــقـــول َلـــهـــا مـــا �ــسِ ــــْجــــران  ــــَن ِب اأو  ــــٌت  ــــْي َم كــــــاأين 

وقال	زهري	بن	اأحمد	احلمايل	العقيلي	:
�ـــســـــــوبـــه اأول  جنـــــــــــــران  عــــلــــى  ــى بــــجــــود �ــســمــرقــنــداميـــــــان  واأيــــ�ــــســــره يــ�ــســقـــ
اأ�ـــســـبـــالـــه و�ـــســـح احلــمــى عـــلـــت  مــــا  وتــــــزّيــــــدا)7( اإذا  بــهـــــا  اأر�ــــســـــــــى  ثــهــمــد  اإىل 

ولبع�س	ل�صو�س	ق�صري:
ا)8( خليلي �سريا �سرية وتعلـما  تــنــاهــي جنــــران واأعـــالمـــهـــا الــــُغــــْ�َ

	قام	دي	خويه	بدرا�صة	هذا	الكتاب	وحتقيقه	ون�صره	يف	مطبعة	بريل	يف	ليدن	عام	)1876م(.	للمزيد	انظر	 	)1(
غيثان	بن	جري�س	.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	ج9،	�س	149ـ	150.	ج13،	�س	29	.

	اأبو	علي	الهجري،	التعليقات	والنوادر،	الق�صم	الثالث،	�س	1612	. 	)2(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	1612	. 	)3(

	الأر�صان	:	جمتمع	ملتقى	الواديني	. 	)4(
	اأبو	علي	الهجري،	التعليقات	والنوادر،	الق�صم	الثالث،	�س	1613. 	)5(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	1613	.	 	)6(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	1613	.	 	)7(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	1613	.	 	)8(
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ومن	ق�صيدة	للعائذي	بن	عقيل	:

ــلــنــا حمـــ ثــــــم  خـــــــــــــولن  اإىل  ميــانــون مــن جنـــران جمــرى اجلنايبفـــــقـــــالـــــوا 
ـــارب)1( لـــعـــمـــري مــــا جنــــــران مــــن اأهــــــل حــايــل بـــاملـــتـــقــــ الـــعـــمـــقـــن  �ـــســـاكـــن  ول 

وجميـــع	مـــادة	كتاب	)	اأنباء	الزمـــن	يف	اأخبار	اليمن	(	تدور	حـــول	التاريخ	ال�صيا�صي	
لليمن	الأعلى	ملدة	)42(	عامًا	)280-322هـ/893-933م(،	ول	تخلو	من	�صذرات	تتعلق	
بتاريـــخ	جنـــران	و�صالتها	مع	اأئمة	اليمـــن)2(	.	فيذكر	اأنه	يف	عـــام	)284هـ/897م(	�صار	
الهادي	اإىل	احلق	اإىل	جنران	ومعه	جمموعة	كبرية	من	خولن	وغريهم	فلقيه	اأهل	وادعة،	
و�صاكـــر،	ويام،	وكانوا	م�صتب�صريـــن	بقدومه،	وذلك	ملا	جرى	بينهم	وبني	بني	احلارث	على	
اأر�ـــس	جنران	مـــن	حروب	و�صراعات	)3(،	وعنـــد	لقائه	ببني	احلـــارث	اأ�صلح	بينهم	وبني	
اأعدائهـــم،	واأخـــذ	عليهم	املواثيق	بالتفـــاق	وترك	احلروب	وال�صـــراع،	وتبايع	القوم	على	
ذلـــك)4(،	وبقي	يف	جنـــران	بع�س	الوقت،	وو�صـــع	عهدًا	لأهل	الذمة	مـــن	ن�صارى	جنران	
وغريهم	فيما	�صروه	من	امل�صلمني	الت�صع)5(،	وما	�صروه	من	اجلاهلية	فال	عليهم	فيه	�صيء،	
وقررهـــم	على	اجلزيـــة	يف	جنران	)6(.	ويف	عـــام	)286هـ/899م(	ثـــار	اأهل	جنران	�صد	
الهـــادي	ورجاله	املوجودين	على	اأر�ـــس	جنران،	فاأر�صل	اإليهم	من	يحاربهم،	ثم	�صار	على	
راأ�س	جي�س	كبري	اإىل	جنران	فقاتلهم	وهزمهم	ونكل	بهم	)7(	.	ويف	عام	)295هـ/907م(	
هـــم	بنـــو	احلارث	يف	جنـــران)8(،	بقتل	عبيـــد	اهلل	عامل	الهادي	على	بالدهـــم)9(،	فخرج	

	امل�صدر	نف�صه،	�س	1613	.	 	)1(
	انظر	كتاب	:	اأنباء	الزمان	يف	اأخبار	اليمن،	�س	7ـ71.		 	)2(

	الدار�ـــس	للم�صـــادر	اليمانية	يجد	معلومات	كثرية	تف�صيل	احلديث	عـــن	احلروب	بني	القبائل	يف	�صعدة	و�صنعاء	 	)3(
وجنران	.	كما	اأن		قبائل	ال�صروات	من	جنران	اإىل	الطائف	كانت	هي	الأخرى	يف	�صراعات	وحروب	دائمة	.

	اأنباء	الزمان	يف	اأخبار	اليمن،	�س	10ـ	11	.	 	)4(
	للمزيـــد	عن	تاريخ	اأهل	الذمـــة	ون�صارى	جنران	خالل	القرون	الإ�صالميـــة	الأوىل،	انظر	تف�صيالت	اأكر	،	 	)5(

غيثان	بن	جري�س	.		جنران	)ق1ـق4هـ(	،ج1،		�س	81،	228،	479-	488،	495-	500	.
	اأنباء	الزمان	يف	اأخبار	اليمن،	�س		11	.	 	)6(

		امل�صـــدر	نف�صـــه،	�ـــس	19.	وتاريخ	الأئمة	الزيديـــة	الأوائل	مع	اأهل	جنران،	وما	جـــرى	بينهم	من	�صراعات	 	)7(
مو�صوع	جديد	مل	يدر�س	وي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية	.

	قبيلة	بني	احلارث	بن	كعب	من	القبائل	العربية	القوية	التي	حكمت	جنران	قرون	عديدة	منذ	قبل	الإ�صالم	 	)8(
وخـــالل	الع�صـــر	الإ�صالمـــي	املبكـــر	والو�صيط	.	وظهر	يف	هـــذه	القبيلة	اأعـــالم	كثريون	برعـــوا	يف	ال�صيا�صة	

واحلرب،	ويف	الأدب	وال�صعر	واللغة.	وت�صتحق	اأن	يفرد	لها	درا�صات	عديدة	.
	ال�صالت	ال�صيا�صية	واحل�صارية	بني	اأهل	جنران	والدولة	الزيدية	يف	�صعدة	منذ	عهد	الهادي	اإىل	احلق	حتى	القرن	 	)9(

الرابع	الهجري	من	املو�صوعات	اجلديدة	التي	مل	تدر�س	وت�صتحق	البحث	والدرا�صة	يف	بحوث	علمية	عديدة.	
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اإليهـــم	الإمام	الهـــادي	فقاتلهم	ونهب	اأموالهـــم،	ودمر	منازلهـــم	)1(،	ويف	عام	)296هـ/	
908م(	ثـــار	بنو	احلارث	على	اأتباع	الإمام	الهادي،	وق�صـــدوا	دار	عامل	الإمام	فدخلوها	

وقتلوا	جميع	من	فيها)2(	.
وي�صـــري	املقد�صـــي	اإىل	جزيرة	العـــرب	وطبيعتها	اجلغرافية،	وي�صمـــى	البالد	املمتدة	
مـــن	�صنعاء	اإىل	�صعدة	وجنـــران	وجر�س	)	جند	اليمن(،	ويوؤكد	اأن	هـــذه	البالد،	واأي�صًا	
ال�صـــروات	املمتدة	اإىل	الطائف	عامرة	باملياه	والزروع	والأعناب	)3(،	وي�صري	اإىل	التجارات	
واأنواعهـــا	يف	اليمن	واحلجـــاز	وال�صروات،	ويذكـــر	بع�س	ال�صلع،	والعمـــالت	امل�صتخدمة،	
والتعامالت	التجارية	الأخرى)4(.	واأ�صار	اإىل	بع�س	طرق	احلج	والتجارة	التي	تت�صل	مبكة	
وغريها	من	البلدان،	ومنها	طريق	احلجاز	اليمن	اجلبلي،	لكنه	مل	ي�صر	اإىل	بالد	جنران	
علـــى	تلـــك	الطريق)5(.	ويق�صم	بالد	اليمن	اإىل	ق�صمني.	ما	هـــو	تهامي	�صاحلي	نحو	البحر	
ويعدد	الكثري	من	مدن	وحوا�صر	تلك	البالد	.	وما	كان	ناحية	اجلبال،	فهي	باردة،	وت�صمى	
جنـــدًا،	ق�صبتها	�صنعاء،	ومن	مدنهـــا	�صعدة،	وجنران،	وُجر�ـــس)6(.	وهذا	الرحالة	غري	
دقيـــق	يف	هذه	املعلومات	فهذه	املدن	لي�صت	من	جند،	ورمبا	الأجزاء	ال�صرقية	من	جنران	
تدخل	�صمن	الأوطان	النجدية،	اأما	جر�س	فهي	من	بالد	ال�صراة	املمتدة	من	�صمال	جنران	
حتى	الطائف)7(	.	ويف	مواطن	اأخرى	يذكر	املقد�صي	خماليف	اليمن	وي�صري	اإىل	بالد	يام،	
ووادعـــة،	و�صاكر،	وجنران،	وجر�س،	وال�صراة	.	ويوؤكد	على	وجود	اأنواع	احلبوب،	والثمار،	

والنخيل	يف	اأر�صها)8(	.	
5ـ الأمــريان ال�سريفان القا�سم وحممد، واأبــ� عبداهلل البكري، والإمام 

اأحمد بن �سليمان، والإمام عبداهلل بن حمزة )ق5ـ7هـ/ق11ـ13م ( .
هـــذان	الأمـــريان	اأبناء	جعفر	بن	الإمـــام	القا�صم	العياين،	حكمـــا	اليمن	الأعلى	بعد	
مـــوت	عمهما	احل�صـــني	ثم	اأبيهما	عام	)405هــــ/1014م(،	وبذل	جهـــودًا	طيبة	يف	اإدارة	

		انظر	:	اأنباء	الزمان	يف	اأخبار	اليمن،	�س	50	. 	)1(
	امل�صدر	نف�صه،	�س50	.	 	)2(

	املقد�صي،	اأح�صن	التقا�صيم	)	حتقيق	دي	خويه،	1876م(،	�س94	. 	)3(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	97ـ	99	. 	)4(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	106	.	 	)5(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	69	.	 	)6(

	نعـــم	ال�صـــروات	ت�صمل	بـــالد	وادعة،	وقحطـــان،	واأجزاء	من	�صهـــران	وقبائل	ع�صري	الرئي�صيـــة،	وبالد	رجال	 	)7(
احلجـــر،	ثم	القبائل	العربيـــة	الواقعة	اإىل	ال�صمال	من	مدينة	النما�ـــس	اإىل	الطائف	.البالد	جديرة	بالبحث	
والدرا�صة	العميقة،	واآمل	اأن	اأقوم	برحلة	يف	ربوعها،	واأ�صجل	�صيئًا	من	تاريخها	وح�صارتها	القدمية	واحلديثة.

	انظر:	املقد�صي،	اأح�صن	التقا�صيم،	�س	86،	87،	88		. 	)8(
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بالدهمـــا)1(،	ويف	عام	)448هــــ/1056م(	ظهر	علي	ال�صليحـــي)2(،	و�صيطر	على	معظم	
مرتفعات	اليمن،	واأجرب	هذين	ال�صريفيني	على	اخلروج	من	بالدهما،	فذهبا	اإىل	م�صقط	
راأ�س	جدهما	الإمام	القا�صم	العياين	يف	وادي	ترج	اأعايل	اأر�س	بي�صة،	وبقيا	هناك	حوايل	
عقـــد	من	الزمـــان	)451-459هـ/1095-1066م(،	ثم	عادا	بعـــد	ذلك	ملوا�صلة	حربهما	
�صد	ال�صليحيني)3(.	وقد	كلف	الأمري		جعفر	بن	حممد	بن	جعفر	بن	القا�صم	العياين	اأحد	
الرجـــال	املقربني	من	اأبيه	جعفر	وعمه	احل�صـــني،	ويدعى	مفرح	بن	اأحمد	الربعي،	بكتابة	
�صـــرية	عمه	ووالـــده)4(،	فقام	بهذا	العمل،	و�صدر	يف	كتاب	حتـــت	عنوان	:	�صرية	الأمريين	
اجلليلـــني	ال�صريفـــني	الفا�صلـــني	:	القا�صـــم	وحممد	ابني	جعفـــر	ابن	الإمـــام	القا�صم	بن	
علـــي	العياين)5(.	ومادة	الكتاب	توؤرخ	حلياة	الأمرييـــن	ال�صريفني	يف	اليمن،	وهناك	ب�صع	
�صفحـــات	تذكـــر	رحلتهما	من	اليمن	عرب	بالد	جنران	وع�صـــري	حتى	و�صلوا	وادي	ترج)6(.	
ول	جنـــد	ذكرًا	كثـــريًا	لبالد	جنران	يف	هذه	ال�صرية،	اللهـــم	اإل	نبذة	خمت�صرة	ت�صري	اإىل	
اأجـــزاء	من	اأر�س	جنران	اأثناء	�صفرهما	من	اليمـــن	اإىل	بالد	بي�صة،	ويقول	كاتب	ال�صرية	
بعـــد	خروجهم	من	اليمن	اإىل	منطقة	بدر	يف	جنـــران	" فلما	�صرنا	اإىل	بدر	لقونا	ورحبوا	
بنـــا	واقت�صمونا)7(...	فلما	كان	على	جزء	من	الليـــل	نه�صنا	�صائرين	حتى	�صرنا	اإىل	قرية	
ت�صمـــي	اأنافيـــه)8(،	ف�صاألهم	ال�صريف)9(	ال�صحابة	اإىل	اخلطاب	بـــن	يعي�س	اجلماعي)10(،	

	للمزيـــد	عـــن	هذين	الأمريين	انظر	مفرح	بن	اأحمد	الربعي	.	�صرية	الأمريين	اجلليلني	ال�صريفني	الفا�صلني	 	)1(
)	ن�ـــس	تاريخي	ميني	من	القرن	اخلام�س	الهجـــري	(.	حتقيق	ودرا�صة	ر�صوان	ال�صيد،	وعبد	الغني	حممود	

عبد	العاطي	)	بريوت	:	دار	املنتخب	العربي	(	1413هـ/1993م(	)400	�صفحة(	.
	للمزيـــد	عـــن	تاريـــخ	علـــي	بـــن	حممـــد	ال�صليحي،	انظـــر	اجلـــرايف	اليمنـــي،	املقتطـــف	يف	تاريـــخ	اليمن،	 	)2(	

�س	117-	122	.
	انظـــر:	غيثان	بن	جري�ـــس	" بالد	ال�صراة	يف	كتاب:	�صرية	الأمريين	اجلليلـــني	ال�صريفني	الفا�صلني	القا�صم	 	)3(
وحممـــد	ابنـــي	جعفـــر	بـــن	الإمـــام	القا�صـــم	العيـــاين	)451-459هــــ/1059-1066م(	)درا�صـــة	تاريخية	
	حتليليـــة(	" بحث	من�صـــور	يف	الكتاب	ال�صاد�س	من	درا�صات	تاريخ	اجلزيـــرة	العربية	.)1427هـ/2006م(،	

�س	129-156.	للموؤلف	نف�صه،	درا�صات	يف	تاريخ	تهامة	وال�صراة	)ق1ـق10هـ(،	ج2،	�س	471-	534	.
غيثان	بن	جري�س،	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	ج3،	�س	332	-	333. 	)4(
من	من�صورات	دار	املنتخب	العربي	يف	بريوت	عام	)1413هـ/1993م(	.	 	)5(

امل�صدر	نف�صه،	�س	73	وما	بعدها،	انظر	ابن	جري�س،	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	ج3،	�س	332-	334،	 	)6(
املوؤلف	نف�صه،	درا�صات	يف	تاريخ	تهامة	وال�صراة،	ج2،	�س	471	وما	بعدهما	.

اقت�صمونا	:	اأي	وزعونا	على	البيوت	وقت	النوم	والراحة	. 	)7(
اأنافية	:	ل	نعلم	اأين	يقع	هذا	املكان،	لكن	ما	من	�صك	اأنه	يف	بالد	جنران	اأو	قريب	منها	. 	)8(

	يق�صد	بال�صريف	:	اأي	الأمري	ال�صريف	القا�صم	بن	جعفر	بن	الإمام	العياين	. 	)9(
	اجلماعي	:	ن�صبة	اإىل	بني	جماعة	من	قبائل	خولن	بن	عمرو	. 	)10(
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ففعلـــوا	حتـــى	اأو�صلونا	اإىل	جانب	بـــالده	ولقيونا	اإىل	جانب	منها	فرحـــب	وقرب،	وعر�س	
علـــى	ال�صريف	الإقامة	يف	بلده،	فكره	ذلك	ال�صريف	وعزم	على	امل�صري	اإىل	ترج	من	بالد	
خثعـــم	")1(.	ومن	هذه	الن�صو�س	يت�صح	اأن	هناك	طرقًا	م�صلوكة	بني	جنران	وبالد	اليمن	
ال�صمالية،	ثم	اإن	بع�س	هذه	الدروب	تتجه	�صماًل	اإىل	بالد	قحطان	و�صهران	وما	جاورها	.	
ول	جند	يف	هذه	ال�صرية	ذكر	حياة	النا�س	يف	منطقة	بدر	وما	حولها	من	اأر�س	جنران،	اإل	
اأنها	م�صتوطنة	ببع�س	ال�صكان	املحليني،	الذين	ل	يتاأخرون	يف	الرتحيب	بال�صيف	والقيام	

بواجبه،	كما	فعلوا	مع	ال�صريفني	ورفاقهما	.
والبكـــري،	اأبو	عبـــداهلل	بن	عبدالعزيز،	اأندل�صي	عا�ـــس	يف	القرن	)5هـ/11م(،	وهو	
مـــن	اأ�صرة	ذات	م�صتوى	اجتماعي	واإداري	رفيع،	اهتم	بالقـــراءة	والعلم	منذ	�صن	مبكرة،	
وتفـــوق	يف	علوم	ومعارف	عديدة،	ومن	اأهم	كتبـــه	يف	علم	اجلغرافيا	:	معجم	ما	ا�صتعجم	
مـــن	اأ�صماء	البالد	واملوا�صـــع)2(.	ذكر	قرى	واأمكنة	عديدة	تقع	يف	حميط	جنران	اأو	قريبًا	
منـــه)3(.	ويعرف	جنران،	فيذكر	اأنهـــا	مدينة	باحلجاز	من	�صق	اليمـــن،	ثم	يقول	"اأطيب	
البـــالد	:	جنـــران	مـــن	احلجـــاز" )4(.	وهـــذا	التعريف	غري	دقيـــق	لأن	جنـــران	تبعد	عن	
قلـــب	احلجـــاز	نحو	اجلنوب	مئـــات	الكيلومرتات	.	ويذكـــر	عن	الأ�صمعـــي	قوله	" جنران	
احلقـــول")5(.	وي�صيـــف	"اإذا	بلغت	جنران	وجر�س	بلغت	الـــزرع")6(،	ثم	يختم	حديثه	باأن	
جنـــران	وجر�ـــس	اأول	حدود	اليمـــن")7(.	وما	من	�صك	اأن	جر�س	وجنـــران،	اأر�س	احلقول	
واملـــزارع	املتنوعة،	وتقع	اإىل	ال�صمال	من	حا�صرتي	�صنعـــاء	و�صعدة	اليمنيتني)8(.	ويذكر	
و�صدنتها	اآل	عبد	املدان	بن	الديان،	�صادة	 دير	جنران،	واملعروف	با�صم	" كعبة	جنران"،	
بني	احلارث	بن	كعب)9(.	وي�صف	بناء	هذه	الكعبة،	فيذكر	اأنه	كان	مربعًا	م�صتوي	الأ�صالع	

	مفرح	بن	اأحمد	الربعي،	�صرية	الأمريين،	120ـ121	. 	)1(
	يقع	هذا	الكتاب	يف	اأربعة	اأجزاء	يف	جملدين،	قام	بدرا�صته	وحتقيقه	م�صطفى	ال�صقا،	وطبع	يف	بريوت	عام	 	)2(	

	)1403هـ/1983م(	.	
امل�صدر	نف�صه،	مج1،	ج8،	�س	121،	305،	308،	ج2،	�س	421	.	مج2،	ج3،	�س	732،	740،	ج4،	1140،	1152	. 	)3(

	انظر	البكري،	مج2،	ج4،	�س	1298ـ	1299	. 	)4(
	امل�صدر	نف�صه،	مج2،	ج4،	�س	1129. 	)5(

	امل�صدر	نف�صه		. 	)6(
	امل�صدر	نف�صه	. 	)7(

	البكري،	معجم	ما	ا�صتعجم،	مج1،	ج2،	�س	603	. 	)8(
	يذكر	البكري	تف�صيالت	كثرية	عن	هذه	الكعبة	وتعديلها	من	قبل	بني	احلارث	بن	كعب	.	معجم	ما	ا�صتعجم،	 	)9(

مج1،	ج2،	�س	603	.
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والأقطـــار،	مرتفعـــًا	عن	الأر�س،	ي�صعـــد	اإليه	بدرجة،	ويحج	اإليـــه	طوائف	من	العرب)1(.	
كمـــا	اأ�صار	اإىل	مو�صع	رعا�س،	وهو	من	مواطن	ن�صارى	جنران)2(،	وقد	كتب	لهم	اخلليفة	
عمـــر	بـــن	اخلطاب)ر�صي	اهلل	عنه	(	فقـــال:	" من	عمر	اأمري	املوؤمنـــني،	اإىل	اأهل	رعا�س	
كلهم.	فاإين	اأحمد	اإليكم	اهلل	الذي	ل	اإله	اإل	هو	.	اأما	بعد:	فاإنكم	زعمتم	اأنكم	م�صلمون	ثم	
ارتدمت،	واإنه	من	يتب	منكم	وي�صلح	ل	ي�صره	ارتداده،	ومن	اأبى	اإل	الن�صرانية،	فاإن	ذمتي	

منه	برية،	ممن	وجدنا	ع�صرًا	تبقى	من	�صهر	ال�صوم	بنجران")3(.	
والإمام	اأحمد	بن	�صليمان	بن	حممد،	من	�صاللة	الهادي	اإىل	احلق	بن	يحيى	بن	احل�صني	
بـــن	القا�صم	بن	احل�صن	بن	علي	بن	اأبي	طالـــب	.	من	اأهل	القرن	ال�صاد�س	الهجري	)	الثاين	
ع�صـــر	امليـــالدي(	)4(،	ولد	يف	�صعدة	عـــام	)500هـ/1106م(،	وحكم	اليمـــن	اأكر	من	ثالثة	
عقود)532-566هــــ/1137-1170م(،	وامتد	نفـــوذه	اإىل	�صنعاء	وجنران	وزبيد	يف	تهامة.	
كان	�صاعـــرًا	واأديبًا،	ولـــه	موؤلفات	عديدة	يف	علوم	اللغة	وال�صريعـــة.	كتبت	�صرية	هذا	الإمام	
حتـــت	عنـــوان	:	�صرية	الإمام	املتوكل	على	اهلل	اأحمد	بن	�صليمـــان،	لكاتبها	�صليمان	بن	يحيى	
الثقفـــي،	ودر�صـــت	وحققت	ون�صـــرت	عام	)1421هــــ/2002م()5(	.	ويوجـــد	يف	هذه	ال�صرية	
تف�صيـــالت	تاريخيـــة	عن	اليمـــن	خالل	حكم	هذا	الإمـــام،	كما	يوجد	فيهـــا	معلومات	كثرية	
ومتفرقة	عن	�صالت	اليمن	ببالد	جنران	.	وجنمل	اأهمية	هذه	املعلومات	يف	النقاط	التالية	:

1	 كان	مقـــر	هذا	الإمـــام	)	اأحمد	بن	�صليمان	(	يف	�صعـــدة،	لكنه	على	ات�صال	دائم	.
باأهـــل	جنران	ومن	حولهم	من	بالد	وادعـــة	و�صروات	قحطان)6(،	وكان	ي�صعى)7(،	

	امل�صدر	نف�صه،		مج1،	ج2،	�س	660	. 	)1(
امل�صدر	نف�صه،		مج1،	ج2،	�س	660	. 	)2(

	للمزيد	انظر:	اجلرايف	اليمني،	املقتطف،	�س	178ـ	179،	غيثان	بن	جري�س،	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	ج3،	 	)3(	
			�س	335	.	انظر	اأي�صًا	عبدالوا�صع	الوا�صعي	.	تاريخ	اليمن	امل�صمى	فرجة	الهموم	والأحزان	يف	حوادث	وتاريخ	اليمن	.	

	)	�صنعاء	:	الدار	اليمنية	للن�صر،	1414هـ/1984م(،	�س	178	وما	بعدها	.
املراجع	نف�صها	. 	)4(

كانـــت	هـــذه	ال�صـــرية	خمطوطة	يف	جامع	�صنعـــاء	الكبري،	وقـــام	بدرا�صتها	وحتقيقها	الدكتـــور/	عبد	الغني	 	)5(
حممـــود	عبد	العاطي،	ون�صرتها	دار	عني	للدرا�صات	والبحـــوث	يف	القاهرة	عام	)2002م(،	تقع		يف	)347(	

�صفحة	من	القطع	املتو�صط	.
لالأ�صـــف	عندمـــا	نبحـــث	عن	تاريـــخ	وح�صارة	بالد	وادعـــة	وقحطان	خـــالل	القـــرون	الإ�صالمية	املبكـــرة،	والو�صيطة،	 	)6(
واحلديثة،	فاإننا	ل	جند	عنها	�صيئًا	حمفوظًا	اأو	مدونًا،	مع	اأنها	بالد	ماأهولة	بال�صكان	منذ	اآلف	ال�صنني	قبل	الإ�صالم،	
وعـــرب	اأطـــوار	التاريخ	الإ�صالمي،	وال�صائح	يف	هذه	البالد	.	يتبني	له	عراقة	هذه	الأوطان	من	خالل	ح�صونها	وقالعها،	

واآبارها	ومزارعها،	واأعرافها	وعاداتها	ولهجات	اأهلها	وغري	ذلك	من	ال�صواهد	التي	مازالت	ملمو�صة	ووا�صحة
للمزيد	عن	تاريخ	الإمام	اأحمد	بن	�صليمان	و�صالته	مع	النجرانيني	ومن	حولهم،	انظر	�صريته،	�س	32،	39	-	 	)7(
44،	57	-	66،	81	ـ88،	90،	95،	96،	103،	107،	126،	132-130،	185،	200،	208،	263،	277،	304	.
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مثل	الأئمة	الزيدية	الذين	�صبقوه	اإىل	مد	نفوذه	على	الأوطان	النجرانية	وما	حولها	
من	بالد	ال�صروات،	وا�صتطاع	اأحيانًا	الإقامة	وال�صيطرة	على	بع�س	الأمكنة،	لكن	
اأهـــل	البالد	كانـــوا	يف	حرب	م�صتمرة	معه،	وهم	دائمًا	يف	كـــر	وفر.	ول	تخلو	ديار	
جنران	من	موؤيدين	ومتعاونني	مع	الإمام،	فهم	يطلبون	منه	القدوم	اإىل	اأوطانهم،	
اإل	اأن	قبيلـــة	بنـــي	احلارث	بن	كعب	كانت	واقفة	باملر�صـــاد	لدحر	الدولة	الزيدية	
التي	كان	معظم	اأئمتها	يبذلون	ق�صارى	جهودهم	يف	ال�صيطرة	على	جنران	)1(.	

2	 الدار�ـــس	لتاريخ	جنـــران	خالل	القرون	الإ�صالميـــة	الو�صيطة	)ق3-11هـ/ق9-	.
17م(	ل	يجـــد	تاريخًا	وا�صحًا	لنجران	واأهلها،	وما	حتتوي	عليه	�صرية	اأحمد	بن	
�صليمان	من	معلومات	تعد	فائدة	عظيمة	اأن	نعرف	�صذرات	من	التاريخ	ال�صيا�صي	
واحل�صـــاري	للبـــالد	النجرانيـــة،	التـــي	عرفـــت	العديد	مـــن	الأديـــان،	والأمم،	
والأحداث	التاريخية	.	واإذا	كانت	جل	املادة	املحفوظة	يف	هذه	ال�صرية	تركز	على	
احلروب	واحلراك	ال�صيا�صي	والع�صكري،	اإل	اأنها	ل	تخلو	من	اإ�صارة	قيمة	وقليلة	
عن	اأ�صماء	بع�س	الأعالم	يف	جنران	خالل	القرن	ال�صاد�س	الهجري،	و�صور	من	
احليـــاة	الجتماعية	والقت�صادية،	وبع�س	املعوقات	مثـــل	انت�صار	اجلوع	والفقر.	
وحلـــول	اجلـــدب	والقحط	اأحيانًا،	وبع�ـــس	الآثار	ال�صلبية	التـــي	تخلفها	احلروب	
وال�صراعـــات	بني	النجرانيني	ورجالت	الأئمـــة	الزيدية	الذين	ياأتون	من	�صعدة	
ومـــا	حولها	بهدف	ال�صيطرة	على	جنران	والإقامة	فيها.	كما	ل	تخلو	ال�صرية	من	
ملحات	علمية	واأدبية	وق�صائد	�صعرية	يذكر	فيها	بع�س	اأعالم	اأو	معامل	جنران)2(.	
والإمـــام	عبـــد	هلل	بن	حمزة،	املعروف	بالإمام	املن�صور	بـــاهلل،	وينت�صب	اإىل	احل�صني	
بن	علي	بن	اأبي	طالب	)ر�صي	اهلل	عنه(،	عا�س	يف	بالد	اجلوف	باليمن	وعا�صر	ال�صلطان	
طغتكـــني	الأيوبي	)579-	593هـ/	1183-1196م(،	وقد	عانى	الإمام	اأثناء	نفوذ	و�صطوة	
ال�صلطـــان	الأيوبـــي	يف	اليمن،	وبعد	موته	ا�صتطـــاع	تو�صيع	نفوذه	يف	اأر�ـــس	اليمن	واإحلاق	

للمزيـــد	انظـــر:	ال�صفحات	الآنـــف	ذكرها	يف	احلا�صية	ال�صابقـــة	.	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جـــادًا	يدر�س	تاريخ	 	)1(
جنران	خالل	حكم	الإمام	اأحمد	بن	�صليمان	.

للمزيـــد	انظـــر:	ال�صفحات	الآنـــف	ذكرها	يف	احلا�صية	ال�صابقـــة	.	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جـــادًا	يدر�س	تاريخ	 	)2(
جنران	خالل	حكم	الإمام	اأحمد	بن	�صليمان	.
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الهزائـــم	بالأيوبيـــني)1(.	والإمام	املن�صور	بـــاهلل،	عبد	اهلل	بن	حمـــزة	�صاحب	علم	وبيان	
وثقافـــة،	ولـــه	العديد	من	املوؤلفـــات)2(،	اأما	�صريته	فقـــد	كتبها	اأحد	اأتباعـــه،	وهو:	فا�صل	
ابـــن	عبا�س	بـــن	علي	بن	حممد	بن	اأبـــي	القا�صم،	املعروف	باأبي	فرا�ـــس	بن	دعثم،	وجمع	
مادتها	ودر�صها	وحفظها	الدكتور/	عبدالغني	حممود	عبد	العاطي،	ون�صرها	يف	جملدين،	
بعنـــوان:	ال�صـــرية	ال�صريفـــة	املن�صورية	�صرية	الإمـــام	عبداهلل	بن	حمـــزة	)593-614هـ	
/116-1217م(،	وطبعت	يف	دار	الفكر	ببريوت	عام	)1414هـ/1993م(،	وتقع	يف	حوال	
)1040(	�صفحـــة	مـــن	القطع	املتو�صط،	م�صمولـــة	باحلوا�صي،	والفهار�ـــس،	واملقدمة	)3(.	
و�صـــرية	الإمام	املن�صور	ل	تختلـــف	كثريًا	عن	�صرية	الإمام	اأحمد	بـــن	�صليمان	بخ�صو�س	
بـــالد	جنـــران	وما	جاورها	مـــن	اأوطان	وادعة	وقحطـــان،	ففي	اأكر	مـــن	ع�صرين	�صفحة	
متفرقـــة	يف	كتـــاب	�صرية	الإمـــام	املن�صور	باهلل	يوجـــد	ذكر	واإ�صـــارات	عديدة	عن	عالقة	
دولـــة	هـــذا	الإمام	بالنجرانيني)4(.	فلم	يتوقف	الإمام	عبـــد	اهلل	بن	حمزة	من	ال�صعي	اإىل	
مـــد	نفوذه	اإىل	جنـــران،	واإر�صال	رجال	وعتـــاد	اإىل	الديار	النجرانية	مـــن	اأجل	ال�صيطرة	
عليهـــا	،اأو	على	اأجزاء	منها،	وعند	انت�صاره	وهيمنتـــه	على	بالد	جنرانية	يعني	عليها	من	
يدير	�صوؤونها،	لكن	النجرانيني،	وبخا�صة	قبائل	بنو	احلارث	بن	كعب	يقاومون	هذا	الغزو	
الزيـــدي،	ويطردونهـــم	.	وكانت	احلرب	�صجال	بينهم	وهم	معظـــم	الأوقات	يف	�صراعات	
دائمـــة	.	وهذه	احلروب	اأثرت	�صلبـــًا	على	ا�صتقرار	النا�س	يف	جنـــران،	ونالهم	الكثري	من	

اخلراب	والدمار	يف	عقاراتهم	ومزارعهم	وممتلكاتهم	)5(.	

	ملزيد	من	التف�صيالت	عن	نفوذ	الأيوبيني	يف	اليمن،	انظر	اجلرايف	اليمني،	املقتطف،	�س	127	وما	بعدها،	 	)1(
حممـــد	علـــي	م�صفر	ع�صريي	.	احليـــاة	ال�صيا�صية	ومظاهر	احل�صـــارة	يف	اليمن	يف	الع�صـــر	الأيوبي	)	569ـ	

626هـ(،	)	جدة	:	دار	املدين،	1405هـ/1985م(،	�س	37	وما	بعدها	.	
	مـــن	موؤلفاتـــه	:	كتاب	ال�صايف،	ويقع	يف	اأربعة	جملدات	.	انظـــر	:	غيثان	بن	جري�س	.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	 	)2(

اجلنوب،	ج3،		�س	338	.	
	للمزيد	من	ال�صروحات	عن	تاريخ	الإمام	واإجنازاته	انظر:	كتاب	ال�صرية	الآنف	ذكره	اأعاله	. 	)3(

	للمزيد	انظر	كتاب	)	ال�صرية	ال�صريفة	املن�صورية	...	(،	ج1،	�س	64،	177،	184،	205،	247،	254،	401،	 	)4(
424.	ج2،	�س	507،	528،	687،	693،	798	-800،	866،	906،	942	.

	اإن	الدار�ـــس	لل�صـــالت	بني	بـــالد	جنران	و�صعدة	منذ	القـــرن	)3-12هـ/9	-	18م(،	يجـــد	اأن	ال�صراعات	 	)5(
واحلـــروب	كانت	م�صتمـــرة	بينهم،	ودوافع	تلـــك	احلروب	عقديـــة	واقت�صادية،	فالدولـــة	الزيدية	يف	�صعدة	
و�صنعـــاء	كانت	ترغب	مد	نفوذها	الزيدي	على	جنران،	واأهل	جنران	مل	ير�صوا	بذلك،	حيث	كانوا	يف	بادئ	
الأمر	�صوافع،	ثم	جاءت	الدعوة	الإ�صماعيلية	ومدت	نفوذها	على	اأجزاء	من	بالد	جنران	وبخا�صة	بني	قبائل	
يام	.	كما	اأن	الأئمة	الزيديني	كانوا	يتطلعون	لل�صيطرة	على	جنران	ملا	تتميز	به	من	ثروات	زراعية	وحيوانية	
وغريهـــا	.	اما	اخلـــراب	الذي	كان	ي�صيب	اأر�س	جنـــران	ب�صبب	تلك	احلروب،	فهو	يتفـــاوت	من	حكم	اإمام	
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6ـ الإدري�سي، وياق�ت احلم�ي، والقزويني، وابن املجاور )ق5ـ 7هـ/ ق11ـ ق13م(.
حممــــد	الإدري�صي	ولــــد	يف	بالد	املغرب	يف	مدينــــة	�صبتة	عام	)493هـــــ/1100م(،	ق�صى	
معظم	حياته	يف	الرتحال،	وزار	بلدانًا	عديدة	يف	قارات	اآ�صيا،	واإفريقيا،	واأوروبا،	وجمع	رحالته	
يف	كتــــاب	اأ�صمــــاه	:	نزهة	امل�صتاق	يف	اخرتاق	الآفاق،	وبقي	هذا	الكتاب	ين�صب	لفرتة	طويلة	اإىل	
ملــــك	�صقلية	روجر	الثاين،	فيقال"  )كتاب	رجــــار	(،	اأو	)	الكتاب	الرجاري(،		لأن	هذا	امللك	
ا�صت�صــــاف	الإدري�صــــي،	و�صجعه،	ودعمه	علــــى	تاأليف	هذه	الرحلة،	وطبــــع	الكتاب	عدة	مرات،	
وترجم	اإىل	لغات	عديدة	)1(.	اأما	ياقوت	احلموي	فولد	يف	بالد	الروم	�صنة	)575هـ/1179م(،	
كان	رقيقًا	بيع	يف	اأ�صواق	بغداد،	ا�صرتاه	تاجر	بغدادي	اأ�صله	من	حماة	ا�صمه	ع�صكر	بن	اإبراهيم	
فن�صب	ياقوت	اإليه	وغلب	عليه	ا�صم	)	احلموي	(	اعتق	من	الرق	عام	)596هـ/1199م(،	وبقي	
يعمــــل	مع	�صيده	حتــــى	مات	الأخري،	ثم	ذهــــب	ياقوت	يف	رحالت	عديــــدة	اإىل	ال�صام،	وم�صر،	
واآ�صيــــا	ال�صغرى،	وجزيرة	العرب،	واإيران،	وبالد	ما	وراء	النهر،	وا�صتقر	يف	خوارزم،	وبداأ	يف	
تاأليــــف	كتابه	)	معجم	البلدان	(،	ويذكر	اأنــــه	انتهى	منه	يف	عام	)621هـ/1224م(،	ومات	يف	
حلــــب	�صنة	)626هـــــ/1228م(،	وله	موؤلفات	اأخرى	عديدة،	لكن	الــــذي	يهمنا	موؤلفه	)	معجم	
البلــــدان	(،	الذي	حقق	وطبع	اأكر	من	مرة،	اأمــــا	الطبعة	التي	اعتمدنا	عليها	يف	هذه	الدرا�صة	

فهي	طبعة	داري	�صادر	وبريوت	يف	لبنان	عام	)1404هـ/1984م(	)2(.	
القزوينـــي،	هـــو	اأبـــو	عبداهلل	زكريـــا،	ويعـــرف	بالأن�صـــاري،	ولد	يف	مدينـــة	قزوين	
�صنـــة	)600هـ/	1203م(،	�صافـــر	اإىل	بلدان	عديدة	يف	فار�س،	وال�صـــام،	والعراق،	وتوىل	
	الق�صـــاء	يف	مدينة	وا�صـــط	اأيام	اخلليفة	امل�صتع�صـــم	العبا�صي،	اآخر	خلفـــاء	بني	العبا�س	
)640-	656هــــ/1242-	1258م(،	له	موؤلفـــات،	ومنها	الذي	يهمنا	يف	هذا	البحث	:	اآثار	
البـــالد	واأخبـــار	العباد،	قام	بن�صـــره	وحتقيقه	امل�صت�صرق	و�صتنفلـــد،	واعتمدنا		على	طبعة	
بريوت	التي	�صدرت	عام	)1404هـ/1984م(	)3(.	وابن	املجاور	يو�صف	بن	يعقوب	من	اأهل	

لآخـــر،	اإل	ان	الدمار	والتلف	كان	م�صتمرًا	يف	مزارع	وعقارات	النجرانيني،	لأن	الزيديني	عندما	ي�صلون	اإىل	
ديـــار	جنران	يجدون	مقاومات	عنيفة	من	اأهل	البالد،	فـــال	يتورعون	من	اإحراق	مزارعهم،	وهدم	منازلهم	

واأ�صواقهم	نكاية	بهم	وتاأديبًا	لهم	.
الن�صخة	التي	اعتمدنا	عليها	يف	هذه	الدرا�صة،	طبعة	عامل	الكتب،	بريوت	عام	)1409هـ/1989م(	. 	)1(

انظـــر	الطبعة	نف�صها،	للمزيد	انظر:	رم�صان	اأحمد	رم�صـــان	.	الرحلة	والرحالة	امل�صلمون،	�س	188-177،	 	)2(
غيثان	بن	جري�س،		القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	ج9،	�س	157-158.	ج13،	�س	33-32	.

	للمزيـــد	عـــن	القزويني	انظر	ال�صفحات	الأوىل	يف	كتاب	)	اآثار	البـــالد	واأخبار	العباد	(،	�س	3	وما	بعدها،	 	)3(
اأحمـــد	رم�صـــان	اأحمد	الرحلة	والرحالة	امل�صلمون،	�س	97،	وما	بعدها،	غيثان	بن	جري�س،	القول	املكتوب	يف	

تاريخ	اجلنوب،	ج13،	�س	35-	36	.
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القرن	ال�صابع	الهجري،	ولد	عام	)601هـ/1207م(،	وهناك	من	ين�صبه	اإىل	بالد	ال�صام،	
واآخـــرون	يرجعون	ن�صبه	اإىل	فار�س	.	وله	كتـــاب	:	�صفة	بالد	اليمن	ومكة	وبع�س	احلجاز،	
ويعـــرف	اأي�صًا	با�صم	)	تاريخ	امل�صتب�صر(،	در�صه	وعلق	عليه	امل�صت�صرق	اأو�صكار	لوفغرين،	
وطبع	يف	مطابع	بريل	يف	ليدن	عام	)1951م(	.	والكتاب	يقع	يف	جزئني	يف	جملد	واحد)1(.	
يذكر	الإدري�صي	بالد	تهامة	واإطاللتها	على	البحر	الأحمر	من	ال�صرق،		وياأتي	�صرقها	
جبال	ال�صروات،	وي�صري	اإىل	اأنه	يقع	�صمن	هذه	اجلبال	مدن	عديدة	مثل:	�صعدة،	وجر�س،	
وجنران)2(	.	ويعدد	هذا	الرحالة	خماليف	مكة،	،	ويطلق	عليها	ا�صم	)	احل�صون(	ويقول	
منها	:	" بنجد	الطائف،	وجنران،	وقرن	املنازل،	وعكاظ،	وتربة،	وبي�صة،	وكتنة،	وجر�س،	
وال�صـــراة	")3(.	وجميع	هذه	البلدان	تقع	�صمن	بالد	ال�صروات،	ما	عدا	جنران	فاأجزاءها	
ال�صماليـــة	وال�صرقية	تدخل	يف	اأوطان	جند	وما	جاورها	.	وي�صف	جنران	وحوا�صر	اأخرى	
قريبـــة	منها،	فيقـــول	:	" مدينة	جر�س،	ومدينة	خيوان،	ومدينة	جنران	كلها	بالد	تتقارب	
يف	املقـــدار	والعمـــارة،	وبها	تدبـــغ	اجللود	اليمانيـــة	التي	ل	يبلغها	�صـــيء	يف	اجلودة،	ولها	
مـــزارع،	و�صياع،	ومكا�صب،	وجتارات	يتقلبون	فيهـــا	ويتعي�صون	منها،	وبني	جر�س	وخيوان	
وجنـــران	�صـــت	مراحل،		وكذلـــك	من	جر�س	اإىل	جنـــران	مثل	ذلـــك	")4(.	ويذكر	جنران	
وجر�ـــس	يف	مـــكان	اآخر	فيقول	:	" جر�ـــس	وجنران	متقاربتان	يف	الكـــرب	وبهما	نخل	كثري،	

وبهما	مدابغ	للجلود،	وهي	ب�صائعهم،	وبها	جتاراتهم	واأهلها	م�صهورون	بذلك")5(.	
ودون	ياقـــوت	احلمـــوي	بع�س	الآراء	حـــول	ت�صمية	جنران	بهذا	ال�صـــم،	ثم	اأورد	 	
�صروحـــًا	عن	و�صع	بالد	جنران	قبـــل	الإ�صالم،	وعن	الديانات	التـــي	كانت	موجودة	فيها،	

	انظر	الكتاب	نف�صه،	وللمزيد	انظر	ب�صري	اإبراهيم	ب�صري	.	" ابن	املجاور	:	درا�صة	تقوميية	لكتابه	)	تاريخ	امل�صتب�صر(.	 	)1(
بحـــث	مقـــدم		اإىل	الندوة	العاملية	الأوىل	لدرا�صة	تاريخ	اجلزيرة	العربيـــة،	جامعة	الريا�س	)	امللك	�صعود	(	)10-5	

جمادى	الآخرة	)1399هـ/1979م(	درا�صات	تاريخ	اجلزيرة	العربية	)	الكتاب	الثاين	(،	�س	41-	60	.
	هنـــاك	رحالـــون	اآخرون	مثـــل:	الإدري�صي	مل	يـــزوروا	هذه	املـــدن،	ومل	ي�صاهـــدوا	اأر�صها	ويلتقـــوا	ب�صكانها،	 	)2(
لكنهـــم	نقلـــوا	معلوماتهـــم	مـــن	م�صـــادر	اأو	رواة	اآخريـــن	.	والبـــالد	املمتـــدة	مـــن	جنـــران	اإىل	الطائـــف	
ماأهولـــة	بال�صـــكان	ويوجـــد	فيهـــا	ع�صـــرات	القـــرى	واملـــدن	والبلـــدان	القدميـــة	يف	تاريخهـــا	وح�صارتهـــا،	
	لكنهـــا	مازالـــت	بحاجـــة	اإىل	درا�صـــات	تاريخيـــة	واأثريـــة	تك�صـــف	�صيئـــًا	مـــن	ح�صارتهـــا	خـــالل	الع�صـــور	

	القدمية	والإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة	.
	الإدري�صي،	نزهة	امل�صتاق،	ج1،	�س	145	. 	)3(
	الإدري�صي،	نزهة	امل�صتاق،	ج1،	�س	151	. 	)4(

	نعـــم	مناطق	جر�س	)	ع�صري	(	وجنـــران	غنية	مبواردها	الطبيعية،	وثرواتهـــا	الزراعية	واحليوانية،	واأهلها	 	)5(
اأهـــل	�صجاعة	وباأ�س،	واأ�صحاب	كرم	ونخوة،	ومروءة،	وهم	جديـــرون	اإىل	اأن	ي�صدر	عنهم	ع�صرات	البحوث	

العلمية	.	
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و�صبـــب	قتل	ن�صارى	جنران	واإحراقهم	يف	الأخدود	)1(.	وكان	الأع�صى	يرتدد	على	جنران	

قبل	الإ�صالم،	وميدح	اأعيانها	ورموزها،	واأغلبهم	من	الن�صارى،	فيقول	:
ــــــا وكــــــــعــــــــبــــــــة جنــــــــــــــــــران حــــــــتــــــــم عــــلــــيـــــ بــــــاأبــــــوابــــــهـــــــ تــــــنــــــاخــــــي  حــــــتــــــى  ك 
ـــــــد املــــ�ــــســــيــــح وقــــــيــــــ�ــــــســــــاً هـــــــــم خـــــــــري اأربــــــابــــــهـــــــــــــانــــــــــــــزور يــــــــــزيــــــــــداً وعـــــــب
ـــــمـــــعـــــات بــــقــــ�ــــســــابــــهــــا)2(و�ــــــســــــاهــــــدنــــــا الــــــــــــــــورد والـــــيـــــا�ـــــســـــمــــــ يــــــــن واملـــــ�ـــــس

وكعبـــة	جنران	بناهـــا	بنو	عبداملدان	بن	الديان	من	بني	كعب	بلحارث	على	هيئة	بناء	
الكعبـــة	يف	مكة،	و�صموها	كعبة	جنـــران،	وكان	فيها	اأ�صاقفة،	وهم	الذيـــن	قابلوا	الر�صول	

)ملسو هيلع هللا ىلص(	يف	املدينة،	ودعاهم	اإىل	املباهلة)3(.	
وف�صـــل	ياقوت	بنـــاء	هذه	الكعبـــة،	واأ�صار	اإىل	ن�صـــارى	جنران	يف	�صـــدر	الإ�صالم،	
ومقابلتهـــم	للر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(،	ومكاتبتهم	على	دفع	اجلزية،	وكيف	اأخرجهم	اخلليفة	عمر	
ابن	اخلطاب	)ر�صي	اهلل	عنه	(	من	جنران	اإىل	الكوفة	باأر�س	العراق)4(.	وذكر	بع�صًا	من	

الأ�صعار	التي	قيلت	يف	جنران،	ومنها	قول	اأعرابي	:
ـــا  ـــرن قــــــد غــــبــــتــــم وحـــ�ـــس تـــــكـــــونـــــوا  ــــــواق ل  ونـــــزلـــــنـــــا اأر�ـــــــــســـــــــاً بـــــهـــــا الأ�ــــــســـــــ
�ــــــســــــراة جنـــــــــران رحـــلـــي  ــــاق وا�ـــــســـــعـــــاً يف  ــــتـــــ مــــ�ــــس اأين  غـــــــــــــــري  نــــــــاعــــــــمــــــــاً 

وقال	عطارد	بن	قرن،	اأحد	الل�صو�س،	وكان	قد	اأخذ	وحب�س	بنجران:	)5(
ــــيــــل حــــتــــى اأمـــــــــلــــه  ــــي الــــل فـــاأجـــلـــ�ـــس والــــنــــهــــدي عـــنـــــــدي جــالــ�ــسيـــــطـــــول عــــل
ومــ�ــســتــحــكــم الأقـــــفـــــال اأ�ـــســـمـــــــر يــابــ�ــسكـــــالنـــــا بــــــه كـــــبـــــالن يــــر�ــــســــف فــيــهــمــا 
ـــــذان اأمـــــــــار�ــــس تـــــذكـــــرت هـــــل يل مـــــن حـــمـــيـــم يــهــمــه ـــــل بــــنــــجــــران كــــبــــالي ال
ـــم  ـــــــدان فـــاإنـــهــــ عــبــيــد الــعــ�ــســا لـــو �ــســبــحــتــكــم فـــوار�ـــسفــــــاأمــــــا بــــنــــو عــــبــــد املــــــــ

	ياقوت،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	266ـ	268	.	انظر	القراآن	الكرمي	)	�صورة	الربوج	(	الآيات	)1ـ8(.	 	)1(
	امل�صدر	نف�صه،	ج5،	�س	268	. 	)2(

	انظر:	�صورة	اآل	عمران،	الآيات	)	61ـ	66	(	.	 	)3(
	ياقوت،	معجم	البلدان،	ج5،	�س	269ـ	271	.	للمزيد	انظر	غيثان	بن	جري�س،	جنران	)ق1ـ	ق4هـ(،	�س51	وما	 	)4(	

	بعدها	.	
	امل�صدر	نف�صه،	ج5،	�س	270ـ	271	. 	)5(
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وينقـــل	القزوينـــي	معلوماته	عـــن	جنران	من	م�صـــادر	�صبقته،	مثـــل	ياقوت	احلموي	
وغـــريه،	ويذكر	اأن	جنران	مـــن	خماليف	اليمن	من	ناحية	مكـــة،	بناها	جنران	بن	زيدان	
ابـــن	�صباأ	بن	ي�صجب،	ويورد	تف�صيالت	عن	�صهداء	جنران	قبل	الإ�صالم،	وكيف	مت	قتلهم	
واإحراقهـــم)1(،	وي�صجل	ما	كتبه	ابن	الكلبي	عـــن	كعبة	جنران،	فقال:" اأنها	كانت	قبة	من	
اأدم	مـــن	ثالثمائـــة	جلـــد،	اإذا	جاءها	اخلائف	اأمـــن،	اأو	طالب	حاجة	ق�صيـــت	حاجته،	اأو	

م�صرتفد	اأرفد	.."	)2(.	
وكتاب	ابن	املجاور	)	تاريخ	امل�صتب�صر(	ي�صتمل	على	معلومات	جيدة	عن	تركيبة	الأر�س	
وال�صـــكان	يف	املنطقة	املمتـــدة	من	جنران	اإىل	الطائف،	فذكر	تعدد	القرى	والع�صائر	يف	هذه	
البـــالد،	وذكر	اأنهم	كانوا	م�صتقلني	يف	جميع	اأمورهم،	ويديـــر	�صوؤونهم	�صيوخهم	واأعيانهم،	
ونـــوه	اإىل	رخـــاء	اأر�صهم	فهـــم	امل�صدر	الرئي�صـــي	يف	ت�صدير	احلبوب	واملوا�صـــي	اإىل	اأ�صواق	
احلجـــاز،	ومل	يغفل	الإ�صـــارة	اإىل	منازلهم	وقراهـــم	املبنية	باحلجر	واجل�ـــس،	ويف	قراهم	
املنـــازل	ال�صغرية	واملتو�صطة	والق�صـــور	واحل�صون	كل	ح�صب	اإمكاناتـــه	املادية،	ويفهم	من	
ذلـــك	اأنهـــم	اأ�صحاب	متدن	وح�صـــارة،	حتى	واإن	عا�صـــوا	يف	عزلة	ب�صبـــب	�صعوبة	ت�صاري�س	
بالدهـــم)3(.	وي�صـــري	اإىل	الطريق	التـــي	تخرج	من	جنـــران	اإىل	جند،	كما	ي�صـــرد	املحطات	
وامل�صافـــات	علـــى	الطريق	التي	تخـــرج	من	اأر�س	يـــام	يف	جنران	اإىل	بالد	وادعـــة،	ورفيدة،	
وطريـــب	واأجـــزاء	اأخـــرى	يف	�صروات	ع�صـــري	)4(.	ويف	عنـــوان	جانبي	�صماه:	مـــن	�صعدة	اإىل	
جنران،	اأ�صار	اإىل	بع�س	الأمكنة	يف	منطقة	جنران،	ودون	طبيعة	اجلانب	العقدي	يف	جنران	
خالل	القرن	)7هـ/13م(،	فقال:	" مدينة	الأ�صل	جنران،	وعليها	املعول	يف	البيع	وال�صراء،	
وينق�صـــم	اأهلها	اإىل	ثالث	ملـــل	:	ثلث	يهود،	وثلث	ن�صارى،	وثلث	م�صلمني	.	فامل�صلمون	الذين	

بها	ينق�صمون	على	ثالث	مذاهب	:	ثلث	�صافعية،	وثلث	زيدية،	وثلث	مالكية	")5(.	
وهـــذا	الو�صف	نادرًا	ما	جنده	عند	غريه،	وقد	اأ�صدى	لنـــا	هذا	الرحالة	ف�صاًل	كبريًا	
اأن	اأطلعنـــا	علـــى	�صورة	ناق�صة	عـــن	الرتكيبـــة	ال�صكانية	يف	بالد	جنران	خـــالل	القرون	
الإ�صالميـــة	والو�صيطة،	فلم	يكن	جميع	ال�صـــكان	م�صلمني،	واإمنا	�صاركهم	اأ�صحاب	عقائد	

	القزويني،	اآثار	البالد	واأخبار	العباد،	�س	126	. 	)1(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	126	. 	)2(

	للمزيد	انظر	:	ابن	املجاور،	تاريخ	امل�صتب�صر،	ج1،	�س	26،	27،	37ـ	38،	غيثان	بن	جري�س،	القول	املكتوب	 	)3(
يف	تاريخ	اجلنوب،	ج3،	�س	339ـ	341	.

	ابن	املجاور،	تاريخ	امل�صتب�صر،	ج2،	�س	208	. 	)4(
	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	208	ـ	209	. 	)5(
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�صماوية	اأخرى	كاليهود	والن�صارى،	مع	اأن	اأغلبهم	من	اأ�صل	عربي،	ورمبا	بع�س	الن�صارى	

واحتمال	اليهود	قد	جاءوا	اإىل	جنران	من	بلدان	غري	عربية	واإ�صالمية)1(.
7ـ اأبــ� الفــداء، وابــن ف�ســل اهلل، وتاج الديــن عبد الباقــي، وكتاب ن�ر 

املعارف ) ق7ـ ق10هـ/ق13ـ ق16م( )2(
اأبـــو	الفداء	عمـــاد	الدين	اإ�صماعيل	بـــن	علي	بن	حممود	بن	اأيوب	مـــن	مواليد	مدينة	
دم�صق	عام	)672هـ/1273م(،	واأبو	الفداء	من	اأ�صرة	رفيعة	امل�صتوى	يف	بالد	ال�صام،	فكان	
جـــده	اأمريًا	على	حلـــب،	وتقلد	اأبو	الفداء	بع�س	الأعمال	الإدارية	يف	ع�صر	املماليك،	ومن	
اآخـــر	اأعماله	اأن	اأ�صبح	حاكمًا	ملدينة	حماة،	ولقب	بامللك	املوؤيد	�صنة	)720هـ/1320م)3(.	
واألـــف	اأبو	الفداء	بع�س	الكتـــب،	ومنها	كتاب	)	تقومي	البلـــدان	(،	ويحتوي	على	معلومات	
قيمـــة	يف	علوم	التاريخ،	والريا�صيـــات،	واجلغرافيا،	ويعد	اأبو	الفـــداء	من	اأعظم	موؤرخي	
وجغـــرايف	القـــرن	الثامـــن	الهجري	)	الرابـــع	ع�صر	امليـــالدي(	،	ُترجمت	نبـــذ	من	كتابه	
	)تقـــومي	البلـــدان(	اإىل	بع�س	اللغات	الأوروبية،	كما	ن�صر	كامـــاًل	لأول	مرة	يف	باري�س	عام
	)1848م(	)4(.	وي�صري	اأبو	الفداء	اإىل	جنران،	فيقول	:	" جنران	بليدة	بها	نخيل،	وت�صتمل	
علـــى	اأحياء	مـــن	اليمن،	ويتخذ	بهـــا	الأدم،	وهي	عن	�صنعاء	ع�صـــر	مراحل،	وجنران	بني	
عـــدن	وح�صرمـــوت،	يف	جبال	ولها	اأ�صجـــار،	وي�صري	من	مكة	اإىل	جنـــران	يف	نحو	ع�صرين	
يوميـــًا،	يف	طريق	معتدل،	وجنران	من	بالد	همدان	بني	قرى	ومدائن	وعمائر	ومياه	")5(.	

	مـــا	اأ�صبـــه	الليلة	بالبارحة	فال�صائح	اليـــوم	يف	عموم	بالد	جنران،	او	اجلنوب	ال�صعـــودي،	اأو	اململكة	العربية	 	)1(
ال�صعودية	يجد	معظم	�صكان	البالد	عربًا	م�صلمني،	اإل	اأنه	يخالطهم	اأي�صًا	اأجنا�س	غري	عربية	وغري	م�صلمة،	
فهنـــاك	بع�س	الن�صـــارى،	والبوذيني،	واملجو�س،	ول	ي�صتبعد	اأن	يكون	هناك	من	يدين	بالديانة	اليهودية،	اإل	

اأنهم	م�صترتين	حتت	اأ�صماء	وجن�صيات	اأخرى.
	ذكرنا	من	القرن	)7-10هـ/ق13-16م(،	وهذه	الفرتة	يف	عموم	�صبه	اجلزيرة	العربية	جمهولة	اإىل	درجة	 	)2(
كبـــرية،	واإن	ُذكـــرت	بع�س	املدن	واحلوا�صر	يف	اليمن،	اأو	احلجـــاز،	اأو	البحرين	فال	يتجاوز	ذكرها	�صذرات	
قليلـــة	جـــدًا	ل	تعطينًا	�صورة	وا�صحة	عن	تاريخ	البالد	والنا�ـــس	.	وهناك	بع�س	امل�صادر	احلجازية	واليمنية	
اأ�صـــارت	ب�صـــكل	حمدود	اإىل	اأمكنة	واأحداث	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	وجنـــران،	واأبو	الفداء،	وابن	ف�صل	اهلل،	
وتـــاج	الديـــن	عبدالباقي	من	اأولئـــك	الذين	اأ�صاروا	ب�صكل	خجـــول	اإىل	ت�صاري�س	وثـــروات	وتاريخ	ال�صروات،	
وم�صـــادر	اأخرى	قليلة	فعلت	مثل	ما	فعلوا	.	وناأمـــل	اأن	نرى	اأحد	طالبنا	يف	برنامج	الدرا�صات	العليا،	بق�صم	
التاريخ،	جامعة	امللك	خالد	فيجمع	هذه	النتف	وال�صذرات	املتناثرة	يف	م�صادر	الع�صور	الإ�صالمية	الو�صيطة.
	انظـــر	:	اأحمـــد	رم�صان	اأحمد	.	الرحلة	والرحالة	امل�صلمون،	�ـــس	197ـ	208،	ابن	جري�س،	القول	املكتوب	يف	 	)3(

تاريخ	اجلنوب،	ج13،	�س	38.
	الذي	اعتنى	مبراجعة	هذه	الطبعة	وت�صحيحها	رينود	والبارون	ماك	كوكني	دي	�صالن،	وطبع	بدار	الطباعة	 	)4(

ال�صلطانية	يف	باري�س،	ثم	�صورته	دار	�صادر	يف	بريوت	واأعادت	ن�صره	.
	انظر	:	اأبو	الفداء،	تقومي	البلدان،	�س	92ـ	93	. 	)5(
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ويظهر	على	ن�صو�س	اأبو	الفداء	عدم	الدقة	يف	املعلومات،	فهو	ينقل	وي�صمع	من	الآخرين،	
ومل	يـــزر	جنـــران،	فاأعظم	القبائل	التـــي	تقطن	جنران	من	يام	ولي�س	همـــدان،	وقوله	اإن	
الطريق	بني	مكة	وجنران	معتدلة،	فهذا	قول	غري	�صحيح،	واإمنا	هي	طريق	�صعبة	ووعرة	
يف	حزونهـــا	وم�صالكهـــا،	وجنران	لي�صت	اأحيـــاء	من	اليمن،	واإمنا	كانت	بـــالد	م�صتقلة	يف	
�صوؤونهـــا	ال�صيا�صيـــة	والإداريـــة،	مـــع	اأن	الأئمة	الزيديني	كانـــوا	ي�صعون	لل�صيطـــرة	عليها،	
لكنهم	مل	ي�صتطيعـــوا،	واإن	دخلها	بع�صهم	لفرتة	حمدودة،	فالنجرانيون	يحاربونهم	حتى	

يخرجوهم	من	بالدهم	)1(.	
وابـــن	ف�صل	اهلل	العمري	من	مواليد		بالد	ال�صام	عـــام	)700هـ/1301م(،	عا�س	يف	
دم�صـــق،	وتوىل	بع�ـــس	الأعمال	يف	ع�صر	دولـــة	املماليك،	واألف	كتب	عديـــدة،	من	اأهمها	
مو�صوعتـــه	املو�صومـــة	:	م�صالـــك	الإب�صـــار	يف	ممالـــك	الأم�صار،	تقع	يف	عـــدة	جملدات،	
واجلـــزء	الذي	يخ�صنا،	يدر�س	ممالك	م�صر	وال�صام	واحلجاز	واليمن،	حققه	اأمين	فوؤاد	
�صيـــد،	وطبعه	ون�صره	املعهد	الفرن�صي	لالآثار	ال�صرقيـــة	بالقاهرة)2(	.	ول	جند	هذا	املوؤرخ	
والرحالـــة	يذكـــر	�صيئًا	م�صتقاًل	عن	بالد	جنران،	لكنه	يتحـــدث	عن	بالد	اليمن	وحكامها	
مـــن	بني	ر�صـــول	يف	تعز	والأجزاء	ال�صاحليـــة	والتهامية،	ودولة	الأئمـــة	الزيدية	يف	�صعدة	
و�صنعـــاء،	وي�صري	اإىل	بالد	ال�صروات	املمتدة	من	�صعـــدة	اإىل	الطائف)3(.	ومما	ذكره	عن	
هـــذه	البالد	الوا�صعة	نكاد	ندرك	�صيئًا	من	تاريخ	اأر�س	و�صكان	جنران،	فذكر	مناخ	جنود	
اليمـــن	وجنران،	فهي	باردة	الهواء	طيبة	امل�صكـــن)4(،	واأ�صار	اإىل	�صمال	اليمن	وتكر	فيها	
احل�صـــون	والقالع	احل�صينة	)5(،	والقالع	واحل�صون	موجودة	يف	معظم	بالد	ال�صراة	من	
�صنعاء	اإىل	الطائف	.	ومن	حيوانات	مرتفعات	اليمن	وجنران	وال�صراة	اجلمال،	واحلمري،	
واخليـــول،	واأنواع	الدواب	من	البقر	والغنم	والطري)6(،	ويوؤكد	على	كرة	الأمطار	يف	جبال	
اليمـــن	وال�صروات	وجنـــران	)7(	.	ويذكر	نقاًل	عن	بع�س	الرواة،	�صـــورًا	من	حياة	الأ�صواق	

	ال�صـــراع	بـــني	النجرانيـــني	والأئمة	الزيديـــة	يف	�صعدة	و�صنعـــاء	كان	م�صتمـــرًا	خالل	القـــرون	الإ�صالمية	 	)1(
الو�صيطـــة	واأوائل	الع�صر	احلديث،	والزيديون	طامعون	يف	ال�صيطـــرة	على	اأر�س	جنران،	لكنهم	مل	يحققوا	

ذلك،	وكانت	احلروب	�صجاًل	بني	الطرفني	.
	الكتاب	يقع	يف	اأكر	من	)200(	�صفحة	من	القطع	الكبري،	وتاريخ	الن�صر	غري	معروف	. 	)2(

	انظر	ابن	ف�صل	اهلل	العمري،	م�صالك	الأب�صار،	�س	149ـ	170. 	)3(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	149	. 	)4(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	149	. 	)5(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	154	. 	)6(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	154	. 	)7(
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والبيع	وال�صراء	يف	مدن	وحوا�صر	اليمن	وجنران	ورمبا	ال�صروات،	فلم	يكن	هناك	اأ�صواق	
دائمـــة،	واإمنـــا	يعقد	يوم	يف	الأ�صبـــوع	ورمبا	ال�صهر	جتلـــب	فيه	الأجـــالب،	ويخرج	اأرباب	
ال�صناعات	والب�صائع	ب�صائعهم	على	اختالفهـــا،	وتقام	الأ�صواق	الأ�صبوعية	اأو	ال�صهرية،	
وُيبـــاع	فيهـــا	وُي�صرتى،	ويذكر	اأن	املعمـــولت	من	املاآكل	يف	الأ�صواق	قليلـــة،	ومن	اأراد	�صيئًا	
عملـــه	بنف�صه	)1(.	وهذه	الأ�صواق	التي	ير�صدها	ابن	ف�صل	اهلل	العمري	كانت	هي	ال�صائدة	
يف	عمـــوم	�صبه	اجلزيرة	العربيـــة	اإىل	الن�صف	الثاين	من	القرن	)14هــــ/20م(،	واليوم	
اأ�صبحـــت	الأ�صـــواق	حديثة	وع�صرية	وتعمل	طوال	النهار	و�صاعـــات	من	الليل،	وتنوعت	يف	
اأماكنهـــا	وم�صاحاتها،	واإداراتهـــا،	وب�صائعها	)2(،	وي�صري	اإىل	طبقـــات	املجتمع	يف	ال�صكن	
و�صروريـــات	احلياة،	ويوؤكد	علـــى	اأن	اأعيان	القوم	من	ال�صيوخ	والأمراء	والأغنياء	يعي�صون	
حيـــاة	رغيدة	وطيبة	مقارنة	بالفقراء	واملعوزين	)3(.	وي�صف	ال�صكان	والأر�س	املمتدة	من	
�صعـــدة	وجنـــران	اإىل	الطائـــف،	فيقول	عنهم	" جبـــال	�صاخمة،	ذات	عيـــون	دافقة	ومياه	
جارية،	على	قـــرى	مت�صلة،	الواحدة	اإىل	جانب	الأخرى،	ولي�صت	الواحدة	تعلق	بالأخرى،	
لـــكل	واحدة	اأهـــل	يرجع	اأمرهـــم	اإىل	كبريهم،	ل	ي�صمهـــم	ُملُك	َمِلـــٍك	ول	يجمعهم	حكم	
�صلطـــان،	ول	تخلو	قرية	منها	من	اأ�صجار	وعرو�س	ذوات	فواكه	اأكرها	العنب	واللوز،	ولها	
زرع	اأكرهـــا	ال�صعري،	ولأهلها	ما�صية	اأعوزتهـــا	الزرائب	و�صاقت	بها	احلظائر)4("،	وقال	
عنهـــم	اأي�صـــًا:	" اأنهـــم	اأهـــل	جنـــدة	وباأ�ـــس،	و�صجاعـــة	وراأي،	غـــري	اأن	عددهـــم	قليـــل،	

و�صالحهم	لي�س	بكثري،	ل�صيق	اأيديهم،	وقلة	دخل	بالدهم	")5(.	
وتـــاج	الديـــن	عبدالباقـــي	بـــن	عبداملجيـــد	اليمـــاين	املخزومـــي،	ولد	يف	مكـــة	�صنة	
)680هــــ/1281م(،	وقيل	يف	عـــدن،	كان	�صغوفًا	بالرحلة،	�صافـــر	من	عدن	اإىل	احلجاز،	
و�صـــار	اإىل	م�صر	وال�صام،	ثم	عاد	اإىل	اليمن	وتوىل	من�صب	الإن�صاء	يف	ع�صر	امللك	املوؤيد	
الر�صويل	يف	العقدين	الثاين	والثالث	من	القرن	)8هـ/	14م(،	ومل	تطل	اإقامته	يف	اليمن	

	امل�صدر	نف�صه،	�س	156	. 	)1(
	حبـــذا	اأن	نرى	باحثني	جادين	يدر�صون	الأ�صواق	القدميـــة	واحلديثة	يف	هيئة	بحوث	مقارنة،	وهذا	املو�صوع	 	)2(

جديد	وجدير	وي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	ع�صرات	الكتب	والبحوث	والر�صائل	العلمية	.
	ابن	ف�صل	اهلل	العمري،	م�صالك	الأب�صار،	�س	159	. 	)3(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	167	. 	)4(
	امل�صـــدر	نف�صه،	�س	168	.	هذه	ال�صروحات	التـــي	يذكرها	ابن	ف�صل	اهلل	عن	اأهل	جنران	وال�صروات	خالل	 	)5(
القرن	)8هـ/14م(،	عا�صرتها	و�صاهدت	اأهل	هذه	البالد	يعي�صون	وميار�صون	ما	ذكر	يف	العقود	الأخرية	من	

القرن)14هـ/20م(.
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ب�صبـــب	ال�صراعات	على	ال�صلطة	بـــني	اأبناء	الدولة	الر�صولية،	وتـــويف	يف	بالد	ال�صام	عام	
)743هــــ/1342م(	.	لـــه	موؤلفات	كثـــرية	منها	:	)1(	الكتفاء	بحل	األفـــاظ	ال�صفاء	.)2(	
خمت�صـــر	ال�صحـــاح	.	)3(	مطـــرب	ال�صمـــع	يف	حديـــث	اأم	زرع.)4(	اإ�صـــارة	التعيـــني	يف	
طبقـــات	النحاة	واللغويـــني	.	)5(	مقامة	بعنوان	:خال�صة	احلكم	يف	املفا�صلة	بني	ال�صيف	
والقلـــم)1(،	وكتابـــه:	)	بهجـــة	الزمن	يف	تاريخ	اليمـــن	(،	األفه	امللك	الظاهـــر	اأ�صد	الدين	
بـــن	اأيوب،	وقـــام	عبداهلل	حممد	احلب�صـــي،	وحممد	اأحمد	ال�صنبـــاين	بدرا�صة	خمطوطة	
هـــذا	الكتـــاب	ون�صرهـــا	يف	دار	احلكمة	اليمانية	عـــام	)1408هــــ/1988م(	)2(،	والكتاب	
يقـــع	يف	)335(	�صفحـــة	مـــن	القطع	املتو�صط	،حتـــدث	فيه	املوؤلف	عن	تاريـــخ	اليمن	منذ	
فجـــر	الإ�صالم	حتى	العقـــد	الثالث	من	القرن	)8هــــ/ق14م(	)3(.	و�صجل	بع�س	الأحداث	
ال�صيا�صيـــة	التي	ورد	لنجران	ذكـــر	فيها	.	ففي	عهد	اخلليفة	معاوية	بن	اأبي	�صفيان	)41-
60هــــ/661-	679م(	�صري	جي�صًا	اإىل	اليمن	وجنـــران	وال�صراة	حتت	قيادة	ب�صر	بن	اأرطاأة	
الفهـــري	من	اأجل	ال�صيطرة	عليها،	وعنـــد	و�صوله	اإىل	الطائف	وال�صراة	وجنران	ت�صدى	له	
بع�ـــس	رجالهـــا	فقاتلهم	ب�صر	وخرب	الكثـــري	من	دورهم	وعقاراتهـــم)4(.	وي�صري	هذا	املوؤرخ	
اإىل	الدولـــة	الزياديـــة	يف	زبيـــد	)203-412هــــ/818-1021م(،	ويوؤكـــد	اأن	حكامها	مدوا	
نفوذهم	اإىل	جنران	وال�صروات)5(.	ورمبا	كان	نفوذ	هذه	الدويلة	يف	جنران	واجلبال	�صكليًا	
ولي�ـــس	فعليًا،	لأن	القبائـــل	و�صيوخها	هم	اأ�صحاب	ال�صيطرة	الفعلية	على	بالدهم	.	وهذا	ما	
ذكرتـــه	م�صادر	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة،	وما	�صجلتـــه	واأكدت	عليه	الوثائق	يف	الع�صر	
احلديـــث	من	القرن)10-14هــــ/ق16-20م()6(،	ويف	نهاية	القرن	)4هـ/10م(	يذكر	ابن	
عبداملجيـــد	الإمام	املن�صور	القا�صم	العياين،	الذي	ترك	م�صقط	راأ�صه	يف	وادي	ترج	وذهب	

		للمزيد	انظر:	تاج	الدين	عبد	الباقي	بن	عبد	املجيد	.	بهجة	الزمن	يف	تاريخ	اليمن		)	�صنعاء	:	دار	احلكمة	 	)1(
اليمانية،	1408هـ	/1988م(،	�س	107	.

	امل�صدر	نف�صه	. 	)2(
	امل�صدر	نف�صه،	والكتاب	يقع	يف	)335(	�صفحة	. 	)3(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	23	. 	)4(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	38	. 	)5(
	هنـــاك	م�صـــادر	قدمية	مثـــل:	موؤلفات	نا�صر	خ�صرو،	وابـــن	جبري،	وابن	املجاور،	وابـــن	ف�صل	اهلل	العمري،	 	)6(
والنويـــري،	وغريها	اأكدت	على	ا�صتقاللية	بالد	ال�صروات	وجنـــران	خالل	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة.	اأما	
الوثائـــق	احلديثة	فذكرت	الكثري	من	الأمثلة	التي	تدور	حول	احلروب	وال�صراعات	القبلية	يف	�صبه	اجلزيرة	
العربية،	وكيف	كانت	القبائل	تتحالف	وتتكتل	�صد	بع�صها	البع�س،	وكل	ع�صرية	اأو	قبيلة	حتافظ	وتدافع	عن	

ا�صتقاللها	يف	اأر�صها	.
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اإىل	�صعـــدة،	و�صـــار	اإمامًا	للدولة	الزيدية	لب�صع	�صنـــوات،	وحماربته	لأهل	جنران	عندما	
خالفـــوه	وثاروا	�صـــده،	قال:	" فجمع	لهم	جمعـــًا	عظيمًا،	و�صري	اإليه	ابـــن	اأبي	الفتوح	ابن	
عمه	املوفق	بن	يو�صف،	و�صارت	اإليه	حا�صد	وبكيل	اأبناء	همدان،	والزيدي	يف	اأهل	�صنعاء،	
و�صار	نحو	جنران	يف	جموعه	فهدم	بها	عدة	ح�صون	،واأ�صر	منهم	جماعة	كثرية،	ثم	رجع	
اإىل	عيـــان")1(.	ويذكر	بع�س	حـــكام	�صنعاء	وماأرب	و�صعدة	يف	ع�صـــر	الدولة	ال�صليحية	
)429-	569هــــ/1037-1173م(	وبعد	�صقوطها،	ومناو�صاتهـــم	ال�صيا�صية	واحلربية	مع	

اأهل	جنران)2(	.
وكتـــاب:	)	نـــور	املعـــارف	(	ملوؤلف	جمهول	يدر�ـــس	التاريخ	القت�صـــادي	والجتماعي	
لبـــالد	اليمـــن	ب�صـــكل	خا�س،	وللعـــامل	الإ�صالمـــي	ب�صـــكل	عـــام	)3(،	ومادة	هـــذا	الكتاب	
ت�صتمـــل	علـــى	وثائق	قانونية	وماليـــة	مت	جتميعها	يف	اآخر	عهد	ال�صلطـــان	املظفر	الر�صويل	
)694-695هــــ/1294-1295م(،	وهي	ت�صور	الطـــرق	والأدوات	التي	ا�صتخدمتها	اإدارة	
الدولـــة	الر�صولية	من	اأجل	اإر�صاء	�صلطاتها	ال�صريبية	على	�صائر	القطاعات	القت�صادية،	
وقــــد	�صجلــــت	جوانب	متعــــددة	من	احلياة	احل�صاريــــة	.	يف	اليمن	يف	القــــرن	)7هـ/13م()4(،	
مثـــل:	تنظيـــم	الإنتاج،	والتبـــادلت	التجاريـــة،	واآليات	�صبطهـــا	من	قبـــل	الإدارة	املالية،	
وتقدمي	قوائم	باملواقع	احلرفية،	وتقنيات	ال�صنع،	وطبيعة	املواد	الأولية	وم�صادرها،	وكل	
املنتجات	احلرفية	:	كاملالب�س،	والأ�صلحة،	واملجوهرات	،وامل�صنوعات	اجللدية،	والأحذية،	
وال�صجاد،	واخلزف،	والأدوات	املنزلية	امل�صنوعة	من	الزجاج	واخلزف	واخل�صب	واحلجر،	
ويحتـــوي	الكتاب	على	اأدوات	واأنظمة	وقوانني	�صيا�صيـــة،	واإدارية،	ومالية	ت�صب	يف	خدمة	
بنـــاء	الدولـــة	وتطورها	.	وجميع	مادة	الكتاب	تدور	يف	فلك	الدولـــة	الر�صولية،	اإل	اأن	كثري	
من	الأدوات،	وال�صلع،	والتجارات	املذكورة	ت�صل	اإىل	مدن	وحوا�صر	واأ�صواق	عديدة	داخل	
اجلزيـــرة	العربية	وخارجها	.	وكون	جنران	تقع	يف	حميـــط	جنوب	جزيرة	العرب	وقريبة	

	تـــاج	الدين	عبدالباقي،	بهجـــة	الزمن،	�س	60ـ61.	حروب	العياين	واأبنائـــه	واأحفاده	مع	اأهل	جنران	خالل	 	)1(
القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	مو�صوع	جديد	مل	يدر�س	وي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	بحث	اأو	ر�صالة	علمية	.

	جنران	كانت	مطمعًا	لبع�س	القوى	ال�صيا�صية	اليمنية،	وبخا�صة	التي	ظهرت	يف	�صعدة	و�صنعاء	وماحولها،	 	)2(
لكـــن	اأهـــل	جنران	ممثلة	يف	قبائـــل	بنو	احلارث	بن	كعـــب	ثم	يام	كانـــوا	باملر�صاد	لتلك	الأطمـــاع،	ومن	ثم	

فاحلرب	كانت	م�صتمرة	بني	تلك	الأطراف.	.
	كتـــاب	:	نـــور	املعارف	يف	نظـــم	وقوانني	واأعراف	اليمن	يف	العهد	املظفري	الـــوارف،	ملوؤلف	جمهول	.	حتقيق	 	)3(
حممـــد	عبدالرحيـــم	جازم،	مطبوعـــات	املعهد	الفرن�صـــي	لالآثار	والعلـــوم	الجتماعية	ب�صنعـــاء	)	�صنعاء،	

1424هـ	/2003م(	.	
	امل�صدر	نف�صه	.	انظر	اجلزئني	يف	حوايل	األف	�صفحة	.	 	)4(
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مـــن	حوا�صر	اليمـــن	فاإن	لها	�صالت	�صيا�صيـــة	وجتارية	مع	غريها،	وفيهـــا	جتارات	و�صلع	
ت�صـــدر	منها	اإىل	اأ�صقاع	املعمورة	.	واأنواع	الق�صب	النجـــراين)1(،	اأحد	الب�صائع	امل�صهورة	
التـــي	ا�صار	اإليهـــا	كتاب	)	نور	املعارف	(	فذكر	:	" من	ذلـــك	الأبي�س،	منه	ي�صمى	بيا�س،	
وهـــو	مييل	اإىل	التق�صف،	وهو	من	اأنواعه	اجليدة،	وهـــو	الذي	يحمل	اإىل	اليمن،	والأ�صود	
فيه	ي�صمى	�صواد،	وهو	نوعان،	فنوع	منه	�صغري	احلب	�صغار	النوى	كثري	اللب	جيد	الطعم	
لذيـــذ،	وهو	اأجود	النوعـــني،	ونوع	كبري	احلب	كبار	النوى،	قليـــل	اللب،	وطعمه	غري	لذيذ،	
ونـــوع	ي�صمى	القفيفات	وهو	نادر	قليل	،و�صفتـــه	اأ�صود	ي�صبه	حبه	حب	البندق	ونواه	�صغار،	
وطعمـــه	األذ	طعم،	واإذا	فرك	تق�صف،	واإذا	اأكل	تعلـــك	يف	الفم)2(،	ونوع	ي�صمى	الفيح	من	
اأح�صنه	واأطيبـــه،	فاإذا	يب�س	كان	راأ�س	احلبة	اأبي�س	واأ�صفلها	اأخ�صر)3(،	وهو	كثري	ال�صحم	
يتعلك	يف	الفم	عند	الأكل،	فهذه	جملة	اأنواع	الق�صب)4(،	وهو	يرطب،	فمن	اأحب	اأن	يجعله	
ق�صبـــًا	يب�صه،	ومن	اأحب	اأن	يرجز)5(،	وياأخذ	منه	دب�صًا)6(،	وحفظه	يكون	يف	اآخر	�صهر	اآب	
واأول	اأيلـــول،	واحل�صـــف	منه	ل	قيمة	له	)7(،	بل	يخلط	يف	اجليـــد	ل	الزغل")8(.	وي�صري	اإىل	
اأنواع	الزبيب،	فيذكر	:	" النجراين،	وهو	الأ�صود	الكبار	من	بالد	وادعة)9(،	يقطف	ويحمل	
اإىل	اجلـــرن	)	البيـــادر(	.	والأخ�صر	يقطف	من	حظريته	ويعلـــق	فيها،	بحيث	ي�صرب	املاء	
الـــذي	فيه،	فـــاإذا	يب�س	ن�صر	على	الأنطـــاع،	اأو	على	الغراير)10(	.	والأبقـــع	:	اأخ�صر	واأحمر	

	امل�صدر	نف�صه	. 	)1(
	اأي	�صار	مثل	اللبان	)	العلك	(	اأثناء	امل�صغ	. 	)2(

	مل	نعـــد	نـــرى	هذا	النوع	من	التمـــر	يف	جنران،	بل	اإن	بع�س	امل�صادر	تذكر	وجـــود	�صجر	النخيل	يف	جنران،	 	)3(
واليوم	اأ�صبحت	نادرة	الوجود	.

	جتولت	يف	عموم	بالد	تهامة	وال�صراة،	ووجدت	اأ�صجار	النخيل	قليلة	يف	اأنحاء	البالد،	ما	عدا	بي�صة	امل�صهورة	بالتمر	 	)4(	
	)	ال�صفـــري(	.	ومتـــور	بي�صـــة	كانت	كثرية	اإىل	بدايـــات	هذا	القرن	)15هـ/20م(،	ثـــم	زاد	القحط	وكرت	
الأمرا�ـــس	التي	ت�صيب	اأ�صجار	النخيل،	ومن	ثم	اأ�صـــاب	الكثري	منها	اجلفاف	الذي	اأتلف	الكثري	من	مزارع	

النخيل	.	
	الرجز	:	هو	جني	التمر،	ين�صر	يف	البيادر	لعدة	اأيام،	وينظف	مما	علق	به	من	الأحجار	والأ�صجار،	ثم	يخزن	 	)5(

يف	اأوعية	من	اخل�صف،	واأحيانًا	ير�س	باملاء	.
	الدب�س	:	هو	ع�صل	التمر	.	انظر	كتاب	:	)	اأنوار	املعارف	(،	ج1،	�س	248ـ	249	. 	)6(

	احل�صـــف:	الرديء	مـــن	التمر،	وغالبًا	ل	طعم	لـــه،	واأحيانًا	الياب�س	الفا�صد،	انظـــر،	الزبيدي،	تاج	العرو�س	 	)7(
)مادة	ح�صف(،	ج6،	�س	70	.
	الزغل	:	الرديء	اأو	التالف	. 	)8(

	رمبا	يق�صد	زور	وادعة،	وزور	وادعة	من	قرى	املوفجة	يف	جنران	.	انظر:	احلجري،	بلدان	اليمن،	مج2،	�س	 	)9(
734	.			للمزيد		انظر	:	كتاب	)نور	املعارف	(،	ج1،	�س	249	.	

	الأنطاع	والغراير:	ُب�صط	اأو	فر�س	م�صنوعة	من	اجللد،	اأو	القما�س	الغليظ	. 	)10(
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خملـــوط	يرتك	يف	حظريته")1(	.	ون�صتخل�س	من	هذه	الن�صو�س	التي	دونها	�صاحب	هذا	

امل�صدر،	عدة	اأمور	نذكرها	يف	النقاط	الآتية:
اأ	ـ		وفـــرة	املزروعات	يف	جنران	ومتيز	بع�س	املنتوجـــات	الزراعية	مثل	العنب	والتمر	
ذات	الطعـــم	وال�صـــكل	الفريد.	وما	مـــن	�صك	اأن	هناك	حما�صيل	وثمـــار	زراعية	يف	عموم	
منطقـــة	جنـــران	وما	جاورهـــا،	ومازلنا	ن�صاهد	الكثـــري	منها	معرو�ـــس	يف	اأ�صواق	عديدة	
باململكة	العربية	ال�صعودية،	ورمبا	بع�س	الفواكه	واحلبوب	واخل�صروات	النجرانية	ت�صدر	

اإىل	خارج	البالد)2(،	
	معظم	املادة	املن�صورة	يف	كتاب	)نور	املعارف(	تناق�س	مو�صوعات	مالية،	وقوانني	 بـ	
اإداريـــة	واقت�صاديـــة	يف	ع�صر	الدولة		الر�صولية	التي	امتد	نفوذها	على	بالد	تعز	ومناطق	
تهامـــة،	واأر�س	جنران	بعيـــدة	من	قاعدة	بني	ر�صول	)تعـــز	(،	ومل	يكن	لبني	ر�صول	نفوذ	
عليها،	لكـــن	حما�صيلها	وثمارها	الزراعية	ت�صدر	اإىل	بالد	الر�صوليني،	ورمبا	كان	هناك	

بع�س	ال�صالت	ال�صيا�صية	والإدارية	بني	النجرانيني	ودولة	بني	ر�صول)3(.	
8ـ يحيــى بن احل�سني بن القا�ســم، وعبداهلل بن علي ال�زير، ولطف اهلل 

بن اأحمد حجاف )ق11ـ13هـ / ق17ـ19م(:
يحيى	بن	احل�صني	بن	القا�صم	بن	حممد	بن	علي،	زيدي	املذهب	من	علماء	اليمن	يف	
القرن	)11هــــ/17م(.	ولد	عام	)1035هـ/1625م(،	وتـــويف	�صنة	)1100هـ/1689م(،	
يذكـــر	اأنه	كان	موؤرخًا	جمتهدًا،	وحمققًا	دقيقًا،	وهو	من	�صكان	�صنعاء،	وي�صري	ال�صوكاين	
يف	كتابـــه	)	البدر	الطالع	(	اإىل	اأنه	قراأ	على	عدد	من	العلماء	وامل�صائخ	يف	اليمن،	وح�صل	
علـــى	عدة	اإجازات	من	بع�صهـــم	.	وله	العديد	من	املوؤلفات	يف	التاريـــخ،	وال�صرية،	وبع�س	
العلوم	ال�صرعية،	ومن	اأهم	كتبه	)	اأنباء	الزمن	يف	تاريخ	اليمن(،	ومازال	خمطوطًا،	وقد	

	كتاب	)	نور	املعارف	(،	ج1،	�س	249	. 	)1(
	تاريـــخ	الزراعـــة	يف	جنران	منذ	فجـــر	الإ�صالم	وعرب	اأطـــوار	التاريخ	الإ�صالمي	مـــن	املو�صوعات	اجلديدة	 	)2(

واجلديرة	بالدرا�صة	يف				بحوث	عديدة	.	
)4-14هـــــ/ق10-20م(	 القــــرن	 منــــذ	 للنجرانيــــني	 والإداري	 وال�صيا�صــــي	 احلربــــي	 التاريــــخ	 ي�صتقــــرئ	 مــــن	 	 	)3(
يجدهـــم	كانـــوا	علـــى	�صـــالب	�صلبيـــة	واإيجابيـــة	ببع�ـــس	القـــوى	واحلكومـــات	يف	تهامـــة	اليمـــن	.	اأمـــا	
�صراعـــات	 وغالبـــًا	 م�صتمـــرة،	 فكانـــت	 اليمـــن	 مرتفعـــات	 يف	 املوجـــودة	 الدويـــالت	 مـــع	 عالقاتهـــم	
	وحـــروب	.	حبـــذا	اأن	نـــرى	بع�ـــس	طالبنـــا	يف	برامـــج	الدرا�صـــات	العليـــا	باأق�صـــام	التاريـــخ	يف	جامعـــات	
	جنـــران،	وامللـــك	خالـــد،	وبي�صة	فيدر�صوا	�صـــالت	جنران	مبا	حولها	مـــن	بلدان	خالل	القـــرون	الإ�صالمية	

الو�صيطة	واحلديثة	.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 140
اأُ�صتل	منه	بع�س	ال�صفحات	ون�صرت	يف	بحوث	اأو	ُكتيبات	�صغرية	)1(،	وقام	بع�س	الباحثني	
باخت�صـــاره	.	ومـــن	هذه	املخت�صـــرات	عمل	اإ�صماعيل	بن	اأحمد	بن	علـــي	بن	املتوكل،	لكن	
خمت�صره	جاء	غري	�صليم	ودقيق،	لأنه	مل	يوفق	فيما	ينبغي	اإبقاوؤه	وما	يجوز	حذفه	.	ولهذا	
قـــام	موؤلـــف	الكتاب	يحيى	بن	احل�صني	بـــن	القا�صم	بو�صع	خمت�صر	لكتابـــه	اأ�صماه	عقيلة	
الدمـــن	املخت�صر	من	اأنباء	الزمن	يف	اأخبار	اليمن،	ثـــم	راأى	اأن	يختار	لهذا	الكتاب	اإ�صمًا	
جديـــدًا،	ف�صماه	:	غاية	الأماين	يف	اأخبار	القطر	اليمـــاين،	وهو	الكتاب	الذي	ا�صتخدمناه	
يف	هـــذه	الدرا�صة	.	وقام	الدكتور	�صعيد	عبدالفتاح	عا�صـــور	بتحقيق	هذا	ال�صفر،	وراجعه	
الدكتـــور	حممد	م�صطفـــى	زيادة	)2(،	وهذا	الكتـــاب	ا�صتمل	على	تاريـــخ	اليمن	منذ	فجر	
الإ�صـــالم	حتى	عام	)1045هـ/1635م(.	ويحتـــوي	على	معلومات	�صيا�صية	وح�صارية	عن	
القـــوى	ال�صيا�صية	التي	حكمت	اليمن،	وعن	�صالت	اليمن	ببع�س	العوامل	اخلارجية	داخل	
اجلزيرة	العربية	وخارجها	.	والدولة	الزيدية	نالت	ن�صيبًا	كبريًا	من	مادة	الكتاب)3(.	

وورد	يف	الكتـــاب	معلومـــات	لباأ�ـــس	بهـــا	عـــن	بالد	جنـــران	ففي	عامـــي	)284،	 	
286هــــ/897،	899م(	جرت	حـــروب	دامية	بني	الإمام	الهـــادي	اإىل	احلق	واأهل	جنران،	
وكان	الن�صـــر	حليف	الإمام	علـــى	النجرانيني،	لكن	هذه	النت�صـــارات	مل	تدم	طوياًل	لأن	
معظـــم	�صـــكان	جنران	حتت	زعامة	قبيلة	بني	كعب	بن	احلارث	غري	را�صني	بحكم	الدولة	
الزيدية	على	بالدهم،	ولهذا	فهم	يف	حرب	م�صتمرة	معها)4(.	ويف	عام	)292هـ/	904م(	
ثار	بنو	احلارث	يف	جنران	على	بع�س	رجال	واأعوان	الإمام	الهادي،	فخرج	عليهم	الهادي	
من	�صعده،	فحا�صرهم	وا�صتباح	اأموالهم،	ودمر	مزارعهم	وقطع	نخيلهم،	فطلبوا	الأمان	
منـــه،	فاأمنهم	وعـــاد	اإىل	�صعده)5(.	ويف	عهد	الإمام	النا�صـــر	لدين	اهلل	اأحمد	بن	الهادي	
)301-322هــــ/913-933م(	الذي	توىل	الإمامة	عـــام	)301هـ/913م(	�صار	اإليه	وجوه	
جنـــران	وبنو	احلـــارث	اإىل	�صعده،	وبايعـــوه،	وا�صتعمل		عليهم	رجـــاًل	يدعى	عبدالرحمن	

	مـــن	ذلـــك	الكتاب	الـــذي	ذكرناه	يف	�صفحات	�صابقة	من	هـــذا	املحور	،واملو�صوم	بـ	:	اأنبـــاء	الزمن	يف	اأخبار	 	)1(
اليمـــن	مـــن	�صنـــة	)280	اإىل	322هـ(	.	ت�صحيح	وتقـــدمي	ودرا�صة	حممد	عبداهلل	ما�صـــي،	وهناك	اإ�صارات	

واخت�صارات	اأخرى	لهذا	الكتاب	بع�صها	من�صور،	واأخرى	مازالت	خمطوطة	.
	الكتاب	يقع	يف	جزئني	و	)961(	�صفحة	من	القطع	املتو�صط،	وطبع	يف	دار	الكتاب	العربي	للطباعة	والن�صر	 	)2(

بالقاهرة	عام	)1388هـ/1968م	(	.
	امل�صدر	نف�صه	.	وللمزيد	انظر	مقدمة	الدكتور	�صعيد	عبد	الفتاح	عا�صور	للكتاب	. 	)3(

	انظـــر	:	يحيـــى	بن	احل�صني	بن	القا�صم	.	غاية	الأماين	يف	اأخبار	القطر	اليماين،	ج1،	�س	167،	168،	174،	 	)4(
	.	176	-175

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	195. 	)5(
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الأقرعـــي)1(.	ومن	خالل	قراءة	بع�ـــس	امل�صادر	التي	حتدثت	عـــن	تاريخ	�صعدة	وجنران	
خـــالل	القـــرون	الإ�صالميـــة	الو�صيطـــة،	جنـــد	اأن	العـــداء	كان	م�صتمرًا	بـــني	النجرانيني	
والزيديـــني،	وكان	الآخرون	يغـــزون	بالد	جنران	من	وقت	لآخر	بهـــدف	ال�صيطرة	عليها،	
و�صمهـــا	حتـــت	لوائهم،	لكن	النجرانيـــني	كانوا	غري	را�صني	بذلك،	فهـــم	يف	حرب	ودفاع	
عن	بالدهم،	اإل	اأنه	يوجد	فيهم	بع�س	ال�صيوخ	والأعيان	والوجهاء	الذين	ُت�صرتى	ذممهم	
باملـــال	فهم	على	ات�صال	دائم	مع	الأئمة	الزيدية	ورجالهم،	ول	يتورعون	يف	ك�صف	عورات	

بالدهم،	وم�صاعدة	اأعدائهم	يف	ال�صيطرة	على	اأوطانهم)2(	.
ويف	عـــام	)303هــــ/915م(	خـــرج	الإمام	النا�صـــر	اإىل	جنران،	واأقـــام	فيها	لبع�س	
الوقـــت،	وتفقـــد	اأمورها	واأح�صـــن	اإىل	اأهلهـــا)3(.	ويف	عام	)322هــــ/933م(	مات	الإمام	
النا�صـــر،	وجرت	�صراعات	وحروب	اأهلية	عديدة	بني	اأولده	وبخا�صة	ابنيه	احل�صن،	واأبو	
القا�صـــم	امللقب	باملختـــار،	وكان	الأخري	على	�صالت	جيدة	مع	اأهـــل	جنران،	وقد	ا�صتعان	
ببع�صهم	على	اأخيه	احل�صـــن)4(.	ويف	عامي	)389ـ390هـ/998،	999م(	كان	اإمام	اليمن	
هـــو	القا�صـــم	العيـــاين	)	388ـ	393هــــ/998ـ	1002م(	الذي	ترك	م�صقـــط	راأ�صه	يف	بالد	
ال�صـــراة،	وجـــاء	اإىل	�صعدة،	وتوىل	اإمامة	اليمن	ملدة	خم�ـــس	�صنوات)5(	.	ويف	ع�صره	نكث	
اأهـــل	جنـــران	العهود	التي	عقدوها	مـــع	من	�صبقه،	وقتلوا	بع�س	عمـــال	الدولة	الزيدية	يف	
بالدهـــم،	ف�صار	اإليهم	الإمام	العياين	عام	)390هــــ	ـ	999م	(يف	األف	فار�س	وثالثة	اآلف	
راجـــل	فحاربهم،	ودمـــر	بع�س	ح�صونهم	وقطـــع	اأعنابهم،	واأخذ	منهـــم	�صتني	رجاًل	اإىل	

�صعدة،	وطلب	من	جتار	جنران	وغريهم	اإعانة	ودعمًا	ماديًا	جلنوده)6(	.
وي�صـــري	�صاحب	)	غاية	الأماين	(	يف	عام	)524هــــ/1129م(	اإىل	الطريق	التجارية	
التـــي	تربط	�صنعاء	و�صعدة	وجنران	باليمامة،	والأح�صـــاء	والعراق،	فيذكر	اأنها	انقطعت	

	امل�صـــدر	نف�صـــه،	ج1،	�س	205.	مل	جند	ترجمة	لعبد	الرحمن	الأقرعي	.	ويف	اعتقادي	اأن	الذين	ذهبوا	اإىل	 	)1(
الإمام	ل	ميثلون	معظم	اأهل	جنران	الذين	يدافعون	عن	بالدهم،	ول	ير�صون	باأحد	اأن	ي�صتويل	عليها	.

	من	يدر�س	اخليانات	ال�صيا�صية	والع�صكرية	يف	حميط	بالد	العرب	وامل�صلمني	منذ	ظهور	الإ�صالم	حتى	وقتنا	 	)2(
احلا�صر،	فاإنه	�صوف	يقف	على	مادة	علمية	كبرية	ت�صب	يف	ميدان	اخليانة	التي	تدور	حول	اأطماع	�صيا�صية،	
وماليـــة،	واإداريـــة،	وق�صايـــا	�صخ�صية	كثرية	وغريها	.	وهـــذا	املو�صوع	ي�صتحق	اأن	يدر�ـــس	يف	مئات	البحوث	

والكتب	والر�صائل	العلمية	.
	يحيى	بن	احل�صني	،	غاية	الأماين	يف	اأخبار	القطر	اليماين،	ج1،	�س	306	. 	)3(

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،		215ـ	218	. 	)4(
	انظـــر	مـــا	ذكرناه	عن	الإمام	العياين	يف	�صفحـــات	�صابقة	من	هذا	املحور،	وللمزيد	عـــن	�صرية	هذا	الإمام	 	)5(

انظر:	اأحمد	بن	يعقوب،	�صرية	الإمام	املن�صور	باهلل	القا�صم	بن	علي	العياين،	�س	20	وما	بعدها	.
	انظر	:	يحيى	بن	احل�صني،	غاية	الأماين،	ج1،	�س	227ـ	231	. 	)6(
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ب�صبـــب	�صعـــف	الدولة	العبا�صيـــة،	و�صعي	القرامطـــة	اإىل	ن�صر	الرعب	والف�صـــاد	يف	اأر�س	
البحرين	وجند،	ومل	يعد	ي�صلك	تلك	الطريق	اإل	اأهل	جند	مع	اأخذ	احلذر	واحليطة	اأثناء	
عبورهـــا)1(	.	ومـــا	من	�صـــك	اأن	هذه	الطريق	حيويـــة	ومهمة	لأنها	تربط	بـــني	جنوب	�صبه	
اجلزيـــرة	العربية	وو�صطها	و�صرقها،	وهي	متر	يف	حزون	واأودية	و�صحاري	�صعبة	و�صاقة،	
ويعي�ـــس	قريبًا	منهـــا	ع�صائر	وبطون	عربية	عديـــدة،	وعندما	ينفلت	زمـــام	الأمن	وترتفع	
وتـــرية	ال�صراعات	واحلـــروب،	فاإن	احليـــاة	القت�صادية	والجتماعيـــة	ي�صيبها	اخلمول	

واأحيانًا	ال�صلل	والتوقف		)2(	.
ويف	عـــام	)532هــــ/1137م(	توىل	اإمامـــة	اليمن	الإمام	املتوكل	علـــى	اهلل	اأحمد	بن	
�صليمـــان)3(،	ومـــد	نفوذه	اإىل	�صعـــدة،	وجنران،	واجلوف،	ويقول	عنـــه	يحيى	بن	احل�صني	
بـــن	القا�صم	" �صار	اإىل	جنران،	فا�صتب�صر	بقدومه	ال�صيخ	عون	بن	رعبة	")4(.	وبايعه	اأهل	
جنـــران	")5(.	وُعرف	الإمام	بح�صن	ال�صرية	يف	جميع	الأقطار	اليمنية	)6(،	ويذكر	عنه	اأنه	
" خرج	اإىل	اخلانق	اأطراف	حمل	يف	يام،	فلقاه	اأهل	تلك	اجلهات،	فلما	راأوه	اأر�صلوا	ما	يف	

اأيديهم	من	النبل	واحلجارة،	ثم	رجع	اإىل	جنران	فا�صتقر	فيها	اأيامًا	")7(	.	
وكان	اإمـــام	اليمـــن	عام	)593هــــ/1196م(	عبداهلل	بن	حمزة	امللقـــب	بـ	)	املن�صور	
بـــاهلل(	)8(،	وجـــرى	يف	ع�صـــره	�صدامات	مـــع	اأهل	جنـــران،	ويذكر	موؤلف	كتـــاب)	غابة	

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	292	. 	)1(
	ال�صتقـــرار	ال�صيا�صـــي	من	اأهم	الركائز	حلياة	اآمنة	مطمئنة،	ومـــا	نالحظه	اليوم	من	عبث	حربي	و�صيا�صي	 	)2(
يف	اليمـــن،	وال�صام،	والعـــراق،	وليبيا	وغريها	من	دول	العـــامل	العربي	والإ�صالمي	لهو	اأكـــرب	دليل	على	ن�صر	

الفو�صى	وال�صطراب	يف	حياة	النا�س	العامة	واخلا�صة	.
	حكـــم	هذا	الإمام	مرتفعات	اليمن	اأكر	من	ثالثة	عقود،	للمزيد	انظر	�صريته	وتف�صيالت	عنه	يف	�صفحات	 	)3(

�صابقة	من	هذه	الدرا�صة	.
	مل	جنـــد	ترجمـــة	لهذا	ال�صيخ	،واأعتقد	اأنه	�صيخ	ع�صرية	اأو	فخذ	،لأنـــه	من	يدر�س	تاريخ	بالد	جنران	وال�صراة	خالل	 	)4(
القـــرون	الإ�صالميـــة	الو�صيطة	يجـــد	اأن	امل�صيطرين	عليها	�صيوخ	القبائـــل	والأعيان	والوجهاء،	وهـــم	الذين	يعقدون	
اتفاقـــات	وحتالفات	مـــع	القوى	الداخلية	واخلارجية	.	وهـــذه	الظاهرة	كانت	موجودة	ووا�صحـــة	يف	اأوطان	جنران،	
فهنـــاك	اأعـــالم	و�صيوخ	ووجهاء	يبحثون	عن	م�صاحلهم	الذاتية،	ومن	ثم	فهـــم	ل	يتورعون	يف	الت�صال	والتفاق	مع	
اأي	قوة	يف	الداخل	اأو	اخلارج	ت�صاعدهم	على	حتقيق	ماآربهم	واأهدافهم	.	وكانت	ال�صالت	بني	اأئمة	�صعدة	ورموزها	

م�صتمرة	مع	�صيوخ	واأعيان	ووجهاء	يف	جنران،	والدافع	وراء	ذلك	اأطماع	�صيا�صية	وحتقيق	ماآرب	�صخ�صية	.	
	انظر	:	يحيى	بن	احل�صني،	غاية	الأماين،	ج21،	�س	296	. 	)5(

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	296	. 	)6(
	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	296	ـ	297	. 	)7(

	انظـــر	تف�صيـــالت	عنه	يف	�صريته	:	ال�صـــرية	ال�صريفة	املن�صوريـــة	�صرية	الإمام	عبداهلل	بـــن	حمزة	)	593ـ	 	)8(
614هــــ/1196ـ		1217م(	)	بـــريوت	:	دار	الفكـــر،	1414هـ/1993م(	)	جزءان	(،	كمـــا	اأ�صرنا	يف	اأول	هذا	

البحث	اإىل	�صيء	من	�صريته	.
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الأمـــاين(	اأحداثـــًا	وقعـــت	يف	�صنـــة	)	595هــــ/1198م(،	فقـــال:	" فيها	وقـــع	اختالل	يف	
جهـــة	جنران،	وفنت	وحروب	بني	بني	احلارث،	ويام،	و�صاكـــر،	قتل	فيها	من	الأعيان	علي	
بـــن	املح�صـــن	)1(،	ورجلني	من	اآل	عبـــاد)2(،	فخرج	عليهم	عامل	�صعـــدة	يف	ثمانني	فار�صًا	
و�صبعمائـــة	راجل،	فانهزمـــوا	يف	اأول	ذلك	اليوم،	وتفرق	اأ�صحاب	الأمري	لالنتهاب	وقب�س	
الأ�صـــالب،	فعطف	عليهـــم	اأهل	البالد	فقتل	اأمريهم	يف	�صبعني	رجـــاًل	من	اأ�صحابه	.	وملا	
بلـــغ	خربهـــم	الإمام،	اغتم	لذلك،	وهم	النهو�س	اإليهم	بنف�صـــه،	فعاقه	عوائق،	فكتب	اإىل	
اجلوف	و�صعدة،	واإىل	خولن	ياأمرهم	بحرب	تلك	البالد،	فاجتمع	ممن	كتب	اإليهم	اأربعة	
اآلف	نفـــر،	ونه�صوا	اإىل	بالد	يام،	فتعلق	اأهلها	باجلبال،	فاخرب	املجاهدون	دروبًا	كثرية	
ثم	�صاروا	اإىل	جنران،	فاأذعن	اأهلها	بالطاعة،	و�صلموا	معونة	الإمام	")3(.	ون�صتخل�س	من	

هذه	الن�صو�س	بع�س	النتائج،	وهي	على	النحو	الآتي:
اأـ	اأو�صاع	جنران	ال�صيا�صية	والإدارية	غري	م�صتقرة	فهي	يف	حروب	دائمة	مع	بع�صهم	
البع�ـــس	اأو	مـــع	جريانهم	من	الع�صائر	اأو	القوى	ال�صيا�صيـــة	يف	�صعدة	وما	حولها	.	وهم	يف	
حقيقـــة	الأمر	ل	يدينون	لالأئمة	الزيدية	بالولء،	حتى	واإن	ا�صتقبلوا	بع�صهم،	و�صيفوهم،	

ورحبوا	بهم	كما	فعلوا	مع	الإمام	اأحمد	بن	�صليمان	وغريه.	
ب	ـ	الأئمـــة	الزيديـــة	يف	�صعدة	يـــرون	اأنف�صهـــم	امل�صوؤولني	عن	اأمن	جنـــران	و�صبط	
اأحوالهـــا	ال�صيا�صيـــة	والإدارية،	ومن	ثم	فهم	ل	يتاأخرون	عـــن	ال�صري	اإىل	جنران	اإذا	ظهر	
فيها	بع�س	الثوار	واملتمردين،	ويعملون	كل	ما	يف	و�صعهم	ملحاربة	الثائرين	واإخ�صاع	البالد	

ل�صلطتهم	واملوالني	لهم	من	النجرانيني	.
	مل	تكـــن	يـــام	اأو	بنـــو	كعب	بن	احلارث	هـــم	جميع	�صكان	بالد	جنـــران،	واإمنا	كان	 جـ	
معهم	ع�صائر	وقبائل	اأخرى	ي�صتوطنون	البالد،	كما	اأنه	يحيط	باأر�س	جنران	من	الغرب،	
وال�صمـــال،	وال�صرق	قبائل	عربية	اأخـــرى،	ومن	املذكور	اأن	لهم	�صالت	�صلبية	واإيجابية	مع	
�صكان	جنران	الأ�صليني،	لكننا	ل	جند	امل�صادر	تف�صل	لنا	احلديث	يف	هذا	اجلانب	)4(	.	

	مل	جند	ترجمة	لهذا	الرجل،	اإل	اأنه	ُيفهم	من	ن�صو�س	يحيى	بن	احل�صني	اأنه	من	اأعيان	اأهل	جنران	. 	)1(
	اآل	عبـــاد	:	بطـــن	من	بني	خلم	من	قحطان،	وكان	منهم	ملوك	اأ�صبيلية	بالأندل�س	.	انظر	ابن	خلدون،	تاريخ	 	)2(

ابن	خلدون،	ج2،	�س	256	.
	للمزيد	انظر	يحيى	بن	احل�صني،	غاية	الأماين،	ج1،	�س	347	. 	)3(

	تاريخ	جنران	ال�صيا�صي	والجتماعي	خالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة	واحلديثة	من	املو�صوعات	 	)4(
اجلديدة	التي	مل	تدر�س،	وناأمل	اأن	نرى	باحثني	جادين	يدر�صون	هذا	امليدان	املهم	.
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ويف	ع�صـــر	الإمـــام	عبـــداهلل	بن	حمزة	�صربـــت	عملة	حتمل	ا�صمـــه،	وا�صتخدمت	يف	
�صعـــدة	وجنران	ومـــا	حولهـــا،	وكان	�صربها	عام	)601هــــ/1204م(،	ويذكـــر	يحيى	بن	
احل�صـــني	اأنـــه	يف	هذه	ال�صنـــة	" اأمر	الإمام	ب�صـــرب	الدراهم	املن�صوريـــة،	وزن	كل	درهم	
ن�صـــف	قفلة،	وبع�صها	ثمن	قفلـــة)1(،	وكان	التعامل	قبل	ذلك	بال�صربـــة	العبا�صية	فامتنع	
النا�ـــس	عن	التعامل	ب�صربة	الإمام،	فاأدبهم	باجليو�س	وغريها،	وكانت	ال�صربة	العبا�صية	

اأرجح	وزنًا	من	�صربة	الإمام")2(	.
ويذكـــر	�صاحـــب	)	غاية	الأمـــاين	(	معلومات	ح�صاريـــة	متفرقـــة	يف	حوا�صر	اليمن	
وغريها	من	بلدان	اجلزيرة	العربية	.	ففي	عام	)655هـ/1257م(	انت�صر	اجلوع	والقحط	
يف	البـــالد،	وارتفعـــت	الأ�صعار،	ومـــات	كثري	من	النا�ـــس	جوعًا،	واأكلوا	الـــكالب،	ون�صبت	
امليـــاه	)3(.	وكانـــت	اأحيانًا	تنـــزل	الأمطار	على	البـــالد	فيغاث	النا�ـــس،	وتتح�صن	اأحوالهم	
القت�صاديـــة،	وكتب	الرتاث	ذكرت	بع�س	ال�صنـــوات	التي	عم	اخلري	والرخاء	بع�س	بلدان	
اليمـــن	وجنران	وال�صراة	.	وموؤرخنا	يحيى	بن	احل�صني	ذكر	�صيئًا	من	ذلك)4(،	اإل	اأنه	عاد	
ودون	معلومـــات	عن	ارتفاع	الأ�صعار،	وانت�صـــار	اجلوع		والأمرا�س،	كالطاعون،	واجلدري،	

واحلمى	وغريها،	خالل	الع�صر	الإ�صالمي	الو�صيط)5(	.	

	ذكر	اخلزرجي	اأن	الأوقية	ت�صاوي	ع�صر	قفال	باخلتم	امل�صري،	انظر	:	العقود	اللوؤلوؤية،	ج2،	�س	306	. 	)1(
	انظر	كتاب	)	غاية	الأماين	(،	ج1،	�س	388ـ	389	.	واأقول	اإن	التاريخ	القت�صادي	يف	جنران	خالل	القرون	 	)2(
الإ�صالمية	الو�صيطة	من	املو�صوعات	اجلديدة	التي	مل	تدر�س،	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	هذا	الباب	

يف	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية	.
	يحيـــى	بن	احل�صني،	غايـــة	الأماين،	ج1،	�س	443.	واأقـــول	اإن	القحط،	واملر�س،	واجلـــوع	كانت	من	الآفات	 	)3(
الفتاكـــة	لعموم	�صكان	�صبه	اجلزيرة	العربية	.	وجنـــد	يف	بع�س	وثائق	الع�صر	احلديث،	ون�صمع	بع�س	الرواة	
الذيـــن	عا�صـــروا	العقـــود	الأوىل	والو�صيطة	من	القرن	)14هــــ/20م(	فيذكرون	اأخبـــارًا	مروعة	عن	اجلوع	
والأمرا�س	التي	كانت	تقتل	النا�س،	ويف	بع�س	ال�صنني	كانت	هذه	الآفات	تق�صي	على	اأ�صر	وقرى	كاملة،	وقد	
اأخـــربين	بع�ـــس	اأجدادي	الذين	عا�صـــوا	يف	�صروات	بني	�صهر	وبني	عمرو	منذ	بدايـــة	القرن	)14هـ/20م(،	
وبع�صهـــم	ولد	يف	نهاية	القرن	)13هـ/19م(	ق�ص�صـــًا	مفزعة	عن	اجلوع	والأمرا�س	التي	ق�صت	على	بع�س	

اآبائهم	واأجدادهم	واأهل	قراهم	.
	غاية	الأماين،	ج1،	�س	477	. 	)4(

	ذكـــرت	بع�س	الروايـــات	والأخبار	التي	وقعت	يف	مـــدن	اليمن،	وجنران،	وال�صراة	يف	�صنـــوات	عديدة	مثل	:	 	)5(
)824هـ،	840هـ،	962هـ/1421م،	1436م	/1457م(	.	وما	مت	الإ�صارة	اإليه	يعد	مناذج	قليلة،	فاأو�صاع	اأهل	
اليمـــن	وال�صـــروات	املعي�صية	خالل	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	واحلديثة	حتـــى	نهاية	القرن	)14هـ/20م(	
كانـــت	قا�صية	و�صعبة،	ومازال	كثري	من	النا�س	يعانون	حتى	اليوم	وبخا�صة	البالد	التي	يواجه	�صكانها	بع�س	

الكوارث	مثل	احلروب	واملجاعات	وغريها	من	الأمرا�س	والآفات	.	
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واملوؤرخ	عبداهلل	بن	علي	الوزير	من	اأهل	القرنني	احلادي	ع�صر	والثاين	ع�صر	الهجريني	
)1074ـ	1147هـ/1663ـ	1753م(،	ولد	يف	�صنعاء	وعا�س	فيها،	وهو	من	كبار	علماء	زمانه،	
در�س	على	عدد	من	العلماء،	وله	موؤلفات	عديدة	يف	علوم	ال�صريعة،	واللغة،	والتاريخ،	ومنها	
:	)1(	النغبـــة	خلدمة	�صـــرح	النخبة،	يف	م�صطلح	احلديـــث	.	)2(	جامع	املتون	يف	اأخبار	
اليمـــن	امليمون،	خل�صه	مـــن	كتاب	)	اأنباء	الزمـــان(	ليحيى	بن	احل�صـــني.	)3(	جوار�س	
الأفراح	وقوت	الأرواح،	ديوان	�صعر	جمعه	اإ�صماعيل	بن	احل�صن	احلرة	.	)4(	طبق	احللوى	
و�صحايـــف	املن	وال�صلوى.	وهذا	الكتاب	الأخري	الـــذي	يهمنا	يف	هذه	الدرا�صة،	وهو	تاريخ	
حـــويل	لبالد	اليمن	لفرتة	زمنيـــة	مداها	اأربعة	واأربعني	عامـــًا	)1046-1090هـ/1636-
1680م()1(.	وهـــي	التـــي	اأعقبت	ا�صتقالل	اليمـــن	من	ال�صيطرة	العثمانيـــة	الأوىل،	وهذه	
الفـــرتة	التي	عاجلها	املوؤلف	مل	ُتخدم	عند	موؤرخي	اليمـــن،	فالأتراك	العثمانيون	خرجوا	
من	اليمن	عـــام	)1045هـ/1635م(،	وياأتي	موؤرخًا	)	عبداهلل	الوزير(	فيدر�س	الأحداث	
يف	اليمن	امل�صتقل	من	عام	)1046	حتى	عام	1090هـ/	1636	-	1680م(،	م�صجاًل	خالل	
هذه	ال�صنـــني	الكثري	من	الأحداث	ال�صيا�صية	واحل�صارية	التي	كان	م�صرحها	اليمن	وبالد	

عربية	واإ�صالمية	جماورة	)2(	.
مل	تكـــن	بـــالد	جنران	حا�صـــرة	ب�صكل	كبـــري	يف	هذا	امل�صـــدر	لكنه	اأ�صـــار	اإىل	نفوذ	
اأ�صـــراف	مكـــة	على	الطائـــف	وبالد	ال�صراة	حتـــى	بي�صة	وما	جاورهـــا،	ومل	ي�صر	اإىل	تبعية	
جنـــران	لالأ�صـــراف	يف	مكة)3(،	وذكـــر	يف	اأكر	من	مكان	الطرق	اجلبليـــة	التي	تخرج	من	
�صنعاء	و�صعـــدة	وح�صرموت	اإىل	احلجاز	والل�صو�س	وقطاعـــي	الطرق	الذين	يتعر�صون	
للم�صافريـــن	واحلجاج	بالنهب	والعتـــداءات	والقتل	يف	جنران	واأمكنـــة	عديدة	من	بالد	
ال�صروات)4(.	ويذكر	يف	عامي	)	1078،	1079هـ/	1667،	1668م(	انت�صار	اجلوع	والقحط	

	وعنـــوان	الكتـــاب	هـــو	:	تاريـــخ	اليمن	خـــالل	القرن	احلـــادي	ع�صـــر	الهجـــري	/	ال�صابع	ع�صـــر	امليالدي	)	 	)1(
1045ـ1090هـ/	1635ـ	1680م(	.	امل�صمى	)	تاريخ	طبق	احللوى	و�صحائف	املن	وال�صلوى	(	.	حتقيق	حممد	
عبدالرحيم	جازم	)	بريوت	:	دار	امل�صرية،	1405هـ/1985م(،	ويقع	الكتاب	يف	)421(	�صفحة	مع	مقدمات	

وفهار�س،	ون�صو�س	الكتاب	الرئي�صية	.
	امل�صدر	نف�صه،	انظر	مقدمات	الكتاب،	�س	9	وما	بعدها	.	 	)2(

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	211	. 	)3(
امل�صـــدر	نف�صـــه،	ج1،	�ـــس	225	.	ج2،	�س	315.	كان	الأمـــن	مفقودًا	يف	عموم	�صبه	اجلزيـــرة	العربية	خالل	 	)4(
القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	واحلديثة،	وكان	احلجاج	وامل�صافرون	يتعر�صون	لالعتداءات	يف	معظم	الطرق	
الربيـــة	.	ومل	ت�صتقـــر	الأمور	وينت�صر	الأمن	يف	ربوع	جزيرة	العـــرب	وبخا�صة	يف	احلجاز	وما	جاورها	اإل	بعد	

توحيد	اململكة	العربية	ال�صعودية	يف	عهد	امللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل	.
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والأمرا�ـــس	وارتفاع	الأ�صعار	يف	بلدان	اليمـــن	الأعلى،	وجنران،	وتهامة	وما	جاورها،	ويف	
تلـــك	ال�صنوات	مـــات	خلق	كثري	من	تلك	الآفـــات)1(.	ويف	الكتاب	اأي�صـــًا	اإ�صارات	حمدودة	
عـــن	جهود	اأئمـــة	اليمن	ورغبتهم	يف	مد	نفوذهم	اإىل	جنـــران،	والنجرانيون	يخلقون	لهم	
امل�صـــاكل	والتمرد	والع�صيـــان،	ويرف�صون	اأن	يدفعوا	لهم	خراج	البـــالد،	والأئمة	ير�صلون	

لهم	من	يحاربهم	ويرغمهم	على	دفع	زكاة	الأموال)2(	.	
ولطـــف	اهلل	بـــن	اأحمـــد	جحـــاف	اليمنـــي	ال�صنعـــاين	مـــن	مواليد	�صنعـــاء	عام	 	
)1189هــــ/1775م(،	عا�ـــس	فيها	وتعلم	لدى	كثـــري	من	�صيوخها،	ومنهـــم	�صيخ	الإ�صالم	
العالمة	حممد	بن	علي	ال�صوكاين	الذي	قال	عنه:	" قراأ	علّي	يف	النحو	وال�صرف	واملنطق	
واملعـــاين	والبيان	والأ�صول	واحلديث،	وبرع	يف	هذه	املعارف	كلها،	و�صار	من	اأعيان	علماء	
الع�صـــر	وهو	يف	�صن	ال�صباب،	ودر�س	يف	فنون،	و�صنـــف	ر�صائل	اأفرد	فيها	م�صائل،	ونظم	
ال�صعر	احل�صن	وغالبه	يف	اأعلى	طبقات	البالغة،	وباحث	كثريًا	من	علماء	الع�صر	مبباحث	
مفيـــدة	يكتـــب	فيها	ما	ظهر	لـــه	ثم	يعر�صها	علـــى	م�صايخه	اأو	بع�صهـــم،	ويعرت�س	ما	فيه	
اعرتا�ـــس	من	الأجوبـــة")3(	.	وقد	اأ�صهب	ال�صوكاين	يف	الثناء	عليـــه،	واأ�صاد	مبقدرته	على	
احلـــوار	العلمـــي،	واإمكانياته	ال�صخ�صيـــة،	لكنه	اأي�صًا	ذمه	وذكر	�صيئـــًا	من	مثالبه	عندما	
�صـــار	حمظيًا	ومقربـــًا	يف	بالط	اإمام	الدولة	الزيدية	يف	�صنعـــاء	ووزرائه)4(.	ق�صى	لطف	
اهلل	حياتـــه	يف	�صنعاء	قريبًا	مـــن	العلماء	ورجال	الدولة،	وله	موؤلفـــات	كثرية	يف	التاريخ،	
واحلديث،	والفقـــه،	والتف�صري،	والأدب،	كما	نظم	ال�صعر	اجليـــد	ب�صهادة	اأ�صتاذه	و�صيخه	

ال�صوكاين	وكانت	وفاته	يف	عام	)	1243هـ/1827م(	)5(	.
اأمـــا	كتاباتـــه	التاريخيـــة	فقد	جمعهـــا	يف	كتابني	كبرييـــن،	الأول	:	التاريـــخ	اجلامع،	
وهـــو	م�صتـــل	من	كتـــاب	)	اأنباء	الزمن	يف	تاريـــخ	اليمن	(	ليحيى	بن	احل�صـــني	بن	قا�صم،	
وقـــد	اأو�صـــل	لطف	اهلل	جحاف	يف	هذا	الكتـــاب	تاريخ	اليمن	اإىل	عهـــد	الإمام	املهدي	بن	
العبا�ـــس	.	والكتاب	الثاين	بعنوان	:	درر	نحور	احلور	العني	ب�صرية	الإمام	املن�صور	واأعالم	
دولتـــه	امليامـــني	")6(،	وهو	الكتاب	الـــذي	يعنينا	يف	هذا	البحث،	ويقـــع	يف	جملد	جتاوزت	

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	226،	229،	236،	241ـ	242	. 	)1(

	امل�صدر	نف�صه،	ج2،	�س	319ـ	320،	342،	343،	357	. 	)2(
	انظـــر	�صيـــخ	الإ�صالم	حممد	بـــن	علي	ال�صوكاين	.	البـــدر	الطالع	مبحا�صن	من	بعد	القـــرن	ال�صابع	.	حتقيق	 	)3(

ح�صني	بن	عبداهلل	العمري	)	بريوت	:	دار	الفكر	املعا�صر،	1419هـ/1998م(،	�س	580	.
	امل�صدر	نف�صه،	�س	579ـ	589	. 	)4(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	579ـ	589	. 	)5(

	هذا	الكتاب	�صمل	الفرتة	الزمنية	املمتدة	من	)1189ـ	1224هـ/	1775ـ	1809م(،	حتقيق	اإبراهيم	بن	اأحمد	 	)6(
املقحفي	)�صنعاء	:	مكتبة	الإر�صاد،	1425هـ/2004م(.	
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�صفحاتـــه	الثمامنائة	وخم�صني	�صفحة)1(،	وهو	�صجـــل	تاريخي	لليمن	ملدة	خم�صة	وثالثني	
عامًا)1189ـ	1224هــــ/1775ـ	1809م(،	وهي	الفرتة	التي	حكم	خاللها	الإمام	املن�صور	

علي	بن	املهدي	العبا�صي)2(.
واملـــوؤرخ	لطـــف	اهلل	جحـــاف	مل	ي�صـــر	اإىل	طبيعـــة	جنـــران	واأهلـــه	داخليـــًا،	واإمنـــا	
ذكـــر	خـــروج	قبائل	يـــام	وا�صطدامها	ع�صكريـــًا	بالقـــوى	ال�صيا�صية	املجـــاورة	.	ففي	عام	
)1209هــــ/1794م(	ي�صجل	عنوانًا	جانبيًا	اأ�صماه	)	ملحمـــة	يام	(،	وذكر	خروج	يام	من	
جنـــران	اإىل	تهامة،	فاأر�صل	لهم	اإمام	�صنعـــاء	جي�صًا	ا�صتطاع		الت�صدي	لهم،	وهزميتهم،	
واإجبارهـــم	على	الرجـــوع	اإىل	اأر�صهم	يف	جنران)3(.	ومل	يـــدون	تف�صيالت	تلك	اللقاءات	
الع�صكريـــة،	ومـــا	هي	العـــدة	والعتاد	والتكتيـــكات	احلربية	التي	قام	بهـــا	كل	فريق	؟،	وما	
هـــي	الأ�صبـــاب	التي	حملت	الياميني	علـــى	اخلروج	من	بالدهم	نحو	تهامـــة؟)4(.	ويف	عام	
)1213هــــ/1798م(	خرجت	يام	اإىل	بيت	الفقيـــه	يف	تهامة	فحرقوا	اأع�صا�صهم،	وح�صل	
بـــني	الفريقـــني	مقتلة	كبرية	�صـــار	�صحيتها	ع�صـــرات	القتلى	)5(	.	ويف	العـــام	نف�صه	و�صل	
الياميـــون	اإىل	الدريهمي	وزبيد	وجـــرت	حروب	بينهم،	وحل	بالبـــالد	الكثري	من	اخلراب	
والدمار)6(.	ويف	عام	)1214هــــ/1799م(	ذهبت	قبيلة	يام	اإىل	حي�س	وانتهبوها	واأقاموا	

فيها	نحو	ثالثة	اأ�صهر	ثم	عادوا	اإىل	بالدهم)7(.	ويف	�صنة	)1215هـ/1800م(	.
كما	�صجل	املوؤلف	خروج	الياميني	من	بالدهم	اإىل	بلدان	عديدة	يف	تهامة	اليمن	حتى	
و�صلـــوا	مدينة	زبيد،	ويذكر	ما	قاموا	به	من	اأعمـــال	�صلبية	جتاه	اأهل	البالد)8(،	ول	ندري	
مدى	�صحة	هذا	الر�صد	التاريخي	الذي	يعك�س	�صور	اخلراب	والهالك	والدمار	لكل	�صيء	

	امل�صدر	نف�صه،	وهذه	ال�صفحات	ت�صمل	مقدمات	وتعليقات	املحقق	وكذلك	فهار�س	الكتاب	. 	)1(
	انظر	لطف	اهلل	جحاف،	درر	احلور	العني،	�س	5	وما	بعدها	.	 	)2(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	381	. 	)3(
	مـــن	ي�صتقرئ	حروب	قبائل	يام	مع	�صكان	تهامـــة	اليمن	وجازان	خالل	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	واحلديثة	 	)4(
فاإنه	�صوف	يجد	تف�صيالت	كثرية	تدور	حول	هذا	اجلانب	.	وناأمل	اأن	نرى	اأحد	طالبنا	يف	ق�صم	التاريخ	بجامعة	
امللك	خالد،	برنامج	الدرا�صات	العليا،	فيتخذ	من	هذا	املو�صوع	عنوانًا	لأطروحة	املاج�صتري	اأو	الدكتوراه	.

	لطف	اهلل	جحاف،	درر	نحور	احلور	العني،	�س	408	. 	)5(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	408	.	 	)6(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	460	. 	)7(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	483.	قبيلة	يام	من	القبائل	العربية	الكثرية	والقوية	ولها	تاريخ	حربي	طويل	منذ	ع�صور	 	)8(
ما	قبل	الإ�صالم	وعلى	مر	ع�صور	التاريخ	الإ�صالمي	املبكر	والو�صيط	واحلديث	.	وت�صتحق	اأن	يفرد	لها	كتاب	

اأو	ر�صالة	طويلة	يف�صل	فيها	تاريخ	هذه	القبيلة	ال�صيا�صي	واحلربي	عرب	اأطوار	التاريخ	.
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مـــروا	عليـــه	يف	طريقهم	حتى	ا�صتقروا	يف	ناحية	زبيد	وما	حولها	.	ويذكر	لطف	اهلل	اأمثلة	
اأخرى	عديدة	عن	�صراعات	قبيلة	يام	مع	الدولة	الزيدية	يف	ال�صروات	وتهامة،	وما	حدث	

يف	تلك	احلروب	من	خ�صائر	مادية	وب�صرية)1(	.	
9ـ القا�ســي ح�ســني العر�ســي، والقا�ســي حممــد بــن اأحمــد احلجــري، 

والقا�سي عبداهلل اجلرايف ) ق13ـ14هـ / ق19ـ 20م( .
القا�صـــي	ح�صني	بن	اأحمد	العر�صي	من	اأهل	القرنـــني	)13ـ14هـ/19ـ20م(	له	كتاب	
بعنـــوان	:	بلوغ	املرام	يف	�صرح	م�صك	اخلتام	فيمن	تـــوىل	ُملك	اليمن	من	ملك	واإمام،	قام	
مبراجعة	هذا	الكتاب	الأب	اأن�صتا�س	ماري	الكرملي،	ع�صو	جممع	اللغة	العربية)2(	.	والكتاب	
يقـــع	يف	حـــوايل	)442(	�صفحة،	الإثنـــان	والثمانـــون	�صفحة	الأوىل	مـــن	تاأليف	القا�صي	
العر�صي،	وباقي	�صفحات	الكتاب	جمعها	الكرملي	من	م�صادر	ومراجع	عديدة)3(،	ورتبها	
يف	اأربعـــة	مالحق	بالإ�صافة	اإىل	فهار�س	الكتاب	العامة.	ويقول	الأ�صتاذ	الكرملي	يف	بداية	
امللحـــق	الأول	بالكتـــاب)4(،	" ملا	كان	هذا	الكتاب	يقف	اإىل	�صنـــة	)1318هـ(	)5(،	كان	لبد	
ملطالعـــه	اأن	يعـــرف	ما	وقع	يف	تلك	البالد	امليمونة	من	الأحـــداث	بعد	ذلك	العام،	ووجدنا	
فيما	كتبه	الوا�صعي	يف	تاريخه	)	فرجة	الهموم(	ما	يتمم	هذا	املو�صوع	فاعتمدنا	عليه)6(،	
ملخ�صـــني	ما	ورد	فيه،	وما	جاء	يف	�صحف	العراق،	وم�صر،	وديار	الفرجن،	ومما	�صاهدنا	

بنف�صنا	يف	اأثناء	�صفرنا	اإىل	عدن	يف	�صنة	)1894م(،	وعام	)1921م(")7(.	
ويذكـــر	العر�صـــي	اأن	جنران	كانـــت	مطمعًا	ملن	يحكـــم	اليمن،	واأ�صـــار	اإىل	اإن	الدولة	
الزياديـــة	)205-402هــــ/821-	1012م(	يف	زبيد	مدت	نفوذهـــا	اإىل	مناطق	عديدة	يف	

	لطف	اهلل	جحاف،	�س	492،	618،	703،	706،	730،	751	. 	)1(
	طبع	الكتاب	يف	القاهرة	مبكتبة	الثقافة	الدينية	)	تاريخ	الن�صر	بدون	(	. 	)2(

	امل�صدر	نف�صه،	)442	�صفحة	(	. 	)3(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	83	. 	)4(

	يذكـــر	العر�صـــي	يف	مقدمة	كتابه	اأنه	�صوف	يكتب	باخت�صار	تاريخ	مـــن	ملك	اليمن	من	اأوائل	الدولة	الأموية	 	)5(
حتى	عام	)1318هـ(.	انظر	العر�صي،	بلوغ	املرام	يف	�صرح	م�صك	اخلتام،	�س	4		.

	عبدالوا�صـــع	بن	يحيـــى	الوا�صعي	اليماين	من	موؤرخي	اليمن	يف	الع�صر	احلديـــث،	وهو	موؤرخ	مو�صوعي،	وله	 	)6(
موؤلفـــات	مـــن	اأهمها	:	)1(	تاريـــخ	اليمن	امل�صمى	فرجة	الهمـــوم	واحلزن	يف	حوادث	تاريـــخ	اليمن،	طبع	يف	
املطبعـــة	ال�صلفيـــة	يف	القاهـــرة،	�صنة	)1346هــــ(	.)2(	البدر	املزيـــل	للحزن	يف	ف�صائـــل	اليمن،	وحما�صن	

�صنعاء	ذات	املنن،	طبع	يف	مطبعة	الت�صامن	الأخوي	بالقاهرة	عام	)1345هـ(	.
	انظر	:	العر�صي،	بلوغ	املرام	يف	�صرح	م�صك	اخلتام،	�س	83	. 	)7(
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تهامة	وال�صراة	مبا	يف	ذلك	بالد	جنران)1(	.	ويف	اعتقادي	اأن	الدولة	الزيادية	كانت	دولة	
قويـــة	�صيطرت	على	بلـــدان	عديدة	يف	تهامة	اليمـــن	واأجزاء	من	تهامـــة،	لكن	نفوذها	يف	
منطقـــة	جنران	وال�صروات	املمتدة	من	جنران	وظهران	جنوبًا	اإىل	الطائف	كانت	�صكلية،	
لأن	هـــذه	البـــالد	وعرة	امل�صالك	ويف	عزلة	عـــن	غريها،	وقبائلهـــا	و�صيوخها	هم	اأ�صحاب	
النفـــوذ	الفعلي	يف	بالدهم)2(	.	وي�صري	العر�صي	اأي�صًا	اإىل	ما	ذكرت	م�صادر	�صابقة	ب�صاأن	
بع�س	اأئمة	اليمن	الذين	كانوا	ير�صلون	اجليو�س	اإىل	جنران	بني	الفينة	والأخرى	من	اأجل	
اإخ�صاعهـــا	لنفوذهم،	وال�صتفادة	من	ثروات	بالدهم،	اإل	اأن	النجرانيني	مل	يقبلوا	ذلك،	

وكانوا	يف	�صراع	دائم	مع	الزيديني)3(	.	
ويدون	الأب	اأن�صتا�س	الكرملي	يف	امللحق	الثاين	من	كتاب	العر�صي	نقاًل	عن	الوا�صعي	
معلومات	ح�صارية	عن	�صعده	وجنران،	وما	يوجد	فيها	من	الثمار،	والزروع،	والنخيل)4(،	
و�صميـــت	جنـــران	بهذا	ال�صم	ن�صبة	اإىل	زيـــد	بن	ي�صجب	بن	يعـــرب)5(	.	ويذكر	يف	امللحق	
الرابع	بع�س	التفاقيات	واملعاهدات	التي	جرت	بني	الدولة	الزيدية	وبع�س	الدول	العربية	
والأجنبيـــة	)6(،	ومنها	معاهدة	الطائف	بـــني	اململكة	اليمانية	واململكـــة	العربية	ال�صعودية	
عام	)1353هــــ/1934م(،	التي	على	اإثرها	اأ�صبحت	منطقة	جنران	جزء	من	دولة	امللك	

عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل	)7(	.	
والقا�صـــي	حممـــد	بـــن	اأحمد	بـــن	علـــي	احلجري،	ولـــد	يف	�صهـــر	ذي	احلجـــة	�صنة	
)1307هــــ/1890م(	يف	قريـــة	ذي	�صرع	بجـــوار	هجرة	الذاري	من	ناحيـــة	خبان	واأعمال	
يرمي،	تلقى	تعليمه	على	يد	جمموعة	من	�صيوخ	ع�صره،	وتنقل	بني	مدن	مينية	عديدة،	كان	
عاملًا	وا�صع	املعرفة،	وعمل	يف	اأعمال	عديدة	يف	عهدي	الإمامني	يحيى	بن	حميد	الدين	وابنه	
اأحمـــد	)1322-	1382هــــ/	1904-	1962م(	وكانت	وفاته	يف	عـــام	)1380هـ/1960م(		

	امل�صدر	نف�صه،	�س	13	. 	)1(
هـــذا	ما	اأكدته	بع�س	امل�صـــادر	خالل	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة،	واأ�صارت	اإليه	وثائق	الع�صر	احلديث	من	 	)2(

القرن	)10ـ14هـ	/ق16ـ20م(	.
للمزيد	انظر	القا�صي	ح�صني	العر�صي،	بلوغ	املرام	يف	�صرح	م�صك	اخلتام،	�س	34،	35،	59	. 	)3(

امل�صدر	نف�صه،	�س	146ـ	147	. 	)4(
امل�صدر	نف�صه،	�س	147	. 	)5(

امل�صدر	نف�صه،	�س	201	ـ	239	. 	)6(
امل�صدر	نف�صه،	�س	208	وما	بعدها	.	هناك	حروب	جرت	على	اأر�س	جنران	قبل	عقد	هذه	املعاهدة،	ومازال	 	)7(
هنـــاك	وثائـــق	عديـــدة	غري	من�صورة	ت�صـــب	يف	خدمة	هذا	اجلانب،	فاآمـــل	اأن	نرى	باحثًا	جـــادًا	يدر�س	هذا	

املو�صوع	درا�صة	علمية	موثقة	.	
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ومـــن	موؤلفاته	:	)1(	فهر�صت	مكتبة	الأوقـــاف	بجامع	�صنعاء	.	)2(	فهر�صة	خزنة	الإمام	
يحيى	بن	حممد	حميد	الدين،	وماتزال	خمطوطة	.	)3(	م�صاجد	�صنعاء	.	)4(	خال�صة	
من	تاريخ	اليمن	قدميًا	وحديثًا،	األفه	�صنة	)	1363هـ/1943م(،	وطبع	يف	مطبعة	وور�صة	
جتليـــد	الأنـــوار	يف	م�صر	.)5(	كتاب:	جمموع	بلدان	اليمن	وقبائلها،	وهذا	الكتاب	يقع	يف	
اأربعـــة	اأجزاء،	يف	جملديـــن،	حتقيق	ومراجعة	اإ�صماعيل	بن	علـــي	الأكوع،	طبعته	الأوىل	.	
يف	�صنعـــاء	مبكتبة	الإر�صاد	عام	)1404هــــ/1984م(،	وهذا	الكتاب	الذي	يعنينا	يف	هذه	

الدرا�صة	)1(	.	
وي�صجـــل	احلجـــري	يف	اأكـــر	من	ع�صـــر	�صفحات	تف�صيـــالت	عن	قبيلة	يـــام،	وقبيلة	
بنـــو	احلارث	بن	كعب،	وجنـــران)2(	.	فيقول:	" جنـــران	بلد	م�صهـــور	يف	ال�صمال	ال�صرقي	
مـــن	�صنعـــاء	على	م�صافة	ثمان	مراحـــل،	واأكر	قبائل	جنران	من	يـــام،	وبني	احلارث	بن	
كعـــب")3(.	ومن	قبائل	جنران	مواجد،	وج�صم،	ومذكر،	وعدد	بع�س	الأمكنة	والقرى	التي	
تقطنهـــا	هذه	القبائل	)4(،	ونقل	ن�صو�صًا	كثـــرية	مدونة	يف	كتاب	)	�صفة	جزيرة	العرب	(	
للهمـــداين،	ويف	كتـــاب	)	معجم	البلدان	(	لياقوت	احلمـــوي)5(	.	كما	دون	بع�س	الروايات	
املدونـــة	يف	م�صـــادر	تاريخية	مبكرة	عن	فتح	جنـــران،	وما	جرى	مع	اأهلهـــا	من	الوثنيني	
والن�صـــارى	يف	عهـــد	الر�صـــول	)	ملسو هيلع هللا ىلص	()6(.	واأ�صـــار	اأي�صًا	اإىل	بع�س	ال�صعـــر	الذي	قيل	يف	

جنران	واأهلها	خالل	القرون	الإ�صالمية	الأوىل	)7(	.	
ويـــام	مـــن	قبائل	همدان	ثم	من	حا�صد،	ا�صتوطنوا	جنـــران	منذ	قدمي	الزمان	وكانوا	
مـــن	قبـــل	يف	جبل	يام	ما	بني	بالد	نهـــم	واجلوف،	وهو	جبل	عظيم،	ويذكـــر	اأنها	بالدهم	
رف	اليامي	الهمداين،	من	اأفا�صل	التابعني،	 القدمية)8(	.	ومن	ف�صالء	يام	طلحة	بن	م�صّ

رجعنا	للطبعة	الثالثة	عام	)1425هـ/2004م(	و�صفحات	الأجزاء	الأربعة	جتاوزت	الثمامنائة	�صفحة	.	 	)1(
	حممد	بن	اأحمد	احلجري،	جمموعة	بلدان	اليمن	وقبائلها	)	�صنعاء	:	مكتبة	الإر�صاد،	1425هـ/2004م	(،	 	)2(

مج1،	ج1،	�س	208ـ	213	.
	امل�صدر	نف�صه،	مج2،	ج4،	�س	734	. 	)3(

	امل�صدر	نف�صه،	مج2،	ج4،	�س	734ـ	738	. 	)4(
	امل�صدر	نف�صه،	مج	2،	ج4،	�س	735	وما	بعدها	. 	)5(

	امل�صدر	نف�صه،	مج	2،	ج4،	�س	737.	وللمزيد	عن	تاريخ	جنران	يف	�صدر	الإ�صالم،	انظر:	غيثان	بن	جري�س،	 	)6(
جنران	)ق1-	ق4هـ/ق7-10م(،	ج1،	�س	124-51	.

	حممـــد	احلجـــري،	مـــج2،	ج	4،	�س	736	وما	بعدها	.	وهنـــاك	�صعراء	كثريون	من	جنـــران	وغريها	قر�صوا	 	)7(
اأ�صعارًا	كثرية	تتعلق	ببالد	جنران	قبل	الإ�صالم	وخالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة	.

	حممد	احلجري،	بلدان	اليمن	وقبائلها	مج2،	ج4،	�س	774	. 	)8(
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ترجم	له	اأبو	نعيم	يف	كتاب	)	حلية	الأولياء	(،	ومنهم	زبيد	بن	احلارث	اليامي،	ترجم	له	
ابـــن	اجلوزي	يف	كتـــاب	)	�صفة	ال�صفوة	(،	اأدرك	من	ال�صحابـــة	)	ر�صوان	اهلل	عليهم	(	

عبد	اهلل	بن	عمر،	واأن�س	بن	مالك	وروى	عنهما،	ومات	�صنة	)122هـ/739م()1(	.		
ويذكـــر	احلجـــري	قبيلة	بني	احلارث	بـــن	كعب	يف	عدة	�صفحـــات،	وهم	بنو	احلارث	
ابـــن	كعب	بن	عمرو	بن	علة	بـــن	جلد	بن	مالك،	وهو	مذحج	بن	اأدد	بن	زيد	بن	ي�صجب	بن	
عريـــب	بن	زيد	بن	كهالن)2(.	وهذه	القبيلة	املذحجية	منت�صرة	يف	مواطن	كثرية	يف	اليمن	
ويف	جنـــران،	وبنو	عبداملدان	من	اأ�صرافهم،	ولهم	تاريخ	طويل	قبل	الإ�صالم	وبعده،	وكتب	
ال�صـــري	تذكر	�صيئًا	من	تاريخهـــم	يف	عهد	الر�صول)ملسو هيلع هللا ىلص(	)3(،	كمـــا	اأن	كتب	الأدب	واللغة	

والرتاث	ف�صلت	احلديث	عن	حروبهم،	واأ�صعارهم،	وكرمهم،	وبطولتهم	)4(.	
والقا�صـــي	عبـــداهلل	بن	عبدالكـــرمي	اجلرايف	ينتمـــي	اإىل	بيت	علم	وفكـــر،	ولد	عام	
)1319هــــ/	1901م(،	ودر�س	على	عدد	من	م�صائخ	ع�صره،	يقـــول	عنه	اإ�صماعيل	الأكوع	
"اإنه	عامل	موؤرخ	حمقق	يف	النحو	وله	معرفة	عامة	باحلديث	والتف�صري)5(،	ا�صتغل	يف	جمال	
القـــراءة	والتدري�س	والتاأليف،	واأ�صرف	على	طباعة	ومراجعة	كتب	عديدة	يف	عهد	الإمام	
		1962م(	)6(	.	األف	عددًا	من	الكتب	 اأحمد	بن	يحيى	حميد	الدين	)1367ـ	1382هـ/1948ـ	
منها	كتاب	)	املقتطف	(،	وهو	خال�صة	خمت�صرة	لكل	ما	كتبه	يف	علم	التاريخ،	ويقول	يف	
مقدمته	" اقتطفت	من	كل	الأق�صام	فوائد	قيمة	يف	تاريخ	اليمن،	ورتبتها	يف	موؤلف	�صغري	
�صميتـــه	)	املقتطف	يف	تاريخ	اليمن	(	)7(.	والكتاب	ملخ�س	لتاريخ	اليمن	ال�صيا�صي	و�صيئًا	
مـــن	احل�صارة	منذ	ع�صور	ما	قبل	الإ�صالم	اإىل	الثمانينيات	من	القرن	الهجري	املا�صي،	

	امل�صدر	نف�صه،	مج2،	ج4،	�س	775.	وهناك	اأعالم	كثريون	من	قبيلة	يام	كان	لهم	اأدوار	تاريخية	وح�صارية	 	)1(
عرب	اأطوار	التاريخ	الإ�صالمي،	حبذا	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يجمع	تراجمهم	ويدر�صها	.

	حممد	احلجري،	مج1،	ج1،	�س	208	. 	)2(
	امل�صدر	نف�صه،	مج1،	ج1،	�س	208	وما	بعدها	. 	)3(

	للمزيـــد	عـــن	قبيلة	بني	احلارث	بن	كعب،	انظر	:	غيثان	بن	جري�س،	جنـــران	)ق1ـق4هـ/ق7ـق10م(،	ج1،	 	)4(
�ـــس	34	وما	بعدهـــا	.	وناأمل	اأن	نرى	اأحد	طالبنا	يف	برنامج	الدرا�صات	العليا	يف	ق�صم	التاريخ	بجامعة	امللك	

خالد	فيتخذ	من	هذه	القبيلة	عنوان	لر�صالة	املاج�صتري	اأو	الدكتوراه	.	
	انظر	عبد	اهلل	اجلرايف،	املقتطف	من	تاريخ	اليمن	)	بريوت	:	من�صورات	الع�صر	احلديث،	1407هـ/1987م(،	 	)5(

�س	26		.
	امل�صدر	نف�صه،	�س	27	. 	)6(

	يقع	الكتاب	يف	)415(	�صفحة	من	القطع	املتو�صط	. 	)7(
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وقـــد	اأح�صن	املوؤلـــف	يف	ترتيب	وتبويب	حمتويات	الكتـــاب)1(.	واإذا	كانت	معظم	مادة	هذا	
ال�صفر	عن	اأر�س	اليمن	و�صكانها	وحكامها،	اإل	اأنه	اأ�صار	يف	موا�صع	عديدة	اإىل	ن�صب	قبيلة	

يام	ومواطنها)2(.	وذكر	جدهم	الأعلى	مذحج	والقبائل	التي	تفرعت	منه)3(.	
ومل	يختلـــف	املوؤرخ	اجلـــرايف	عن	املوؤرخـــني	اليمنيني	الذين	قبله،	فقـــد	�صجل	بع�س	
الأحـــداث	التاريخية	بني	الزيديني	والنجرانيني،	وكيف	كانـــت	احلروب	م�صتمرة	بينهم	.	
فالأئمة	الزيدية	يطمعون	يف	ال�صيطرة	على	جنران،	والنجرانيون	متمردون	مدافعون	عن	
بالدهـــم،	واإن	كان	يف	اأر�ـــس	جنـــران	من	يرغب	يف	حكـــم	الزيديني،	اإل	اأنهـــم	قلة	قليلة،	
ومعظم	ال�صكان	يودون	ال�صتقالل	وعدم	الرتباط	بغريهم	)4(.	وذكر	اأي�صًا	حرب	جنران	
التـــي	وقعت	بني	الإمام	يحيـــى	حميد	الدين	وامللك	عبدالعزيز	وانتهـــت	بعقد	اتفاقية	بني	

الطرفني)5(.	
10ـ هاري �سانت ج�ن فلبي ) ق14هـ/20م(: )6(

هاري	فلبي	اإجنليزي	اجلن�صية،	ولد	يف	�صيالن	يف	بداية	القرن	الرابع	ع�صر	الهجري،	
وا�صل	درا�صته	اجلامعية	يف	بلده	)	بريطانيًا	(،	والتحق	باخلدمة	املدنية	يف	العقد	الثالث	
مـــن	القرن	)14هـ/20م(،	كما	�صافر	اإىل	الهند	والعراق	.	ويف	عام	)1336هـ	/1917م(	
ذهب	اإىل	الريا�س	والتقى	بالإمام	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل،	وتنقل	يف	اأجزاء	
عديـــدة	من	اجلزيرة	العربية،	ثم	�صافـــر	اإىل	القاهرة	والقد�س	واأخـــريًا	عاد	اإىل	جزيرة	
العرب،	واأ�صبح	قريبًا	من	امللك	عبدالعزيز	اآل	�صعود،	وا�صتمر	يف	العي�س	باململكة	العربية	
ال�صعودية	حتى	مات	امللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	عام	)1373هـ/1953م(	ثم	غادر	

اإىل	لبنان	ومات	فيها	عام	)1380هـ/1960م(	.

	امل�صدر	نف�صه،	�س	28	وما	بعدها	. 	)1(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	44،	58	. 	)2(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	59	. 	)3(
	انظر	اجلرايف،	املقتطف	من	تاريخ	اليمن،	�س	109،	167،	171ـ	178،	213،	215،	312.	تاريخ	ال�صراع	بني	 	)4(
الزيديني	والنجرانيني	منذ	القرن	)3-12هـ/9-18م(	مو�صوع	مل	يدر�س	وي�صتحق	اأن	يكون	عنوانًا	لكتاب	اأو	

ر�صالة	علمية	موثقة	.
	اجلرايف،	املقتطف،	�س	314	وما	بعدها	.	ومو�صوع	تلك	احلرب	جدير	اإىل	اأن	يدر�س	يف	كتاب	اأو	بحث	علمي. 	)5(
	انظـــر	روبـــن	بدول	.	الرحالة	الغربيون	يف	اجلزيرة	العربية	)	الن�صخة	املعربة	(،	�س	90ـ	102.	انظر	اأي�صًا:	 	)6(
	.	الرحالت	والرحالة	يف	اجلنوب	ال�صعودي	يف	موؤلفات	غيثان	بن	جري�س	)ق2ـ15هـ/ حممد	بن	اأحمد	معربَّ
ق8ـ21م(	.	)	الريا�س	:	مطابع	احلمي�صي،	1440هـ/2018م(	)	اجلزء	الأول	(،	�س	67،	122،	179،	308،	

287،	424،	446،	471ـ	507،	521	وما	بعدها	.
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مـــن	يدر�س	حياة	فلبي	العلمية	يجـــده	األف	ع�صرات	الكتب	واملقالت	العلمية،	ومعظم	
درا�صاتـــه	عن	اجلزيرة	العربية،	وهذا	امل�صت�صرق	اأف�صل	من	كتب	عن	�صبه	جزيرة	العرب	
خالل	القرن	)14هــــ/20م(	ومعظم	بحوثه	وموؤلفاته	قامت	على	الرحالت	وامل�صاهدات،	
ولهـــذا	جنـــد	فيها	تف�صيالت	واأخبار	ي�صعب	اأن	نعر	عليهـــا	يف	م�صدر	اأو	مرجع	اآخر)1(.	
وبع�ـــس	موؤلفاتـــه	اأ�صارت	اإىل	بـــالد	جنران	وتفاوتـــت	فيما	احتوت	عليه	مـــن	تف�صيالت،	
فبع�صهـــا	ذكـــرت	�صيئـــًا	ي�صريًا	مـــن	تاريخ	اأجـــزاء	من	منطقـــة	جنران،	واأخـــرى	اأ�صهبت	

احلديث	يف	ع�صرات	اأو	مئات	ال�صفحات	.	ومن	تلك	الكتب	:
 )1( بنــات �سبــاأ )رحلــة يف جن�ب اجلزيــرة العربيــة(	)2(.	وهــــذا	الكتاب	يقع	يف	
)666(	�صفحــــة	من	القطع	املتو�صطــــة،	وهو	جزء	من	رحلة	فلبي	التــــي	ق�صاها	يف	بالد	تهامة	
وال�صراة	عام	)1355هـ/1936م(	وا�صتغرق	فيها	حوايل	ت�صعة	�صهور	منها	حوايل	ثالثة	�صهور	
ذهــــب	اإىل	�صبوة	وماأرب	يف	اليمن	واأ�صدر	هذا	ال�صفر	الآنــــف	ذكره،	واملدة	الباقية	ق�صاها	يف	
اأجــــزاء	عديــــدة	من	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	ابتــــداًء	من	الطائف	اإىل	ع�صري	وجنران	
ثــــم	جازان	وبالد	ال�صاحل	حتى	مكة	املكرمــــة)3(	.	ويذكر	يف	كتاب	:	بنات	�صباأ	بع�س	املعلومات	
اجلغرافية	والجتماعيــــة	والقت�صادية	اأثناء	خروجه	من	جنران	اإىل	�صبوة	وح�صرموت	وعند	

عودته	اإىل	جنران	بعد	انتهاء	رحلته	يف	اأجزاء	من	بالد	اليمن	)4(	.	
)2( كتــاب: الربــع اخلــايل ) و�سف لل�سحــراء اجلن�بية الكبى للجزيــرة العربية 
املعروفــة بالربــع اخلايل(	)5(،	وهذا	ال�صفر	يقـــع	يف	)668(	�صفحة	من	القطع	املتو�صط،	
وفيه	تف�صيالت	عن	تركيبة	الربع	اخلايل	اجلغرافية،	وكون	�صحراء	الربع	اخلايل	تتما�س	
مـــع	اأجزاء	من	منطقة	جنران	فقد	ذكر	بع�س	الأمكنة	والبلدان	املتجاورة	اأو	املتداخلة	مع	
الأوطـــان	النجرانية،	ول	يخلو	الكتاب	من	بع�س	الإ�صارات	ال�صيا�صية	والتاريخية	احلديثة	

عن	بالد	جنران)6(.	

	يوجد	العديد	من	الكتب	والبحوث	املطبوعة	واملن�صورة	التي	در�صت	حياة	واإجنازات	هاري	�صانت	جون	فلبي،	 	)1(
وبع�صها	اأ�صبح	من�صورًا	على	ال�صبكة	العنكبوتية	.

	انظر	الكتاب	املعرب،	ترجمة	يو�صف	خمتار	الأمني	)	الريا�س	:	مكتبة	العبيكان،	1422هـ/2001م(	. 	)2(
	هـــذه	املـــدة	التـــي	ق�صاها	يف	اأجزاء	مـــن	تهامة	وال�صـــراة	اأ�صدر	عنهـــا	كتاب	يف	جملدين،	همـــا:	مرتفعات	 	)3(
اجلزيرة	العربية،	ترجمة	ح�صن	م�صطفى	ح�صن،	وتقدمي	ومراجعة	وتعليق	اأ.	د	.	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	
)	الريا�س	:	مكتبة	العبيكان،	1426هـ/	2005م(	)	جزءان	)	يف	األف	واربعمائة	وت�صع	واأربعون	�صفحة	(	.	

	للمزيد	انظر	:	كتابه	)	بنات	�صباأ	(،	�س	39ـ	40،	44،	499،	506	. 	)4(
	انظر	:	الكتاب	املرتجم،	ترجمة	ح�صن	عبد	العزيز	اأحمد	)	الريا�س	:	مكتبة	العبيكان،	1422هـ/2001م(.	 	)5(

	للمزيد	انظر	الكتاب	نف�صه،	ج	424ـ	425	. 	)6(
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)3( العربيــة ال�سع�ديــة ) مــن �سن�ات القحــط اإىل ب�ادر الرخــاء (	)1(.	يتكون	هذا	
الكتاب	من	)680(	�صفحة،	ودون	فيه	فلبي	اأحداث	�صيا�صية	وح�صارية	عن	دول	اآل	�صعود،	
منـــذ	الدولة	ال�صعوديـــة	الأوىل	اإىل	ع�صر	امللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل	.	ول	
يخلـــو	هذا	املوؤلف	مـــن	معلومات	عن	جنـــران	وعالقاتهـــا	الع�صكريـــة	وال�صيا�صية	بالدول	
ال�صعوديـــة		الثالث،	يف	الأعوام	التالية	:	)1189هـ/1775م(	)2(	.	)	1211هـ/1769م(	و	

)1220ـ	1221هـ/1805ـ1806م(،	و	)1350ـ	1351هـ/	31ـ	1932م(	)3(	.	
)4( كتــاب : الذكــرى العربيــة للمملكــة العربيــة ال�سع�ديــة ) مبنا�سبــة مــرور 
خم�ســني عامــًا على تاأ�سي�ــس اململكة (	)4(.	ويقــــع	الكتاب	)454(	�صفحــــة	.	ومو�صوعات	هذا	
الكتــــاب	متنوعة	عن	بع�س	ال�صــــور	التاريخية	وال�صيا�صية	واحل�صارية	عــــن	تاريخ	اململكة	العربية	
ال�صعوديــــة	خالل	العقــــود	اخلم�صة	الأوىل	من	ن�صاأتهــــا)5(.	وهناك	بع�ــــس	املعلومات	عن	احلروب	
التي	جرت	بني	ال�صعوديني	والدولة	الزيدية	على	اأر�س	جنران	وما	جاورها	عام	)1350ـ1351هـ/	

1931ـ	1932م(،	وقد	انتهت	باتفاقية	الطائف	عام	)1354ـ	1355هـ/35ـ	1936م(	)6(	.	
)5( كتــاب: فلبــي اجلزيــرة العربيــة ) �سجــل الرحــالت وال�ستك�سافــات()7(.	ويقع	
الكتـــاب	يف	جملدين،	يف	حـــوايل	األف	�صفحة	من	القطع	املتو�صـــط	.	ويف	حمور	يف	اجلزء	
الثـــاين	�صمـــاه	)	الإقليـــم	اجلنوبي(،	يف	�صت	ع�صـــرة	�صفحة	ي�صـــري	اإىل	جوانب	ح�صارية	
يف	البـــالد	املمتـــدة	من	وادي	الدوا�صر	اإىل	جنران،	ويذكر	�صيئـــًا	من	الرتكيبة	اجلغرافية	
وال�صكانيـــة	يف	بـــالد	جنـــران	وبخا�صة	واديي	جنـــران	وحبونا	وما	بينهمـــا)8(.	ويقول	عن	
جنـــران:	" اأنهـــا	حتتل	موقعًا	جتاريـــًا	مميزًا	من	جزيرة	العرب،	وتعـــد	ميناء	ال�صحراء،	
ويق�صدها	جتار	جنوب	جنـــد	ليبتاعوا	بن	اليمن	والب�صائع	الثمينة	با�صتبدالها	بالأقم�صة	

الهندية	وال�صرورات	الأخرى	املوجودة	يف	املدن	الداخلية	" )9(	.	

	انظر	الن�صخة	املعربة،	ترجمة	عاطف	فالح	يو�صف	)	الريا�س	:	مكتبة	العبيكان،	1422هـ/2002م(	.	. 	)1(
	انظر	الكتاب	نف�صه	)	العربية	ال�صعودية	...	(،	�س	118ـ	120،	132ـ	133	. 	)2(

	انظر	الكتاب	نف�صه،	�س	167،	200ـ	201،	385ـ	386،			563ـ	568. 	)3(
	انظر	الكتاب	املرتجم،	ترجمة	عبا�س	�صيد	اأحمد	)	الريا�س	:	مكتبة	العبيكان،	1424هـ/2003م(	. 	)4(

	امل�صدر	نف�صه،	�س	15	وما	بعدها	. 	)5(
	للمزيد	انظر	:	فلبي،	الذكرى	العربية	للمملكة	العربية	ال�صعودية،	�س	284ـ	289. 	)6(

	انظـــر:	الكتـــاب	املعـــرب،	ترجمـــة	الدكتـــور	/	�صـــالح	علـــي	حمجـــوب	)	الريا�ـــس	:	مكتبـــة	العبيـــكان،	 	)7(
1423هـ/2002م(	.

	امل�صدر	نف�صه،	�س	)301ـ	316	(	. 	)8(
	امل�صـــدر	نف�صـــه،	�س	313	.وللمزيد	عن	تاريخ	جنران	.	انظر	غيثـــان	بن	جري�س،	جنران	)ق1ـ	ق4هـ/ق7ـق10م(،ج1	 	)9(	
	�س	21	وما	بعدها،	وانظر	اأي�صًا	مو�صوعات	يف	اأجزاء	عديدة	من	�صل�صلة	كتاب	:	)	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	(.
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)6( كتــاب : مرتفعــات اجلزيرة العربية )1(	.	ويقـــع	يف	جملدين،	هو	اأهم	كتاب	من	
كتـــب	فلبـــي	يهمنا	يف	هذا	الق�صم،	لأن	جميع	مادته	عـــن	تاريخ	وح�صارة	اأجزاء	كثرية	من	
بـــالد	تهامة	وال�صـــراة،	وبالد	جنران	حظيـــت	بحوايل	اأربعمائة	�صفحـــة	من	اجلزئني	مت	
ن�صرهمـــا	يف	البابـــني	الثالث	والرابع	من	الكتاب	.	ويف	ال�صفحـــات	التالية	نوجز	احلديث	

عن	الف�صول	املدونة	يف	هذا	املوؤلف،	وهي	على	النحو	الآتي:	
اأ ـ الف�ســل احلادي ع�سر)2(:	عتبة	جنران	:	ويف	ع�صر	�صفحات	و�صف	معامل	جغرافية	
عديـــدة	مـــن	ه�صاب،	وحـــزون،	ومنعطفات	يف	بع�ـــس	الأودية	وجداول	ميـــاه،	واجليد	يف	
و�صـــف	هـــذا	الرحالة	الدقة	والو�صـــوح	فيما	�صجله	وذكره،	ول	تخلو	هـــذه	ال�صفحات	من	
بع�ـــس	ال�صور	الجتماعية	والقت�صادية	للنا�س	الذين	�صاهدهم	يف	البالد	التي	مر	عليها	

وهو	يف	طريقه	اإىل	بلدة	جنران)3(	.
ب ـ الف�ســل الثاين ع�ســر)4(.	كعبة	جنران	)5(	:	ذكر	يف	ت�صع	�صفحات	ملحات	ي�صرية	عن	
وادي	حبونـــا،	وركز	�صرحه	على	جبل	ت�صالل،	الذي	يعرف	اأي�صًا	با�صم	)	جبل	كعبة	جنران	(،	
ويدعي	فلبي	اأنه	اكت�صف	موقع	كعبة	جنران،	واأورد	�صروحات	عن	هذا	املوقع،	والآثار	التي	يقول	
اأنها	مازالت	ماثلة	للعيان،	واأ�صار	اأي�صًا	اإىل	وجود	بع�س	املقابر	املتناثرة	يف	جبل	ت�صالل	)6(.
ج ـ الف�ســل رقــم )13(:اأوىل	اخلطـــى	يف	جنران)7(:	ناق�س	هـــذا	الرحالة	العديد	من	
النقـــاط،	فذكر	بع�ـــس	الأ�صر	والفخود	القبلية	التي	راآهـــا	يف	طريقه	وهو	�صائر	اإىل	و�صط	
مدينـــة	جنران)8(	.	ووقف	اأي�صًا	على	بع�س	املقابـــر	املتناثرة	يف	اأطراف	البلدة	)9(،	ولفت	

	للمزيد	عن	هذا	الكتاب	ومعلومات	ن�صره	انظر	حا�صية	�صابقة	يف	هذا	الق�صم	.	 	)1(
	يق�صد	بـ	)	الف�صل	احلادي	ع�صر(	هنا،	اأي	كما	ورد	يف	فهر�صت	الكتاب	العام	املن�صور	من	مكتبة	العبيكان	عام	 	)2(
)1426هــــ/2005م(،	ج1،	�ـــس	613.	وهذا	الف�صل	ن�صر	مع	خم�صة	ف�صـــول	اأخرى	يف	باب	م�صتقل	حتت	عنوان:	
الباب	الثالث	)	بالد	يام	(،	وهذا	الباب	نتيجة	لرحلة	فلبي	يف	اأجزاء	من	جنران	يف	)25	يونيو	اإىل	24/يوليو،	و	

12/اأكتوبر	اإىل	3/نوفمرب	/عام	1936م(،	انظر	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	397ـ	612	.	
	للمزيد	انظر	:		فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	399ـ	409	. 	)3(

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	411	. 	)4(
	كعبـــة	جنـــران	:	بناء	دينـــي	م�صيحي	�صيده	عبداملدان	بن	الديان	احلارثي	الـــذي	ينت�صب	اإىل	بني	احلارث	بن	كعب	من	 	)5(
قبائـــل	مذحـــج،	وقد	مت	العتناء	بهذه	الكعبة	حتى	�صارت	م�صهورة	يف	عموم	اجلزيرة	العربية	وخارجها،	انظر	:	غيثان	
بـــن	جري�س،	جنران،	ج1،	�س	52	وما	بعدها	.	وللمزيـــد	عن	كعبة	جنران،	انظر،	الهمداين،	�صفة	جزيرة	العرب،	�س	
268.	واآثار	بالد	جنران	جديرة	بالبحث	والدرا�صة،	وناأمل	من	املوؤرخني	والباحثني	اأن	يدر�صوا	هذا	امليدان	املهم	.

	انظر	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	412	وما	بعده	.	 	)6(
	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	421	.	وهذا	الف�صل	يقع	يف	ع�صرين	�صفحة	من	�صفحات	الكتاب،	ج1،	�س	421ـ	441	. 	)7(

	امل�صدر	نف�صه،		ج1،	�س	421ـ	422	. 	)8(

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	422	ـ	424	. 	)9(
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نظـــره	تعـــدد	الق�صور	واملنازل	بني	املـــزارع	ويف	بع�س	نواحي	املدينـــة،	وكانت	طوابق	تلك	
الق�صـــور	ترتاوح	من	طابقـــني	اإىل	اأربعة	وخم�صـــة	طوابق،	والق�صور	والبيـــوت	يف	القرية	
الواحدة	متال�صقة،	والأزقة	بينهـــا	�صغرية	و�صيقة)1(.	وي�صري	اإىل	هيئة	البناء	احلكومي،	
ق�صـــر	الإمارة	يف	جنران،	واملعروف	بـ	)	ق�صر	اأبا	ال�صعود	(	)2(.	ول	تخلو	�صروحات	فلبي	
مـــن	ذكر	اأ�صماء	بع�س	الطيور	والنباتات	واملحا�صيل	الزراعية	يف	بلدة	جنران،	كما	اأ�صار	
اإىل	بع�ـــس	املوؤ�ص�صـــات	الإدارية	املوجـــودة	اأثناء	زيارته،	وذكر	بع�ـــس	اأ�صماء	امل�صوؤولني	يف	
تلـــك	الإدارات،	وكان	علـــى	راأ�صهم	اأمري	جنران،	اإبراهيم	الن�صمـــي،	الذي	دون	�صيئًا	من	
�صريتـــه	الذاتيـــة	)3(	.	ومل	يغفل	ذكر	بع�س	الأفـــراد	والبيوتات	اليهوديـــة	يف	جنران،	وقد	
التقـــى	ببع�صهـــم	وحتدث	معهم	يف	ق�صايـــا	عديدة	)4(.		وذكر	عددًا	مـــن	الآبار	التي	وقف	

عليها،	وو�صف	بع�صها)5(.	
دـ الف�سل الرابع ع�سر: الأخدود	)6(:	�صار	فلبي	اإىل	منطقة	الأخدود،	واأ�صار	اإىل	�صور	
مـــن	تركيبتها	اجلغرافية،	وذكـــر	بع�س	املزارع	القريبة	منها	)7(.	ووقف	على	اأر�س	ال�صوق	
القريبـــة	من	ق�صر	اأبي	ال�صعود،	وقد	ذكر	يف	�صفحات	�صابقة	�صوق	الإثنني	الأ�صبوعي)8(.	

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،	�س	425	ـ	427	. 	)1(
	ق�صـــر	اأبـــو	ال�صعود	:	بناء	يتكون	من	طابقني	ون�صف	بالإ�صافـــة	اإىل	مرافق	وغرف	عديدة	ملحقة	به،	ويقع	و�صط	 	)2(
مدينة	جنران،	ويعد	اليوم	من	املعامل	ال�صياحية	الأثرية	يف	منطقة	جنران	.	امل�صدر	:	م�صاهدات	الباحث	وزيارته	

لهذا	الق�صر	عام	)1423هـ	/2003م(	.	للمزيد	انظر	:	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج7،	�س	428.	
	امل�صدر	نف�صه،	�س	425،	426،	427،	429،	430	. 	)3(

	امل�صـــدر	نف�صه،	ج1،	�س	434،	وكانت	بع�س	الأ�صـــر	اليهودية	ت�صكن	يف	جنران	وما	حولها	من	البالد	خالل	 	)4(
القرن	)14هـ/20م(،	ثم	هاجر	بع�صهم	اإىل	اليمن	اأو	فل�صطني	وبالد	ال�صام،	وعدد	من	اأولئك	الأفراد	وتلك	

الأ�صر	اعتنقت	الإ�صالم	وعا�صوا	مع	جمتمعات	جنران	واأهل	ال�صروات	.	
	�صاهدت	العديد	من	الآبار	القدمية	يف	حا�صرة	جنران،	ويعود	تاريخ	بع�صها	اإىل	مئات	ال�صنني،	ومنها	الذي	 	)5(
اندثر،	واأخرى	مازالت	ت�صتخدم	يف	الزراعة	و�صقيا	املوا�صي	.	امل�صدر	:	م�صاهدات	الباحث	وجتواله	يف	بالد	

جنران	عام	)1423هـ/2003م(	.
	للمزيد	انظر،	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	459.	وهذا	الف�صل	يتكون	من	)68(	�صفحة	من	 	)6(

�صفحات	الكتاب،	ج1،	�س	459ـ	527	.	
	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	459ـ	460	.	 	)7(

	امل�صـــدر	نف�صـــه،	ج1،	�ـــس	436،	460	.	كان	يوجـــد	يف	جنـــران	اأثناء	زيـــارة	فلبي	لها	العديد	مـــن	الأ�صواق	 	)8(
الأ�صبوعية،	مثل:	�صوق	الأحد	يف	دح�صة	بحماية	ال�صيخ	ابن	منيف.	)2(	�صوق	الإثنني	يف	بني	�صليمان	حتت	
اإ�صراف	ابن	منيف.	)3(	�صوق	الثالثاء		يف	بدر،	واجلمعة	يف	�صاغر	حتت	حماية	ال�صيخ	اأبو	�صاق.	)4(	�صوق	
الأربعاء	يف	قرية	العان،	و�صوق	اخلمي�س	يف	القابل	حتت	حماية	ابن	منيف	.	�صاهد	الباحث	اأمكنة	بع�س	هذه	

الأ�صواق	الأ�صبوعية	يف	عام	)1423هـ/2003م(	.	
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واأورد	بع�ـــس	التف�صيالت	عن	�صيوخ	قبائل	يام	الرئي�صني	وهم	:	ابن	منيف،	وابن	ن�صيب،	
واأبو	�صاق،	وذكر	�صيئًا	عن	اأ�صولهم	واأن�صابهم	وقد	جال�صهم،	و�صمع	منهم،	وتناق�س	معهم	
يف	اأمور	اجتماعية	وتاريخية	عديدة	)1(.	وذكر	فلبي	بع�س	ال�صور	التاريخية	والجتماعية	
والقت�صاديـــة	التـــي	�صاهدها	يف	حميط	الأخدود	واأجزاء	مـــن	وادي	جنران	.	ويف	حوايل	
ع�صرين	�صفحة	اأخرى	يتحدث	عن	تاريخ	جنران	ال�صيا�صي	والديني	وبخا�صة	يف	ع�صور	ما	
قبل	الإ�صالم،	ويبدو	على	�صرحه	ال�صطحية	وعدم	توثيق	اأقواله	مب�صادر	علمية	موثوقة)2(.	
وي�صـــري	اإىل	بع�ـــس	النقو�س	والآثار	واملخرب�صات	التي	�صاهدهـــا	يف	اأر�س	الأخدود،	واأ�صار	

اإىل	بع�س	امل�صت�صرقني	الذين	و�صلوا	جنران	وذكروا	�صيئًا	من	تاريخها	واآثارها)3(.	
هـــ الف�ســالن الرابع ع�ســر واخلام�س ع�سر:  الف�ســل رقــم )15(،	عنوانه:	احلياة	يف	
جنـــران،	وعدد	�صفحاته	)39(،	ذكـــر	فيها	تف�صيالت	لبع�س	قرى	جنـــران	القريبة	من	
الأخـــدود،	واأ�صـــار	اإىل	بع�ـــس	الت�صاري�س	حول	هـــذه	الناحية	من	جبـــال،	واأودية،	ومعامل	
جغرافيـــة	اأخـــرى،	كما	ذكر	بع�ـــس	الأعيان	والأ�صـــر	التي	قابلها،	وتنـــاول	بع�س	الوجبات	
يف	منازلهـــا،	ويذكر	اجلاليـــات	اليهودية	املوجودة	يف	جنـــران،	واأ�صولها	الأوىل	يف	اليمن	
والعراق،	وقد	زار	بع�صها،	وذكـــر	�صيئًا	من	اأو�صاعهم	القت�صادية	والجتماعية،	ومعظم	
مهنهم	�صناعة	احلديد	واحللي،	ومنهم	من	يعمل	يف	مهن	اأخرى	كالزراعة	وغريها،	وكان	

عددهم	الإجمايل	يف	جنران	حوايل	)80(	�صخ�صًا	�صغارًا	وكبارًا)4(	.
ويوا�صل	فلبي	حديثه	عـــن	بع�س	الأعراف	والعادات	التي	�صاهدها	عند	النجرانيني،	
مثل:	عادات	الطعام	وال�صراب،	والتعاون	يف	ممار�صة	الأعمال،	وتبادل	الزيارات،	وتفاوت	
م�صتوى	املعي�صة	بني	طبقـــات	املجتمع،	فالأعيان	والوجهاء	والأغنياء	يعي�صون	حياة	اأف�صل	
من	عامة	النا�س	وبخا�صة	الفقراء	واملزارعني	والرعاة	وغريهم	.	ويدون	�صيئًا	من	عمارة	

	انظر	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	462ـ	476		هوؤلء	ال�صيوخ	الآنف	ذكرهم	يف	املنت	ذات	جذور	 	)1(
تاريخية	قدمية	وكل	اأ�صرة	من	اأ�صر	هوؤلء	الأعالم	ت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	كتاب	اأو	بحوث	علمية	موثوقة	عديدة	.	

	انظر	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	490	ـ	510	. 	)2(
	كانت	اإ�صارات	فلبي	موجزة	واأحيانًا	و�صفية	دون	اإجراء	بع�س	التحليالت	والدرا�صات	لبع�س	النقو�س	والآثار	 	)3(
التي	�صاهدها،	وناأمل	اأن	ياأتي	يف	قادم	الأيام	من	يدر�س	اآثار	جنران	درا�صة	علمية،	وقد	جاء	اإىل	الأخدود	يف	
ع�صرنـــا	احلديث	واملعا�صر	العديد	من	الفرق	الآثارية،	واأجرت	بع�س	التنقيبات،	ومازالت	تلك	الآثار	حتتاج	

اإىل	دعم	وجهود	كبرية	.	انظر:	فلبي،	مرتفعات،			ج1،	�س	511ـ	527	.	
	للمزيد	انظر	:	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	530	وما	بعدها	.	ودرا�صة	احلياة	الجتماعية	يف	 	)4(
بالد	جنران	خالل		القرنني	)13ـ14هـ/19ـ20م(	من	املو�صوعات	اجلديدة	وت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	عدد	من	

الكتب	والر�صائل	العلمية	.
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بـــالد	جنران	مثـــل:	الق�صور،	واحل�صـــون،	واملنازل،	والقـــرى،	والآبـــار،	واملقابر.	ويذكر	
بع�ـــس	النقـــاط	احلدودية	بني	جنران	واليمـــن)1(.	وي�صري	اإىل	معلومـــات	عن	حياة	النا�س	
القت�صاديـــة	كالزراعـــة	واملحا�صيل	والثمـــار	املوجودة	يف	بالد	جنـــران	.	وي�صف	طبيعة	
بع�ـــس	الأ�صـــواق	الأ�صبوعية	مثل	�صـــوق	اخلمي�س	الأ�صبوعي	و�صط	مدينـــة	جنران،	فيذكر	
ال�صلـــع	التي	ترد	اإىل	هذا	ال�صوق	وبع�صها	ي�صدر	من	داخل	اجلزيرة	العربية،	واأخرى	من	
بـــالد	ال�صـــرق	الأق�صى،	اأو	اأوربا	وغريهـــا	من	البالد	العربية	)2(،	وي�صـــري	اإىل	�صعر	بع�س	
ال�صلـــع	املعرو�صـــة	يف	تلك	ال�صـــوق.	واأهمية	الأ�صـــواق	الأ�صبوعية	يف	جنـــران،	فهي	جممع	
جتـــاري	وثقايف	واجتماعي	يلتقـــي	فيها	النا�س	ويتبادلـــون	الأخبار	والتجـــارات،	كما	اأنها	
مـــكان	لإعالن	الأخبار	والتوجيهـــات	من	قبل	الدولة	.	ويذكر	اأنه	قابـــل	العديد	من	اأعيان	
ووجهـــاء	منطقة	جنران	يف	اأ�صواقهـــا	الأ�صبوعية،	واأحيانًا	يف	بع�س	الجتماعات	الر�صمية	

عند	اأمري	جنران،	اأو	بع�س	رجال	الدولة	ال�صعودية	هناك)3(	.
ويذهـــب	فلبي	اإىل	مـــاأرب	يف	اليمن	لفرتة	تزيـــد	عن	ال�صهرين	ويكتـــب	كتابه	:	بنات	
�صبـــاأ،	ثم	يعود	اإىل	جنران،	وي�صتكمل	الف�سل رقــم )16( يف كتاب :	)	مرتفعات	اجلزيرة	
العربية(،	وعنوان	هذا	الف�صل	هو:	الزيارة	الثانية	لنجران،	وتقع	اأي�صًا	يف	)39(	�صفحة،	
يوا�صل	فيها	حديثه	عن	بع�س	اجلوانب	الجتماعية	والإدارية	ال�صعودية	يف	البالد،	ويزور	
بع�ـــس	الأ�صواق	الأ�صبوعيـــة	ويذكر	�صيئًا	من	الب�صائع	التي	ت�صـــدر	اإليها،	وطريقة	حماية	
الأ�صواق	من	قبل	اأمري	جنران	ورجال	احل�صبة،	وي�صيف	تف�صيالت	عن	النقاط	احلدودية	
بني	اليمن	وال�صعودية	التي	زارها	ووقف	عليها،	وي�صري	اإىل	بع�س	الرحالة	الغربيني	الذين	

زاروا	جنران	قبله	وينتقد	بع�س	اأقوالهم	ومدوناتهم	)4(.

	امل�صدر	نف�صه،	ج1،		�س	531	وما	بعدها	. 	)1(
	امل�صـــدر	نف�صه،	ج1،		�س	532	وما	بعدها.	تاريـــخ	احلياة	القت�صادية،	اأو	التجارة	يف	منطقة	جنران	خالل	 	)2(
الع�صر	احلديث	)ق12ـ14هـ/	ق18ـ20م(	من	املو�صوعات	التي	مل	تدر�س	يف	بحوث	علمية	وت�صتحق	اأن	تكون	

عناوين	لعدد	من	الكتب	والر�صائل	العلمية	.
	هنـــاك	الكثريون	مـــن	الأعيان	و�صيوخ	القبائل	وامل�صوؤولني	الذين	قابلهم	فلبـــي	يف	جنران	وذكر	اأ�صماءهم	.	 	)3(
حبـــذا	اأن	نـــرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	ال�صري	الذاتية	لأولئك	الأعالم،	ومن	يفعل	ذلك	ف�صوف	ي�صدي	لنا	معا�صر	
الباحثني	معروفًا	جمياًل	.	واأكرر	القول:	باأن	فلبي	�صجل	لنا	معلومات	قيمة	عن	حياة	النجرانيني	الجتماعية	
يف	منت�صـــف	القرن	)14هـ/20م(،	واآمل	اأن	ياأتي	اأحد	طالبنـــا	يف	برامج	الدرا�صات	العليا	يف	ق�صم	التاريخ	

بجامعة	امللك	خالد	فيدر�س	مدونات	هذا	الرحالة	عن	جنران	وي�صدرها	يف	ر�صالة	علمية	.
	انظـــر:	فلبـــي	مرتفعات	اجلزيـــرة	العربية،	ج1،	�س	569ـ	608	.	ذكرت	يف	اأكر	مـــن	درا�صة	وكتاب	اأن	فلبي	 	)4(
قـــدم	لنا	معارف	كثـــرية	عن	اجلزيرة	العربية	خالل	القـــرن	)14هـ/20م(،	وي�صعـــب	اأن	جند	ما	ذكره	يف	
اأي	م�صـــدر	اأو	مرجع	اآخـــر	.	واآمل	اأن	تدر�س	موؤلفاته	وبحوثه	عن	جنوب	البـــالد	ال�صعودية،	يف	بحوث	وكتب	

ور�صائل	علمية	عديدة	.	
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و ـ الف�س�ل من )17ـ 23( :

ي�صيف	فلبي	يف	اجلزء	الثاين	من	كتابه	:	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	بابًا	كاماًل	 	
يـــدرج	فيـــه	�صبعة	ف�صول	مـــن	)17ـ23(،	ال�صتة	الأوىل	منها	تر�صـــد	العديد	من	الأو�صاع	
اجلغرافيـــة	واحل�صاريـــة	ملنطقة	جنران،		والأجزاء	القريبة	منهـــا)1(	.	ويف	الف�صول	رقم	
)17،	18،	19(	يـــدون	معلومـــات	جيدة	عن	وادي	حبونا،	وعـــن	بلدة	بدر	املوطن	الرئي�صي	
للدعـــوة	الإ�صماعيليـــة	)2(.	ومعظم	تف�صيالته	قامـــت	على	الرحلة	وامل�صاهـــدة،	كما	اأنها	
ل	تخلـــو	من	�صور	تاريخية	قدميـــة	عن	هذه	النواحي	.	ووادي	حبونا	مـــن	الأودية	الكبرية	
املذكورة	يف	عدد	من	كتب	الرتاث	الإ�صالمي	املبكرة،	وبخا�صة	كتب	اجلغرافيا	والرحالني	

الأوائل،	وبع�س	كتب	الأن�صاب،	والأدب		واللغة،	وغريها	من	امل�صادر	املتقدمة)3(	.
11ـ ف�ؤاد حمزة، وت�يت�سل )ق14هـ/20م( :

ولـــد	فوؤاد	حمـــزة	يف	لبنان	)			1316هــــ/	1899م(	ويف	�صبابه	خرج	مـــن	ال�صام	اإىل	
جزيـــرة	العرب،	ثم	�صـــار	مرتجمًا	للملك	عبد	العزيز،	و�صغـــل	منا�صب	عديدة	يف	دولته،	
وقـــام	برحالت	ومهمـــات	دبلوما�صية	يف	قارتي	اأوربـــا	واأمريكا	للتعريـــف	ب�صيا�صة	اململكة	
العربيـــة	ال�صعوديـــة،	وكانت	وفاته	يف	اأوائل	ال�صبعينيات	الهجريـــة)4(.	له	موؤلفات	عديدة،	
منها	:	)1(	قلب	اجلزيرة	العربية	.	)2(	البالد	العربية	ال�صعودية	.	)3(	يف	بالد	ع�صري	.
والكتـــاب	الذي	يهمنا	هو	)يف	بالد	ع�صري(	)5(،	حيث	قام	فوؤاد	حمزة	برحلة	ميدانية	
مـــن	الطائـــف	حتى	جنران،	و�صجل	بع�س	املعلومات	عن	حياة	هـــذه	الأوطان	.	ويف	اجلزء	
الأخري	من	الكتاب	اأورد	ابن	حمزة	معلومات	خمت�صرة	عن	بالد	جنران	يف	حوايل	)24(	
�صفحة،	اأ�صار	فيها	اإىل	�صيء	من	جغرافية	املنطقة،	وذكرها	يف	بع�س	امل�صادر	املتقدمة،	

انظر	:	فلبي،	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج2،	�س	619ـ	816.	ويف	هذه	ال�صفحات	الكثري	من	املحاور	املهمة	 	)1(
التي	ت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	عدد	من	الكتب	والبحوث	العلمية	املوثقة	.

	حبـــذا	اأن	نرى	باحثـــًا	اأو	باحثني	عديدين	يدر�صون	تاريخ	وح�صارة	وادي	حبونا،	وبلدة	بدر	وعالقتها	بظهور	 	)2(
الدعوة	الإ�صماعيلية	يف	جنران	خالل	الع�صر	احلديث	.

	هنـــاك	م�صادر	كثرية	اأ�صـــارت	اإىل	وادي	حبونا،	تركيبته	اجلغرافية	وال�صكانيـــة،	وما	جرى	على	اأر�صه	من	 	)3(
اأحداث	�صيا�صية	وحربية	وح�صارية،	وي�صتحق	هذا	الوادي	اأن	يكون	عنوانًا	لكتاب	اأو	ر�صالة	علمية	موثقة	.	
	للمزيد	عن	فوؤاد	حمزة	.	انظر:	غيثان	بن	جري�س	.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)	الطائف	واأجزاء	من	 	)4(

اجلنوب(	)	الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1439هـ/2018م(	)	اجلزء	الثالث	ع�صر(،	�س	72	.	
	يقع	الكتاب	يف	)192(	�صفحة	من	القطع	املتو�صط،	و�صدر	يف	طبعتني	من	مكتبة	الن�صر	احلديثة	بالريا�س،	 	)5(
الأوىل	عام	)1370هـ/1951م(،	والثانية	عام	)1388هـ/1968م(،	واعتمدنا	يف	بحثنا	على	الطبعة	الثانية	
.	وللمزيد	عن	�صرية	واأعمال	فوؤاد	حمزة	انظر	التقدمي	ومقدمة	النا�صر	لكتاب	)	يف	بالد	ع�صري	(،	�س	3ـ	5.	
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ثـــم	وجـــود	اليهودية	والن�صرانية	فيها	قبـــل	الإ�صالم	وبعده	وو�صـــول	املذهب	الإ�صماعيلي	
اإليهـــا	يف	الع�صـــر	احلديث	حتت	زعامـــة	املكارمة،	وذكر	اإ�صارات	قليلـــة	عن	قرى	و�صكان	
منطقـــة	جنران،	وبع�ـــس	اأ�صواقهـــا	الأ�صبوعية،	وطرقهـــا	الربية،	واآثارهـــا،	وحما�صيلها	

الزراعية	)1(	.
وكارل	تويت�صـــل	مهند�ـــس	معـــادن	اأمريكـــي	اجلن�صيـــة،	جـــاء	اإىل	جـــدة	يف	منت�صف	
	القـــرن	)14هـ/20م(،	واأن�صاأ	نقابة	التعدين	العربيـــة	ال�صعودية	التي	قامت	بالتنقيب	عن	
بع�ـــس	املعادن	النفي�صة	يف	اململكـــة	العربية	ال�صعودية	.	وحظي	برعايـــة	امللك	عبدالعزيز	
ابـــن	عبدالرحمن	الفي�صل،	وجتول	يف	معظم	اأنحـــاء	البالد	ال�صعودية	.	ودون	العديد	من	
الكتب	والبحوث	العلمية	)2(،	ومنها	الكتاب	الذي	يهمنا	يف	هذه	الدرا�صة،	وعنوانه:	اململكة	
العربيـــة	ال�صعودية	وتطور	م�صادرها	الطبيعية،	ن�صـــر	باللغة	الإجنليزية	عام	)1946م(،	
ثـــم	طبع	مرة	ثانية	عـــام	)1951م(،	وترجمه	الأ�صتاذ	�صكيب	الأمـــوي	اإىل	اللغة	العربية،	
وقدم	له	الأ�صتاذ	حافظ	وهبة،	ون�صرت	هذه	الن�صخة	املرتجمة	بالقاهرة	عام	)1955م(،	
وهـــي	الن�صخة	التـــي	اعتمدنا	عليها	.	ويناق�س	الكتاب	العديد	مـــن	املحاور	الرئي�صية	مثل:	
)1(	املالمـــح	املميزة	يف	البالد	العربية	ال�صعوديـــة	.	)2(	التطور	الجتماعي	وال�صيا�صي.	
)3(	مركـــز	البالد	العربيـــة	ال�صعودية	يف	القت�صاد	العاملـــي	.	)4(	عدد	جيد	من	ال�صور	
الفوتوغرافية	واخلرائط	التي	اأعدها	�صاحب	الكتاب	)	تويت�صل	(	.	)5(	اأ�صاف	املرتجم	
حـــوايل	)60(	�صفحـــة	يف	نهاية	الكتاب	وهـــذه	الإ�صافات	عن	�صيء	مـــن	التطور	الإداري	
واحل�صـــاري	الذي	مـــرت	به	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية	اأثناء	ترجمة	ون�صـــر	هذه	الن�صخة	
العربيـــة	.	وهذا	الكتاب	من	امل�صـــادر	التاريخية	اجليدة	للمملكة	العربية	ال�صعودية	خالل	

الن�صف	الثاين	من	القرن	)14هـ/20م(	)3(	.

	ل	تخلـــو	مدونـــات	فوؤاد	حمزة	عن	جنران	مـــن	الفوائد،	فهو	يدون	بع�س	املعلومـــات	احل�صارية	عن	جنران	 	)1(
والنجرانيني	يف	بداية	اخلم�صينيات	من	القرن	)14هـ/20م(،	اإل	اأنه	مل	ي�صهب	يف	حديثه	وبخا�صة	يف	بع�س	
اجلوانـــب	الجتماعية	والقت�صادية	اأثناء	زيارتـــه	لهذه	البالد	.	كما	اأن	رواياته	ل	تخلو	من	الأخطاء	العلمية	

مثل	حديثه	عن	القرى،	وال�صكان،	وامل�صافات	والطرق	وغريها.	
	للمزيد	عن	جهود	تويت�صل	انظر:	غيثان	بن	جري�س.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)	الطائف	واأجزاء	من	 	)2(
اجلنوب(	))الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1439هـ/2018م(،	)	اجلزء	الثالث	ع�صر(،	�س	73.	انظر	اأي�صًا	
ذكـــره	يف	اأجزاء	اأخرى	من	هذا	الكتـــاب	الآنف	ذكره،	ويف	كتب	اأخرى	لبن	جري�س،	وهي	موجودة	يف	موقعه	

	.)Prof- ghithan.com(	الإليكرتوين
	تقع	الن�صخة	املرتجمة	يف	حوايل	)342(	�صفحة	من	القطع	املتو�صط،	ويوجد	فيها	تف�صيالت	تاريخية	جيدة	 	)3(

قامت	على	القراءة	والرحلة	وامل�صاهدة	من	�صاحب	الكتاب	.	
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ويف	املحـــور	الأول	من	الكتـــاب	:	املالمح	املميزة	يف	البالد	العربيـــة	ال�صعودية،	ي�صري	
تويت�صـــل	اإىل	�صيء	مـــن	الرتكيبة	اجلغرافية	للمملكة	العربيـــة	ال�صعودية،	وبع�س	مواردها	
الطبيعيـــة	)1(،	وي�صـــري	اإىل	�صقـــوط	الأمطـــار	يف	اجلنـــوب	ال�صـــريف	مـــن	جبـــال	احلجاز	
)ال�صـــروات	(،	فيذكر	اأنها	ت�صقط	مبعدل	)3-5(	بو�صات.	وتدخل	منطقة	جنران	�صمن	
هـــذا	التحديـــد	الذي	اأ�صار	اإليه	هـــذا	الرحالة،	ثم	يذكر	تف�صيـــالت	عن	منطقة	جنران،	
فيقول:	" ي�صتدل	من	الآثار	التي	عر	عليها	على	اأن	هذه	املنطقة	)	جنران	(	كانت	موطنًا	
حلمري...	وعند	راأ�س	وادي	جنران	يوجد	ال�صد	القدمي	الذي	يدعى	)	موفجة	(،	وبالرغم	
مـــن	تهدم	�صحن	الوادي	الذي	فـــوق	ال�صد	يرى	�صديد	النحدار،	ونظـــرًا	ل�صيق	م�صاحته	
قـــد	ل	يكـــون	من	ال�صهل	اإعادتـــه	اإىل	�صالف	جمده	ونفعـــه.	ويوجد	على	بعـــد	اأربعة	اأميال	
اأ�صفـــل	الوادي	موقع	ي�صلح	ليكون	خزانًا	بديعـــًا،	يدع	جبل	روؤوم)2(،	وي�صتلزم	ذلك	اإجراء	
الح�صـــاءات	الدقيقة	للفي�صانات	وتدفق	املياه	،)3(	لتح�صب	مبوجبها	التقديرات	الالزمة	
لبناء	خـــزان	حلفظ	املياه	فيه،	وي�صمل	التقديرات	فح�ـــس	ال�صخور	املفرو�صة	وال�صخور	
املتقابلـــة،	فاإذا	تبني	اإمكانيـــة	بناء	خزان	ب�صكل	اقت�صادي	فعندهـــا	ميكن	ال�صتفادة	من	

عدد	كبري	من	الأفدنة..."	)4(.
ويف	عن�صـــر	جانبـــي	مـــن	املحـــور	الأول	يف	الكتاب	يذكـــر	)	املراكز	احليويـــة	للحياة	
القومية	(	وي�صجل	بع�س	التف�صيالت	عن	مدن	اململكة	العربية	ال�صعودية	كما	�صاهدها)5(،	
ومـــن	مدوناته	عن	جنـــران،	قوله	:	" يقع	وادي	جنران	يف	النهاية	اجلنوبية	وال�صرقية	من	
ع�صـــري،	وتقع	حـــدود	اليمن	مبحاذاة	اجلبـــل	اإىل	ال�صمال	من	الـــوادي	بال�صبط	.	ومعدل	
ارتفـــاع	الوادي	)4000(	قـــدم،	وطوله	)73(	ميـــاًل	من	راأ�صه	عند	ال�صـــد	القدمي	املدعو	
موفجـــة،	حتى	التالل	ومنها	اإىل	ال�صهول	الوا�صعة	املمتدة	�صرقًا	اإىل	الربع	اخلايل	.	ويبلغ	
معـــدل	عر�س	الوادي	حوايل	ثالثة	اأميال،	وهناك	عدة	قرى	يف	هذا	الوادي	لكن	الن�صاط	

	انظر	الن�صخة	املرتجمة،	�س	13ـ92	. 	)1(
	�صحة	هذا	ال�صم	هو	:	جبل	رعوم	. 	)2(

	يت�صـــح	من	حديث	هذا	اخلبري	الأمريكي	اأنه	يدر�س	اأو�صاع	اململكـــة	العربية	ال�صعودية	وبخا�صة	م�صادرها	 	)3(
الطبيعية	مثل:	املياه،	واملعادن،	والبرتول	وغريها	.	وقد	جلب	امللك	عبد	العزيز	العديد	من	اخلرباء	الغربيني	

الذين	عملوا	يف	هذا	املجال،	وهذا	املو�صوع	ي�صتحق	مزيدًا	من	البحث	والتوثيق	.
	انظر	تويت�صل	.	اململكة	العربية	ال�صعودية،	وتطور	م�صادرها	الطبيعية،	�س	45ـ	46	.	واأقول	اإن	بالد	جنران	 	)4(
مازالـــت	بحاجـــة	كبرية	يف	ميدان	البحوث	والدرا�صات	العلمية	القدمية	واحلديثة	.	واآمل	من	جامعة	جنران	

اأن	تن�صئ	بع�س	الأق�صام	العلمية	التي	تهتم	بدرا�صة	الأر�س	وال�صكان	يف	عموم	منطقة	جنران	.	
	تويت�صل،	�س	69ـ	91	. 	)5(
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واحلياة	اجلدية	العملية	يف	جنران	ترتكز	حول	مركز	ريا�صة	احلاكم	ال�صبيهة	بالقلعة،	على	
بعـــد	اأربعة	اأميال	من	ذلك	الراأ�س.	واأمـــا	الدوائر	واملقر	الر�صمي	والثكنات	الع�صكرية	وبيت	
ال�صيافـــة	واملجل�ـــس	وامل�صتودعات	فتقع	داخل	الأ�صـــوار،	وكذلك	املحطـــة	الال�صلكية،	ويقع	
خارجهـــا	اإىل	ال�صرق	م�صت�صفى	احلكومة	.	وبنايـــات	احلاكم	موؤلفة	من	طابقني	من	الطوب	
املجفف	بال�صم�س	ولي�س	من	الآجر،	وهو	منوذج	من	البناء	ي�صبه	بح�صب	معرفتي	ما	هو	عليه	
يف	ع�صـــري،	واأما	بيوت	املزرعة	يف	ذلك	الـــوادي	فمحاطة	بحقول	الرب�صيم	امل�صورة،	وب�صجر	
النخيـــل،	وتتاألف	من	اأربعة	طوابـــق	اأو	خم�صة،	وكان	بناوؤها	بالأ�صـــل	للدفاع	و�صد	هجمات	
الغـــزو،	وكذلك	ل�صتعمالهـــا	كاأحياء	مريحة	للنوم	واملا�صية،	وت�صغـــل	الطابق	الأر�صي	الذي	
ي�صتعمل	كمخزن	للمح�صولت	الزراعية،	وتخزن	احلبوب	املح�صودة	يف	الطابق	الثاين")1(.
وجند	هذا	اخلبري	والرحالة	الغربي	يذكر	معلومات	ح�صارية	جيدة	عن	وادي	جنران،	
وعـــن	الرتكيبة	الب�صريـــة	لو�صط	مدينة	جنران	وبخا�صة	مقـــر	املوؤ�ص�صات	الإدارية،	وبع�س	
الأمناط	العمرانية	يف	تلك	الناحية،	لكنه	مل	يذكر	لنا	�صيئًا	عن	حياة	النا�س	العامة	يف	مدينة	
جنـــران	وغريها	من	املناطق،	وبخا�صة	اأو�صاعهم	الجتماعية،	والقت�صادية،	والتعليمية،	
والثقافية،	وكذلك	املالية	والإدارية،	مع	اأنه	يتحدث	عن	بالد	جنران	خالل	ال�صتينيات	من	
القـــرن	)14هـ/20م(،	ومازلنا	نتطلع	اإىل	مزيد	من	البحـــوث	والدرا�صات	التف�صيلية	عن	

منطقة	جنران	يف	تلك	احلقبة	املهمة	من	تاريخ	اململكة	العربية	ال�صعودية)2(	.
كمـــا	يوجـــد	يف	كتاب	تويت�صل	�صـــذرات	ح�صارية	متفرقة	عن	جنـــران	وما	متتلكه	من	
موؤهـــالت	تنمويـــة	واقت�صادية	)3(	.	ويف	اأحـــد	عنا�صر	الكتاب	الذي	ا�صمـــاه	)	بقايا	الفن	
املعمـــاري	وعلم	الآثـــار	القدمية(	)4(،	ويف	هذه	اجلزئية	اأ�صار	اإىل	الأخدود	واآثاره	يف	وادي	
جنران،	كما	ذكر	بع�س	املواد	الأثرية	والرتاثية	التي	�صاهدها	اأثناء	زيارة	منطقة	جنران،	

لكنه	مل	يف�صل	احلديث	عن	تلك	الآثار	والنقو�س	التي	اأ�صار	اإليها)5(.

	انظر:	تويت�صل،	�س	79	. 	)1(
	هنـــاك	ع�صرات	الوثائـــق	غري	املن�صورة	التي	حتتوي	على	معلومات	علمية	جيـــدة	عن	تاريخ	جنران	ال�صيا�صي	 	)2(
والع�صكـــر	ي	واحل�صاري	وبخا�صة	من	الأربعينيـــات	اإىل	ال�صبعينيات	يف	القرن	)14هـ/20م(،	ناأمل	اأن	تكون	
عنوانًا	لكتاب	اأو	ر�صالة	علمية	يف	اأحد	الأق�صام	التاريخية	واحل�صارية	.	بجامعات	اململكة	العربية	ال�صعودية	.
	متتلـــك	جنران	الكثري	من	املوؤهالت	واملعامل	التاريخية	واحل�صاريـــة،	وت�صتحق	درا�صة	تف�صيلية	حتليلية	يف	 	)3(
هذا	اجلانب،	كما	اأن	التنمية	التي	متر	بها	بالد	جنران	منذ	منت�صف	القرن	)14هـ/20م(	حتى	الآن	حتتاج	

اإىل	حفظ	وتوثيق	.
	تويت�صل،	�س	92ـ	99	.		 	)4(

	�صدر	بع�س	البحوث	والدرا�صات	القليلة	عن	اآثار	وموروث	جنران،	لكن	مازلنا	بحاجة	اإىل	بحوث	علمية	مو�صعة	 	)5(
وموثقة،	تقوم	على	اأعمال	كبرية	يف	احلفر	والتنقيبات	عن	اآثار	هذه	البالد	العريقة	يف	تراثها	وح�صارتها	.
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12ـ تركي املا�سي، وفيليب ليبنز ) ق14هـ/20م(. 

تركي	املا�صي	من	مواليد	رو�صة	�صدير	عام	)1322هـ/1904م(،	نال	�صيئًا	من	التعليم	
علـــى	يد	علماء	الرو�صـــة،	وعندما	�صار	يف	الع�صرين	من	عمره	ذهـــب	كاتبًا	مع	اأمري	ع�صري	
عبـــداهلل	بن	اإبراهيم	الع�صكر	عام	)1342هــــ/1924م(	.	وُكلف	باأعمال	عديدة	من	الأمري	
ابـــن	ع�صكر،	ومـــن	الإمام	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صـــل	وبخا�صة	يف	العالقات	بني	
احلكومتني	ال�صعودية	واليمنيـــة،	فقد	حمل	العديد	من	الر�صائل،	وا�صرتك	مع	بع�س	الوفود	
ال�صعوديـــة	التي	كانـــت	ت�صعى	اإىل	حل	بع�ـــس	الق�صايا	ال�صيا�صية	والع�صكريـــة	بني	البلدين،	
ومـــن	اأهـــم	تلك	الق�صايـــا	احلدود	بني	اليمـــن	وال�صعوديـــة،	وبع�س	ال�صراعـــات	الع�صكرية	
التـــي	وقعت	بني	ال�صعوديني	واليمنيـــني	يف	منت�صف	القرن	)14هــــ/20م()1(	.	وقد	ا�صتمر	
يف	هـــذا	النوع	مـــن	الأعمال	حوايل	اإحدى	ع�صرة	�صنـــة	)1342-1353هـ/1823-1934م(	
ويف	)1353/3/15هـ/1934م(	عني	اأمريًا	ملنطقة	غامد	وزهران،	وا�صتمر	يف	عمله	هناك	
ثالث	�صنوات	.	ويف	)1357/2/27هـ	املوافق	اأبريل	1938م(ُعني	اأمريًا	ملنطقة	جنران	وبقي	
حاكمًا	فيها	حوايل	اأربع	ع�صرة	�صنة	.	ويف	تاريخ	)1371/9/9هـ	املوافق	يونيو	1952م(	ُنقل	
اأمريًا	ملقاطعة	اأبها،	وبقي	يف	عمله	حتى	تويف	يف	)1385/11/6هـ	املوافق	1966م(	)2(.

وكتـــاب:	مــن مذكرات تركي بن حممــد بن تركي املا�سي،	امل�صـــدر	الذي	اعتمدنا	 	
عليـــه	يف	هـــذه	الدرا�صـــة	)3(،	وهـــي	مذكـــرات	قيمـــة		ا�صتملت	علـــى	معلومـــات	جيدة	يف	
م�صادرها	ووثائقهـــا	الرئي�صية،	ومعا�صرة	�صاحب	املذكرات	جلميع	التف�صيالت	الواردة	
يف	هـــذا	الكتـــاب	.	وهناك	اإ�صارات	ح�صنـــة	عن	البالد	النجرانيـــة	يف	الوثائق	املن�صورة	يف	
هذا	ال�صفـــر،	والأف�صل	من	ذلك	ما	عا�صره	و�صاهده	ودونه	�صاحب	املذكرات	عندما	كان	

حاكمًا	عليها	)1357-	1371هـ/1938-	1952م(	)4(	.

	للمزيـــد	انظـــر	كتاب:	من	مذكـــرات	تركي	بن	حممد	بن	تركي	املا�صـــي	عن	العالقات	ال�صعوديـــة	اليمنية	)1342ـ	 	)1(
1371هـ	/	1924ـ	1954م(	)الريا�س:	دار	ال�صبل	للن�صر	والتوزيع	والطباعة،	1417هـ/1997م(	)470�صفحة(.
	امل�صـــدر	نف�صـــه،	�س15	وما	بعدها	.	وح�صب	علمـــي	اأن	اأحد	طالب	الدرا�صات	العليـــا	بق�صم	التاريخ	يف	جامعة	 	)2(
املـــك	خالد،	وهو:	عبداهلل	اآل	مقوبـــع	اأجنز	ر�صالته	لدرجة	املاج�صتري	يف	التاريـــخ	عن	تركي	بن	حممد	املا�صي	
عـــام	)1435هـ/2013م(	يف	حوايل	)171�صفحة	(	.	للمزيد	انظر	غيثان	بن	جري�س	.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	
اجلنوب	)	الطائف	واأجزاء	من	اجلنوب(	)	الريا�س	:	مطابع	احلمي�صي،	1439هـ/2018م(،	ج13،	�س444	.

	انظر:	ا�صم	كتاب	)	مذكرات	تركي	املا�صي	(	ومعلومات	ن�صرت	يف	حا�صية	�صابقة	من	هذه	الدرا�صة	. 	)3(
	اأ�صـــار	تركـــي	املا�صـــي	اإىل	وثائق	ومرا�صـــالت	عديدة	بني	الدولتـــني	ال�صعودية	واليمنية	خـــالل	الأربعينيات	 	)4(
واخلم�صينيـــات	مـــن	القرن	)14هــــ/20م(،	وكان	نف�صه	معا�صـــرًا	وم�صاركًا	يف	تلك	الأحـــداث،	وكانت	بالد	
جنـــران	من	املناطق	احلدودية	املتنازع	عليها	بني	احلكومتني	.	ومازال	هناك	وثائق	كثرية	غري	من�صورة	عن	

تلك	احلقبة	والأحداث	وت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	هيئة	كتب	اأو	بحوث	علمية	.	
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وهـــذه	املذكرات	حتتوي	على	نوعني	مـــن	املعلومات	التاريخية	.	واحل�صارية	عن	بالد	
جنـــران	و�صكانهـــا	.	الأول	:	اإ�صارات	جغرافيـــة،	و�صيا�صية،	وع�صكريـــة،	واإدارية،	وعقدية	
�صجلهـــا	تركي	املا�صي	يف	كتابه،	وبع�صها	منقوًل	من	م�صادر	ومراجع	مطبوعة	ومن�صورة،	
واأخـــرى	وردت	يف	بع�س	الوثائـــق	واملرا�صالت	بني	حكام	اليمن	والبـــالد	ال�صعودية،	وكان	
�صاحـــب	املذكرات	قد	اطلع	عليها	يف	حينها،	واأحيانـــًا	كان	الر�صول	يف	نقلها	وتبادلها	بني	
املرتا�صلـــني	)1(	.	والنوع	الثاين:	مـــا	�صجله	�صاحب	املذكرات	من	خالل	الرحلة	وامل�صاهدة	
لبالد	جنران	واأهلها،	وهذا	الذي	يهمنا،	و�صوف	نذكر	�صورًا	منه	يف	الفقرات	الآتية	:

1ـ ذكــر حتــت عنــ�ان جانبي اأ�سماه :	ا�صـــم	جنران	و�صفته،	قال	فيـــه	:	" وبه	�صميت	
البلـــد،	ويقع	وادي	جنران	بـــني	�صل�صلتني	من	اجلبال	ال�صاخمة،	وهـــي	امتداد	من	الغرب	
اإىل	ال�صـــرق،	وي�صرف	وادي	جنران	من	بني	هذين	اجلبلني	حتى	ينتهي	اإىل	الرملة،	وعلى	
�صفتي	الوادي	املذكور	تقع	القرى	والنخيل	واملزارع،	وتبلغ	م�صاحة	الأر�س	املاأهولة	بال�صكان	
واملـــزارع	والنخيل	نحو	)26(	كياًل،	تبداأ	غربًا	من	املوفجة	يف	اأعلى	الوادي	وتنتهي	بقرية	
رجـــالء	واآل	منجـــم	..."	)2(	.	ويوا�صـــل	و�صفه	لـــوادي	جنران،	وما	يوجـــد	فيه	من	القرى	
والع�صائـــر	النجرانيـــة،	وي�صري	اإىل	بع�س	املـــوارد	الطبيعية	والقت�صاديـــة	يف	هذا	الوادي	
مثل:	امليـــاه،	والآبار،	والأ�صجـــار،	وبع�س	املزروعات،	و�صورًا	مـــن	الرتكيبات	الجتماعية	
لو�صط	بلدة	جنران،	ويدون	معلومات	قيمة	عن	احلياة	القت�صادية	النجرانية	.	وبخا�صة	
التجـــارة،	فيقـــول:	"وبعـــد	قدومنا	اإىل	جنران	بنحـــو	�صنتني	)3(،	وجدنا	بـــاأن	ال�صوق	خاٍل	
مـــن	البنايـــات	التي	ت�صلح	لل�صكن،	وكذلك	لي�س	به	من	الدكاكـــني	اإل	مقدار	نحو	ثالثة	اأو	
اأربعة	دكاكني)4(.	وال�صوق	عبارة	عن	اأر�س	�صحراوية	يرتادها	الأهايل	والبوادي،	والوافد	
مـــن	اأهايل	اليمن	وغريهم	يف	يـــوم	الإثنني	واخلمي�س	من	كل	اأ�صبـــوع	.	فبادرنا	بتخطيط	
الأرا�صي	وقمنا	بتوزيعها	علـــى	امل�صتحقني	الراغبني،	و�صرعوا	يف	البناء،	وكرت	امل�صاكن	

	هنـــاك	ر�صائل	ووثائـــق	عديدة	�صجلها	تركي	املا�صي	يف	مذكراته،	ووثائق	اأخـــرى	مل	نطلع	عليها،	وقد	يكون	 	)1(
بع�صها	من�صورًا	يف	كتب	ور�صائل	علمية	اأخرى،	ونوع	اآخر	رمبا	مازالت	حبي�صة	الأدراج،	ومل	تدر�س	حتى	الآن	

.	للمزيد	انظر:	من	مذكرات	تركي	املا�صي،	�س	53	وما	بعدها،	وانظر	اأي�صًا،	�س	420ـ	430	.	
	امل�صدر	نف�صه،	�س	411ـ	412.	هذه	املنطقة	امل�صار	اإليها	اأعاله	ماأهولة	بال�صكان	والقرى	يف	وقتنا	احلا�صر.	 	)2(

وقرى	وحا�صرة	جنران	ت�صتحق	اأن	تدر�س	اأ�صولها	ال�صكانية،	ومواردها	الطبيعية	.	
	يق�صد	من	تاريخ	تعيينه	اأمريًا	على	جنران	عام	)1357هـ/1938م(	.	 	)3(

	تاريـــخ	التجارة	والعمارة	يف	بالد	جنران	خالل	القرن	)14هــــ/20م(	من	املو�صوعات	املهمة	واجلديدة	يف	 	)4(
اأبوابها	وت�صتحق	اأن	تكون	عناوين	لكتب	اأو	ر�صائل	علمية	.
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والدكاكـــني	اإىل	�صتمائـــة	دكان	وثالثة	م�صاجد	واأربعمائة	دار،	وقـــد	زادت	احلركة	وتكون	
مـــن	ذلك	مدينة	ل	باأ�ـــس	بها،	ثم	زادت	احلركة	التجارية	بعـــد	اأن	ا�صتمر	ورود	ال�صيارات	
مـــن	مكـــة	والريا�س	حمملة	بالب�صائـــع	والأطعمة،	وكانت	ال�صيارات	قبـــل	ذلك	ل	ترد	اإىل	
جنـــران)1(.	وقد	قمنا	بتاأ�صي�س	ق�صر	الإمارة	اجلديد	عـــام	)1361هـ(،	وانتهى	يف	نهاية	
عـــام	)1362هــــ(،	حيث	اأن	الق�صر	الأول	قد	خرب	ومل	يعد	�صاحلًا	لل�صكن)2(	.	ويوجد	يف	
مدينـــة	جنران	عدد	من	اجلالية	اليمنية	التي	متار�س	البيع	وال�صراء،	و�صائر	املهن	التي	ل	
ي�صتطيـــع	الأهايل	القيام	بها،	كما	اأنه	يوجد	جماعة	من	النجديني	واحلجازيني	ا�صتوطنوا	

جنران	وفتحوا	حمالت	جتارية	واأفادوا	وا�صتفادوا")3(	.	
2ـ يذكــر �سذرات من تاريخ جنران القدمي،	فيـــورد	�صيئًا	مما	دونه	الهمداين،	وبع�س	
كتـــب	ال�صـــري	والأن�صاب	عن	اأ�صول	بع�ـــس	�صكان	جنران	وبخا�صة	قبيلـــة	يام،	وق�صة	اأهل	
الأخـــدود	ومـــا	جرى	لهم	على	يد	ذي	نوا�س،	وي�صري	اإىل	اأهمية	اآثار	جنران،	كما	اأ�صار	اإىل	
ن�صـــب	املكارمة،	ودخولهم	جنران،	واأورد	عدد	)17(	من	زعمائهم)4(.	ثم	دون	ملحات	من	
�صـــادرات	جنران	اأيـــام	اإمارته	على	البالد	)1357-1371هــــ	/	1938-1952م(،	فقال:	
" كانـــت	جنـــران	ت�صدر	القمح	والذرة	والتمور	واملوا�صي،	وبعد	اأن	كر	ال�صكان	�صرعوا	
ي�صتـــوردون	احلبوب	اإىل	جنـــران	لأن	حا�صالت	بالدهـــم	ل	تقوم	بكفايتهـــم	وي�صتوردون	
البقـــر	والنب	وال�صمن	والزبيب	واجللود	مـــن	اليمن،	وي�صدرون	التمور	اإىل	�صعدة	.	وتبعد	
	اأ�صـــار	�صاحـــب	املذكرات	اإىل	بداية	العمـــران	احلديث	يف	بلدة	جنران،	واإىل	دخـــول	ال�صيارات	اإىل	جنران،	 	)1(
وهذان	املو�صوعان	ي�صتحقان	البحث	والتوثيق	يف	هيئة	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية	.	كما	اأن	بالد	جنران	منذ	نهاية	
القرن	)13هـ/19م(	حتى	وقتنا	احلا�صر	ت�صتحق	العديد	من	الدرا�صات	التاريخية	واحل�صارية	الر�صينة	.	
	تاريـــخ	الإدارة	احلديثـــة	يف	جنران	من	عـــام	)1350-	1440هـ/1931-	2019م(	مو�صـــوع	جديد	يف	بابه	 	)2(
وي�صتحـــق	اأن	يكـــون	عنوانـــًا	لر�صالة	علميـــة	اأو	كتاب	توثيقي	.	انظـــر:	غيثان	بن	جري�ـــس	.	القول	املكتوب	يف	
تاريـــخ	اجلنوب	)	ع�صري	وجنران	(		)الريا�س	:	مطابع	احلمي�صي،	32ـ	1433هـ/2011ـ	2012م(	)	اجلزء	

الثالث(،	�س	241ـ286	.	
	لقـــد	اأح�صـــن	الأ�صتاذ	تركـــي	املا�صي	يف	الإ�صارة	اإىل	بع�ـــس	العنا�صر	الب�صرية	التي	ت�صكـــن	وتعمل	يف	بع�س	 	)3(
الأعمـــال	واحلرف	يف	جنـــران	يف	اأوائل	الن�صف	الثاين	من	القرن	)14هــــ/20م(،	ومن	يذهب	اإىل	جنران	
اليـــوم	يجد	اأنـــه	يوجد	فيها	عنا�صر	عديدة	من	اأنحاء	اململكة	العربية	ال�صعوديـــة،	نعم	قبيلة	يام	وغريها	من	قبائل	
العـــرب	ت�صتوطن	جنران	منذ	مئات	ال�صنني،	لكن	الرتكيبة	الب�صرية	يف	منطقة	جنران	اليوم	مكونة	من	اأهل	البالد	
اأنف�صهـــم	ومـــن	اأجنا�س	عربية	وغري	عربية،	وهذه	الرتكيبة	ت�صتحـــق	اأن	تدر�س	يف	عدد	من	البحوث	العلمية،	وناأمل	
من	جامعة	جنران	اأن	تن�صئ	مراكز	بحوث	علمية	تهتم	بدرا�صة	ما	يتعلق	بالأر�س	وال�صكان	يف	منطقة	جنران	.		

	انظـــر	:	مـــن	مذكرات	تركـــي	املا�صي،	�س	413ـ	421	.		مـــن	يدر�س	تاريخ	جنران	ال�صيا�صـــي	والعقدي	فاإنه	 	)4(
�صوف	يجد	ن�صو�س	متفرقة	يف	م�صادر	الرتاث	الإ�صالمي،	ويف	بع�س	الكتب	الكال�صيكية	القدمية	الالتينية	

وغريها	.	ومازال	تاريخ	جنران	قبل	الإ�صالم	ي�صتحق	الكثري	من	الباحثني	واملتخ�ص�صني	اجلادين	.	
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مدينـــة	�صعده	اليمن	عن	جنران	مبرحلتـــني	على	اجلمال،	وهناك	من	احلدود	اليمنية	ما	
هو	اأقرب	اإىل	جنران	من	�صعده،	ومن	ذلك	وادي	الفرع	بقبيلة	وائلة،	وميتاز	هذا	الوادي	
بكرة	الأعناب	وجميعها	ت�صتهلك	يف	وادي	جنران،	لأن	امل�صافة	من	وادي	الفرع	اإىل	وادي	

جنران	ل	تزيد	على	ثالث	�صاعات	لالإبل	والدواب	")1(	.	
3ـ ويف نهايــة حديثــه عن جنــران يذكر معل�مــات لباأ�س بها عن قــرى وادي جنران، 
وي�صـــري	اإىل	مدينة	الأخدود	ويذكر	بع�ـــس	اآثارها،	ويو�صي	بالهتمام	بها	تاريخيًا	وعلميًا،	
ثم	ي�صري	اإىل	وادي	حبونا	الذي	يقع	يف	�صمال	جنران،	ويذكر	بع�س	قراه	وقبائله)2(	.	

اأما	فيليب	ليبنز	فهو	�صابط	بلجيكي	له	رحالت	ومغامرات	يف	بع�س	البالد	العربية،	
كان	واحـــدًا	من	الفريق	العلمي	الذي	�صار	مع	فلبي	يف	رحلة	و�صط	وجنوب	غرب	اجلزيرة	
العربيـــة	عـــام	)1371هــــ/	1951م()3(	.	عرب	ليبنـــز	ورفاقه	بالد	ال�صـــروات	اإىل	جنران	
ثـــم	اإىل	بـــالد	جند،	واألف	يف	ذلك	كتابـــًا:	عنوانه	:	رحلة	ا�صتك�صافيـــة	يف	و�صط	اجلزيرة	
العربيـــة،	ون�صره	باللغـــة	الفرن�صية	يف	منت�صف	القرن	امليـــالدي	املا�صي،	وترجم	يف	دارة	

امللك	عبدالعزيز	اإىل	العربية،	ون�صر	عام	)1419هـ/1999م(	)4(	.	
ويرحـــل	هذا	الفريـــق	العلمي	من	مدينتي	اأبهـــا	وخمي�س	م�صيط	نحـــو	طريب،	وبالد	
تثليـــث،	والأمـــواه	حتى	اأجزاء	بالد	جنران	ال�صمالية	مثـــل	ناحيتي	يدمة	ووادي	حبونا،	ثم	
يوا�صلـــون	ال�صري	حتى	مدينة	جنران)5(.	ويف	هذه	الرحلة	الطويلة،	يدون	فيليب	معلومات	
جيدة	عن	جغرافية	البالد	التي	مروا	عليها،	وبع�س	القرى	والأماكن	ال�صتيطانية	من	اأبها	
حتى	مدينة	جنران،	وي�صري	اإىل	ر�صومات	�صخرية	ونقو�س	عديدة	�صاهدوها	ونقلوا	بع�صها	

	من	مذكرات	تركي	املا�صي،	�س	422	. 	)1(
	مـــا	دون	تركي	املا�صـــي	عن	جنران	ل	يعطى	القارئ	�صورة	وا�صحة	عن	تاريخ	وح�صارة	جنران	وبخا�صة	يف	 	)2(
الن�صف	الثاين	من	القرن	)14هـ/20م(	اإل	اأن	�صاحب	هذه	املذكرات	اأ�صار	اإىل	نقاط	ومعلومات	جديدة	يف	

بابها،	وت�صتحق	اأن	تدر�س	وتوثق	يف	كتب	وبحوث	علمية	اأو�صع	واأطول	.	
كان	الفريـــق	العلمي	مكونًا	من	هاري	�صانت	جون	فلبي،	والأ�صتاذ	كونزاك	رايكمانز،	اأ�صتاذ	اللغات	ال�صامية	 	)3(
يف	جامعـــة	لوفـــان،		وال�صيـــد	فيليب	ليبنز	اخلبـــري	يف	تخطيط	الر�صـــوم	وت�صوير	الآثار	القدميـــة	والنقو�س	
.	للمزيـــد	انظـــر	غيثان	بن	جري�ـــس.	القول	املكتوب	يف	تاريـــخ	اجلنوب	)	الطائف	واأجـــزاء	من	اجلنوب(	)	

الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1439هـ/2018م(،	ج13،	�س82	.
انظر	الكتاب	يف	ن�صخته	العربية	)275(	�صفحة	. 	)4(

فيليـــب	ليبنـــز.	رحلة	ا�صتك�صافية	يف	و�صط	اجلزيرة	العربية	.	ترجمة	من	اللغة	الفرن�صية	اإىل	العربية	حممد	 	)5(
حممـــد	احلنا�س.	)	الريا�س:	دارة	امللك	عبد	العزيـــز،	1419هـ/1999م(،	�س	73	وما	بعدها	.	للمزيد	عن	
هـــذه	الرحلـــة	وما	دونـــه	فيليب	ليبنز	فيها	من	اأبهـــا	اإىل	جنران	انظر	غيثان	بن	جري�ـــس	.	القول	املكتوب	يف	

تاريخ	اجلنوب	)32ـ	1433هـ/2011ـ2012م(	)	اجلزء	الثالث(،	�س	357ـ360	.	
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يف	الأجـــزاء	ال�صرقيـــة	من	منطقة	ع�صري،	واأي�صـــًاَ	�صورًا	اأخرى	اجتماعيـــة،	واقت�صادية،	

وتاريخية،	وح�صارية	)1(	.
ويف	حـــوايل	)23(	�صفحـــة،	عنوانهـــا	)	الإقامـــة	يف	جنـــران	(	)2(	.	وي�صـــري	يف	هذه	
ال�صفحات	اإىل	�صيء	من	جغرافية	وادي	جنران،	واإىل	منطقة	الأخدود،	وما	يوجد	يف	هذا	
الـــوادي	من	القرى،	واملعامل	اجلغرافية	الأخرى،	مثل:	بع�س	اجلبال،	واله�صاب،	واملوارد	
املائية،	واأبنية	اأهلية،	اأو	ر�صمية،	كما	اأ�صار	اإىل	بع�س	الأعالم	يف	جنران	مثل:	اأمري	جنران	
تركـــي	بن	حممد	املا�صي،	و�صيوخ	واأعيـــان	واأفراد	واأ�صر	�صاهدهم	وحتدث	معهم	)3(.	كما	
اأورد	معلومات	خمت�صرة	عن	جنران	قبل	الإ�صالم،	واأ�صار	اإىل	مواطن	قدمية	كان	�صكانها	
مـــن	الوثنيني	اأو	امل�صيحيني	وبع�س	اليهود	)4(.	ويف	بـــاب	التاريخ	الجتماعي	والقت�صادي	
يـــدون	لنا	ليبنز	معلومـــات	قيمة،	فيذكر	بع�س	الألب�صة	والزينـــة	عند	بع�س	فئات	املجتمع	
النجـــراين،	فيقول	:	" كانت	الن�صاء	والفتيـــات	يلب�صن	بذلت	جميلة	ذات	خطوط	عمودية	
�صفـــراء	و�صـــوداء	.	وهناك	فتاة	ذات	قامـــة	ممتلئة	وتلب�س	خمـــارًا	برتقاليًا	معقودًا	خلف	
�صعرهـــا،	معلقة	يف	عنقهـــا	لوحة	كبرية	من	الف�صة	املنقو�صة	تتـــدىل	على	�صدرها	ولب�صة	

حزامًا	ذهبيًا	ومزينًا	باأحجار	ملونة..."	)5(	.	
ويتحـــدث	هذا	الرحالـــة	عن	�صور	من	العمارة	يف	مدينة	جنـــران،	فيذكر	حفر	وبناء	
بع�ـــس	الآبار،	وت�صييد	بع�س	امل�صبـــات	املائية،	اأو	املنازل،	والأ�صوار،	واملدرجات	الزراعية	
وي�صري	اإىل	هيئة	بع�س	القرى	اأو	املجمعات	ال�صكنية	يف	وادي	جنران	.	كما	زار	اأمري	منطقة	
جنـــران،	وبع�س	�صيـــوخ	واأعيان	البـــالد،	واأورد	تف�صيالت	جيدة	عن	البيـــوت	اأو	الق�صور	
التـــي	كانوا	ي�صكنونها،	حيث	كان	بع�صها	كبريًا	ووا�صعًا،	وتتكون	من	�صتة	اأو	�صبعة	طوابق،	
ويحيـــط	بها	مرافق	عديدة،	ومعظم	مواد	بنائها	حملية،	وهذا	النوع	من	املنازل	ل	ميلكها	
اإل	الأغنيـــاء،	وبع�ـــس	الوجهاء	وال�صيوخ،	اأمـــا	عامة	النا�س	في�صكنـــون	يف	بيوت	متوا�صعة	

مبنية	من	الطني،	اأو	احلجارة	والطني،	ومعظم	بدو	جنران	ي�صكنون	اخليام	)6(	.

انظر:	فيليب	ليبنز،	رحلة	ا�صتك�صافية،	�س	74	وما	بعدها	.	 	)1(
انظر	امل�صدر	نف�صه،	�س	129ـ	152	.	 	)2(

امل�صدر	نف�صه،	�س	129ـ	152	.	 	)3(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	132ـ	137	. 	)4(

	امل�صـــدر	نف�صـــه،	�س	146ـ	147.	تاريخ	اللبا�س	والزينة	عند	النجرانيـــني	خالل	القرون	الثالثة	املا�صية	من	 	)5(
املو�صوعـــات	اجلديدة	يف	بابها،	وي�صتحق	اأن	يكون	عنوانًا	لكتاب	اأو	ر�صالة	علمية،	وناأمل	اأن	نرى	من	يدر�صه	

يف	عمل	علمي	موثق.		
	فيليب	ليبنز،	�س	150	.	 	)6(
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ويذكـــر	فيليب	ليبنـــز	بع�س	الأطعمـــة	والأ�صربة	التـــي	تناولهـــا	اأو	�صاهدها	يف	بع�س	
منـــازل	النجرانيني	مثل:	اخلبز	امل�صنوع	مـــن	حبوب	احلنطة،	اأو	الذرة	وال�صعري	.	وحلوم	
الأبقار،	اأو	الإبل	والأغنام،	وبع�س	امل�صتقات	احليوانية	كاللنب،	وال�صمن،	والزبد	.	وي�صف	
وجبـــة	تناولها	ورفاقه	يف	منزل	الأمري	تركي	املا�صي،	وكانت	تتكون	من	" قطع	احلام�س،	

والب�صل،	واخلل،	وق�صدة	احلليب	املعطر،	وقطع	اللحم	")1(	.	
ويف�صـــل	احلديـــث	عن	�صوق	جنـــران	الأ�صبوعي،	ومايـــرد	اأو	ُي�صدر	اإليـــه	من	ال�صلع	
الداخليـــة	واخلارجيـــة،	فيقـــول	:	" يوم	الإثنني	هـــو	يوم	ال�صوق	يف	جنـــران	...	وهو	مكان	
تتكاثـــر	فيـــه	اجلمال	واحلمـــري	املحملـــة	بالأكيا�س،	والعلـــف،	والقرب،	وحـــزم	احلطب،	
وعندما	ت�صل	هذه	احليوانات	اإىل	ال�صوق	كانت	تكمم	وتكبح	بطرق	خمتلفة،	بع�صها	تثنى	
�صاقـــه	خلف	ركبته،	وبع�صها	توثق	�صاقـــاه	الأماميتان	بحبل	بعد	اأن	ي�صدا	اإىل	بع�صهما	...	
وكان	يف	ال�صوق	حوايل	اأربعمائة	�صخ�س	رجاًل	ون�صاًء	قدموا	من	خمتلف	اجلهات	لتبادل	
اأو	بيع	منتجاتهم	.	كل	واحد	منهم	ي�صع	ب�صاعته	على	الأر�س،	اأو	قفات	مفتوحة،	اأو	�صالل	
مـــن	الق�صب،	اأو	يف	قطع	من	القما�س	التـــي	ت�صتخدم	كذلك	يف	عر�س	الب�صائع،	والن�صاء	
ن�صف	املحتجبات	ي�صرن	بني	النا�س	بب�صائعهن	املرفوعة	فوق	روؤو�صهن	.	والرجال	يرتدون	
الثيـــاب	البي�صاء	املغطاة	اأحيانًا	بالعباءات،	وبع�صهم	يرتدي	معطفًا	ثقياًل	من	جلد	الغنم	
املقـــوى،	وكان	هنـــاك	عدد	من	الزبائن	مـــن	ف�صيلة	الزنوج،	اأما	النقـــود	فتحمل	يف	كي�س	
�صغـــري	من	القما�س،	ذلـــك	لأن	النقود	مل	تدخل	بع�س	النظام	النقـــدي	ال�صعودي)2(	..." 
حقًا	اإن	هذا	الرحالة	اأ�صار	اإىل	معلومات	اقت�صادية	ح�صارية	عن	حياة	النا�س	)3(	يف	�صوق	
جنـــران	الأ�صبوعـــي	يف	�صبعينيات	القرن	)14هـ/20م(،	واليـــوم	تطورت	جنران	يف	�صتى	

املجالت	الإدارية	واحل�صارية	)4(	.	
ويوا�صل	هذا	الرحالة	الأوروبي	احلديث	عن	جمتمع	�صوق	جنران	الأ�صبوعي،	فيقول:	
من	 بالأيدي،	حزم	 املنتوجات	 تبودلت	 واحليوانات	 الب�صر	 من	 الزخم	 هذا	 داخل	 	... "

	امل�صـــدر	نف�صه،	�س	149.	والأطعمة	والأ�صربة	يف	منطقة	جنران		خالل	القرن	)14هـ/20م(	مو�صوع	مهم	 	)1(
وجيد	وجديد	وي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية	.	ومعظم	مادة	هذا	العنوان	مازالت	مي�صورة	عند	

بع�س	املعا�صرين	الذين	مازالوا	على	قيد	احلياة،	اأو	يف	بع�س	الوثائق	وامل�صادر	املتنوعة	.	
	امل�صدر	نف�صه،	�س	148	.	 	)2(
	امل�صدر	نف�صه،	�س	148	. 	)3(

	هذا	النمو	والتطور	الذي	جرى	على	بالد	جنران	واأهلها	منذ	خم�صينيات	القرن	)14هـ/20م(		حتى	يومنا	احلا�صر	 	)4(
)1440هـ	/2019م(،	من	املو�صوعات	التاريخية	احلديثة	واملعا�صرة،	وي�صتحق	الدرا�صة	والتوثيق	العلمي	.		
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اخل�صـــب،	ثم	احلبـــوب	وخا�صـــة	الأرز	واخل�صـــروات،	وبخا�صة	الطماطـــم	والباذجنان،	
والتوابـــل،	والفحـــم	اخل�صبي،	واأعواد	الكربيـــت،	اأو	الأقم�صة	القطنيـــة	.	وعلى	الرغم	من	
اأن	العملـــة	الر�صمية	هي	قطعة	من	الف�صة،	اأي	الريال	...	ولتزال	هناك		بع�س	احلوانيت	
ال�صغرية	الواقعة	يف	العمارات	التي	حتيط	باملكان،	ت�صل	م�صاحتها	اإىل	ب�صع	اأمتار	مربعة	
اأولهـــا	باب	بـــدون	نوافذ	.	اأما	النخبة	مـــن	التجار	املحليني	فتبيـــع	بالإ�صافة	اإىل	الب�صائع	
املعروفة،	القما�س،	والأحذية	ال�صيفية،	والدخان،	واخلوخ	الكاليفورين	املعلب،	بالإ�صافة	
اإىل	الأ�صلحة	املنقو�صة	بعناية،	التي	يعد	غمدها	املقو�س	واملزخرف	اأحيانًا	اأثرًا	عامليًا")1(.	
13ـ جملة العرب ) حمد اجلا�سر(، وحممد حميد اهلل احليدري اأبادي، 

والقا�سي حممد بن علي الأك�ع )ق14ـ15هـ/ق20ـ21م( :
هـــوؤلء	العلمـــاء	الثالثـــة	)	اجلا�صر،	وحميـــد	اهلل،	والأكـــوع(	ممن	خدمـــوا	التاريخ	
والـــرتاث	واحل�صـــارة	الإ�صالمية،	وقد	حظيت	�صبـــه	اجلزيرة	العربيـــة	بجهود	جيدة	من	
هـــوؤلء	الأعـــالم)2(	.وحمـــد	بن	حممـــد	اجلا�صر	مـــن	مواليـــد	قرية	الـــربود	يف	جند	عام	
)1328هــــ/1910م(،	نال	تعليمه	يف	�صـــن	مبكرة،	وبذل	جهودًا	كبرية	يف	تطوير	نف�صه	يف	
مياديـــن	العلم،	والقراءة،	والبحث،	وحقق	ع�صـــرات	الكتب	والبحوث	العلمية	وبخا�صة	ما	
يتعلـــق	ب�صبه	اجلزيرة	العربية	)3(	.	�صعـــى	اإىل	تاأ�صي�س	جملة	علمية	تهتم	برتاث	وح�صارة	
وفكر	وموروث	اجلزيرة	العربية،	واأطلق	عليها	ا�صم	)	العرب	(،	وهي	جملة	�صهرية،	�صدر	
اجلزء	الأول	منها	يف	�صهر	رجب	عام	)1386هـ/1966م(،	ومازالت	ت�صدر	حتى	الآن)4(.		
وقد	ا�صتقراأت	هذه	املجلة،	وما	ن�صر	فيها	عن	بالد	جنران،	فوجدت	الأ�صتاذ	اجلا�صر	
وغريه	من	الباحثني	دونوا	معلومات	متفرقة	عن	الإن�صان	والأرا�صي	النجرانية.	وي�صريون	

	اأ�صـــرت	يف	اأكـــر	من	مـــكان	من	بحوثي	وموؤلفـــات	اإىل	اأهمية	ما	حفـــظ	لنا	الرحالة	املتقدمـــون	واملتاأخرون	 	)1(
مـــن	مواد	علميـــة	قل	اأن	جندها	يف	اأي	م�صدر	اآخر.	ونرى	فيليب	ليبنز	يف	هـــذه	املدونات	يذكر	�صورًا	جيدة	

وجديدة	عن	حياة	النجرانيني	القت�صادية	خالل	الن�صف	الثاين	من	القرن	)14هـ/20م(	.		
	كل	واحد	من	هوؤلء	العلماء	الثالثة	ي�صتحق	اأن	ي�صدر	عنه	وجهوده	املباركة	يف	خدمة	العلم	واملعرفة	العديد	 	)2(

من	الكتب	والبحوث	العلمية	املوثقة	.
	للمزيـــد	انظـــر	غيثان	بـــن	جري�س	.	القـــول	املكتـــوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب	)	الطائف	واأجزاء	مـــن	اجلنوب(	 	)3(

)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1439هـ/2018م(	)	اجلزء	الثالث	ع�صر	(،	�س	84	.
كان	الأ�صتاذ	اجلا�صر	�صاحب	هذه	املجلة	ورئي�س	حتريرها،	وهي	من	الأوعية	العلمية	اجليدة،	وفيها	ع�صرات	 	)4(
البحـــوث	الر�صينة،	ويتوىل	الإ�صراف	عليها	وحتريرها	بعـــد	وفاة	ال�صيخ	اجلا�صر	نخبة	من	العلماء	واأ�صاتذة	
اجلامعات	اجليدين	.	وهذه	املجلة	ت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	عدد	من	الر�صائل	اأو	الكتب	العلمية،	وهذه	م�صوؤولية	

الأق�صام	الأكادميية	يف	اجلامعات	العربية	الإ�صالمية	.	



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 170
اإىل	اأن	ا�صـــم	جنـــران	اطلـــق	علـــى	موا�صع	عديـــدة	داخل	اجلزيـــرة	العربيـــة	وخارجها،	
لكـــن	اأ�صهرهـــا	بالد	جنـــران	املعروفة	يف	وقتنـــا	احلا�صر،	والتي	نحـــن	ب�صددها	يف	هذه	
الدرا�صـــة)1(	.	ويورد	اجلا�صر	نقاًل	عن	الرحالـــة	واجلغرايف	الإدري�صي	معلومات	عن	مدن	
جنـــران	وجر�س	وخيوان،	ويقول	:	" كلها	متقاربة	يف	املقدار	والعمارة،	وفيها	تدبغ	اجللود	
اليمنيـــة	التي	ل	يبلغها	�صيء	يف	اجلـــودة،	ولها	مزارع	و�صياع	ومكا�صب	وجتارات،	يتقلبون	
فيها	ويتعي�صون	منها،	وبني	خيوان	وجنران	�صت	مراحل")2(	.	وهناك	بع�س	الإ�صارات	اإىل	
حـــروب	قبيلة	بنو	احلارث	بن	كعب	مـــع	غريها	من	القبائل	القحطانيـــة	اأو	العدنانية	قبل	
الإ�صالم	وبعده)3(	.	ويوجد	بع�س	الإ�صارات	عن	بع�س	املوا�صع	يف	منطقة	جنران	مثل:	يدر	
اجلنوب،	ووادي	حبونا،	ومعدن	الر�صرا�س	يف	حميط	بالد	جنران)4(	.	ويف	جولة	للجا�صر	
يف	املغـــرب	العربـــي،	يذكر	اأنه	�صاهـــد	الكثري	من	القرى	التي	تعـــرف	باأ�صماء	اأ�صخا�س	اأو	
اأ�صر،	وكذلك	اأ�صواق	اأ�صبوعية	وت�صمى	بع�س	النواحي	اأو	القرى	باأ�صمائها،	فيقال:	قرية،	اأو	
بلدة	�صوق	الثالثاء،	اأو	الأربعاء،	اأو	اخلمي�س،	وهكذا،	ثم	قال:	" وذلك	كاحلال	يف	احلجاز	
وال�صـــراة	وجنـــوب	الطائف	اإىل	جنـــران،	ويف	تهامة	واأوديـــة	ال�صراة	اجلنوبيـــة	ال�صرقية	
كتثليث،	وطريب،	ووادي	بي�صة،	ووادي	رنية،	ووادي	العقيق	وما	حولها")5(.	وهذا	الت�صابه	
رمبا	جاء	من	الأ�صول	العربية	التي	هاجرت	من	اجلزيرة	العربية	اإىل	م�صر	وبالد	املغرب	
خـــالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة")6(.	ويزور	اجلا�صر	جنران	عام)	1402هـ/	
1982م	(،	ب�صبـــب	دعوة	و�صلتـــه	من	وزير	الزراعة	اآنذاك	يدعـــوه	اإىل	ح�صور	افتتاح	�صد	

	هنـــاك	موا�صـــع	عرفت	با�صـــم	جنران	يف	بالد	البحريـــن،	وال�صام،	والعراق،	كما	يوجـــد	بع�س	احل�صون	اأو	 	)1(
القـــالع	يف	منطقة	جازان	عرفـــت	با�صم	جنران،	وقد	�صيـــدت	خالل	القرن	)13هــــ/19م(.	للمزيد	انظر:	
جملـــة	العـــرب،	ج10،	�صنة	)3(	)ربيع	الثـــاين/	1389هـ	املوفق	يوليو/1969م(،	�ـــس1021.ج7،	�صنة	)7(	
	فرباير/1973م(،	�ـــس	594.	ج9ـ		10،	�صنة	)8(	)	الربيعـــان	/1394هـ	املوافق	اإبريل،	 حمـــرم/	1393هـــــ	

مايو/1974م(،	�س	719،	722	.		
	جملة	العرب،	ج2،	�صنة	)5(	)	�صعبان	/1390هـ	ـ	اأكتوبر/1970م(،	�س119	.		 	)2(

	جملة	العرب،	ج1،	�صنة	)8(	)	رجب	/1393هـ	ـ	اأغ�صط�س	/1973م(،	�س	29ـ30	.	 	)3(
	جملـــة	العرب،	ج6،	�صنة	)6(	)	ذو	احلجة	/1391هــــ	املوافق	فرباير/1972م(،	�س	531	.	ج1،	�صنة	)8(	 	)4(

)رجب/	1393هـ	ـ	1973م(	�س5		.
	جملة	العرب،	ج10،	�صنة	)7(،	ربيع	الثاين	)	1393هـ/1973م(،	�س	802	.		 	)5(

	هنـــاك	الكثـــري	من	الهجرات	العربية	التي	خرجت		من	جنوب	اجلزيرة	العربية	اإىل	بلدان	عديدة	يف	العامل	 	)6(
الإ�صالمـــي،	وقـــد	حظيت	بالد	املغرب	والأندل�س	بالكثري	من	تلك	الهجـــرات	.	ومو�صوع	ال�صالت	بني	�صكان	
اليمـــن	وتهامـــة	وال�صراة	مع	بالد	م�صـــر	واملغرب	والأندل�ـــس	يف	القرون	الإ�صالميـــة	الأوىل	من	املو�صوعات	

اجلديدة	واجلديرة	بالبحث	والتوثيق	.	
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وادي	جنـــران	.	واأ�صـــار	اإىل	معلومات	حمدودة	عـــن	اأهمية	ال�صد،	والتنميـــة	التي	متر	بها	
بـــالد	جنران	يف	مطلع	هذا	القـــرن	)15هـ/20م(،	وكنت	اآمل	مـــن	ال�صيخ	اأن	يكون	ر�صد	
لنـــا	الرتكيبة	احل�صارية	ملنطقة	جنران	اأثناء	زيارته	لهـــا،	وهو	خري	من	ي�صجل	ذلك	فهو	
�صاحـــب	قلـــم	ومعرفة	وجتربة	جيدة	توؤهله	اأن	يفعل	ذلـــك،	لكنه	جتاوز	ذلك	وحتدث	عن	
الأخـــدود،	واأ�صـــار	اإىل	بع�س	الروايات	التي	وردت	عنه	عند	بع�ـــس	املف�صرين،	واملوؤرخني،	

واجلغرافيني	الأوائل)1(	.	
اأما	الأ�صتاذ	حممد	حميد	اهلل	احليدر	اآبادي	من	مواليد	مدينة	حيدر	اأباد	بالدكن	يف	
الهند	عام	)1326هـ/	1908م(،	بداأ	تعليمه	يف	م�صقط	راأ�صه	بالهند،	ثم	ذهب	اإىل	اأوربا	
وتعلـــم	وعمل	يف	عدد	من	اجلامعات	الأوربية،	وهو	مـــوؤرخ،	وحمدث،	وفقيه،	ويجيد	اللغة	
العربية	وعدد	من	اللغات	الغربية	والآ�صيوية،	ويعد	من	اأعالم	الثقافة	العربية	والإ�صالمية	
الكبار،	كتـــب	ون�صر	ع�صرات	الكتب	والبحوث	باللغة	العربيـــة	ولغات	اأخرى	عديدة،	وافته	
املنية	يف	ع�صرينيات	هذا	القرن	)15هـ/21م(	)2(.	وق�صرنا	حديثنا	يف	هذه	الدرا�صة	على	
كتابـــه	:	جمم�عة ال�ثائق ال�سيا�سية يف العهد النب�ي واخلالفة الرا�سدة	)3(.	والكتاب	يف	
جمملـــه	ي�صتمل	على	الكثري	من	الوثائق	واملرا�صـــالت	التي	جرت	يف	عهد	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(	
واخللفـــاء	الرا�صدين،	جمعها	املوؤلف	من	م�صـــادر	الرتاث	الإ�صالمي	الأولية	وفيها	الكثري	
مـــن	الروايات	واحلقائق	التـــي	مازالت	حتتاج	اإىل	مزيد	من	الدرا�صـــة	والتحليل)4(.		وقد	
جمـــع	املوؤلف	يف	حـــوايل	)38(	�صفحة	املرا�صالت	بـــني	الر�صـــول	)ملسو هيلع هللا ىلص(	واأعيان	و�صيوخ	
بع�س	القرى،	اأو	الأ�صر،	اأو	الع�صائر	الوثنية	النجرانية،	الذين	اعتنقوا	الإ�صالم،	فالر�صول	
)ملسو هيلع هللا ىلص(	عن	طريق	ر�صله	اإىل	جنران	كتب	لهم	احلقوق	والواجبات	التي	عليهم	)5(.		وهناك	

	جملـــة	العرب،	ج5ـ6،	�صنة	)17(،	ذو	القعدة	واحلجة	)1402هـ/	املوافق	�صبتمرب،	واأكتوبر/1982م(،	�س		 	)1(
321ـ	325.	اآمل	اأن	اأقوم	برحلة	اإىل	جميع	اأجزاء	منطقة	جنران	واأكتب	�صيئًا	عن	التنمية	والتطور	احل�صاري	

الذي	متر	به	هذه	البالد	منذ	ت�صعينيات	القرن	)14هـ/20م(	اإىل	وقتنا	احلا�صر	.
	كانـــت	وفاة	حممد	حميـــد	اهلل	يف	)1423هـ/2002م(،	وقد	خلف	لنا	ثـــروة	علمية	كبرية	يف	علوم	ومعارف	 	)2(

وتخ�ص�صات	عديدة.		
	الطبعـــة	التي	اعتمدنا	عليها	)	القاهرة	:	مكتبة	الثقافـــة	الدينية،	بدون	تاريخ	(،	ويظهر	يف	مقدمة	الكتاب	 	)3(
اأن	حميـــد	اهلل	كتبها	وهو	يف	اجلامعـــة	العثمانية	يف	مدينة	حيدر	اأباد	بالهند	خـــالل	الأربعينيات	من	القرن	

امليالدي	املا�صي	.		
	انظر	مادة	الكتاب	التي	تقع	يف	)424	�صفحة	(	. 	)4(

	للمزيـــد	انظر:	حممد	حميد	اهلل،	جمموعة	الوثائق	ال�صيا�صية	يف	العهد	النبوي	واخلالفة	الرا�صدة،	�س	83	 	)5(
وما	بعدها	.	وهذه	املرا�صالت	املتبادلة	بني	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(	والوثنيني	ثم	امل�صلمني	يف	جنران	در�صت	يف	كتب	

وبحوث	عديدة،	لكنها	مازالت	حتتاج	اإىل	مزيد	من	النقد	والتحليل	.
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مرا�صـــالت	متبادلة	بني	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(	ون�صارى	جنران	الذين	�صاحلهم	النبي	)ملسو هيلع هللا ىلص(	
علـــى	دفع	اجلزيـــة،	و�صار	اخلليفة	اأبوبكر	ال�صديق	)ر�صـــي	اهلل	عنه(	على	نف�س	ال�صلح	
الـــذي	عقده	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(،	لكن	اخلليفة	الرا�صـــد	عمر	بن	اخلطاب	)ر�صي	اهلل	عنه(	
قرر	اإخراجهم	من	جنران	اإىل	الكوفة		يف	العراق،	وعو�صهم	باأمالك	وعقارات	هناك)1(.	
ويوجـــد	يف	هذه	املرا�صـــالت	مادة	علمية	جديدة،	وهي	متناثـــرة	يف	كثري	من	كتب	الرتاث	
الإ�صالمـــي،		وقـــام	حممـــد	حميد	اهلل	بجمعهـــا	يف	هذا	ال�صفـــر،	وما	يتعلـــق	بالنجرانيني	
)ن�صـــارى	وم�صلمـــني	(	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	هيئة	بحث	علمـــي	مطول،	مع	توظيف	منهج	
النقد	والتحليل	لهذه	الوثائق	واآثارها	الجتماعية،	والقت�صادية	والثقافية	والعلمية)2(.	
والقا�صـــي	حممد	علي	الأكـــوع	من	مواليد	مدينة	ذمار	عـــام	)1321هـ/1903م(،	تلقى	
تعليمـــه	يف		بدايـــة	حياته	على	يد	والـــده	يف	م�صقط	راأ�صه،	ثم	عمـــل	يف	التدري�س	مبدينة	اإب،	
اأ�ص�ـــس	مـــع	بع�س	زمالئـــه	جمعية	الإ�صـــالح	يف	اإب	عـــام	)1363هــــ/1943م(،	قابل	العديد	
مـــن	املتاعـــب	ال�صيا�صيـــة،	واعتقـــل	اأكر	من	مـــرة،	ومكـــث	يف	ال�صجن	�صنـــوات	عديدة	.	ويف	
عـــام	)1374هـ/1954م(	عني	قا�صيًا	ثـــم	نائبًا	لوزير	العدل،	ثم	�صـــار	وزيرًا	لالأوقاف	عام	
)1384هــــ/1964م(،	واأخـــريًا	اأ�صبـــح	رئي�صًا	للجنـــة	التاأليف	والن�صر.	يعـــد	القا�صي	حممد	
الأكوع	من	اأ�صهر	علماء	وموؤرخي	اليمن	يف	الع�صر	احلديث،	األف	وحقق	بع�س	الكتب	والبحوث	
العلميـــة	عن	تاريخ	وح�صـــارة	واأن�صاب	وتراث	اجلزيرة	العربيـــة	وبخا�صة	جنوبها،	ويوجد	يف	
موؤلفاته	والكتب	التي	حققها	الكثري	من	املعلومات	عن	تاريخ	وتراث	وح�صارة	جنران)3(.	

ومـــن	موؤلفـــات	القا�صي	حممد	الأكـــوع	كتاب:	الوثائـــق	ال�صيا�صيـــة	اليمنية	من	قبيل	
الإ�صالم	اإىل	�صنة	)332هـ(	.	وقد	ا�صتقى	فكرة	هذا	الكتاب	من	موؤلف	حممد	حميد	اهلل	
احليـــدري	ال�صابق	ذكره،	واأ�صار	الأكوع	اإىل	ذلـــك	�صراحة،	اإل	اأنه	تو�صع	يف	املدة	الزمنية	
فا�صتملـــت	الوثائق	املجموعة	يف	هذا	ال�صفر	علـــى	ع�صر	ما	قبل	الإ�صالم،	وخالل	القرون	
الإ�صالمية	الأوىل	حتى	عام	)332هـ/933م(،	ع�صر	ا�صتقالل	اليمن	داخليًا،	اأيام	الدولة	

	انظر	:	حممد	حميد	اهلل،	جمموعة	الوثائق	ال�صيا�صية،	�س	92ـ	121	. 	)1(
املرجـــع	نف�صه،	�ـــس	83ـ	121	.	للمزيد	انظر	غيثـــان	بن	جري�س	.	جنران	:	درا�صـــة	تاريخية	ح�صارية	)	ق1ـ	 	)2(

ق4هـ/ق7ـ	ق	10م(	)	الريا�س	:	مطابع	احلمي�صي،	1434هـ/2013م(	)	اجلزء	الأول	(	.		
	من	يبحث	يف	فهار�س	املكتبات	املركزية	العربية	والعاملية،	وكذلك	على	ال�صبكة	العنكبوتية	فاإنه	�صوف	يطلع	 	)3(
على	اأ�صماء	الكتب	والبحوث	التي	اأجنزها	القا�صي	حممد	الأكوع	.	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	ما	حقق	

اأو	كتب	عن	جنران	والنجرانيني	.			
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احلواليـــة	احلمريية	)1(.	وعندمـــا	فح�صنا	كتاب	الأكوع	جنده	ل	يخـــرج	كثريًا	عما	ذكره	
حممـــد	حميد	اهلل	يف	ع�صـــر	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(	واخللفاء	الرا�صديـــن،	فاأ�صار	اإىل	الر�صائل	
بـــني	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(	وبني	النجرانيـــني	)	ن�صارى	وم�صلمني	(	)2(،	كما	نوه	عن	مرا�صالت	
اخللفـــاء	الرا�صدين	من	واإىل	جنران	اأو	الكوفة	فيما	يتعلق	بن�صارى	جنران	وهم	يف	بالد	
جنـــران،	اأو	بعـــد	نقلهـــم	اإىل	العـــراق	)3(.	واإذا	كان	الأكوع	ذكر	بع�س	الوثائـــق	ال�صيا�صية	
اليمنيـــة	حتى	اأوائـــل	القرن	)4هــــ/10م(،	فمازالـــت	�صذرات	حمـــدودة	تخ�س	حوا�صر	
اليمـــن	الرئي�صيـــة	وبخا�صة	مدينة	�صنعـــاء	وما	حولها	من	البلـــدان،	اأما	جنران	فال	جند	
لها	ذكرًا	يف	هذه	الوثائق	املن�صورة	يف	هذا	الكتاب	.	مع	اأنه	يوجد	بع�س	الوثائق	ال�صيا�صية	
واحل�صاريـــة	عن	جنران	وما	جاورها	مـــن	املدن	اليمنية	خالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	

والو�صيطة،	وجلها	توجد	يف	بع�س	امل�صادر	اليمنية	وبخا�صة	الزيدية)4(.	
14ـ عاتق البالدي، وعبد الرحمن �سادق ال�سريف )ق14ـ15هـ/ق20م( : 
البـــالدي	هو	عاتق	بن	غيث	بن	زائر	بن	حمـــود،	ون�صبته	اإىل	ع�صريته	البالدية،	وهي	
فرع	من	قبيلة	حرب.	ولد	عاتق	عام	)1352هـ/1934م(	�صمال	مكة،	عند	جبل	يطلق	عليه	
ا�صـــم	)اأبي�س(.	بداأ	درا�صته	يف	وادي	خلي�س،	وبعد	وفاة	والده	عام	)	1364هـ/1944م(	
انتقل	اإىل	مكة،	وح�صل	على	املرحلة	البتدائية	يف	املدر�صة	ال�صعودية،	ثم	التحق	باجلي�س	
ال�صعـــودي،	وتقلـــد	العديد	من	الرتـــب	الع�صكرية	حتى	تقاعد	عـــام	)1397هـ/1977م(.	
اجتهـــد	يف	تطويـــر	نف�صـــه	يف	مياديـــن	القـــراءة	والكتاب،	وبـــداأ	يكتب	بع�ـــس	املقالت	يف	
اجلرائـــد	واملجالت	مـــن	ثمانينيات	القـــرن	)14هــــ/20م(،	وله	العديد	مـــن	الدرا�صات	
والكتـــب	املطبوعـــة	واملن�صورة،	ومعظـــم	موؤلفاته	تدور	يف	حميط	تاريـــخ	وتراث	وجغرافية	

منطقة	احلجاز	)5(.		

انظر:	حممد	علي	الأكوع	احلوايل	.الوثائق	ال�صيا�صية	اليمنية	من	قبل	الإ�صالم	اإىل	�صنة	)332هـ(	)	بغداد	 	)1(
:	دار	احلرية	للطباعة،	1396هـ/1976م(	)317�صفحة	(	.		

املرجع	نف�صه،	�س	89ـ	96	. 	)2(
املرجع	نف�صه،	�س	161ـ	162،	173،	188،	190	. 	)3(

اآمـــل	اأن	نـــرى	باحثـــًا	جادًا	يقـــوم	بجمع	الوثائـــق	واملرا�صالت	بني	اأهل	جنـــران	والدولة	الزيديـــة	من	القرن	 	)4(
)3ـ13هــــ/ق9ـ19م(،				وهـــي	موجـــودة	ومتناثرة	يف	الكثري	مـــن	امل�صادر	واملخطوطات	وبع�ـــس	الأرا�صيف	
املحليـــة	والإقليميـــة	والعامليـــة.	ومن	يتوىل	هـــذا	الأمر	فاإنه	�صوف	يقـــف	على	الكثري	من	الوثائـــق	ال�صيا�صية	

والع�صكرية	واحل�صارية	التي	ت�صتمل	على	مواد	علمية	متنوعة	ومفيدة	يف	اأبوابها.	
للمزيد	انظر	العديد	من	موؤلفات	عاتق	البالدي،	وانظر:	غيثان	بن	جري�س،	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	 	)5(

ج13،	�س	86	ـ	87	.		
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كتـــاب	:	بــني مكــة وح�سرمــ�ت ) رحــالت وم�ساهــدات (،	للرحالـــة	عاتـــق	البالدي،	
يقـــع	يف	)407(	�صفحـــة	من	القطـــع	املتو�صط	)1(.		وجميع	مادة	هـــذا	ال�صفر	تر�صد	رحلة	
البـــالدي	من	مكة	اإىل	جنران	عرب	جبال	ال�صروات	يف	مطلع	هذا	القرن	)15هـ/20م()2(.	
وجنـــد	ن�صف	مـــادة	الكتاب	عن	تاريـــخ	وح�صارة	جنران	عرب	ع�صـــور	التاريخ	الإ�صالمي	
املبكـــر	والو�صيط	واحلديث	.	فعند	خروجه	من	ظهـــران	اجلنوب	نحو	جنران	يذكر	بع�س		
حمطـــات	الطريق	من	بـــالد	وادعة	اإىل	مدينة	جنـــران،	ونزل	�صيفًا	علـــى	�صهره	قا�صي	
م�صتعجلـــة	جنـــران	ال�صيخ	حممد	بن	اإبراهيـــم	احلازمي)3(،	والتقى	هـــذا	الرحالة	بوكيل	
اإمـــارة	جنران،	الأ�صتاذ	�صلطان	بن	خالد	ال�صديري،	ومكث	حوايل	خم�صة	اأيام	يف	منطقة	
جنـــران	زار	بع�ـــس	اأعالمها	يف	وادي	جنران،	ووادي	حبونـــا،	وناحيتي	�صروري	والوديعة،	
وذكـــر	�صيئًا	من	معامل	هذه	البـــالد	اجلغرافية،	وزار	�صد	وادي	جنران،	واأ�صار	اإىل	موقعه	
اجلغرايف،	واأهميته	القت�صادية	واحل�صارية)4(.	ونوه	اإىل	بع�س	طبقات	املجتمع	النجران	
فذكـــر	الع�صائر	الرئي�صية	يف	املنطقة،	مثل:	قبيلـــة	يام،	وقبائل	نهد،	وال�صيعر،	وبالعبيد،	
كمـــا	ذكر	بع�ـــس	الأ�صراف	يف	ناحيتي	عويـــرة	و�صنعاء	يف	مدينة	جنـــران	)5(،	واأ�صار	اإىل	
بع�ـــس	ال�صكان	اليمنيني	الذين	ي�صتوطنون	اأجزاء	من	جنران	.	ودون	بع�س	املعلومات	عن	

املكارمة	اأئمة	الإ�صماعيليني	يف	جنران	واليمن	)6(.	
والبـــالدي	قابل	عددًا	من	اأعيـــان	املجتمع	النجراين،	ودخل	بيـــوت	علية	القوم،	وزار	
بع�ـــس	املطاعـــم	وتناول	بع�ـــس	الأطعمة	فيهـــا،	اإل	اأنه	مل	يف�صـــل	لنا	�صيئًا	عـــن	الأطعمة	
والأ�صربـــة،	وكذلـــك	الألب�صـــة	والزينة،	كمـــا	انه	مل	يـــدون	اأي	�صيء	عن	اأعـــراف	وعادات	
وتقاليـــد	النجرانيـــني	.	واأ�صـــار	اإىل	وجـــود	بع�س	املوؤ�ص�صـــات	الإداريـــة	يف	مدنية	جنران،	

من	مطبوعات	دار	مكة	للن�صر	والتوزيع	)1402هـ/1982م(،	ومن	يطالع	فهار�س	املكتبات	اجلامعية	وغريها	 	)1(
فاإنه	�صوف	يجد	ع�صرات	البحوث	والكتب	املطبوعة	واملن�صورة	لهذا	الرحالة	احلجازي	يف	الع�صر	احلديث	.	

وي�صتحق	اأن	يفرد	له	وجلهوده	العلمية	عدد	من	الكتب	اأو	البحوث	العلمية	.		
كانت	بداية	الرحلة	يف	)2/�صعبان	/1400هـ	املوافق	18/يونية/1980م(	. 	)2(

ال�صيـــخ	حممـــد	بن	اإبراهيـــم	احلازمي	من	حـــوازم	حرب،	ولد	بـــوادي	ال�صفراء	يف	احلجـــاز،	وح�صل	على	 	)3(
ال�صهادة	اجلامعية	من	اجلامعة	الإ�صالمية،	وق�صى	حياته	العملية	يف	�صلك	الق�صاء	.		

البالدي،	بني	مكة	وح�صرموت،	�س	93	وما	بعدها	. 	)4(
املرجع	نف�صه،	�س	93	ـ	104	. 	)5(

تاريـــخ	احليـــاة	الجتماعية	يف	جنران	خالل	القـــرون	الثالثة	املا�صية	)12ـ	14هــــ/18ـ20م(،	واأي�صًا	تاريخ	 	)6(
الدعـــاة	املكارمـــة	خالل	الفـــرتة	نف�صها	مـــن	املو�صوعات	اجلديدة	ويجـــب	اأن	تدر�س	يف	عدد	مـــن	الكتب	اأو	

الر�صائل	العلمية	.
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وحبونا،	و�صروري،	والوديعة،	وذكر		اأن	بلدتي	الوديعة	و�صرورة	كانتا	�صحاري	قاحلة،	ويف	
ال�صبعينيـــات	والثمانينيات	من	القـــرن	)14هـ/20م(	اأن�صئت	فيهـــا	مراكز	اإدارية،	كونها	
مناطـــق	حدودية	مع	اليمـــن،	وكنت	اآمل	من	الأ�صتاذ	البالدي	اأنـــه	ف�صل	لنا	احلديث	عن	
تركيبـــة	هذه	البالد	ال�صكانية،	وتاريخها	احل�صـــاري	عند	زيارته	لها	يف	مطلع	هذا	القرن	

الهجري	)15هـ/20م(	)1(.	
ويف	حـــوايل	)117(	�صفحة	مـــن	الكتاب	ينقل	البالدي	من	امل�صـــادر	واملراجع	�صيئًا	
مـــن	التاريخ	ال�صيا�صي	والع�صكـــري	الذي	عرفته	بالد	جنران	منذ	ع�صور	ما	قبل	الإ�صالم	
اإىل	منت�صـــف	القرن	)14هـ/20م(،	وجل	املادة	التـــي	ذكرها	منقولة	من	بع�س	امل�صادر	
الزيدية	التي	ف�صلت	ال�صراعات	الع�صكرية	بني	النجرانيني	والأئمة	الزيدية	)2(.	واأقول	اإن	
تاريـــخ	جنران	منذ	القرن	)3-12هـ/9-18م(	مـــازال	غام�صًا،	ول	جند	م�صادر	موثوقة	
تـــوؤرخ	لهذه	الفرتة،	وناأمل	اأن	نرى	من	موؤرخي	اجلزيرة	العربية	اأو	غريهم	من	يدر�س	لنا	

تاريخ	هذه	احلقبة	الزمنية	الهامة	)3(.	
ويـــدون	يف	نهايـــة	الكتاب	�صت	ع�صرة	�صفحـــة	يذكر	فيها	موجزًا	ق�صـــريًا	عن	بع�س	
املوؤ�ص�صـــات	الإدارية	يف	مدينة	جنـــران	اأثناء	زيارته	لها	مـــن	)5-1400/8/9هـ	(،	لكنه	
ل	يعطينـــا	�صـــورة	وا�صحة	عـــن	تاريـــخ	ون�صاطات	تلـــك	الإدارات،	كما	يذكـــر	مناذج	من	
الأدوات	الأثريـــة	التي	�صاهدها	يف	الأخدود	اأثناء	زيارتـــه	وجتواله	يف	اأرجائه،	واأ�صار	اإىل	
بع�ـــس	الأقوال	عن	كعبة	جنران،	وذكر	مكانها	ح�صب	اعتقـــاده	.	وهذان	املحوران	اللذان	
ذكرهمـــا،	)	تاريـــخ	الإدارات	احلديثـــة،	وكعبة	جنـــران	(،	مازالتا	ت�صتحقـــان	املزيد	من	

البحث	والدرا�صة	والتاأ�صيل)4(.	

اعلم	اليوم	اأن	بالد	�صروري	والوديعة	اأ�صبحت	متطورة	يف	جميع	امليادين	التنموية،	وي�صتوطنها	اآلف	الب�صر	من	 	)1(
اأهل	البالد،				ومن	مناطق	عديدة	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	بالإ�صافة	اإىل	بع�س	العنا�صر	الب�صرية	الوافدة	
اإليهـــا	للعمـــل	يف	العديد	من	القطاعات	احل�صارية	.	واآمل	اأن	اأقـــوم	بجولة	على	عموم	منطقة	جنران	اأدون	فيها	

�صيئًا	من	التنمية	والتطور	الذي	متر	به	بالد	جنران	منذ	بداية	هذا	القرن	الهجري	حتى	وقتنا	احلا�صر	.
البالدي	بني	مكة	وح�صرموت،	�س	222ـ	339	. 	)2(

لقـــد	اأ�صـــدرت	اجلزء	الأول	من	تاريـــخ	جنران	من	القـــرن	)1-4هـ/7-10م(	يف	عـــام	)1424هـ/2004م(،	 	)3(
و�صـــدرت	الطبعـــة	الثانية	من	هذا	الكتـــاب	)1434هــــ/2013م(،	واآمل	اأن	ا�صتكمل	دار�صـــة	تاريخ	جنران	يف	
القـــرون	الإ�صالميـــة	الو�صيطـــة	واحلديثة	واملعا�صـــرة،	وهي	جديـــرة		اأن	تدر�س	يف	عدد	من	البحـــوث	العلمية	

الر�صينة	.	
	انظر:	البالدي،	بني	مكة	وح�صرموت،	�س	340ـ	356	.	وناأمل	من	جامعة	جنران	اأن	ت�صجع	طالب	الدرا�صات	 	)4(

العليا	واأ�صاتذة	اجلامعة	على	درا�صة	تراث	وح�صارة	وتاريخ	منطقة	جنران	عرب	اأطوار	التاريخ	.	
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اأمـــا	عبد	الرحمن	�صادق	ال�صريف	فهو	اأ�صتاذ	جامعي،	،	عمل	يف	عدد	من	اجلامعات	
العربيـــة،	وبخا�صة	جامعة	امللك	�صعود،	فقد	عمل	يف	ق�صم	اجلغرافيا	كلية	الآداب	�صنوات	
عديـــدة،	وله	الكثري	من	البحوث	والكتب	املطبوعة	واملن�صورة	.	وجند	يف	كتابه	:	جغرافية 
اململكــة العربيــة ال�سع�ديــة)1(،	الـــذي	يقـــع	يف	جزئني،	اأنـــه	قام	بالعديد	مـــن	الرحالت	
واجلـــولت	امليدانية	يف	جنـــوب	غرب	اململكة	العربية	ال�صعوديـــة	.	واملعروفة	با�صم	)	بالد	
تهامـــة	وال�صـــراة	(	واملمتدة	من	الطائف	وجنوبي	مكة	املكرمـــة	اإىل	جازان	وجنران،	وقد	
خ�ص�س	اجلزء	الثاين	من	كتابه	الآنف	الذكر	لهذه	البالد	العربية	ال�صعودية	اجلنوبية)2(.		
وي�صتمـــل	اجلـــزء	الثـــاين	من	كتـــاب	ال�صريف	علي	اأحـــد	ع�صر	ف�صاًل،	غـــري	املقدمة	
واخلامتـــة	وفهار�ـــس	الكتاب،	وق�صم	الكتـــاب	اإىل	بابني،	الأول	يحتـــوي	على	ثالثة	ف�صول	
تدر�ـــس	طبيعة	الإقليم	اأو	الأقاليـــم	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	وجل	مادة	هذه	الف�صول	
تناق�س	الرتكيبة	اجلغرافية	الطبيعية	والب�صرية	جلنوب	غرب	اململكة	العربية	ال�صعودية	.	
اأما	الف�صول	الثمانية	الأخرى	يف	الباب	الثاين	فهي	تدر�س	جغرافية	مناطق	جنوب	اململكة	
العربية	ال�صعودية،	املمتدة	من	مكة	املكرمة	والطائف	اإىل	منطقتي	جنران	وجازان)3(.	
ويخ�ص�ـــس	ال�صريف	الف�صل	الثامن	من	كتابه	للحديث	عـــن	منطقة	جنران،	ويبدو	
مـــن	و�صفه	وممـــا	نقل	من	مراجع	�صابقة	اأن	بالد	جنران	بـــداأت	يف	طور	الزدهار	والنمو	
منـــذ	ت�صعينيـــات	القـــرن	)14هــــ/20م(	)4(،	ولو	اطلعنا	علـــى	وثائق	القـــرن	الرابع	ع�صر	
الهجـــري،	وعلى	بع�ـــس	امل�صادر	واملراجـــع	التي	اأرخـــت	ملنطقة	جنران	منـــذ	اأربعينيات	
القـــرن	الهجري	املا�صي،	فاإننا	�صوف	جند	توا�صـــع	احلياة	احل�صارية	يف	هذه	البالد	)5(،	
ومنـــذ	عام	)1350هـ/1931م(	وبخا�صة	بعد	دخولها	حتت	احلكم	ال�صعودي	بداأت	عجلة	
التنمية	تظهـــر	يف	مدينة	جنران،	فاأن�صاأت	بع�س	املوؤ�ص�صـــات	الإدارية	الأمنية	واخلدمية،	

	يقـــع	الكتاب	يف	جزئني،	اجلـــزء	الأول	عن	جغرافية	اململكة	العربية	ال�صعوديـــة	ب�صكل	عام،	واجلزء	الثاين،	 	)1(
وهو	الذي	يهمنا	يف	هذه	الدرا�صة،	عن	مناطق	جنوب	غرب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	البالد	الواقعة	جنوب	

الطائف	ومكة	املكرمة،	ومناطق	الباحة،	وع�صري،	وجازان،	وجنران	.
	انظر	عبد	الرحمن	�صادق	ال�صريف	.	جغرافية	اململكة	العربية	ال�صعودية،	اجلزء	الثاين،	اإقليم	جنوب	غرب	 	)2(

اململكة	)	الريا�س	:	دار	املريخ،	1404هـ/1984م(	)	483�صفحة	(	.
	انظر	عبد	الرحمن	ال�صريف،	جغرافية	اململكة	العربية	ال�صعودية،	ج2،	�س5	وما	بعدها	. 	)3(

	املرجع	نف�صه،	�س	391وما	بعدها	. 	)4(
	هنـــاك	ع�صـــرات	الوثائق	غـــري	املن�صورة	وبع�ـــس	الدرا�صات	والكتـــب	املطبوعة	ف�صلت	احلديـــث	عن	تاريخ	 	)5(
وح�صارة	جنران	خالل	العقود	الو�صطى	من	القرن	)14هـ/20م(،	وهذه	احلقبة	ت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	عدد	

من	البحوث	العلمية	.
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و�صقت	بع�س	الطرق	الرئي�صية	التي	تربط	بالد	جنران	بغريها	من	اأجزاء	اململكة	العربية	
ال�صعوديـــة،	وا�صتمر	التطور	احل�صاري	للبالد	حتى	بدايات	هذا	القرن	)15هـ/20م(	)1(.	
وجند	الأ�صتاذ	ال�صريف	يدون	يف	ع�صرين	�صفحة	عن	الرتكيبة	ال�صكانية	و�صيئًا	من	التطور	
احل�صاري	يف	عموم	وادي	جنران	من	اأعاله	اإىل	اأ�صفله،	و�صلك	الطريق	نف�صها	على	واديي	
حبونـــا،	ويدمة)2(.	و�صجل	هذا	اجلغـــرايف	والرحالة	معلومات	قيمة	عن	الرتكيبة	الب�صرية	
يف	هـــذه	الأودية،	واأ�صار	اإىل	بع�س	مهنهـــم	الرئي�صية،	واإىل	�صيء	من	حياتهم	الجتماعية	
والقت�صاديـــة)3(.	ومـــن	م�صاهداته	يقول	:	" قد	تعر�س	الو�صـــع	القت�صادي	والجتماعي	
ملنطقة	جنران	اإىل	حتولت	جذرية	خالل	الع�صرين	�صنة	املا�صية	)4(		ول	يزال	يتعر�س	لها	
.	وياأتـــي	يف	طليعة	العوامل	الدافعة	لهذا	التغيري	ربطها	بطرق	املوا�صالت	احلديثة	.	فقد	
اأن�صئ	يف	ال�صتينيات	يف	وادي	جنران	مطار	حديث	يقع	يف	املت�صع	القريب	من	العري�صة	يف	
�صـــرق	البلدة	القدمية)5(	...	ويف	اأوائل	الت�صعينيات	)1972م(	مت	تو�صيل	جنران	بخمي�س	
م�صيـــط	عرب	ظهران	اجلنـــوب	)255كم	(،	فات�صلت	بذلك	بطريـــق	اجلنوب	)	الطائف	ـ	

اأبها	(	الذي	ات�صل	فيما	بعد	بجازان	على	�صاحل	البحر	الأحر..."	)6(،			
ويتحـــدث	هذا	اجلغرايف	عن	اأ�صـــواق	جنران،	فيقول:	" كانت	الأ�صواق	الأ�صبوعية	يف	
املا�صي	هي	الو�صيلة	الوحيدة	التي	�صاهمت	منذ	القدم	يف	توثيق	ال�صلة	بني	�صكان	منطقة	
	والأ�صـــواق	واإن	كانت	دوافعهـــا	جتارية	بحتـــة،	اإل	اأن	ذلك	ل	يخفى	 جنـــران	فيمـــا	بينهمـ	
مالها	من	نتائج	اقت�صادية	واجتماعية	وح�صارية	اأخرى.	ومن	اأهم	تلك	الأ�صواق	القدمية	
يف	جنـــران	:	�صوق	دح�صـــة،	و�صوق	الإثنني	يف	قرية	بني	�صليمـــان،	و�صوق	الثالثاء	يف	بلدة	
بدر،	و�صوق	الأربعاء	قرب	قرية	العان،	و�صوق	اخلمي�س	يف	قرية	مقابل،	و�صوق	اجلمعة	يف	
�صاغـــر	.	وتقع	جميعهـــا	يف	وادي	جنران،	فيما	عدا	بدر	التي	تقـــع	يف	عالية	وادي	حبونا،	
ومـــن	املنطقي	اأن	تتغري	اأهميـــة	هذه	الأ�صواق	مع	الزمن،	كما	قد	تتغـــري	اأماكنها،	غري	اأن	

للمزيـــد	انظـــر	غيثان	بن	جري�ـــس	.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)ع�صري	وجنـــران	(	)	الريا�س:	مطابع	 	)1(
احلمي�صي،	32ـ1433هـ/2010ـ2011م(	.)	اجلزء	الثالث(	�س	185ـ	243	.

	عبد	الرحمن	ال�صريف،	جغرافية	اململكة	العربية	ال�صعودية،	ج2،	�س	391ـ	411	. 	)2(
	املرجع	نف�صه،	�س	395	وما	بعدها	. 	)3(

	ويق�صد	بذلك	منذ	ثمانينيات	القرن	)14هـ/20م(	اإىل	بداية	هذا	القرن	الهجري	)ق15هـ/20م(	. 	)4(
	عبد	الرحمن	ال�صريف،	ج2،	�س	397	. 	)5(

	ب�صـــرورى،	وجنران	بوادي	الدوا�صر	 	املرجـــع	نف�صـــه،	�س	397ـ	398	.	ويذكـــر	اأن	الطرق	التي	ت�صل	جنرانـ	 	)6(
يجـــري	العمـــل	يف	تنفيذهـــا	اأثنـــاء	زيارته	لنجـــران	يف	نهاية	القـــرن	)14هــــ/20م		(،	ومطلع	هـــذا	القرن	

)15هـ/20م(	.
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مناف�صـــة	الأ�صـــواق	احلديثة	يف	مدينة	جنـــران،	وهي	اأ�صواق	دائمـــة	�صتطم�س	معظم	هذه	
الأ�صـــواق")1(	.	وهكـــذا	ذكر	هذا	الرحالة	�صورًا	كثرية	مـــن	م�صاهداته	على	اأر�س	و�صكان	
منطقـــة	جنـــران	.	ومن	يزور	هذه	البـــالد	يف	وقتنا	احلا�صر	)1440هــــ/	2019م(،	فاإنه	
�صيالحـــظ	التطور	والنمو	والزدهار	الكبري	الذي	عم	جميع	اأنحاء	املنطقة،	فهناك	�صبكة	
طرق	برية	جيدة	ت�صل	كل	ناحية	اأو	قرية	يف	البالد،	ويرى	النمو	العمراين	اخلا�س	والعام،	
التجـــاري،	والر�صمي،	والأهلي	يف	كل	مكان،	كما	ي�صاهد	الن�صاطات	القت�صادية	وبخا�صة	
التجاريـــة	واحلرفية	وال�صناعات	واأي�صًا	الزراعيـــة،	ناهيك	عن	التطور	الإداري	والثقايف	
والرتبوي	والتعليمي	فهو	منت�صر	يف	كل	قرية،	ومدينة،	وحا�صرة	من	منطقة	جنران)2(	.	

ثالثًا: قراءة ومقارنة للرحالة وامل�ؤرخني ومدوناتهم :
1ـ تن�ع بيئاتهم وثقافتهم :

الناظـــر	اإىل	هوؤلء	اجلغرافيـــني،	والرحالني،	واملوؤرخني	املذكـــورة	اأ�صمائهم	يف	هذه	
املبحـــث،	يجد	اأنهم	ولـــدوا	وعا�صوا	يف	بيئات	خمتلفة	يف	قارتي	اآ�صيـــا،	واأوروبا،	واأمريكا،	
ومعظمهـــم	عرب	وم�صلمـــون،	وقليل	منهم	ن�صـــارى	)3(،	كما	اأن	اأكر	مـــن	ن�صفهم	ولدوا	
وعا�صـــوا	يف	�صبـــه	اجلزيـــرة	العربية	وبخا�صـــة	يف	اليمـــن،	واحلجاز،	وجنـــد)4(	.	ومنهم	
رحالـــون	وعلماء	كبار	ولـــدوا	يف	اأ�صقاع	عديدة	من	العامل	العربـــي	والإ�صالمي.	مثل:	ابن	
خرداذبـــة،	واأبو	الفرج	قدامه،	والإدري�صي،	وياقوت	احلمـــوي،	والقزويني،	وابن	املجاور،	

واأبو	الفداء،	وابن	ف�صل	اهلل	الُعمري،	وحممد	حميد	اهلل	احليدر	اآبادي	)5(	.	
واإذا	تاأملنا	�صرية	هوؤلء	العلماء	العلمية	والثقافية،	وجدنا	بع�س	الرحالني	واملوؤرخني	
الأوائـــل	كانوا	مو�صوعـــات	علمية،	ولهم	اإ�صهامات	ثقافيـــة،	وتاريخية،	وجغرافية،	وعلمية	

	عبد	الرحمن	ال�صريف،	جغرافية	اململكة	العربية	ال�صعودية،	ج2،	�س	398	. 	)1(
ما	متر	به	منطقة	جنران	اليوم	من	تطور	وازدهار	يحتاج	اإىل	التوثيق	يف	عدد	من	الكتب	والبحوث	العلمية.		 	)2(
وناأمـــل	من	جامعة	جنران	اأن	تن�صئ	مراكز	بحوث	علمية	تقـــوم	بخدمة	اأر�س	و�صكان	الأوطان	النجرانية	يف	

�صتى	امليادين	احل�صارية،	وهذا	العمل	من	اأهم	واجباتها	خلدمة	البالد	والعباد	.	
	عـــدد	الن�صـــارى	من	هـــوؤلء	الرحالني	ثالثة	هم	:	فلبـــي،	وتويت�صل،	وفيليـــب	ليبنز،	ويقـــال	اأن	فلبي	اعتنق	 	)3(

الإ�صالم	موؤخرًا	وعا�س	يف	اجلزيرة	العربية	حوايل	اأربعة	عقود	.		
	ال�صـــواد	الأعظم	من	هوؤلء	الرحالـــني	واملوؤرخني	واجلغرافيني	عا�صوا	معظم	حياتهم	يف	اليمن،	وكان	منهم	 	)4(

بع�س	الأئمة	اأو	الأمراء	الزيديني،	واأي�صًا	علماء	وق�صاة	مينيني	.	
	انظـــر	�صريهـــم	الذاتية	املخت�صـــرة	يف	�صفحات	�صابقـــة	من	هذا	البحـــث	.	وهوؤلء	الرجال	جابـــوا	اأ�صقاع	 	)5(
عديدة	يف	العامل	العربي	والإ�صالمي،	ودونوا	لنا	اأ�صفارًا	قيمة	يف	معلوماتها	عن	بلدن	عديدة	يف	�صرق	العامل	

الإ�صالمي	وغربه	.		
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متعـــددة	.	فمنهم	العـــامل	يف	معارف	عامة	ومتنوعـــة	اأدبية	ولغويـــة،	و�صرعية،	وتاريخية،	
وجغرافيـــة	وجمالت	اأخرى	عديدة	)1(	.	وهناك	جغرافيـــون	ورحالون	متقدمون	ا�صتهروا	
يف	جمال	الرحالت،	ومن	ثم	دونوا	لنا	معارف	جغرافية	وح�صارية	قيمة	عن	مدن	ومناطق	
عديدة	يف	العامل	الإ�صالمي،	ومن	اأ�صهرهم	:	ابن	خرداذبة،	واأبو	الفرج	قدامه،	واليعقوبي،	

وابن	ر�صته،	وابن	حوقل،	واملقد�صي،	والقزويني	)2(	.	
وهنـــاك	موؤرخون،	وجغرافيون،	ورحالون،	عديدون،	ق�صروا	معظم	اأعمالهم	العلمية	
علـــى	�صبه	اجلزيـــرة	العربية	وبخا�صة	بـــالد	اليمن	واحلجـــاز	وما	حولهمـــا،	ومن	اأولئك	
احل�صن	الهمداين،	والإمام	القا�صم	العياين،	واأبو	علي	الهجري،	وتاج		الدين	عبد	الباقي،	
ويحيـــى	بن	احل�صني،	وعبد	اهلل	بن	علي	الوزير،	ولطـــف	اهلل	بن	اأحمد	حجاف،	والق�صاة	
ح�صني	العر�صي،	وحممد	بن	اأحمد	احلجري،	وعبداهلل	اجلرايف،	وتويت�صل،	وفلبي،	وفيليب	
ليبنـــز،	وتركي	املا�صي،	وحمد	اجلا�صر،	وحممد	الأكـــوع،	وعاتق	البالدي،	وعبد	الرحمن	
�صـــادق	ال�صريف	.	وهوؤلء	جميعًا	حفظوا	لنا	تف�صيالت	تاريخية	وجغرافية	قل	اأن	جندها	

يف	م�صادر	اأخرى)3(	.	
وجميـــع	املوؤرخني	والرحالني	الآنف	ذكرهم	اأ�صحاب	علم	وثقافة	عالية،	لكن	الأوائل	
منهـــم	كانـــوا	اأعمق	واأ�صمل	يف	معارفهـــم	وتخ�ص�صاتهم،	كما	اأن	بع�ـــس	املتاأخرين	منهم	
كانـــوا	يجيـــدون	لغات	عديدة	كالعربية،	ولغات	اأوربية	واآ�صيويـــة	اأخرى،	ومن	اأمثال	اأولئك	
فلبـــي،	وتويت�صـــل،	وفيليب	ليبنـــز،	وحممد	حميـــد	اهلل	احليدر	اآبادي	.	كمـــا	كان	بع�صهم	
اأعـــالم	بارزيـــن	يف	العلوم	ال�صرعية	واللغوية	كالهمداين،	والإمـــام	العياين،	وغريهما	من	
الأئمة	والق�صاة	اليمنيني	الذين	ورد	ذكرهم	يف	�صفحات	�صابقة	من	هذا	البحث	)4(	.						

	للمزيد	عن	هذا	ال�صنف	من	العلماء،	انظر	اأبو	اإ�صحاق	احلربي،	واأبو	علي	الهجري،	وياقوت	احلموي،	واأبو	 	)1(
الفداء،	وابن	ف�صل	اهلل	العمري	.	وجميع	هوؤلء	خلفوا	لنا	ثروة	علمية	يف	معارف	عديدة،	وبع�صها	جغرافية	

وتاريخية	لبلدان	عديدة	يف	اإرجاء	العامل	العربي	والإ�صالمي	.		
الناظـــر	يف	موؤلفـــات	هـــوؤلء	الرحالني	املن�صـــورة	يجدها	كتـــب	مو�صوعية،	فـــال	تخت�س	بناحيـــة	اأو	حا�صرة	 	)2(
معينـــة،	واإمنا	هي	�صجل	لرحالتهم	وهم	يجوبون	اأنحاء	العـــامل	الإ�صالمي	خالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	
والو�صيطـــة.	وكتبهـــم	يف	ميدان	الرحالت	واجلغرافيا	م�صادر	رئي�صيـــة	ل	ي�صتغني	عنها	اأي	باحث		يف	تاريخ	

وتراث	احل�صارة	الإ�صالمية	يف	الع�صور	الإ�صالمية	الو�صيطة	.	
للمزيد	انظر	تراجمهم	واأ�صماء	بع�س	كتبهم	يف	�صفحات	�صابقة	من	هذه	الدرا�صة،	وهم	يتفاوتون	فيما	دونوا	 	)3(
لنا	من	تف�صيالت	ح�صارية	عن	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية	خالل	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	واحلديثة		.	
جميـــع	الرحالني	واملوؤرخني	املذكورين	يف	هذه	الدرا�صة	من	العلماء	الأفذاذ	يف	احل�صارة	الإ�صالمية،	لكنهم	 	)4(

بدون	�صك	يتفاوتون	يف	مقدار	حت�صيلهم	واأنواع	معارفهم	وثقافتهم	.		
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2ـ امل�سادر واملنهج امل�ستخدم يف جمع املادة :

معظـــم	املوؤرخـــني	والرحالني	املذكورين	اعتمـــدوا	يف	جمع	مادتهم	عـــن	جنوب	�صبه	
اجلزيـــرة	العربية	على	ال�صفر	والرتحال	وامل�صاهدة،	ومن	اأ�صهر	اأولئك	اأبو	علي	الهجري،	
والهمـــداين،	وياقوت	احلموي،	وابن	املجـــاور،	وفلبي،	وتويت�صل،	وفوؤاد	حمزة،	والبالدي	.	
وهـــوؤلء	العلمـــاء	�صاحوا	يف	اأجزاء	عديـــدة	من	�صبه	اجلزيرة	العربيـــة	)1(،	ومنها	جنران	
التـــي	دونوا	عنها	بع�س	التف�صيـــالت	من	خالل	الرحلة	وامل�صاهـــدة	.	وهناك	علماء	كبار	
مثـــل:	ابن	خرداذبة،	واأبو	الفرج	قدامة،	واليعقوبي،	وابن	ر�صته،	وابن	حوقل،	واملقد�صي،	
والإدري�صـــي،	وياقـــوت	احلموي،	والقزوينـــي،	واأبو	الفداء،	وابن	ف�صـــل	اهلل	العمري	نقلوا	
معلوماتهـــم	عـــن	جنـــران	وغريها	مـــن	بلدان	جنـــوب	�صبه	اجلزيـــرة	العربيـــة	من	بع�س	
امل�صـــادر	ال�صابقـــة	لع�صورهم،	اأو	ممـــا	�صمعوه	من	الرواة	الذيـــن	قابلوهم	يف	احلجاز	اأو	

بع�س	حوا�صر	العامل	الإ�صالمي	الأخرى)2(	.	
وهنـــاك	موؤرخـــون	وجغرافيـــون	وموؤلفـــون	دونـــوا	تواريـــخ	ومعارف	عـــن	النجرانيني	
واأر�صهـــم	من	خالل	الت�صال	املبا�صر،	اأو	القراءة	يف	بع�ـــس	امل�صادر	اليمنية،	اأو	ال�صماع	
	من	اأهل	ع�صرهم،	ومـــن	اأولئك	الأئمة	والأمراء	الزيديني	كالعياين،	واأحمد	بن	�صليمان،	
وعبـــد	اهلل	بـــن	حمزة،	والأمـــريان	ال�صريفـــان	القا�صم	وحممـــد	اأحفاد	الإمـــام	العياين	.	
فهـــوؤلء	كانـــوا	يعملون	يف	�صدة	احلكم	الزيدي	وكانوا	على	�صـــالت	�صيا�صية	وع�صكرية	مع	
النجرانيـــني،	ومـــا	مت	تدوينه	والطالع	عليه	هـــو	ت�صجيل	الأحـــداث	ال�صيا�صية	التي	كانت	
جاريـــة	بني	الطرفني،	ول	تخلو	هـــذه	املدونات	من	�صور	تاريخيـــة	ح�صارية	لبالد	جنران	

خالل	القرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	.
كمـــا	يوجد	موؤلفون	مينيـــون	اآخرون	خالل	الع�صر	احلديث	مثـــل:	يحيى	بن	احل�صني	
وعبـــداهلل	الوزير،	ولطف	اهلل	جحـــاف،	والق�صاة	العر�صي،	وحممد	احلجري،	واجلرايف،	
والأ�صتـــاذ	حممـــد	الأكوع	فقد	دونـــوا	موؤلفاتهم	التي	اعتمدوا	فيها	علـــى	م�صادر	ومراجع	
اأخرى،	وكذلك	معا�صرتهـــم	وم�صاهدتهم	و�صماعهم	للكثري	من	الأحداث	يف	ع�صورهم	.	

للمزيد	انظر	�صريهم	يف	�صفحات	�صابقة	من	هذه	الدرا�صة	.		 	)1(
	هوؤلء	العلماء	والرحالني	مل	يزوروا	جنوب	�صبه	اجلزيرة	العربية،	ومل	ي�صاهدوا	منطقة	جنران،	فقد	ولدوا	 	)2(
وعا�صـــوا	خـــارج	�صبه	اجلزيـــرة	العربية،	وجاءوا	اإىل	مـــدن	احلجاز	املقد�صة	لأداء	منا�صـــك	احلج	والعمرة،	
وجمعـــوا	معلوماتهم	عن	بالد	تهامة	وال�صراة	وحوا�صر	اليمن	من	م�صادر	اأخرى،	اأو	من	املقابالت	وال�صماع	

من	بع�س	الرواة	الذين	عا�صوا	وعرفوا	�صيئًا	من	تراث	وح�صارة	اجلزيرة	العربية			.	
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وكان	لبالد	جنران	ذكرًا	يف	تلك	الأعمال	العلمية)1(	.	

3ـ درا�سة املادة العلمية ومقارنتها :
تنوعـــت	املادة	العلمية	التي	ورد	ذكرها	يف	هـــذه	الدرا�صة،	وللخروج	ب�صورة	وا�صحة	

ومركزة،	ندرج	خال�صة	ما	تو�صلنا	اإليه	يف	النقاط	الآتية	:
اأ ـ امتاز اجلغرافي�ن والرحال�ن الأوائل،	من	القرن	الثالث	اإىل	الثامن	الهجري	)	9ـ	
14م	(	بالخت�صار	ال�صديد	فيما	ذكروه	عن	بالد	جنران،	ومعظمهم	ل	يخرج	يف	مدوناته	
عـــن	ذكر	جنران	كاإحـــدى	املحطات	التجارية	على	الطريـــق	اليمنيية	احلجازية،	ومنهم،	
ابن	خرداذبة،	واأبو	الفرج	قدامة،	وابن	حوقل،	واملقد�صي،	والإدري�صي،	واأبو	الفداء،	وابن	
ف�صـــل	اهلل	الُعمـــري	.	وبع�صًا	من	هـــوؤلء	ي�صريون	اإىل	اأهمية	جنـــران	يف	الزراعة	ودباغة	
اجللـــود	.	ويذكر	ابن	ف�صـــل	اهلل	الُعمري	�صيئًا	من	الرتكيبـــة	اجلغرافية	وال�صكانية	لبالد	

ال�صراة	املمتدة	من	الطائف	اإىل	جنران	و�صعده)2(	.	
ب ـ هنــاك رحالــة وم�ؤرخ�ن مثــل:	الهمداين،	واأبو	عبداهلل	البكـــري،	وياقوت،	وابن	
املجـــاور،	واأبـــو	الفداء،	و�صاحب	كتاب	)	نـــور	املعارف(	ف�صلوا	احلديـــث	عن	موا�صع	يف	
جنـــران	فذكـــروا	جغرافيتها،	وتركيبتهـــا	ال�صكانية،	كما	اأ�صار	بع�صهـــم	اإىل	�صبب	ت�صمية	
جنـــران،	واأن�صابهـــا،	وهناك	من	�صجل	�صيئًا	عـــن	معتقدات	اأهلها	حيـــث	كان	يعي�س	فيها	
خـــالل	القـــرون	الإ�صالمية	الو�صيطة	من	هـــم	على	مذهب	ال�صافعية،	واآخـــرون	زيدية،	اأو	
ن�صـــارى	.	واأ�صار	الهمـــداين،	واحلموي،	وابن	املجـــاور،	واأبو	الفـــداء	اإىل	وفرة	مزارعها	

وبخا�صة	التمور	وبع�س	اخل�صروات	والفواكه)3(	.	

	نعـــم	لقد	ورد	ذكر	ملنطقة	جنران	يف	جميع	امل�صـــادر	واملراجع	القدمية	واحلديثة	املذكورة	يف	هذا	البحث،	 	)1(
لكـــن	عندمـــا	ن�صعى	اإىل	اخلـــروج	ب�صورة	وا�صحة	عن	تاريـــخ	وح�صارة	جنران	من	خـــالل	امل�صادر	اليمنية	
اأو	املحليـــة،	فاإننـــا	نعجز	عن	حتقيق	ذلـــك،	لعدم	وفرة	املـــادة	التاريخية	الكاملة	املدونـــة،	ثم	غلبة	اجلانب	
ال�صيا�صـــي		والع�صكري	بني	الزيديني	والنجرانيني	فيما	مت	تاأليفه	وحفظه.	واأقول	اأن	بالد	جنران	ت�صتحق	اأن	
تدر�س	يف	�صتى	املجالت	التاريخية	واحل�صارية	والأثرية	منذ	ع�صور	ما	قبل	الإ�صالم	حتى	وقتنا	احلا�صر	.
	انظـــر	ابـــن	ف�صل	اهلل	الُعمـــري،	�ـــس	149،	154،	156،	159.	وللمزيد	عما	ذكره	اجلغرافيـــون	الأوائل	عن	 	)2(

جنران	انظر	�صفحات	�صابقة	يف	هذ	الدرا�صة	.	
	للمزيـــد	انظر	الهمداين،	�صفـــة	جزيرة	العرب،	�ـــس	53،	162،	166،	250،	251،	254،	279،	312،	313،	 	)3(
318،	351،	358،	360،	362	.	البكـــري،	معجـــم	ما	ا�صتعجم،	مـــج1،	ج2،	�س	1129.	مج2،	ج4،	�س	1298ـ	
1299.	ياقوت	احلموي،	معجم	البلدان،	ج5،،	�س	266ـ	271	.	ابن	املجاور،	تاريخ	امل�صتب�صر،	ج21،	�س	26،	
27،	37،	38،	208ـ209،	ابن	ف�صل	اهلل	الُعمري،	�س	149،	154،	156،	159،	�صاحب	كتاب	)	نور	املعارف(،	

ج1،	�س	248ـ	249		.	
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جـ  اأخــذت الأخبــار ال�سيا�سيــة والع�سكرية حيــزًا كبريًا عند امل�ؤرخــني اليمنيني مثل 
موؤلفـــات	بع�س	الأئمة	والأمراء	الزيديـــني)1(،	وموؤرخني	اآخرين	مل	يذهبوا	بعيدًا	عن	كتب	
الأئمـــة،	كيحيـــى	بن	احل�صني،	وعبـــد	اهلل	بن	علي	الوزير،	ولطـــف	اهلل	جحاف،	والق�صاة	
العر�صـــي،	واحلجـــري،	واجلـــرايف)2(		فقد	اأ�صهبـــوا	يف	احلديث	عن	احلـــروب	بني	الأئمة	
الزيديـــة	يف	�صنعـــاء	و�صعده	وبـــني	النجرانيني،	وكيـــف	كان	الزيديون	ي�صعـــون	اإىل	ب�صط	
نفوذهـــم	علـــى	منطقة	جنران،	لكـــن	النجرانيني	كانـــوا	غري	را�صني	يف	مـــوالة	الزيدية	
والدخـــول	حتـــت	�صلطتهم	.	وكان	بع�ـــس	الأئمة	يخ�صع	اأجزاء	من	جنـــران	ل�صلطته،	لكن	
ذلـــك	ل	يدوم	طويـــاًل	لت�صدي	النجرانيني	لهم	وطردهم	.	وجند	اأن	احلرب	كانت	�صجاًل	
بـــني	الطرفني	خالل	القرون	الإ�صالميـــة	الو�صيطة	وبدايات	الع�صـــر	احلديث	.	ونتج	عن	
تلـــك	احلروب	خراب	ودمار	لبالد	جنران	وبخا�صـــة	يف	املزارع	واملنازل	وعقارات	اأخرى.	
ول	تخلـــو	م�صادر	هـــوؤلء	املوؤرخني	من	اإ�صارات	لبع�س	اجلوانـــب	احل�صارية	الجتماعية،	

والقت�صادية	)3(	.
د ـ اإن الأ�ستاذيــن حممد حميد اهلل احليــدر اآبادي وحممد الأك�ع	ي�صريان	اإىل	بع�س	
املرا�صالت	والوثائق	التي	جرت	بني	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص	(	واخللفاء	الرا�صدين	وبني	النجرانيني.	
وهذه	الوثائق	من�صورة	يف	م�صادر	تاريخية	وح�صارية	مبكرة،	وهذان	املوؤرخان	قاما	فقط	
بجمعها	ون�صرها	يف	بع�س	موؤلفاتهما	.	دون	اأن	يجريا	عليها	درا�صة	نقدية	وحتليلية	)4(	.
هــ  الرحال�ن، وامل�ؤرخ�ن احلديث�ن امل�سلم�ن وغري امل�سلمني ) ق14ـ15هـ/ق20ـ21م(،	
تفاوتـــوا	فيمـــا	�صجلوه	عن	جنـــران،	واأف�صلهم	علـــى	الإطالق	فلبي	فقـــد	دون	تف�صيالت	
كثـــرية	عن	النجرانيني،	وعن	معظم	منطقة	جنران	من	واديـــي	يدمة،	وحبونا	�صماًل	اإىل	
بلدتـــي	�صـــرورى	والوديعة	جنوبـــًا.	ومل	تكن	املادة	امل�صجلـــة	عند	هذا	الرحالـــة	مق�صورة	

	للمزيد	انظر	جمموعة	ر�صائل	الإمام	العياين،	�س	26	وما	بعدها،	�صاحب	كتاب	)	اأنباء	الزمن	(،	�س	10،	11،	19،	 	)1(
	50،				�صرية	الإمام	اأحمد	بن	�صليمان،	�س	39ـ44،	57ـ	66،	81ـ	88،	130ـ	132،	�صرية	الإمام	عبد	اهلل	بن	حمزة،	�س	

	401،	528،	798ـ	800،	906،	942،	�صرية	الأمريين	اجلليلني،	�س	112ـ	121	.	
	انظـــر:	يحيى	بن	احل�صني،	ج1،	�ـــس	227،	231،	292،	296،	297،	347،	477.	عبداهلل	الوزير،	ج1،	211،	 	)2(
225،	229،	241.	ج2،	�ـــس	319،	320،	343،	357.	لطـــف	اهلل	جحـــاف،	�س	408،	492،	618،	706،	730،	

751.	العر�صي،	�س34،	35،	59،	146،	147.	احلجري،	ج2،	�س	734ـ	738	.	
	انظر	:	امل�صادر	الآنف	ذكرها	يف	احلوا�صي	ال�صابقة	.	 	)3(

	حممـــد	حميـــد	اهلل،	الوثائق	ال�صيا�صية،	�س	83ـ	121.	حممد	الأكوع،	�س	89-	96،	161-	162،	188،	190.	 	)4(
جل	ما	ذكره	الأكوع	منقوًل	من	كتاب	الأ�صتاذ	حممد	حميد	اهلل	.	وكنت	اآمل	من	الأ�صتاذ	الأكوع	اأن	يذكر	يف	

كتابه	املرا�صالت	ال�صيا�صية	بني	النجرانيني	والزيديني	وبخا�صة	يف	القرنني	)3-4هـ/9-10م(.	



183الق�سم الث�ين: جنران عند بع�ض اجلغرافيني والرح�لني وامل�ؤرخني املتقدمني واملت�أخرين  
علـــى	جانب	تاريخي	حمدود،	فقد	ف�صـــل	احلديث	عن	جغرافية	منطقة	جنران،	وتركيبة	
اأهلها	ال�صكانية،	وذكر	�صيئـــًا	من	تاريخها	القدمي،	واأ�صار	اإىل	بع�س	النقو�س	والر�صومات	
ال�صخرية	يف	جبالها	ووهادها	.	كما	دون	معلومات	قيمة	جدًا	عن	حياة	النا�س	الجتماعية	
والقت�صاديـــة	يف	واديي	جنران	وحبونا،	ويف	بلدة	جنران،	ويف	ناحيتي	الوديعة	و�صروري.	
ومل	يغفـــل	ذكر	بع�س	املعلومات	عن	تاريخ	الإ�صماعيلية	واملكارمة،	كما	اأورد	�صذرات	قليلة	
عن	بع�ـــس	اأعالم	منطقة	جنران	مثل	الأعيان	وال�صيوخ،	وبع�س	موظفي	الدولة	ال�صعودية	

هناك)1(	.		
وياأتي	بعد	فلبي	تركي	املا�صي،	ففي	مذكراته	وثائق	تاريخية	جيدة	تف�صل	الكثري	من	
ال�صالت	بـــني	الدولتني	ال�صعودية	واليمنية	خالل	الأربعينيـــات	واخلم�صينيات	من	القرن	
)14هــــ/20م(	.	وكان	الأ�صتاذ	املا�صي	معا�صرًا	وم�صـــرتكًا	يف	اأحداث	تلك	احلقبة	.	كما	
اأ�صبـــح	اأمـــريًا	لنجران	منذ	خم�صينيـــات	القرن	الهجري	املا�صي،	وقـــد	دون	لنا	معلومات	

قيمة	عن	اأر�س	جنران	وحياة	النجرانيني	اأثناء	وليته	على	املنطقة	النجرانية)2(	.	
كما	دون	كل	من	فوؤاد	حمزة،	وتويت�صل،	وفيليب	ليبنز،	وعاتق	البالدي،	وعبد	الرحمن	
�صـــادق	ال�صريف،	تف�صيـــالت	متفاوتة	يف	الطـــول	والق�صر)3(،	لكنهم	جميعـــًا	اأ�صدوا	لنا	
معروفـــًا	كبريًا	فيما	كتبوه	وحفظوه	لنا	من	معارف	تاريخية	وح�صارية	عن	منطقة	جنران	

منذ	خم�صينيات	القرن	)14هـ/20م(	اإىل	مطلع	هذا	القرن	)15هـ/20م(	)4(	.	
اأما	الأ�صتاذ	حمد	اجلا�صر	فلم	يحفظ	لنا	�صيئًا	ذا	قيمة	كبرية،	واإمنا	فقط	اأ�صار	اإىل	
بع�ـــس	املعلومات	املدونة	يف	م�صادر	اإ�صالمية	مبكرة،	مع	اأنه	زار	منطقة	جنران	يف	مطلع	
هذا	القرن	)15هـ/20م(،	ومل	يقتن�س	تلك	الزيارة	وي�صجل	لنا	�صيئًا	من	ح�صارة	جنران	
اأثنـــاء	زيارته	لهـــا	.	وهو	خري	من	يفعل	ذلك	لقدرته	العلميـــة	العالية،	وخربته	الطويلة	يف	

ميدان	البحث	العلمي	يف	تاريخ	وتراث	وح�صارة	اجلزيرة	العربية	)5(	.

	الأ�صتاذ	فلبي	�صجل	عن	جنران	حوايل	)400(	�صفحة	تدور	يف	فلك	تاريخ	وح�صارة	جنران	يف	العقود	الو�صطى	 	)1(
من	القرن	)14هـ/20م(	.	انظر	كتابه	:	مرتفعات	اجلزيرة	العربية،	ج1،	�س	397ـ	612.	ج2،	�س	619ـ	816	.	

	للمزيد	انظر:	من	مذكرات	تركي	املا�صي،	�س	411،	412،	413ـ	422	. 	)2(
	انظـــر	تويت�صـــل،	�س	3،	45ـ	46،	79،	92	.			فيليب	ليبنز	�ـــس،	29ـ	148	.	البالدي،	�س93ـ104،	222ـ	239،	 	)3(

340ـ	356	.	عبد	الرحمن	ال�صريف،	ج2،	�س	391ـ	398	.	
	امل�صادر	واملراجع	نف�صها	.	 	)4(

	كنـــت	اآمـــل	من	ال�صيخ	اجلا�صر	اأن	يكون	جتول	يف	منطقة	جنـــران	و�صاهد	اآثارها	و�صيئًا	من	تاريخها	القدمي	 	)5(
واحلديـــث	ثـــم	دون	لنا	ما	ي�صتطيع،	ولو	فعل	يف	جنران	مثلما	فعل	يف	منطقة	الباحة	)	غامد	وزهران	(	لكان	

خلد	لنا	عماًل	علميًا	رائدًا	عن	ديار	جنران	ذات	التاريخ	واحل�صارة	العريقة	.		.	
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رابعًا : اآراء واقرتاحات :

ق�صـــدت	بهذه	الدرا�صة	الإ�صهـــام	يف	جمع	اأقوال	وروايات	بع�ـــس	املوؤرخني	والرحالة	
امل�صلمني	وغري	امل�صلمني	عرب	ع�صور	التاريخ	الإ�صالمي	املبكر،	والو�صيط،	واحلديث.	ومل	
اأ�صمل	كل	العلماء	الذين	�صاركوا	يف	هذا	امليدان،	واإمنا	دونت	مناذج	منهم	ومن	مدوناتهم،	
على	اأمل	اأن	ياأتي	من	بناتنا	واأبنائنا	الباحثني	واملوؤرخني	اجلادين	من	يدر�س	هذا	املو�صوع	

درا�صة	م�صتفي�صة	وموثقة	.
واإذا	تنوعـــت	خلفيـــات	واأ�صول	ومدونات	كل	مـــوؤرخ	اأو	جغرايف	ورحالـــة،	فذلك	يدل	
علـــى	اأهميـــة	بالد	جنران	عرب	اأطـــوار	التاريخ،	وهي	فعاًل	ت�صتحـــق	الهتمام	عند	معا�صر	
الباحثـــني،	ويف	مراكز	البحوث	العلمية	الر�صينـــة	.	وناأمل	من	جامعة	جنران	اأن	تبادر	يف	
تاأ�صي�ـــس	ق�صـــم	اأو	كلية	للتاريخ	والآثار	تقوم	على	خدمة	وطـــن	جنران	منذ	ع�صور	ما	قبل	
الإ�صـــالم	حتى	وقتنا	احلا�صـــر	.	واملوؤ�صف	حقًا	اأنه	ل	يوجد	يف	هذه	اجلامعة	حتى	الآن	اأي	
مركـــز	اأو	موؤ�ص�صة	علمية	بحثية	ت�صعى	اإىل	حفظ	تـــراث	وموروث	وتاريخ	وح�صارة	منطقة	

جنران،	وهي	جديرة	اأن	حتظى	بهذه	اخلدمة	العلمية	والثقافية	والأكادميية	.	
مـــن	خـــالل	اهتماماتي	العلمية	بتاريـــخ	وح�صارة	وتراث	بالد	تهامـــة	وال�صراة	خالل	
الأربعـــني	عامًا	املا�صية	تبني	اأن	منطقة	جنران	من	اأقل	الأجزاء	اجلنوبية	ال�صعودية	التي	
حظيـــت	باهتمام	الباحثـــني	واملوؤرخني	املحدثني.	وهي	يف	احلقيقة	تعـــد	من	اأعرق	واأقدم	
النواحـــي	التي	لها	ذكـــر،	واآثار،	وتاريخ	وح�صـــارة	وبخا�صة	يف	ع�صور	مـــا	قبل	الإ�صالم،	
ويف	ع�صـــري	الر�صول	)ملسو هيلع هللا ىلص(	واخلالفة	الرا�صـــدة	.	واأقول	يا	معا�صر	املوؤرخني	والآثاريني	
اجلادين	واملن�صفني	ميموا	نحو	بالد	جنران	اجلديرة	باخلدمة	والهتمام	العلميني	.	



185الق�سم الأول: تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول)ال�سابع امليالدي( 

الق�سم الثالـــــث

لــغــة  يف  درا�ــــــســــــات 
ـــة والــــ�ــــســــراة ـــام ـــه ت
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القسم الثالث 

درا�سات فـي لغة تهامة وال�سراة
ال�سفحةامل��س�عم

186مدخلاأوًل:
مفردات وا�سطالحات لغ�ية تال�ست، اأو قل ا�ستعمالها يف اأجزاء ثانيًا: 

187من بالد تهامة وال�سراة. بقلم. اأ.د. غيثان بن علي بن جري�س.

املدح يف منطقة ع�سري )األفاظ لغ�ية وعبارات ا�سطالحية( ثالثًا:
. بقلم اأ.حممد بن اأحمد بن معبرِّ

231

326اآراء ووجهات نظر رابعًا:

اأوًل: مدخل:
نن�صر	يف	هذا	الق�صم	حمورين	رئي�صني	حول	اللغة	واللهجات	يف	جنوب	اململكة	العربية	
ال�صعودية	الأول:	بعنوان:	مفردات	وا�صطالحات	لغوية	تال�صت،	اأو	قل	ا�صتعمالها	يف	اأجزاء	
من	بالد	تهامة	وال�صراة،	من	اإعداد	�صاحب	هذا	اجلزء	)ابن	جري�س(.	والثاين:	عنوانه:	
املدح	يف	منطقة	ع�صري	)األفاظ	لغوية	وعبارات	ا�صطالحية(.	بقلم،	الأ�صتاذ/	حممد	بن	
	القحطاين)1(.	ول	ندعي	الكمال	يف	ما	مت	ن�صره،	لكننا	نرجو	اأن	تفتح	هذه	 اأحمد	بن	معربرِّ

املو�صوعات	ميادين	جديدة	من	البحوث	العلمية	املوثقة	والر�صينة.

		الأ�صتـــاذ	ابـــن	معرب	من	�صكان	قرية	القـــرن	القحطانية	الواقعة	يف	بالد	متنيـــة	يف	�صعف	�صهران،	وله	كتب	 	)1(
وبحـــوث	ودرا�صات	كثـــرية.	وللمزيد	عن	ترجمته	انظـــر،	كتابه:	نق�س	القلـــم	)1382-1435هـ(	)الريا�س:	
مطابـــع	احلمي�صـــي،	1436هــــ/	2014م(	)446	�صفحة(،	كما	ينظـــر	ترجمته	وبع�س	اأعمالـــه	املن�صورة	يف	

�صل�صلة	كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(.	)ابن	جري�س(.
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ثانيــًا: مفردات وا�سطالحات لغ�ية تال�ســت اأو قل ا�ستعمالها يف اأجزاء من 
بالد تهامة وال�سراة. بقلم:اأ.د.غيثان بن علي بن جري�س

ال�سفحةامل��س�عم
187مقدمة.اأوًل:

ثانيًا:

مفــردات وا�سطالحات لغ�ية تال�ست اأو قل ا�ستعمالها 
يف اأجزاء من بالد تهامة وال�سراة.
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1190-حروف الألف، والباء، والتاء.
2192-حروف الثاء، واجليم، واحلاء، واخلاء.
3197-حروف الدال، والذال، والراء، والزاي.

4204-حروف ال�سني، وال�سني، وال�ساد، وال�ساد، والطاء.
5210-حروف الظاء، والعني،والغني، والفاء.
6217-حروف القاف، والكاف، والالم، وامليم.
7225-حروف الن�ن، والهاء، وال�او، والياء.

230خال�سة الق�ل.ثالثًا:
اأوًل: مقدمة:

حتوي	هذه	الورقـــات	مفردات	وا�صطالحات	لغوية	عرفها	ومار�صها	الكثري	من	�صكان	
تهامة	وال�صراة،	كانت	�صائدة	وم�صتخدمة	يف	حياتهم	اليومية	منذ	مئات	ال�صنني،	ثم	جرت	
عليها	عواد	الزمن	فرتاجعت،	اأو	انقر�صت	وا�صمحلت.	وذلك	بعد	اأن	تغريت	حياة	النا�س،	
و�صـــاروا	يعي�صون	عي�صة	جديدة	خمالفـــة	ملا	عا�صه	الآباء	والأجداد.	والتطور	احل�صاري	يف	
اململكة	العربية	ال�صعودية	منذ	منت�صف	القرن	)14هـ/20م(	وبخا�صة	بعد	اكت�صاف	النفط	
يف	البالد	جعل	الأر�س	والنا�س	ي�صريون	نحو	التغيري	والتجديد	يف	�صتى	مناحي	احلياة)1(.
واللغـــة	اإحـــدى	املقومـــات	الأ�صا�صيـــة	لقيـــام	ال�صعـــوب	واحل�صـــارات،	و�صـــكان	�صبه	
اجلزيـــرة	العربية	اأ�صل	اللغة	العربية،	فهم	الذين	ن�صروها	قبل	الإ�صالم	وبعده		يف	اأرجاء	

		يوجـــد	هنـــاك	مئات	الكتـــب،	والدرا�صات،	واملقـــالت	باللغة	العربية	وغريها	من	لغـــات	العامل	التي	ف�صلت	 	)1(
احلديث	عن	التحولت	اجلديدة	باململكة	العربية	ال�صعودية	يف	�صتى	اجلوانب	ال�صيا�صية،	اأو	الإدارية	واملالية،	

والجتماعية،	والقت�صادية	والثقافية	والعلمية	والتعليمية	والفكرية	والأدبية،	وغريها.
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املعمورة.	وما	زال	�صكان	هذه	البالد	اأ�صل	العرب	والعربية،	وجميع	مفرداتهم،	ولهجاتهم	
وا�صطالحاتهـــم	اللغوية	عربية،	حتـــى	واإن	جرى	على	اأقوالهم	وكلماتهم	حلن،	اأو	حتريف	
يف	نطـــق	احلروف	وا�صتخدامهـــا	يف	حياتهم	العامة	واخلا�صة.	وهذا	مـــا	عرفناه	وع�صناه	
يف	جنـــوب	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية	)تهامـــة	و�صراة(.	ففي	القدمي	كانـــت	حياة	النا�س	
حمـــدودة	يف	مواطنهم،	وطرق	ك�صب	اأرزاقهم،	ومـــن	ثم	كان	لهم	كلمات،	وا�صطالحات،	

ولهجات	معلومة	ميار�صونها	مع	بع�صهم	البع�س	يف	جميع	�صئون	حياتهم)1(.
ومنـــذ	ت�صعينيـــات	القرن	الهجري	املا�صي	حتى	وقتنا	احلا�صـــر	جاءت	اأجيال	حديثة	
ا�صتفادت	كثريًا	من	التنمية	والتطـــور	الذي	تعي�صه	اململكة	العربية	ال�صعودية)2(،	وتطورت	
يف	تعليمهـــا،	وخروجهـــا	من	بيئاتها	الأ�صا�صية	اإىل	بيئات	عديـــدة	داخل	البالد	وخارجها،	
وهذا	مما	جعلها	تعرف	الكثري	من	الثقافات،	والأعراف،	واملعارف،	ومل	تعد	حم�صورة	يف	
نطاق	ثقافة،	ولغة،	ومعارف	اأوطانها	الرئي�صية،	وهذا	فعاًل	ما	جرى	جلميع	�صكان	البالد	

العربية	ال�صعودية)3(.
و�صبـــب	اختيـــار	عنوان	هـــذه	الورقة:	مفــردات، وا�سطالحــات لغ�ية تال�ســت، اأو قل 
ا�ستعمالهــا يف بــالد تهامــة وال�ســراة،	هو	اأين	ع�صـــت	العقود	الأخرية	مـــن	القرن	الهجري	
املا�صـــي	يف	حا�صرتـــي	النما�س	واأبها،	ثـــم	عملت	يف	ميدان	التعليـــم	اجلامعي	يف	منطقة	
ع�صـــري،	وجتولـــت	يف	نوحي	بالد	تهامـــة	وال�صراة	منـــذ	بداية	هذا	القـــرن	)15هـ/20م(	
حتـــى	وقتنا	احلا�صر	وراأيت	و�صمعت	ما	حل	بالألفـــاظ	وال�صطالحات	اللغوية	التي	كانت	
م�صتخدمـــة	عنـــد	الأوائل	من	تقهقـــر	وا�صمحالل)4(،	وظهـــور	اأجيال	جديـــدة	ي�صاحبها	

		مـــن	يدر�س	ميـــدان	اللغة	الدارجة	عنـــد	التهاميني	وال�صرويـــني	حتى	نهاية	القرن	)14هــــ/20م(	يف	�صتى	 	)1(
املجـــالت	الجتماعية،	والقت�صادية،	والإدارية،	والثقافية،	والتعليميـــة،	وغريها	فاإنه	يجد	جميع	لهجاتهم	

حملية،	ول	تخلو	من	الختالفات	والتفاوت	من	مكان	لآخر،	اأو	من	قرية،	اأو	ع�صرية،	اأو	ناحية	لأخرى.
		جميع	اأجيال	املجتمع	ال�صعودي	ا�صتفادت	من	ع�صر	الطفرة	والنمو	والتح�صر	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	 	)2(

منذ	العقد	التا�صع	يف	القرن	)14هـ/20م(	حتى	وقتنا	احلا�صر.
		هذا	التمدن	والتطور	يف	حياة	الإن�صان	ال�صعودي	يحتاج	اإىل	درا�صات	توثيقية	تو�صح	ما	جناه	من	اإيجابيات	 	)3(

و�صلبيات	خالل	هذه	التحولت	احل�صارية.
		معظـــم	الأجيال	احلديثة	ل	تعرف	معـــاين	الكلمات	وامل�صطلحات	الجتماعيـــة،	والقت�صادية،	والثقافية،	 	)4(
وجميع	التعامالت	اليومية	التي	كان	ي�صتخدمها	الأوائل،	بل	الأجداد	والآباء	الذين	ما	زالوا	على	قيد	احلياة	
وعا�صروا	وعرفوا	كلمات	ولهجات	الأوائل	اأهملوا	ا�صتخدام	الكثري	من	تلك	ال�صطالحات،	و�صاروا	ي�صايرون	
الأجيـــال	احلديثة	ويتكيفون	مع	لهجاتهم	وم�صطلحاتهم	اللغوية،		ورمبا	اأنهم	غري	را�صني،	لكن	تو�صع	حياة	
النا�س	يف	�صتى	اجلوانب،	وتكاثر	الب�صر،	واختالطهم	باأجنا�س	عديدة	وخمتلفة	يف	عاداتها	واأعرافها،	جعل	

الن�صياع	لنظام	احلياة	الع�صرية	احلديثة	اأمًرا	ملزمًا	وحتميًا.
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كلمـــات	ولهجـــات	جديدة	تولـــدت	وتبلورت	مع	نظام	حيـــاة	النا�س	احلديثـــة،	والكثري	من	
هـــذه	املفردات	دخيلة	علـــى	مناطق	تهامة	وال�صـــراة،	وبع�صها	جاء	مـــع	اأجنا�س	وعنا�صر	
وافدة	مـــن	خارج	البالد	ال�صعودية)1(.	ولهذا	عزمت	على	لفـــت	اأنظار	الباحثني	الغيورين	
على	موروثنـــا	احل�صاري	واللغوي	القدمي،	واأدرجت	مناذج	مـــن	الكلمات	وال�صطالحات	
اللغوية	التي	اختفت،	اأو	�صار	ا�صتخدامها	نادرًا	بني	النا�س،	ورمبا	يحتج	على	كالمي	هذا	
بع�س	الأ�صخا�س،	وبخا�صة	من	الذين	عا�صروا	وعرفوا	تلك	امل�صطلحات،	ويقولون	اإن	ما	
ذكرته	مل	يختف	اأو	يتال�صى.	واأقول:	اإن	انقرا�س	الكلمة،	اأو	ال�صطالح	اللغوي	ل	يعني	اأنه	
ل	يوجـــد	من	يتكلم	بهـــا،	اأو	يعرفها.	فنحن	ما	زلنا	ن�صمع	ونلفـــظ	مفردات	انقر�صت	منذ	
مئـــات	ال�صنـــني.	واأق�صد	يف	التال�صي	اأو	الختفاء	عـــدم	ا�صتعمالها	ب�صكل	وا�صع	يف	حياتنا	
اليوميـــة،	كما	كان	يفعل	الآباء	والأجداد.	اأما	الأجيال	النا�صية	فهم	فعاًل	ل	ي�صتخدمونها،	

ول	يعرفون	معانيها.
ومـــن	يدر�س	تاريـــخ	احل�صارة	الإ�صالميـــة	يف	اأوج	جمدها	يجد	مـــن	علماء	امل�صلمني	
الكبـــار	ومـــن	جاهـــد	واجتهـــد	يف	درا�صـــة	اللغـــة	العربية.	ومـــن	اأمثـــال	اأولئـــك	�صيبويه،	
والأ�صمعـــي،	واخلليل	بـــن	اأحمد	الفراهيدي،	والفراء،	وابـــن	ال�صكيت	وغريهم	قد	خلفوا	
لنـــا	تراثـــًا	عربيًا	عظيمًا،	ولـــو	مل	يفعلوا	ذلك	فرمبا	يعتقد	من	جـــاء	بعدهم	اأن	كثريًا	من	
مفردات	وا�صطالحات	اللغـــة	العربية	ال�صرفة	جاءت	من	ح�صارات	ولغات	اأخرى	دخيلة	

على	ح�صارة	العرب	وامل�صلمني.
ول	اأدعـــي	يف	هـــذا	العمل	العلمي	الكمال،	واإمنا	اأ�صـــرت	اإىل	بع�س	املفردات	القدمية	
وو�صحـــت	معناها،	واأرجو	اأن	ياأتي	من	ي�صتكمـــل	اأ�صولها	يف	القراآن	الكرمي،	وكتب	ال�صنة،	
ومعاجـــم	اللغة،	وم�صادر	الرتاث	الإ�صالمي	الأخرى.	كمـــا	اآمل	اأن	نرى	من	الباحثني	من	
يدر�ـــس	ت�صاريفهـــا	اللغويـــة	والنحوية.وليعلم	اجلميـــع	اأن	بالد	ال�صـــروات	وتهامة	وا�صعة	
الأرجـــاء،	ومتعددة	اللهجات،	والثقافات،	والأعراف،	والعادات.	واملن�صور	هنا	فقط	اأمثلة	
حمـــدودة،	وكل	ناحيـــة،	اأو	بلدة،	اأو	حا�صـــرة،	اأو	ريف	يف	هذا	اجلـــزء	اجلنوبي	ال�صعودي	
ي�صتحـــق	اأن	يب�صط	له	درا�صات	علمية	عديـــدة،	وناأمل	من	اأق�صام	اللغة	العربية	واآدابها	يف	

		ي�صمـــع	وي�صاهـــد	ال�صائـــح	يف	بالد	تهامـــة	وال�صراة	ع�صرات	اللهجـــات	من	عنا�صر	عربيـــة	واإ�صالمية	وغري	 	)1(
اإ�صالمية	وجميع	هذه	الأجنا�س	لها	ثقافات،	وعادات،	وتقاليد	اجتاعية	خمتلفة.	وهذه	العنا�صر	تعي�س	جنبًا	
اإىل	جنب	مع	�صكان	البالد	الأ�صليني،	ويجري	بينهم	تعامالت	وتبادلت	لغوية،	وثقافية	وح�صارية،	ويوؤثر	كل	

منهم	يف	الآخر.	وهذا	التمازج	والت�صالت	الب�صرية	جديرة	بالبحث	يف	ع�صرات	البحوث	العلمية.
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جامعات	اأم	القرى،	والطائف،	والباحة،	وبي�صة،	وامللك	خالد،	وجنران،	وجازان	اأن	تدعم	
وت�صجـــع	اأع�صاء	هيئـــة	التدري�س	فيها	على	درا�صة	الرتاث	الأدبـــي	واللغوي	يف	هذه	البالد	

التهامية	وال�صروية.
ثانيًا: مفردات وا�سطالحات لغ�ية تال�ست، اأو قل ا�ستعمالها فـي اأجزاء من 

تهامة وال�سراة:
1-حروف الألف، والباء، والتاء:

)1( اأ�س:	مفردة	تقال	للحمار	عند	الرغبة	يف	اإيقافه،	وقد	تقال	له	اأي�صًا	لال�صتمرار	
يف	امل�صي.	وكانت	هذه	الكلمة	ت�صتخدم	يف	حياة	النا�س	العامة،	عندما	كانت	احلمري	اإحدى	
و�صائل	النقل	الرئي�صيــــة	يف	حياتهم.	)2( اأُّف:	ب�صم	الألف،	وت�صديد	الفاء،	تقال	للرغبة	
ال�صديـــدة	يف	�صيء	ما.	فمثاًل	يقول	�صخ�س	ل�صاحبه،	هل	ترغب	الزواج	الآن؟	فريد	عليه	
قائـــاًل	)اأف(	اأي	اأننـــي	اأرغب	ذلك	واأمتناه	الآن	قبل	الغد،	ورمبا	قال:	اأف،	وتعني	ليت،	اأو	
نعـــم،	اأو	حبذا	اأن	يتم	ذلك.	)3( اأكلني ج�سمي، اأو ج�سدي:	اأي	اإذا	اأ�صابه	حكة	يف	ج�صده	
نتيجـــة	مر�س،	اأو	اأكل	اأكلة	فحدث	له	بع�س	احل�صا�صية	يف	جلده،	واأحيانًا	يقع	ذلك	لبع�س	
ي�ــس:	الهمزة	مك�صورة،	وت�صديد	امليم،	 النا�ـــس	عندما	يهملون	تنظيف	اأج�صامهم.	)4( اإمرَّ
ويتكـــون	هـــذا	امل�صطلح	من	كلمتني،	الأول:	اأمـــا.	والثانية	اإي�س،	ومعنـــاه:	ثم	ماذا.	فمثاًل	
يقـــول	اإن�صـــان	لرفيقه،	لقد	فعلت	كـــذا	وكذا،	و�صاحبه	ل	يوافق	على	مـــا	قال،	اأو	ل	يعجبه	
مـــا	فعل،	فيقول:	اإمي�س؟	اأي:	ثم	ماذا،	وهو	بهذا	الأ�صلوب	يريد	منه	ال�صكوت،	ول	يرغب	اأن	
ي�صمـــع	منه	اأي	�صيء.	)5( الأر�س، اأو البالد )ممط�رة( اأو )جمدبة(: اأي	اإذا	اأ�صاب	
ناحيـــة	مـــا	اأمطارًا	وغيـــــثـــًا،	اأو	اإذا	اأجدبت	ومل	ينزل	عليها	املطر.	)6( بــارة، اأو البارة:	
كلمة	تركية	)عثمانية(،	تعني	قطعة	من	النقود،	وت�صتخدم	عند	المتناع	من	دفع	اأي	�صيء،	
فمثـــاًل	يقـــول	رجل	لآخر	اأعطه	من	املال	كذا	وكذا،	فريد	الآخر:	لن	اأعطيه	بارة،	ويبدو	اأنها	
عملـــة	نقدية	قليلة	جـــدًا	و�صئيلة)1(.	)7( البا�سا:	هي	كلمـــة	عثمانية	)تركية(	تعني	كبري	
القـــوم،	اأو	�صيدهم،	اأو	رئي�صهم،	واأحيانًا	ن�صمع	من	ي�صتخدمها	للثناء	واملدح،	وهي	مفردة	
م�صهـــورة	عند	ال�صعب	امل�صري)2(.	)8( الباله:	القطعة	اأو	احلزمة	من	القما�س	والقطن،	

		ال�صائـــح	يف	عمـــوم	بالد	تهامة	وال�صراة	ي�صمع	بع�س	الكلمـــات	وامل�صطلحات	اللغوية	ذات	الأ�صول	الرتكية،	 	)1(
وي�صتخدمها	النا�س	اليوم،	ويعتقدون	اأنها	عربية	�صرفة.

		يعي�س	الكثري	من	امل�صريني	يف	بالد	تهامة	وال�صراة،	وجند	اأن	لهم	تاأثريًا	يف	لغة	ولهجة	اأهل	البالد،	وكثريُا	 	)2(
ما	ن�صمع	بني	�صبابنا	ورجالنا	من	ي�صتخدم	كلمات	م�صرية	مثل:	يا	با�صا،	يا	ري�س،	يا	فندم،	ياجدع	)	قدع(،	

يا	�صعادة	البيه،	وغريها	من	املفردات	التي	ي�صعب	ح�صرها	يف	هذا	املقام.
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وت�صبـــه	الغرارة	اأو	الكي�س،	و�صارت	تلفظ	اليوم	بــــ	)ال�صوال(.	)9( بداأ:	اأي	ظهر	اأو	اأطل	
بعـــد	اأن	كان	خمتفيًا.	وتعني	اأي�صًا	المتناع	عن	�صيء	ما،	فيقال:	اأفعل	كذا،	اأو	قم	باجناز	
كـــذا،	فـــريد	ال�صامع	بكلمة	)بدا(،	وغالبـــًا	ل	تقال	اإل	اإذا	طلب	مـــن	ال�صخ�س	عمل	�صيئًا	
غـــري	�صليـــم،	اأو		يتعار�س	مع	املبادىء	والقيـــم	اجلميلة.	)10( البــد: اأي	الفرع	اأو	الفخذ	
يف	القبيلـــة	اأو	الع�صـــرية،	وجمعها	بـــدود،	اأي:	فخود.	)11( بذ فالن فــالن: اأي	اأذاه	وفتنه	
بامل�صـــاكل،	وتقـــال	لل�صغري	اإذاكان	�صقيـــًا	وكثري	احلركة	والكالم،	وللكبـــري	اإذا	كان	كثري	
الزعـــاج	وامل�صاكل	لأ�صحابـــه،	اأو	جريانه،	اأو	اأقاربه،	اأو	زمالئـــه.	)12( الأبرق:	نوع	من	
املالب�ـــس	اأو	العباءات	التي	فيها	األوان	�صوداء	وبي�صـــاء،	ويقال:	للهدهد،	الأبرق	لختالط	
البيا�س	وال�صواد	يف	ري�صه.	وهناك	من	يقول	)فالن	دجاجة	برقا،	اأو	�صقعاء(،	اأي	�صعيف،	
اأو	جبـــان،	اأو	غـــري	موفق	يف	اأقوالـــه	وقراراتـــه.	)13( البمة: اآنية	�صغـــرية		وكبرية	من	
الفخار	ي�صتعملونها	يف	الطبـــح	قدميًا،	واأحيانًا	يحفظون	فيها	ال�صوائل	وبع�س	الأغرا�س،	
ومـــا	زالت	تبـــاع	وت�صتخدم	بكرة	يف	مناطق	تهامة	وبخا�صـــة	يف	منطقة	جازان)1(.	)14( 
الــبوة: العطاء	من	النقود	اأو	احلبوب	الـــذي	يقرره	احلاكم	لأ�صرة	اأو	اأفراد	معلومني	كل	
�صنـــة.	وغالبـــًا	تعطى	ملن	يقوم	باأعمال	حمددة	مثل:	�صيـــوخ	القبائل،	اأو	الق�صاة،	اأو	اأمراء	
البلـــدان.	وجند	مئات	الوثائق	تذكر	الربوات	التـــي	كان	يقدمها	امللك	عبدالعزيز	لرجال	
دولتـــه	و�صيوخ	القبائل	اأثنـــاء	فرتة	تاأ�صي�س	البـــالد)2(. )15( البــازم: حلقة	من	احلديد،	
كامل�صمـــار،	ل�صـــد	الأغرا�ـــس	والأمتعة	علـــى	اجلمال	واحلمـــري،	وغالبًا	يقـــوم	احلدادون	
املحليـــون	ب�صناعتها)3(.	)16( الب�سم، اأو الب�سمــة:	اأي	التخمة،	وي�صاب	بها	الإن�صان	اإذا	
اأكـــر	من	اأكل	الطعام	وبخا�صة	اللحوم	وال�صحم	والأطعمـــة	الد�صمة.	)17( البعب��س، اأو 
الع�س�ــس:	يق�صـــد	به	ذنب	العنز	اأو	التي�س.	)18( البغداديــة:	نوع	من	الدلل،	اآنية	�صنع	
القهـــوة،	ومفردهـــا:	دله،	وهذا	النوع	مـــن	الدلل	جيدة	ال�صنع،	وا�صتهـــرت	بهذا	الإ�صم،	
ن�صبة	اإىل	مدينة	بغداد	مكان	�صناعتها،	كانت	ت�صدر	من	العراق	اإىل	مدن	اململكة	العربية	

		ال�صناعـــات	احلجرية	والفخاريـــة	قدميًا	من	املو�صوعات	اجلديدة	اجلديرة	بالبحـــث	والدرا�صة.	وما	زال	 	)1(
هنـــاك	بع�ـــس	ال�صناع	واملهـــرة	الذين	كانوا	يقومـــون	ب�صناعة	هـــذه	الأدوات	على	قيد	احليـــاة،	ومقابلتهم	

وال�صماع	منهم	يفيد	يف	درا�صة	وتوثيق	تلك	احلرف	وال�صناعات	التقليدية.
		حبذا	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	تاريخ	الربوات	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	يف	ع�صر	امللك	عبدالعزيز	بن	 	)2(
عبدالرحمن	الفي�صل،	وهذا	املو�صوع	جديد	يف	بابه	وي�صتحق	اأن	يكون	عنوانًا	لكتاب	اأو	ر�صالة	علمية	موثقة.
		مار�ـــس	�صناعـــة	احلديد	واملعـــادن	املحلية	بع�س	الأ�صر	يف	عمـــوم	بالد	تهامة	وال�صـــراة،	وكانوا	يعانون	مع	 	)3(

جمتمعاتهم،	لأن	النا�س	ينظرون	اإليهم	نظرة	دونيه	واحتقار	ب�صبب	مهنتهم.
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ال�صعودية،	ثم	�صار	لها	م�صانع	يف	مدن	اململكة	الكبرية.	)19( بق�س من ال�سيء: اأي	قطع	
اأو	نق�ـــس	مـــن	حاجة	ما،	مثل:	احلبـــوب،	والدقيق،	وغريه.	)20( البايــق، اأو الب�ق: اأي	
خيانـــة	العهد	فيقال:	فالن	بايـــق،	اأي	خائن،	اأو	ل	يلتزم	بالقول	الـــذي	ي�صدر	عنه،	ويقال:	
فـــالن	باق	�صاحبه،	اأي	غـــدر	به	وخانه.	)21( البيــزة:	مثل	البارة،	نقـــد	نحا�صي	�صئيل	
القيمـــة	و�صل	اإىل	بالد	تهامـــة	وال�صراة	من	احلجاز	واخلليج	العربي،	ورمبا	اأ�صله	برتغايل،	
وما	زال	ا�صمه	معروفـــًا	يف	ا�صبانيا	والأرجنتني	والربازيل	واملك�صيك	ودول	اأمريكا	اجلنوبية	
الأخـــرى	)22( التخري�سه يف الث�ب: قطعة	�صغرية	يف	اأعلى	اللبا�س	حتى	جتعله	وا�صعًا	
و�صهـــل	ال�صتخدام،	وجمعها	تخاري�س.	)23( الرتِث:	بك�صر	التاء،	اأي	الباقي	من	الأ�صرة	
علـــى	قيد	احلياة،	فيقال:	هوؤلء	هـــم	ترث	الأ�صرة	الفالنية،	اأي	الباقـــون	من	هذه	الأ�صرة.	
ر	اإىل	بلدان	تهامة	 )24( التفــت، اأو البفت:	نـــوع	خفيف	من	القما�س	الأبي�س،	كان	ُي�صدَّ
وال�صراة	من	احلجاز	وبع�س	دول	اخلليج	العربي	والعراق،	وكان	معه	نوع	اآخر	اأقل	منه	جودة	
يطلق	عليه	)املربم(	)1(.	)25( التفل�سية، ويقال:	تفل�س،	اأو	فل�س:	نقد	تركي	)عثماين(	
نحا�صي،	وا�صمه	رمبا	جاء	من	مدينة	تفلي�س	يف	بالد	القوقاز،	وهي	مدينة	اإ�صالمية	قدمية.

2-حروف الثاء، واجليم، واحلاء، واخلاء:
)26( الثقــل: حجرة	مـــلء	الكف	تربط	قفا	الغرب	الذي	ي�صتخـــدم	يف	رفع	املاء	من	
الآبـــار	بوا�صطـــة	ال�صواين،	واأهميـــة	هذا	احلجر	الغو�ـــس	بالغرب	يف	املـــاء	حتى	ميتلىء.	
وي�صتخـــدم	اأي�صـــًا	يف	املثـــل	ال�صعبي	القائل	)ما	معـــك	اإّل	التي	يف	قفا	الغـــرب(،	تقال	ملن	
يبحـــث	عـــن	عطاء	اأو	مك�صب	يف	�صيء	ما،	ولن	يح�صل	على	مـــا	يريد	اأو	يتطلع	اإليه،	ولي�س	
معـــه	اإل	حجر	مثل	ثقـــل	الغرب. )27( الثمام: نبات	بري	ينبـــت	يف	الأر�س	الرملية،	واإذا	
نـــزل	املطـــر	اأو	رق	وكرت	اأغ�صانه	وحبه	ي�صبـــه	الدخن. )28( الثمــن، اأو الثمني:	ن�صف	
الربـــع.	والثمـــن	مكيال	مـــن	اخل�صـــب،	ي�صتخدمه	العطـــارون	واأ�صحاب	احلبـــوب.	)29( 
اجلبــاب، ويعــرف اأي�سًا بـــ )اليباب(:	حيـــث	تقلب	اجليم	اإىل	ياء،	وهو	مـــا	يخرج	من	لنب	
النـــوق	اإذا	خم�ـــس.	ويقال	للريق	الذي	يخـــرج	من	فم	الإن�صـــان	اإذا	غ�صب	)يباب(،	وقد	
يقـــال	للجمـــل	اإذا	هاج	وخرج	من	جانب	فمه	ريق	اأبي�ـــس.	)30( اجلنبخان، اأو اجلبخان: 
نـــوع	من	ال�صالح	مثل	الر�صا�س،	اأو	املواد	التي	ت�صاعـــد	على	التفجري	مثل	البارود	وغريه.	

		عا�صرنـــا	هـــذه	الألب�صة	يف	نهايـــة	الت�صعينيات،	ثم	تال�صـــت	وحل	حملها	اأقم�صة	عديـــدة	ت�صتورد	من	بلدان	 	)1(
عديـــدة	يف	اأنحاء	العامل.	وتاريـــخ	اللبا�س	والزينة	يف	ال�صروات	وتهامة	خالل	القـــرون	املا�صية	املتاأخرة	من	

املو�صوعات	املهمة	واجلديدة،	واجلديرة	بالدرا�صة	يف	كتب	وبحوث	علمية	موثقة.
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)31( الأجبع، اأو الأيبع:	قلب	اجليم	ياء،	واأحيانًا	يقال	الأزمع	وهو	مقطوع	اليد،	ويقال:	
جبعـــت	الرواء	اأو	الثوب،	اأي	ق�س	منه	جزء	كبري	حتى	�صار	ن�صازًا.	)32( اجلربة:	تطلق	
على	املزرعة،	اأو	على	اأر�س	زراعية	حمدودة	باأطوال	معلومة،	وقد	تكون	�صغرية	اأو	كبرية.	
)33( اجلغري:	ال�صياح	مع	البكاء	من	الأمل،	اأو	موقف	�صعب	حل	مبن	ي�صدر	هذا	ال�صوت،	
ويقـــال:	�صمعـــت	جغري	فالن	طول	الليل.	)34( ج�سع اأو اجن�ســع:	اأي	امتد	على	الأر�س	اأو	
علـــى	الفرا�س	للنوم	والراحة،	واجل�صـــع	اأو	الجن�صاع	ياأتي	بعد	الإرهـــاق	والتعب.	ويقال	
فـــالن	اأو	فالنه	ج�صعي،	اأو	ج�صعية	دللـــة	على	�صعف	اجلهد	والنوم	وال�صرتخاء	الكثري.	
)35( اجلاعــد، اأو الياعد، قلب اجليم ياء:	جلـــد	يدبغ	ويبقى	فيه	ال�صعر،	وي�صعه	امل�صافر	
على	رحل	دابته	عندما	يركب	عليها،	وي�صتخدم	للجلو�س.	ويقال:	مراآة	جعدي،	اأي	�صعرها	
كث	وكثري.	)36( الــمـِْجند:	بك�صر	امليم،	و�صكون	اجليم،	وعاء	�صغري	ي�صع	فيه	ال�صياد،	
اأو	الفار�ـــس	البارود	والر�صا�س،	ويعلقه	مع	بع�س	الأحزمة	التي	يرتديها	على	ج�صده	اأثناء	
ال�صـــري.	ويطلق	املجند	علـــى	�صالح	الرجل	واأحزمته	التقليدية	التـــي	يرتديها	يف	احلروب	
اأو	احلفـــالت	الجتماعية.	)37( اجل�خ: نوع	من	القما�س	اجليـــد،	يلب�صه	الأغنياء	وعلية	
القـــوم	يف	املجتمع،	ويلب�س	يف	املنا�صبات	الجتماعية	الكبرية،	اأو	يف	احلرب،	واجلوخ	جاء	
مـــن	اجلخ،	اأي	ال�صيء	اجلميل	واملظهـــر	احل�صن.	)38( اجْلهمة:	ب�صكون	اجليم،	واأحيانًا	
ترفـــع	بال�صـــم،	وتقال	اأي�صًا	اليهمـــة،	بقلب	اجليم	ياء،	وهو	اخلروج	مـــن	البيت	اأو	ال�صفر	
عنـــد	الفجر	ويف	بدايـــة	ال�صباح،	والهدف	من	ذلك	اخلـــروج	مبكرًا	لجناز	هدف	معني.	
)39( احِلــب:	بك�صر	احلاء:	اإنـــاء	كبري	م�صنوع	من	الفخار،	يحفـــظ	فيه	ال�صمن	والع�صل	
وغريه،	وي�صبه	الزير	اأو	اجلرار	التي	يحفظ	ويربد	فيها	املاء.	وما	زالت	هذه	الآنية	تعر�س	
وتباع	يف	بع�س	الأ�صواق	ال�صعبية	يف	مدن	عديدة	من	تهامة	وال�صراة.	)40( احِلثل:	بك�صر	
احلـــاء،	وي�صمى	اأي�صًا	املحثل،	وهو	ما	فوق	حزام	املراأة	اأو	الرجل	من	الثياب.	وقدميًا	كان	
	النا�س	بربطون	اأو�صاطهم،	بحزام	وت�صتخدم	اأحثالهم	حلفظ	بع�س	الأغرا�س	مثل	النقود	
وغريهـــا. )41( املحجــان:	مـــن	فعـــل	حجـــن:	الع�صـــا	معطوفـــة	الطـــرف،	توؤخـــذ	مـــن	
	الأ�صجـــار	القوية	والكبرية	مثـــل	العتم،	وال�صوحط	وغريها.	وحتمـــل	يف	اليد	للتجمل	بها،	
	اأو	تنـــاول	الأ�صياء	بطرفهـــا	املعطوف،	وتعرف	اأي�صـــًا	با�صم	)امل�صعـــاب(،	اأو	)البكورة(،	
	اأو	)ال�صـــون(.	)42( ح�ســك، اأو احل�ســك:	نبـــات	بـــري	ينبـــت	يف	الأرا�صـــي	الطينيـــة،	
	ولـــه	�صـــوك	يعلـــق	بالأثـــاث	اأو	ثياب	الـــذي	يجل�س	قريـــب	منـــه.	ويف	داخل	�صوكـــه	حبوب	
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	ت�صبـــه	حب	الرب�صيـــم	)الق�صب(،	وحتب	النمل	اأكلـــه	)43( احَل�سيــل: بفتح	احلاء	وك�صر	
ال�صـــني،	ولد	البقـــرة،	واملوؤنث	)ح�صيلـــة(.	)44( احِل�سة:	بك�صر	احلـــاء،	ناحية،	اأو	موقع	
يف	اأ�صفـــل	اجلبـــل	اأو	اله�صبة،	وغالبًا	تكون	كاحلة	املنظـــر،	خالية	من	النبات	واحل�س:	اأي	
قطـــع	الأ�صجار	والنباتات	وغريها،	وي�صتخدم	يف	عملية	احل�س	بع�س	اأدوات	الزراعة	مثل:	
املنجـــل	وغريه.	)45( احل�سرية:	من	فعل	ح�صر،	وهي	وعاء	كبري	له	عدلن،	م�صنوع	من	
اجللـــد،	اأو	اخل�صف،	يو�صع	على	ظهـــور	احلمري	واجلمال	وتعبـــاأ	باأغرا�س	عديدة،	مثل:	
احلبـــوب،	واحلجـــارة،	اأو	الرتاب	وغريهـــا،	وكانت	احل�صرية	مـــن	الأغرا�س	املهمة	عند	
الرعـــاة،	واملزارعني	وامل�صافرين	والتجار	)46( احِللرَّب:	بك�صر	احلاء	وت�صديد	الالم،	جاء	
مـــن	فعل	)حلب(،	وهـــي	ع�صبة	برية	تبقى	خ�صـــراء	طوال	العام.	ورمبـــا	�صميت	)حلب(	
لأنـــه	يخرج	من	ورقها	اأو	اأغ�صانها	حليب	اأبي�س.	وهنـــاك	)الـْمَحَلب(	ب�صكون	امليم	وفتح	
احلـــاء	والـــالم،	حب	�صغري	ي�صبـــه	حب	القمـــح،	ورائحته	زكيـــة،	وت�صتخدمـــه	الن�صاء	يف	
تطييـــب	�صعورهن	وتزيينهـــا.	)47( احلمى: الأر�س	املحمية	للدولـــة،	اأو	للقبيلة،	اأو	بع�س	
الأ�صـــر.	والذاهب	يف	اأنحاء	بالد	تهامة	وال�صراة	ي�صاهد	اآثار	اأحمية	اأو	حماجر	عديدة	يف	
اجلبال	والأودية،	وعند	ال�صوؤال	عنها	يقال	هذا	كان	حمى	الع�صرية،	اأو	القرية،	اأو	الأ�صرة	
الفالنيـــة،	والأحميـــة	قدميًا	اأرا�صي	معينة	حتمـــى	من	الرعي	وقطـــع	اأ�صجارها	ونباتاتها	
يف	اأوقـــات	حمددة	من	ال�صنة،	وهناك	قواعد	واأنظمـــة	عند	�صكان	القرى	والع�صائر	تنظم	
اأرا�صي	احلمى	وطـــرق	ا�صتخدامها)1(.	)48( احل�ز:	من	فعل	حوز،	ويطلق	على	اأغرا�س	
العرو�ـــس	يوم	زواجها،	واأهلها	هم	الذين	يجهزون	هذه	الأمتعة	من	لبا�س،	واأثاث،	واأدوات	
زينـــة.	وبع�ـــس	القرى	والع�صائر	يف	بـــالد	ال�صراة	ي�صمون	اإىل	هذا	احلـــوز	بع�س	الأطعمة	
مثـــل:	احلبوب،	وال�صمن،	والع�صـــل،	وال�صكر	وغري	ذلك،	وكانوا	ي�صيفـــون	اإىل	ذلك		اأثاثًا	
ملنزل	العري�س،	مثـــل:	الب�صط،	والبطانيات،	والطراحات	وغريها.	وهذه	العادة	انقر�صت	

وحل	حملها	عادات	دخيلة	من	داخل	اململكة	العربية	ال�صعودية	وخارجها)2(.	

		قلـــت:	اإن	تاريـــخ	الأحمية	يف	عموم	بلـــدان	تهامة	وال�صراة	خالل	القرون	املا�صيـــة	املتاأخرة	من	املو�صوعات	 	)1(
اجلديـــدة	التي	مل	تدر�ـــس،	وما	زال	لها	مذكرات	وقواعـــد	ووثائق	عند	بع�س	الأعيـــان	اأو	ال�صيوخ	والأ�صر	يف	
مناطق	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية.	وناأمل	اأن	نرى	اإحدى	طالباتنا	اأو	اأحد	طالبنا	يف	برنامج	الدرا�صات	

العليا	بق�صم	التاريخ	بجامعة	امللك	خالد	في�صجل	هذا	املو�صوع	عنوانًا	لر�صالة	ماج�صتري	اأو	دكتوراه.
	حبـــذا	اأن	نـــرى	باحثًا	جـــادًا	يد�س	تاريخ	وعادات	الـــزواج	قدميًا	وحديثًا	يف	اأنحاء	تهامـــة	وال�صروات.	وهذا	 	)2(
املو�صـــوع	جدير	بالهتمام	والدرا�صة.	كما	اأن	هناك	عادات	واأعـــراف	اأخرى	عديدة	انقر�صت،	وحل	حملها	
تقاليد	واأعراف	جديدة.	ويجب	علينا	معا�صر	املوؤرخني	اأن	ندر�س	ونوثق	حياة	الأوائل	حتى	يطلع	عليها	اأجيال	

احلا�صر	وامل�صتقبل.
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)49( احَلامية، اأو احَل�امي:	بفتح	احلاء،	الطيور	اجلارحة	التي	تطري	يف	اجلو،	وتبحث	
عـــن	فري�صة	تنق�س	عليها.	وهذه	احلوامي	تكون	مـــن	ال�صقور،	والن�صور	وما	�صابهها.	وكنا	
ن�صمـــع	يف	دعاء	الأوائل	ال�صلبي	قولهم	)اهلل	يهب	له	حاميـــة(	وهذا	دعاء	بالأذاء	للمدعو	
عليـــه.	واإذا	ظهر	يف	ال�صماء	بع�س	احلوامي	الكثرية	وبخا�صـــة	الن�صور	فذلك	يدل	على	اأن	
هناك	جثة	حيوان	ميت،	وتلك	احلوامي	جاءت	لتقع	عليها	وتاأكل	منها.	وقد	�صاهدنا	الكثري	
مـــن	احلوائم	يف	اأجزاء	من	مناطـــق	الباحة	وع�صري	وما	جاورها	حتـــى	العقود	الأوىل	من	
هذا	القرن	)15هـ/20م(	)1(.	)50( احَلَيا: بفتح	احلاء،	كلمة	تطلق	على	فرج	الدابة	من	
الأغنام،	والأبقار	والإبل.	)51( اخلبط: من	فعل	خبط،	وهي	عملية	خبط	اأوراق	الأ�صجار	
بعمـــود	من	اخل�صب	اأو	نحـــوه	حتى	ت�صقط	وجتمـــع	علفًا	للموا�صي.	ويقـــال	تخبط	الرجل،	
اأي	�صـــدر	منه	�صلوكيـــات	وت�صرفات	غري	�صليمة	تنم	عن	جهلـــه،	اأو	مر�س	اأ�صابه.	ويقال	
اأي�صًا	خبط	اأو	تخبط	اجلمل	على	الرجل	اأو	املراأة	اأي	ر�صعه	باأخفافه،	واأحيانًا	يقتله.	ويف	
ال�صابـــق	كان	الآباء	يحذرون	اأبناءهم	من	اجلمال	الع�صية	فال	يقربونها	حتى	ل	تخبطهم	
وتق�صـــي	عليهم.	و�صاهدت	يف	ت�صعينيات	القرن	الهجري	املا�صي	رجاًل	خبطتهم	جمالهم	
حتـــى	ق�صت	عليهم)2(.	)52( اخِلدر: بك�صر	اخلاء،	البيت	ال�صغري	من	بيوت	ال�صعر،	كان	
م�صتخدمـــًا	عند	بوادي	ال�صروات،	وهـــو	خا�س	باملراأة	ي�صرتها	وحتتجـــب	فيه،	وهي	كلمة	
عربيـــة	ف�صيحة	من	فعل	)خدر(.	)53( اخلريطــة:	من	فعل	)خرط(،	وهي	الكي�س	من	
القما�ـــس،	يحمله	الن�صان	على	كتفه	اأو	ظهره	عندما	يو�صـــع	فيه	الأغرا�س	والأمتعة	التي	
يجلبها	من	ال�صوق	اأو	من	مكان	ما.	)54( خرمان:	اخلرمان	على	�صرب	ال�صاي	اأو	القهوة،	
اأي	�صديد	الرغبة	يف	تناولها.	وتقال	اأي�صًا	ملن	ينقطع	عن	الدخان	فرتة	معلومة،	ثم	ي�صتاق	
ل�صربـــه،	فهو	)خرمـــان(.	)55( اخلزام:	حلقة	تو�صع	يف	اأنف	البعـــري	حتى	ي�صهل	قيادته	
وت�صخـــريه	يف	حمل	الأثقال،	واخلـــزم	غالبًا	يجري	على	اجلمال	العتية	وال�صعبة	النقياد.	
ويقـــال	يف	بع�ـــس	بلدان	ال�صراة	)فالن	خزم	فالن(،	اأي	�صغـــط	عليه	باأمر	ما	حتى	خ�صع	

		منـــذ	ع�صرينيـــات	هذا	القرن	)15هـ/21م(،	مل	ن�صاهد	تلك	احلوامي	التي	كنا	نراها	بكرة	يف	نهاية	القرن	 	)1(
)14هـ/20م(،	وبداية	هذا	القرن	)15هـ/20م(.

		حيـــاة	املا�صي	القريب	مـــن	)1350-1410هـ/1931-1990م(	جديرة	بالدرا�صـــة	والتوثيق	لأن	كثريًا	من	 	)2(
م�صادرها	ما	زالت	موجودة	وبخا�صة	النا�س	الذين	عا�صروها.	ومن	يقارن	تلك	الفرتة	مع	الع�صر	احلديث	
واملعا�صـــر	)1410-1440هــــ/	1990-2018م(	فاإنـــه	يجد	اختالفات	كثرية	جـــدًا	يف	�صتى	مناحي	احلياة،	
وناأمل	اأن	نرى	من	اأبنائنا	الباحثني	واملوؤرخني	من	ي�صتجيب	لهذا	النداء،	فيوثق	تاريخ	وح�صارة	هذه	العقود	

املا�صية	القريبة.
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وا�صت�صلـــم		)56( اخل�ســري، اأو اخل�ســارة:	تطلـــق	على	اأوراق	العلف	يف	نبـــات	الذرة،	ورمبا	
اأطلقـــت	على	الأوراق	املت�صاقطة	من	بع�س	الأ�صجـــار	والنباتات	الكبرية	واملتو�صطة	)57( 
اخل�ســف، اأو اخل�سفــة:	وعاء	اأو	فرا�س	م�صنوع	من	اخلو�ـــس،	ي�صتعمل	الأغرا�س	عديدة	
�صمن	اأثاث	املنازل	ومن	اخلو�س	اأو	اخل�صف	ت�صنع	اأدوات	اأخرى	مثل	املظلة	التي	تو�صع	
علـــى	الراأ�س	اأثنـــاء	العمل	حتت	حرارة	ال�صم�ـــس،	اأو	بع�س	الأحذية	التـــي	ت�صتخدم	داخل	
البيـــوت	اأو	خارجهـــا،	وكذلـــك	�صفرة	يو�صع	عليهـــا	الطعام	اأثناء	الأكل.	ومـــا	زلنا	ن�صاهد	
بع�ـــس	هذه	الأدوات	تباع	يف	الأ�صـــواق	ال�صعبية	يف	مدن	وحوا�صر	تهامـــة	وال�صراة.	)58( 
اخلاطــر:	وجمعـــه	خطار،	وهو	ال�صيف	الذي	ياأتي	من	�صفر	ويحل	على	اأهله،	اأو	قريته،	اأو	
ع�صريتـــه.	ويطلق	اأي�صًا	على	ال�صيف	عابر	�صبيل	ثم	ينزل	على	قوم	مر	عليهم	يف	طريقه،	
وميكـــث	عندهم	بع�س	الوقـــت،	ويتناول	عندهم	الطعام	وال�صـــراب.	و�صاهدت	منذ	نهاية	
القـــرن	)14هــــ/20م(	وبداية	هذا	القـــرن	)15هـ/20م(	تردد	اأهل	القـــرى	على	قراهم	
يف	ال�صيـــف،	بعد	اأن	يق�صوا	معظـــم	ال�صنة	يف	اأماكن	وظائفهـــم	يف	املدن،	وعند	عودتهم	
يطلق	عليهـــم	)ُخطار(،	وعلى	الواحد	منهم	)خاطر(،	ومـــا	زالت	ت�صتخدم	هذه	املفردة	
حتى	اليوم.	واخلاطر	يف	ال�صابق	كان	له	قبول	وفرحة	كبرية	عند	اأهله	وجماعته	يف	قريته	
اأو	ع�صريتـــه،	بـــل	كان	بع�س	اخلطار	يح�صر	معـــه	هدايا،	ومعظمها	األب�صـــة	واأدوات	زينة،	
اإىل	اأفـــراد	اأ�صرته،	اأو	قريته	وبخا�صة	الرجـــال	منهم،	واأحيانًا	الن�صاء	والرجال)1(.	)59( 
الـمـُْخــالة:	ب�صـــم	امليم	و�صكون	اخلاء،	جيب	الرجل	اأو	املـــراأة	الذي	يكون	جزء	من	الثوب	
اأو	الـــرداء،	وغالبـــًا	يكون	يف	اجلنب،	اأو	علـــى	ال�صدر.	وتطلق	هـــذه	الكلمة	على	وعاء	من	
القما�س	الثقيل	يو�صع	فيه	طعام	الفر�س،	اأو	احلمار،	اأو	اجلمل	من	ال�صعري	وغريه،	ويعلق	
يف	رقبـــة	الدابة.	واأحيانـــًا	تكون	املخالة	م�صنوعة	من	اخلو�س،	ويو�صع	فيها	طعام	الدابة	
اأثنـــاء	حجزها		وا�صرتاحتها	يف	احلظرية،	اأو	مـــكان	حجزها.	)60( اخلم�س:	يق�صد	بها	
اأ�صابـــع	اليـــد	اخلم�س،	يقول	الرجل	ل�صاحبه:	هات	خم�صـــك،	اأو	اأعطني	خم�صك،	بهدف	
م�صافحتـــه.	واأحيانًا	يجري	حديث	بني	اثنني،	واأعجب	به	اأحدهما،	ويوافق	على	ما	�صمعه	
مـــن	�صاحبـــه،	فيقول:	هات	يدك،	اأو	هـــات	خم�صك،	دلياًل	على	عجبـــه	ور�صاه	مبا	�صمع.	
واأحيانـــًا	اإذا	اأراد	واحد	اأن	يعطي	الآخر	مـــاًل	اأو	�صيئًا	ما،	فيقول:	هات	يدك،	اأو	خم�صك،	

		هـــذا	مـــا	عرفته	و�صاهدته	يف	قريتي	والدي	)اآل	رزيق(	ووالدتـــي	)اآل	مقبول(	يف	حمافظة	النما�س	خالل	 	)1(
الثمانينيـــات	واأوائـــل	الت�صعينيات	مـــن	القرن	الهجري	املا�صـــي.	وكانت	الأقم�صة	الن�صائيـــة	والرجالية	اأكر	

الهدايا	التي	يح�صرها	اخلطار	جلماعتهم	واأ�صرهم.
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ْم�س:	فتـــح	اخلاء	و�صكون	امليم،	وهو	ال�صرب	 وي�صـــع	ما	يرغب	اعطاءه	يف	يده.	)61( اخلرَّ
بالأظافر	على	الوجه،	اأو	اأحد	اأجزاء	اجل�صم.	والأطفال	ال�صغار	يخم�صون	اأنف�صهم	عندما	
يلعبـــون	باأيديهم	يف	اأج�صادهم	واأحيانًا	يت�صارب	ال�صبـــاب،	اأو	الن�صاء	فيخم�صون	بع�صهم	
بع�صًا	يف	الوجه	والرقبة	وما	حولها.	وال�صقر،	اأو	القط،	اأو	بع�س	احليوانات	والطيور	ذات	
الأظفـــار	تخم�س	مـــن	يوؤذيها	اأو	يتعدى	عليها.	)62( اخلنيز اأو املخنز:	وفعله	خنز،	وتقال	
للرجـــل	الذي	ي�صدر	منـــه	اأعمال	واأقوال	غري	حممودة،	ورمبا	تكـــون	اأفعاله	اإحلاق	الأذى	
بغـــريه.	وتطلق	هذه	الكلمة	اأي�صًا	على	اللحم	الفا�صـــد.	)63( املخنق اأو املخنقة: من	فعل	
)خنـــق(،	القالدة	التـــي	تلب�صها	الن�صاء	للزينة،	تلف	حول	العنـــق،	وت�صنع	من	الذهب،	اأو	
الف�صة،	واأحيانًا	تكون	من	اخلرز	)الظفار(،	واخلناق،	هو	ال�صجار	بني	فرد	واآخر،	اأو	بني	
جماعـــة،	اأو	بني	الإخـــوان	والأخوات،	اأو	الزوج	وزوجته.	وت�صمى	اأي�صًا	املخانفة،	اأي	النزاع	
واخل�صومة.	)64( الأخن:	تطلق	على	الإن�صان	الذي	يعاين	من	م�صكلة	يف	اأنفه	جتعله	غري	
طبيعي	اأثناء	الكالم،	وت�صدر	اخلنة	اأحيانًا	عند	البكاء،	واخلنني	ال�صوت	الذي	ي�صدر	من	
النحلة	اأو	الذباب	اأثناء	الطريان،	وتقال	لل�صيء	ال�صريع	الذي	مير	قريبًا	من	النظر	والأذن	
مثـــل	مرور	احلذفة،	اأو	رمية	البنـــدق،	اأو	ال�صيارة	وغريها.	)65( اخلــاوة:	هي	الأجر،	اأو	
ال�صريبـــة	التي	يدفعهـــا	الفرد	ل�صخ�س	ما	مقابل	حمايته	ون�صرتـــه	اأثناء	�صفره	واجتيازه	
مناطق	معلومة.	وقد	تدفع	ل�صيوخ	القبائل	مقابل	حماية	امل�صافرين	الذين	يعربون	اأرا�صي	
قبائلهم.	واخلوي:	الرجل	الذي	كان	يعمل	قريبًا	من	الأمري	اأو	احلاكم	الإداري	وير�صله	يف	
مهمـــات	عديدة.	وجند	ع�صرات	الوثائق	تذكر	اأ�صمـــاء	اأخويا،	ومقادير	اخلاوة	التي	كانت	

توؤخذ	من	امل�صافرين	يف	بلدان	ال�صروات	وتهامة	خالل	القرون	املا�صية	القريبة.
3-حروف الدال، والذال، والراء، والزاي

)66( الدبــب: اأي	املجـــرى	اأو	الطريـــق	التي	متر	مـــن	حتت	البيـــت	)البيوت(،	وقد	
�صاهـــدت	قرى	عديـــدة	يف	�صروات	غامد	وزهـــران،	ورجال	احلجر،	و�صهـــران	وقحطان،	
وع�صـــري	ومن	حتت	بع�ـــس	منازلها	ممرات	يطلق	على	الواحد	منهـــا	)دبب(،	اأو	�صداخة.	
واأخـــريًا	�صـــار	يطلـــق	على	الإن�صـــان	الق�صري	وال�صمني	ا�صـــم:	دب،	اأو	)دبـــدوب(.	)67( 
الدب�ــس:	بفتـــح	الدال،	اأي	نهد	الرجـــل	اأو	املراأة،	وجمعه	دبو�س،	وهنـــاك	اأنواع	من	التمر	
تعرف	بــــ	)الدب�س(،	والدب�س	اأي�صًا	ال�صكر	ال�صائل	املحـــروق.	)68( الدحل، اأو الدحلة: 
املغـــارة	يف	اجلبـــال	مثل	الكهـــوف،	وال�صقوق	املوجـــودة	يف	ال�صخور	واله�صـــاب.	والدحل	
اأحيانـــًا	يكـــون	يف	باطـــن	الأر�س	ويت�صعب،	ومـــن	يدخله	قد	ي�صل	ول	يهتـــدي	اإىل	اخلروج	
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مـــرة	اأخـــرى	اإىل	�صطح	الأر�س.	ومن	طـــرق	ا�صتخدام	الدحول	واخلـــروج	منها	باأمان	اأنه	
يربـــط	حبل	خـــارج	الدحل،	ثم	يوؤخذ	الطـــرف	الآخر	اإىل	داخل	الدحـــل	حتى	ي�صتدل	من	
فعـــل	ذلك	على	طريق	الرجوع،	وقد	�صمعـــت	ق�ص�س	بع�س	املغامرين	الذين	دخلوا	دحوًل	
اأو	كهوفـــًا	مت�صعبـــة،	ومل	يخرجوا	منها	اأبدًا.	كما	حتفر	الفـــريان	وبع�س	الأرانب	دحوًل	يف	
باطن	الأر�ـــس	بهدف	الهروب	والختفاء	مما	يوؤذيها.	)69( الدراجة، اأو الدراية:	يقلب	
اجليم	اإىل	ياء،	وهي	بكرة	ا�صطوانية	م�صنوعة	من	اخل�صب،	تو�صع	على	قوائم	البئر	اثناء	
رفع	املياه	على	ال�صواين	لري	املزارع.	وما	زلنا	ن�صاهد	مناذج	من	هذه	الدراجات	يف	بع�س	
املتاحـــف	املحلية	يف	مـــدن	وحوا�صر	ال�صـــروات	وتهامة،	ومل	تعد	هـــذه	الأداة	م�صتخدمة،	
بعـــد	ا�صترياد	م�صخات	رفع	املياه.	)70( الد�سمــال:	الأقم�صة	الردية،	ويطلق	ال�صم	على	
قما�ـــس	خفيف	ي�صعه	الرجل	على	راأ�صه،	وهو	نوع	من	اأنواع	العمامة،	اأو	الغرتة.	وما	زالت	
هـــذه	املفردة	معروفة	وم�صتخدمـــة	عند	كثري	من	طبقات	املجتمع	البدوي	والريفي.	)71( 
الد�سدا�سة:	الثوب	الطويل،	ول	ت�صتخدم	كثريًا	عند	�صكان	ال�صروات	وتهامة،	لكن	عندما	
وفـــد	اإىل	هذه	البالد	بع�ـــس	الوافدين	من	مدر�صني	وموظفني	وعمـــال	جلبوا	هذه	املفردة	

معهم،	و�صار	بع�س	�صكان	املنطقة	ي�صتخدمونها	يف	كالمهم)1(.
)72( الد�س��ــس:	حلـــاف	يلب�س	على	الرجلني،	واأحيانًا	اليديـــن،	م�صنوع	من	قما�س	
�صميـــك،	ومـــا	زال	هـــذا	اللبا�س	يبـــاع	يف	الأ�صواق	حتى	اليـــوم،	لكن	نوعيـــة	قما�صه	جيدة	
وناعمة	اأف�صل	من	لبا�س	الد�صو�س	القدمية.	ورمبا	�صمى	)د�صو�س(	لأن	من	يلب�صها	يد�س	
اأو	يخفـــي	اأقدامـــه	اأو	كفوفه	يف	داخلهـــا. )73( الدفا�س:	من	فعل	دف�ـــس،	اأي	دفع	ال�صيء	
بقـــوة،	وقد	يكون	الدف�س	)الدفع(	باليد	اأو	الرجـــل.	والدفا�س	اأي�صًا	جزء	من	امل�صد�س	اأو	
البندقية	ت�صغط	على	الر�صا�صة	حتى	تنطلق	من	داخل	البندقية.	ويقال	لالإن�صان	العنيف	
يف	ت�صرفاته	ويف	تعامله	مع	النا�س	)دف�س(	اأو	)دفا�س(. )74( الدق�سة: من	فعل	دق�س،	
وهـــو	نوع	مـــن	اأنواع	احلبوب	الرخي�صة،	وقليلة	اجلودة،	وغالبـــًا	تكون	من	حبوب	الدخن،	

		الدار�ـــس	لالأو�صـــاع	الجتماعية	واحل�صارية	يف	بـــالد	ا	ل�صروات	وتهامة	منذ	بدايـــة	القرن	)13هـ/19م(	 	)1(
يلحـــظ	اأنه	جاء	اإىل	هذه	الأوطان	عنا�صـــر	ب�صرية	عديدة،	واثروا	وتاأثروا	باملجتمعـــات	ال�صروية	والتهامية.	
والألفـــاظ	واللهجـــات	من	اجلوانب	املهمة	التي	جـــرى	عليها	تداخل	ومتازج	بني	عنا�صـــر	وطبقات	املجتمع.	
وهـــذا	املو�صوع	يحتاج	اإىل	درا�صات	علمية	وتوثيقية	وتاأ�صيليـــة،	وناأمل	اأن	تقوم	اأق�صام	اللغة	العربية	واآدابها	

يف	اجلامعات	املحلية	بهذه	املهمة،	وهو	من	اأعمالها	وواجباتها	جتاه	املجتمعات	اجلنوبية	ال�صعودية.
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كانت	تزرع	بكرة	يف	املناطق	التهامية	املمتدة	من	جنوب	مكة	املكرمة	اإىل	جازان.	)75( 
الدكة:	جزء	بارز	يف	فناء	البيت،	ت�صتخدم	للجلو�س	وامل�صامرة	يف	اآخر	النهار	واأول	الليل،	
وقد	تكون	غرفـــة	�صغرية	�صمن	مرافق	املنزل.	)76( املدم�ســة،	وتلفظ	اي�صًا	)املدمثة(:	
قطعـــة	م�صتطيلة	من	اخل�صب،	تربط	باحلمار،	اأو	الثور	لأجـــل	ت�صوية	الأر�س	بعد	حرثها.	
وغالبـــًا	يركب	الفالح	عليها	وت�صحب	بالـــدواب	التي	ت�صتخدم	يف	حرث	الأر�س	وزراعتها.	
)77( الدندنــة: اأي	كـــرة	الـــكالم	وترديده،	واأحيانـــًا	يقال	ملن	يفعل	ذلـــك	)اأتركنا	من	
دندنتـــك(،	اأي	اأ�صكـــت	وابتعد	عني	ب�صبب	كـــرة	كالمك. )78( دنق اأو دنق�ــس:	الإن�صان	
الـــذي	يحنـــي	ج�صمه	اإىل	الأمام،	مثل	حركة	الركوع	يف	ال�صالة،	اأو	من	يطاطئ	راأ�صه	اإىل	
اأ�صفل. )79( الدو�سق:	الفرا�س	الكبري	وال�صميك،	وجمعه:	دوا�صق.	والدو�صق:	من	الأثاث	
اجليد	الذي	ي�صرتيه	الأغنياء	والأمراء،	والوجهاء،	اأما	الفقراء	فلم	يح�صلوا	عليه	ب�صبب	
ارتفاع	�صعره،	كان	يجلب	من	احلوا�صر	الكربى	يف	املناطق	الغربية	وال�صرقية	والو�صطى.	
)80( املدهم�س: من	فعل	ده�س،	وهو	الذي	ي�صري	يف	الأر�س	بدون	هدف،	فهو	غري	مرتب،	

ول	تعرف	غايته،	وحياته	كلها	ت�صري	بدون	انتظام.	
)81( الذباح: من	فعل	ذبح،	تلحق	بكملة	اأخرى	هي	)ال�صم	الذباح(:	اأي	�صديد	الأذى	
والقتـــل.	وتقال	لالإن�صان	اأو	ال�صيء	اخلطري	الـــذي	يوؤذي	من	يقرتب	منه.	وهذا	امل�صطلح	
مثـــل	عبارة	)ال�صم	الزعاف(. )82( املذورب:	اأي	الأ�صيـــاء	ذات	الروؤو�س	احلادة،	فيقال	
لراأ�ـــس	العمود،	اأو	الع�صا	املدببة،	راأ�س	مـــذورب.	)83( راج:	اأي	حام،	فيقال	راج	الرجل	
علـــى	املـــاء،	اأي	�صبح	وعام	فوق	�صطح	املاء.واإذا	اهتز	ال�صـــيء	مثل	ال�صيارة،	اأو	املركب	يف	
البحـــر،	اأو	املنـــزل،	اأو	الطائرة	فيقال	اأنه	يرج،	اأو	ترجت،	اأي	تهتز.	)84( الـمـْراح:	ب�صكون	
امليـــم،	من	فعـــل	)راح(	فناء	املنـــزل،	اأو	احل�صـــرية	القريبة	من	البيت،	وغالبـــًا	ما	يكون	
مك�صـــوف.	ورمبا	�صمي	بهذا	الإ�صم،	لأنه	مكان	ا�صرتاحة	اأهل	البيت،	اأو	املكان	املخ�ص�س	
لنـــوم	وراحة	املوا�صي.	)85( ربى: اأي	ترعـــرع	ومناء،	فيقال	للطفل	اأثناء	منوه،	اأنه	يربى،	
اأي	ي�صـــري	نحـــو	النمو	والكـــرب.	)86( الرب:	خال�صـــة	الدب�س	والتمر	يخلـــط	ثم	تطلى	به	
العكـــة	امل�صنوعة	من	اجللـــد،	وذلك	قبل	و�صع	ال�صمن	والع�صـــل	بداخلها.)87( الربخة:	
من	فعل	ربخ،	رق�صة	�صعبية	ميار�صها	الرجال	والن�صاء	يف	الأجزاء	التهامية،	وقد	�صاهدت	
ممار�صـــة	هذا	الفن	يف	ت�صعينيات	القرن	)14هـ/20(	يف	بالد	خاط	واملجاردة	من	تهامة	
بـــالد	بني	�صهـــر	وبني	عمرو،	ورمبا	كان	لتلـــك	الرق�صة	اأ�صماء	متعـــددة	يف	اأماكن	اأخرى	



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 200
من	بـــالد	ال�صروات	وتهامة)1(. )88( الرب�س، اأو املرب�س: مـــن	فعل	رب�س،	والأول	اأ�صا�س	
جـــدار	املنزل،	وهو	جزء	من	مداميك	البيـــت.	واملرب�س	املكان	الذي	جتل�س	فيه	ال�صاة،	اأو	
البقـــرة،	اأو	اجلمل	اثناء	النـــوم	وال�صرتخاء.	فيقال	مرب�س	اجلمـــل،	اأي	مكان	اناخته	اأو	
مربكـــه.	وتقال	كلمة	)راب�س(	للرجل	الك�صول	الـــذي	ل	يوؤدي	واجباته	ب�صكل	جيد. )89( 
الربطة:	تقال	لالأ�صياء	امل�صدودة	يف	رباط	واحد،	فاحلزمة	من	احل�صي�س،	اأو	احلطب	تعد	
ربطـــه،	وبع�س	ال�صلع	املربوطة	مثل	الأقم�صة،	واأدوات	الزراعة،	اأو	ال�صيد،	اأو	ال�صناعات	
اليدويـــة	وغريها. )90( الربق: من	فعل	ربق،	احلبل	الذي	تربط	به	الدابة	يف	احلظرية،	
	اأو	اأثنـــاء	رعيهـــا	يف	املـــزارع	واأماكن	الرعي،	ويقـــال	حمار	مربوق،	اأي	مربـــوط،	اأو	مقيد.	
)91( رث اأي �سعيــف، اأو هزيــل، اأو بطــيء يف حلركــة وال�ســري:	وتقال	لالن�صـــان،	واأحيانًا	
للحيوانات	التي	ت�صتخدم	يف	حمل	الأثقال	مثل	اجلمال	واحلمري.	)92( رثم: �صرب	على	
الوجـــه	وبخا�صة	على	الفم،	ويقال:	اأرثمـــه،	اأي	ا�صربه	على	فمه	اأو	وجهه.	)93( الرجه:	
اأي	الهزة،	وتقال	لل�صخ�س	اخلفيف	يف	اأفعاله	واأقواله،	واأحيانًا	يقال	له	)مرجوج(،	وهي	
مثـــل	كلمـــة	)جمنون(.	)94( تــرمت:	اأي	البئر	اململـــوءة	باملاء	الكثري.	ويقـــال	هذا	القدر	
يـــرمت	اأي	مملوء	باملاء،	ول	يحتاج	اإىل	زيادة.)95( الرجم، وجمعه رج�م:	اأي	ال�صخر	اأو	
ال�صخـــور	يف	اجلبل	اأو	اأي	ناحية	من	الأر�س.	واأهل	ال�صروات	ي�صمونه	)رميه(	اأو	)ريام(	
اأو	)ريـــوم(	فهم	يقلبـــون	اجليم	ياء،	وحتمل	نف�ـــس	املعنى	الآنف	ذكـــره،.	)96( الرحل:	
اجلهـــاز	الذي	يو�صح	على	ظهر	احلمار	اأثناء	الركـــوب،	وهو	م�صنوع	من	اخل�صب	واجللد	

والقما�س	ال�صميك،	واخلرج	جزء	من	ذلك	اجلهاز.	
)97( رخــل:	بك�صر	الـــراء،	الأنثى	من	الغنم،	وجمعها	رخـــال.	وهناك	قما�س	يعرف	
بــــ	)زبد	الرخـــال(	ل�صماكتـــه	ونعومتـــه،	ويلب�ـــس	يف	اأوقات	الـــربد	ويف	بع�ـــس	املنا�صبات	
الجتماعيـــة،	ويلب�صـــه	علية	القوم	وبع�ـــس	اأفراد	الطبقـــة	الو�صطى	يف	املجتمـــع	ال�صروي	
والتهامـــي.	)98( الرخمــة:	طائـــر	ي�صبه	احلـــداة،	واأكرب	من	ال�صقـــر،	وتعي�س	على	اأكل	
اجليف،	واللحوم	النتنة.	وي�صبه	بع�س	الرجال	بـ	)الرخمة(،	وهو	ال�صعيف	قليل	الب�صرية	
ول	خري	فيه	لنف�صه	اأو	لغريه،	واأحيانًا	تطلق	على	الردىء	من	الرجال،	فيقال:	فالن	رخمة،	
اأو	مـــن	الرخوم،	وهي	جمع	)رخمة(. )99( الردىء، اأو الردية:	اأي	ال�صيء	اأو	ال�صيئة	من	

		تاريـــخ	الفنـــون	ال�صعبية	يف	عمـــوم	التهامي	وال�صروات	من	املو�صوعات	التي	مل	تدر�ـــس	وتوثق،	وكان	يتخللها	 	)1(
الكثـــري	من	الق�صائـــد	والأ�صعار	والأهازيج	اجلميلـــة،	التي	حتمل	يف	طياتها	الكثري	مـــن	احلكم	والق�ص�س	

والأقوال	املوؤثرة	واملفيدة.
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الرجـــال	اأو	الن�صـــاء،	ويقال	فالن	نيته	رديئة،	اأي	�صيء	النيـــة	اأو	الق�صد،	اأو	راعي	الردية،	
اأي	�صاحـــب	ال�صريـــرة	الرديئة.	)100( الردغة:	املكان	الوحـــل،	اأو	الأر�س	ال�صبخة	التي	
اختلـــط	فيها	الطني	بالبطحاء	)الرمـــل(،	واأحيانًا	تكون	اأر�صًا	جافة	يتطاير	الغبار	منها.	
)101( الــرزف، اأو الرزيــف:	تقال	ل�صوت	الرعد،ومـــا	ي�صابهه	من	الأ�صوات	مثل	البنادق	
واملدافـــع	وغريها.	)102( الر�سا:	وجمعه	اأر�صية،	احلبل	الذي	يربط	به	الدلو،	وي�صتخرج	
املـــاء	من	البئر.	وت�صتخدم	اأر�صية	متنوعة	يف	ال�صمك	اأثناء	رفع	املياه	من	الآبار	عن	طريق	
ال�صواين،	اأو	بالأيدي	العادية.	)103( الر�سم: وجمعه	ر�صوم،	اخلتم	امل�صنوع	من	احلديد،	
وي�صتخدمـــه	الأمري،	اأو	القا�صي	وغريهما	عندما	حتـــرر	الوثائق	والر�صائل	وغريها.	ومن	
يطالـــع	معظم	الوثائق	التي	ي�صدرها	�صيوخ	القبائـــل	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	يالحظ	اأنها	
خمتومـــة	بختم	اأو	ختوم	ال�صيـــوخ	والأعيان	الذين	اأ�صرفوا	علـــى	تدوينها	والتفاق	على	ما	
ورد	فيهـــا.	كذلـــك	امللك	عبدالعزيز	بـــن	عبدالرحمن	الفي�صل	واأمـــراء	املناطق	ال�صروية	
والتهامية	كانوا	يذيلون	جميع	خطاباتهم	ووثائقهم	بختومهم	ال�صخ�صية	)104( ر�سع، اأو 
الر�ســع:	ال�صرب	بباطن	الكف	على	الظهـــر	اأو	نحوه.	ويقال	اأر�صعه،	اأي	ا�صربه،	واأحيانًا	
يكـــون	الر�صع	بالع�صا	اأو	احلجر	بدًل	من	كف	اليد.	)105( الر�سخ:	هو	الدق	باحلجارة،	
والر�صـــع	والر�صـــخ	متقاربة	يف	الأداء،	اإّل	اأن	الأداة	التـــي	ت�صتخدم	يف	الر�صخ	تكون	اأقوى	
ورمبـــا	اأكـــرب،	لأن	ر�صح	ال�صيء	يحتـــاج	اإىل	دق	و�صرب	اأكـــر. )106( الرطــل: اأداة	من	
اأدوات	الأوزان	مثـــل	الأوقيـــة	اأو	الكيلو	اأو	اجلـــرام	وغريها.	واأ�صبحت	نـــادرة	ال�صتخدام	
اليـــوم،	ول	توجد	اإّل	عند	بع�ـــس	حمالت	العطارة	ال�صعبيـــة.	)107( الرعب�بة: من	فعل	
رعـــب	وهي	املراأة	البي�صاء	اجلميلـــة	واأحيانًا	املكتنزة	يف	ج�صمهـــا،	وجمعها	رعابيب،	كنا	
ن�صمـــع	بع�س	اآبائنا	واأمهاتنا	اإذا	و�صفوا	املـــراأة	باجلمال	يف	لونها	و�صكل	ج�صدها	يقولون:	
اأنها	امـــراأة	رعبوبة.	)108( الرغاء: �صوت	اجلمل	عندمـــا	يجرب	على	الهدوء	واخل�صوع	
اأثنـــاء	حتميله	اأو	اإطعامـــه	والرغاء	عك�س	الهيجان،	فاجلمـــال	اإذا	هاجت	وهدرت	فهي	ل	
ترغـــو. )109( الرغيفة: نوع	من	اأنواع	الأطعمة	ال�صعبية،	ت�صبه	الع�صيدة،	وت�صمى	اأي�صًا	
الرغيـــدة،	من	فعـــل	رغد،	والرغد:	هو	طيب	العي�س	واملقـــام،	فيقال:	فالن	يعي�س	يف	رغد	
مـــن	العي�س،	اأي	يف	حيـــاة	هنيئة	ومريحة.	)110( الرفق:	وفعلـــه	رفق،	اإذا	خرج	�صخ�س	
مـــن	قريتـــه	اأو	ع�صريتـــه،	وحل	يف	قرية	اأو	مع	ع�صـــرية	اأخرى،	فيقال:	رفـــق	بهم،	اأي	�صار	
واحد	منهم.	وهذا	الأمر	يحدث	ملن	يقع	له	قطعية	اأو	م�صيبة	مع	جماعته،	ومل	يقفوا	معه	
وي�صاندوه،	فاإنه	يرفق،	اأي	يبحث	عن	اأقوام	اآخرين	يعي�س	معهم.	والرفق	اأي�صًا	من	الرفيق	
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اأو	الرفاقـــة،	وهـــو	ال�صاحب	اأو	الأ�صحـــاب	اأثناء	ال�صفر،	فيقـــال:	ذهبت	مع	جمموعة	من	

الرفاقة،	اأو	الرفقاء،	اأي	الإخوان	اأو	الأ�صحاب	اأثناء	ال�صري	اأو	ال�صفر.
)111( الأرقــط:	مـــن	فعـــل	رقط،	وهـــو	الطري	اأو	احليـــوان	الذي	فيه	األـــوان	�صوداء	
وبي�صاء.	والرقطاء:	نوع	من	الثعابني	تعرف	باحلية،	ومنه	املثل	ال�صعبي	)احلية	الرقطا(،	
يقـــال	لبع�س	الأفـــراد	من	الن�صـــاء	اأو	الرجال	الذين	يدبـــرون	املكائد	وامل�صـــاكل	يف	ال�صر	
واخلفاء.	)112( الركز، اأو الركزة: من	فعل	ركز،	وهو	غرز	الرمح	اأو	الع�صا	يف	الأر�س،	
يقال:	اأركز	ال�صيء،	اأي	اجعله	واقفًا	م�صتقيمًا،	ويف	املثل	ال�صعبي	)الرمح	على	اأول	ركزة(،	
والق�صـــد	احلـــث	على	جودة	العمل	واتقانه	مـــن	اأول	مرة.	)113( رك�ــس احلي�ان من فعل 
رك�ــس،	وهو	�صـــد	الدابة	وربطها	حتى	ل	تفلـــت	وتهيم	يف	الأر�س.	وتقـــال	جمازا	لالإن�صان	
املتمـــرد	الذي	يـــوؤذي	غريه،	فيقال	يحتـــاج	اإىل	رك�س،	اأي	ي�صيق	عليـــه	اخلناق	حتى	يكف	
اأذاه	عن	النا�س. )114( الرم�س:	من	فعل	رم�س،	جاءت	من	رمو�س	العني،	فعندما	يحرك	
الن�صان	رمو�صه،	يقال:	رم�س	بعينه،	واأحيان	يوغط،	اإذا	رم�س	بعني	دون	الأخرى.	)115( 
الرم�ساء:	من	فعل	رم�س،	الأر�س	احلارة	ب�صبب	ارتفاع	حرارة	ال�صم�س،	والأر�س	احلارة	
يقـــال	لها	)رم�صاء(. )116( الرمة: اجلثة	امليتة،	وعظام	الأموات	يطلق	عليها	)رمم(.	
وتقال	الكلمة	لالإن�صان	الك�صول	العاجز	الذي	ل	يفيد	ول	ينتفع	به	يف	اأي	عمل.	وتقال	للرجل	
الكبـــري	الهـــرم.	واإذا	مت	ا�صالح	ال�صيء	التالـــف	مثل	املنازل،	اأو	الكتـــب،	اأو	بع�س	الأواين	
الفخاريـــة	اأو	احلجريـــة	وغريها،	فيقال	له	ترميـــم،	اأي	اإعادة	بنائـــه	واإ�صالحه.	)117( 
الــرود:	اأو	يرود،	اأي	ال�صخ�س	يرتدد،	اأو	يذهب	ويعود	اإىل	مكان	معلوم.	فال�صديق	يرود،	
اأو	يزور	�صديقه	من	وقت	لآخر،	والرجل	يرود	اأقاربه	بني	الفينة	والأخرى.	ومرود	املكحلة	
جـــاء	من	فعل	رود،	و�صمـــى	بذلك	لدخوله	اإىل	جـــوف	املكحلة	وخروجه	اأثنـــاء	الكتحال.	
)118( رهــك:	والرهـــك	تقال	لل�صخ�ـــس	الذي	ي�صرب	اآخر	�صربًا	قويـــًا،	اأو	اجلمل	الذي	
يدو�ـــس	اأو	يخبـــط	من	يقرتب	منـــه. )119( الريــق:	اللعاب،	اأو	ال�صائـــل	الذي	يخرج	من	
الفـــم.	يقـــال:	فك	الريق	ملـــن	يتناول	طعام	الإفطـــار	يف	اأول	ال�صبـــاح،	وهناك	من	يلفظه	
با�صـــم	)فكوك	الريق(.	وكان	الأوائل	حري�صني	على	فك	الريق	بعد	�صالة	الفجر،	يعك�س	
اليوم	فالكثري	مـــن	النا�س	ل	يفطر.	)120( ري�س، اأو مري�س:	هو	ال�صخ�س	الذي	حت�صنت	
اأحواله	القت�صادية،	بعد	اأن	كان	فقريًا	ومعدمًا،	وانعك�س	هذا	التح�صن	على	رفاهية	عي�صه	

يف	الطعام،	وال�صكن	واللبا�س،	وو�صائل	املوا�صالت	وغريها.
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)121( زامــت:	مـــن	فعـــل	زام،	ويقـــال:	زامت	كبـــده،	اأي	حامت	وتعكـــرت	من	طعام	
�صاهـــده،	اأو	اأكلـــة	معينة،	لأنها	مقززة	يف	�صكلها	اأو	طعمهـــا،	اأو	رائحتها.	)122( الزبية: 
وهي	احلفرة	التي	حتفر	يف	طرقات	الذئاب	والثعالب	واأحيانًا	ال�صباع	والأ�صود،	ثم	تغطى	
فوهتهـــا	ببع�ـــس	اأغ�صان	ال�صجر،	حتـــى	يقع	فيها	من	عملـــت	له،	وبالتـــايل	ي�صهل	�صيده	
والق�صـــاء	عليـــه.	وكنان�صاهد	بع�س	الرجال	يف	قرى	بالد	بني	�صهـــر	وبني	عمرو	يعملونها	
يف	ت�صعينيـــات	القرن	)14هــــ/20م(	وغالبًا	ما	تنجح	خططهـــم.	)123( زخ ال�سيء: اأي	
مـــالأه	فاإذا	جاء	اأحد	باإناء	اإىل	جاره،	اأو	�صاحبه	يريد	�صرابًا	من	املاء	اأو	اللنب،	اأو	احلليب	
وغـــريه،	فاإنـــه	يزخه	له،	اأي	ي�صب	فيه	حتى	يفي�س	وميتلـــىء.	واإذا	ر�س	�صخ�س	على	اآخر	
باملـــاء،	من	باب	املـــزح	والت�صليـــة،	فهو	يزخـــه،	واأحيانًا	يت�صاجـــر	الأفراد	بالـــكالم،	وقد	
يغ�صب	اأحدهم	على	املت�صاجر	معه	فيب�صق	يف	وجهه،	وبهذا	يقال:	لقد	زخ	وجهه	بالتفال	
)الريق(،	وكنا	ن�صاهد	ذلك	كثريًا	بني	ال�صباب	املراهقني	عندما	يت�صاجرون	اأو	يت�صاربون	
يف	فنـــاء	املدر�صة	اأو	بعد	اخلروج	منها	يف	ثمانينيـــات	وت�صعينيات	القرن	الهجري	املا�صي	
)124( الزريبــة:	من	فعل	زرب،	وجمعهـــا	زرايب،	هي	احلظرية	التي	تو�صع	فيها	الأبقار	
واملوا�صي	قريبًا	من	املنزل.	وغالبًا	تكون	جدرًا	ق�صرية،	وغري	حمكمة	يف	البناء،	ثم	تغطى	
باأغ�صان	الأ�صجار،	وهناك	من	ا�صتبدل	الأ�صجار	بالألواح	اخل�صبية	اأو	احلديدية.	وحتاط	
املنـــازل	قدميًا	ببع�ـــس	الأحوا�س	اأو	الأ�صـــوار	املتوا�صعة،	ثم	يو�صع	عليهـــا	بع�س	اأغ�صان	
اأ�صجـــار	الطلح	وغريه	حلمايتها،	من	الل�صو�س	وبع�س	احليوانات	املفرت�صة،	وتعرف	هذه	
الأ�صجار	با�صم	)الزرب(.	)125( زعب:	اأي	اآخذ،	اأو	�صحب،	وتقال	للذي	يخرج	املاء	من	
البئـــر	بوا�صطة	الدلـــو،	وت�صتخدم	هذه	املفردة	يف	اأماكن	دون	اأخـــرى	يف	اأوطان	ال�صروات	
وتهامـــة.	)126( الزغط�ط، اأو الزغنط�ط:	تقـــال	للطفل	ال�صغري،	اإذا	اأرادوا	مدحه	اأو	
تدليلـــه،	واأحيانـــًا	اإذا	كان	ج�صمه	�صغري	فتقال	له	هذه	الكلمـــة	كناية	عن	�صغر	حجمه،	اأو	
�صوقـــًا	يف	مالطفته	والقرب	منه.	)127( الزفــر: من	فعل	زفر،	الد�صم	الكثري	يف	اللحم،	
ول	تقـــال	اإل	بعد	الطهي،	واإذا	اأكل	الواحـــد	منه،واأ�صابه	تخمه،	يدعي	اأن	ال�صبب	يف	ذلك	
كـــرة	الزفـــر	الذي	اأكله	مع	اللحـــم.	وكانت	اأيدي	النا�س	قدميًا	متتلـــىء	بالزفر	اأثناء	اأكل	
اللحـــوم	ال�صمينـــة،	وعند	النتهاء	ل	يغ�صلونها،	واإمنا	مي�صحـــون	بها	اأيديهم	وحلاهم	حتى	
تلـــني،	ملا	يعانونه	من	اجلفـــاف	والن�صوفة	اأثناء	ممار�صة	اأعمالهـــم	اليومية.	ويقال:	فالن	
ِزفر	بك�صر	الفاء،	اإذا	كانت	رائحة	ج�صمه	كريه	ب�صبب	عدم	الغت�صال	والتنظيف	ملالب�صه	
وج�صمه.	)128( الزقف:	من	فعل	زقف:	وهو	قذف	ال�صيء	من	واحد	اإىل	اآخر	دون	الوقوع.	
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وقدميـــًا	كنت	اأ�صاهد	العمال	والبنائني	يتزاقفون	اأدوات	البناء	من	الطني	واحلجارة	اأثناء	
ت�صييدهم	البيوت	ومرافقها.	واإذا	ت�صارب	�صخ�س	مع	اآخر،	ثم	رمى	به	بعيد،	اأو	دفعه	من	
مـــكان	مرتفع،	فهو	)مزقوف(.	واإذا	ا�صتخدم	الإن�صان	�صيئًا	ما	حتى	انتهت	�صالحيته،	اأو	

�صار	باليًا	اأو	تالفًا،	فيقال:	اأزقف	به،	اأي	اأرمه	وتخل�س	منه.
)129( زلــ�ق: مـــن	فعل	زلق،	اخلائف	من	عمل	�صيء	ما،	فيقال	ل�صخ�س	انزل	البئر	
اأو	البحر	لل�صباحة،	فيمتنع	من	باب	اخلوف،	فهو	زلوق،	ويقال	فالن	زلق:	اأي	جبان.	ورمبا	
عرفت	يف	اأجزاء	من	ال�صروات	وتهامة	بال�صره،	اأو	�صعف	النف�س	ودناأتها.	)130( الزمال، 
اأو الزاملــة:	انثى	احلمـــار،	وبخا�صة	اإذا	�صارت	قادرة	على	حمـــل	الأثقال،	وا�صتخدامها	
يف	منافـــع	عديـــدة.	والزمال	رمبا	اطلقت	على	من	يعمل	مع	احلمـــار	راكبًا	اأو	ما�صيًا،	مثل	
اجلمال	امل�صافر	مع	جماله	يف	التجارة	اأو	احلج	.	)131( الزند، اأو الزناد:	احلجر	وبخا�صة	
املـــرو	الذي	ي�صرب	بع�صه	بع�س	في�صدر	منه	نار	ت�صتخدم	يف	اإ�صعال	احلطب	قبل	اخرتاع	
الكربيت،	اأو	القداحات	امل�صتخدمة	للغر�س	نف�صه.	ويقال	يف	املثل	)الرجل	يقدح	من	زنده(،	
اأي	الإن�صان	يعتمد	على	نف�صه	يف	جميع	اأموره،	ول	يكون	عالة	على	غريه.	)132( املزودة: 
مـــن	فعل	زود،	وهـــي	كي�س	ي�صع	فيه	امل�صافر	طعامه	ومتاعـــه،	واأحيانًا	تربط	برباط	حتى	ل	
ي�صيع	اأو	ي�صرق	ما	بداخلها.	)133( الزهاب اأو املزهبة: الزهاب	ما	ي�صتعني	به	اجلندي	
اأو	املحـــارب	من	�صالح	يف	حربه	�صـــد	الأعداء،	ويطلق	الزهاب	اأي�صًا	علـــى	اأمتعة	الع�صاكر	
و�صالحهـــم	اأثناء	احلـــروب.	اأما	املزهبة	فهي	املـــزودة	التي	يحمل	امل�صافـــر	اأغرا�صه	فيها.	
)134( الزيزوم: الرجل	ال�صجاع	املقدام	يف	احلروب،	وتطلق	على	من	يقود	اجلماعة	يف	

الأوقات	ال�صعبة	واأوقات	امللمات،	فهو	يت�صف	باجلراأة	وعدم	اخلوف	مما	يواجهه.
4-حروف ال�سني، وال�سني، وال�ساد، وال�ساد، والطاء:

)135( ال�ساقة، اأو على ال�ساقة:	موؤخرة	القافلة،	اأو	من	يتاأخر	من	جماراة	امل�صافرين	
يف	�صفرهـــم،	وذلك	ل�صعفهـــم،	اأو	كرة	اأمتعتهم.	واأحيانًا	ي�صـــاأل	امل�صافر	عن	رفاقه،	بعد	
و�صولـــه	اإىل	حمطات	الراحة	اأو	القامة،	فيقول:	هـــم	يف	ال�صاقة،	اأي	تاأخروا	يف	الطريق،	
وهم	على	و�صول.	ويقول:	هم	يف	�صاقتي،	اأي	قادمون	يف	الطريق.	)136( ال�سب: من	فعل	
�صـــرب،	اأي	راقـــب،	وهو	العني	الذي	يتـــوىل	مراقبة	اأو	حرا�صة	�صيء	مـــا،	واأ�صحاب	املزارع	
قدميـــًا	ي�صـــربون	)يحر�صون(	مزارعهـــم	من	الل�صو�س	حتـــى	ل	يعتدوا	عليهـــا	يف	الليل.	
والعيون	الذين	يتقدمون	اأمام	اجليو�س	يف	احلروب	يطلق	عليهم	)ال�صبارون(،	ومفردهم	
)�صبـــار(.	واإذا	تغريت	الأحـــوال	املناخية،	وا�صتـــد	الربد،	وهطلت	الأمطـــار،	ورمبا	ظهر	
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ال�صبـــاب	فيطلق	على	هذه	الأجواء	ا�صم	)�صربة(	بفتح	ال�صني.	)137( الأ�سحم: من	فعل	
�صحم،	الإن�صان	اأو	احليوان	الأ�صمر	الذي	مييل	اإىل	ال�صواد.	وكلمة	ا�صحم	ت�صتخدم	للمدح	
اأو	للذم	ح�صب	توظيفها	يف	الكالم،	ومن	تقال	له.	)138( �سع�سع، اأو ي�سع�سع:	اأي	يتجول	اأو	
يذهب	من	مكان	اإىل	اآخر	بدون	فائدة،	اأو	على	غري	هدى.	فيقال:	)فالن	ي�صع�صع	بنف�صه(،	
اأي	�صيعهـــا	ب�صبب	كـــرة	�صريه	وجتواله	بدون	هـــدف.	)139( ال�سعليــة، اأو ال�سعل�ل:	اأي	
الغـــول،	وهـــو	حيوان	وهمـــي،	اأو	من	اجلان	يخوفون	بـــه	الأطفال	يف	الليـــل،	اإذا	متادوا	يف	
ازعاج	اأهاليهم.	وكان	عند	كثري	من	كبار	ال�صن	)رجاًل	ون�صاءًا(	.	قناعة	اأن	هناك	حيوانًا	
خطـــريًا	يوؤذي	النا�س	وياأكلهم	ا�صمه	)ال�صعلية(،	وكنت	اأ�صمع	ق�ص�س	يف	جمال�س	العامة	
عـــن	هـــذا	احليوان	ال�صخم،	الـــذي	و�صفوه	بالقـــدرة	على	الطريان،	وهنـــاك	من	قال	اأنه	
	ي�صـــري	على	ثالث	اأرجـــل،	ويخرج	من	فمه	نار،	وغري	ذلك	مـــن	اخلرافات	والأ�صاطري)1(.	
)140( ال�سعــن: 	وعـــاء	مـــن	اجللـــد،	اأ�صغر	مـــن	حجم	القريـــة،	يحفظ	فيـــه	احلليب،	اأو	
	اللـــنب،	اأو	املاء.	وي�صتخدم	حلفظ	بع�س	الأغرا�ـــس	الأخرى	مثل	النقود،	والطعام	وغريه.	
)141( �سقــم، اأو م�سق�م:	ال�صخ�س	املري�س	الذي	طال	مر�صه،	وتقال	لالإن�صان	ال�صعيف	
يف	ج�صـــده	ب�صبب	بع�ـــس	الأمرا�س	التي	يعاين	منها.	)142( ال�سلــى:	امل�صيمة	التي	حتمي	
ولد	الإن�صان	واحليوان	يف	بطن	الأم،	وعند	الولدة	يخرج	اجلنني،	وي�صحب	ال�صلى	وينظف	
من	بطن	الأم،	ولو	بقي	�صيء	منه	يف	الداخل	فاإنه	يعود	بال�صرر	على	الأم.	)143( امل�س�ق:	
الع�صـــا	ال�صغـــري،	اأو	متو�صطـــة	ال�صمك	يحملها	راعـــي	الغنم،	اأو	الفـــالح	الذي	ي�صتخدم	
	ال�صواين	يف	ري	مزارعه.	ورمبا	�صميت	)م�صوق(	لأنها	ت�صتخدم	يف	�صوق	الأغنام	والبهائم.	
)144( ال�س�مــة: حالـــة	اإغماء	ي�صيب	الإن�صان	اإذاكان	جائعًا،	اأو	اأكل	طعامًا	غري	نظيف.	
واآثـــار	هذه	احلالـــة	يظهر	اأذاها	وطعمها	يف	الفم،	وقد	يكون	لع�صارة	املعدة	دور	يف	ذلك.	
)145( �سهــى:	اأي	ن�صـــي	من	فعل	�صيء	كان	يجب	عليه	اجنازه،	فاإذا	وعد	�صاحبه	بزيارة،	

ثم	ن�صي	من	هذا	الوعد،	فقد	�صهى	وفات	عليه	الوعد.
)146( ال�ســارة:	مـــن	فعل	�صار،	اأي	الهـــدف	الذي	يرمي	بالبندقيـــة،	اأو	رميا	باليد.	
وال�صـــارة	رمبا	جاءت	مبعنى	العالمة	اأو	احلد	يف	اجلبـــل،	اأو	املزرعة،	اأو	الوادي	وغريها.	
وال�صـــارة	اأي�صًا	الن�صب	الذي	يحدد	للرماة	يف	امليدان	الع�صكري.)147( ال�سبح:	الهيكل،	

		كنـــت	اأ�صمـــع	الكثري	مـــن	الأ�صاطري	والق�ص�ـــس	اخلرافية	التي	يذكرهـــا	بع�س	الـــرواة	يف	جمال�س	النا�س	 	)1(
مبنطقـــة	النما�س	يف	نهايـــة	الثمانينيات	وبداية	الت�صعينيـــات	من	القرن	)14هــــ/20م(.	وكانوا	ي�صتمتعون	
بال�صغاء	وال�صماع	لأولئك	الق�صا�صني،	ومعظم	ق�ص�صهم	كانت	من	اخليال،	ولي�س	لها	وجود	يف	الواقع.
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	اأو	العلـــم	الـــذي	يظهـــر	للمرء	من	�صخ�ـــس،	اأو	حيـــوان،	اأو	خيال	ونحـــوه.	وجمعه:	�صبوح.	
)148( ال�سبــط:	مـــن	فعل	�صبط،	وال�صبـــط	من	اأيام	ال�صتاء،	وهما	اثنـــان:	�صباط	الأول،	
و�صبـــاط	الثـــاين،	وكل	مدة	من	ال�صباطـــني	ثالثة	ع�صر	يومًا،	ولي�ـــس	املق�صود	بذلك	�صهر	
�صبـــاط	الـــذي	ياأتي	بعـــد	كانـــون	الثـــاين	)يناير(.	وت�صمـــى	العـــرب	�صبـــاط	الأول	با�صم	
	)النعائـــم(،	وي�صمـــون	�صبـــاط	الثـــاين	بــــ	)البلـــدة(،	ومـــدة	ال�صباطني	�صديـــدة	الربد.
)149( ال�ُسْخــب:	�صـــم	ال�صـــني	واإ�صكان	اخلـــاء	اللنب	الذي	ينـــزل	من	�صـــرع	البقرة،	اأو	
ال�صـــاة	عنـــد	حلبهـــا.	)150( ال�ســاذي: هو	القـــرد،	ويعرف	اأي�صـــًا	با�صم	الربـــاح،	وكبري	
القـــرود	يعرف	با�صم	)م�صعود(.	)151( ال�ساذليــة:	تطلق	على	�صرب	القهوة.	ويذكر	اأن	
رجـــاًل	من	اأهـــل	اليمن	يدعى	ال�صاذيل	هـــو	اأول	من	فطن	اإىل	اأن	القهـــوة	ت�صيب	�صاربها	
بالتنبيه	وطرد	النوم،	فن�صبت	اإليه،	واأ�صبحت	تعرف	بـ	)ال�صاذلية(	)1(.	)152( �سربك اأو 
ت�سربك:	اأي	وقع	اأو	دخل	ال�صخ�س	يف	اأمور	مت�صعبة	ومت�صابكة.	واإذا	التفت	اخليوط	على	
بع�صهـــا	وتداخلـــت،	يقال	عنها	ت�صربكـــت،	اأي	تداخلت.	)153( ال�سطيــة:	األية	الإن�صان،	
	وال�صطايـــا	الآليتان.	ويف	بع�س	اأجزاء	ال�صروات	تعرف	با�صم	)العفلة(،	وجمعها	عفالت.	
)154( ال�سظيــة:	القطعـــة	ال�صغـــرية	التي	تك�صر	من	احل�صاه	الكبـــرية،	وعندما	يتفجر	
ال�صـــاروخ	اليوم	يتقطع	اإىل	�صطايا	متفاوته	يف	الكـــرب	وال�صغري.	)155( �سعرت:	اأي	فرق	
	اأو	بـــدد.	فيقـــال	فالن	�صعرت	مالـــه،	اأي	�صيعه	وبـــدده،	ويقال	ت�صعرت	النا�ـــس،	اأي	تفرقوا.	
 )156( �سع�ســع، اأو يت�سع�ــس:	يظهـــر	عليـــه	النب�صـــاط	والفـــرح.	ويقـــال	فـــالن	مت�صع�ـــس	
	اأو	م�صع�س،	اأي	مب�صوط،	وال�صع�صوع	من	النا�س،	اأي	اللطيف،	و�صاحب	روح	ومعنويات	عالية.	
)157( ال�سكــم:	اإذاو�صـــع	اللجـــام	يف	فـــم	الفر�س	اأو	احلمـــار	فهو	م�صكـــوم.	واإذا	جتاوز	
	�صخ�ـــس	يف	القول	اأو	احلديث،	وظهر	من	يوقفـــه،	وي�صكته،	فيقال:	قد	�صكمه،	اأي	اأ�صكته.	
)158( ال�سكــ�ة:	قربـــه	�صغـــرية	م�صنوعـــة	مـــن	اجللـــد،	وت�صتخـــدم	خل�ـــس	اللنب	حتى	
ي�صتخل�ـــس	الزبد.	وظهـــر	يف	بداية	القرن	)15هــــ/20م(	�صكا	م�صنوعـــة	من	احلديد	،	
وحلـــت	حمل	�صكوة	اجللـــد.	)159( ال�سمخــ�ط:		ورمبا	قيل	�صمحـــوط:	الرجل	الطويل،	
وج�صمه	متنا�صق،	فال	�صمني	ول	�صعيف،	ول	يخلو	من	الن�صاط	والقوة.	وجمعه	�صماخيط،	
اأو	�صماحيـــط.	)160( �سماريــخ: اجلبـــال	ذات	الأطـــراف	الدقيقة	العاليـــة،	ويقال	جبال	
م�صمرخـــه،	اأي	لهـــا	فـــروع	�صخرية	متعـــددة.	وتوجد	جبـــال	كثرية	م�صمرخـــات	يف	عموم	

		هـــذا	الكالم	يحتـــاج	اإىل	برهان	ودليل،	والباحث	يف	كتب	الرتاث	يجـــد	اأن	هناك	ع�صرات	الكتب	والبحوث	 	)1(
التـــي	حتدثت	عن	�صرب	القهوة،	وذكر	�صلبياتها	واإيجابياتها.	وهناك	ع�صرات	الأقوال	والآراء	التي	اأدىل	بها	

بع�س	العلماء	حول	�صرب	القهوة	وفوائدها	واأ�صرارها.
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ال�صـــروات	املمتدة	مـــن	الطائف	اإىل	ظهران	اجلنوب،	كمـــا	اأن	منطقة	تهامة	وال�صدار	ل	
تخلـــو	الأخرى	من	هذا	النـــوع	من	اجلبال.ويف	�صمال	�صروات	زهـــران	جبال	تعرف	با�صم	
)�صمرخ(،	وذلك	لدقة	روؤو�صها	وتعددها. )161( ال�سهاب، اأو امل�سهاب:	قطعة	خ�صب	يوقد	
النار	يف	طرفها،	وت�صتخدم	لال�صاءة	يف	الليل،	وقد	يرمي	بها	على	الأعداء	وقت	احلروب.
)162( �ســاط:	تقـــال	للرجـــل	القوي	الـــذي	يراأ�س	قومـــه	بنوع	من	القـــوة	والق�صوة،	
وقـــد	يو�صلهم	اأحيانًا	اإىل	العياء	والرباك.	و�صاطـــت	اأو	)�صاطت(	املراأة	الع�صيدة،	اإذا	
حركتهـــا	بامل�صـــواط	وهي	على	النار	حتـــى	تن�صج.	وقد	تقال	يف	ميـــدان	احلرب،	اإذا	هزم	
فريق	الآخر،	واأ�صرفوا	يف	قتلهم	وتدمري	ممتلكاتهم،	فيقال:	قد	�صاطوهم،	اأي	اأهلكوهم.	
)163( �سابــى:	اإذا	تـــرك	باب	املنـــزل	اأو	الغرفة	مفتوحـــًا	قلياًل،	فيقال:	بـــاب	م�صابى،	
واإذا	�صيـــد	البيـــت،	وتـــرك	ال�صقف	مائاًل	قلياًل	حتـــى	ل	يقف	عليه	ماء	املطـــر،	فهو	اأي�صًا	
�صقف	م�صابي.	)164( ال�سدف، وقال اأي�سًا ال�سدف:	بقلب	ال�صني	اإىل	�صاد،	اأو	العك�س،	
وهـــو	النور	القليـــل،	والظلمة	اخلفيفة.	وعندما	يبداأ	�صعاع	النـــور	يزاحم	ظلمة	الفجر،	يقال:	
جـــاء	ال�صدف،	ويق�صد	بذلك	جميء	�صوء	النهـــار.	)165( ال�ساط�ر، ويلفظ ال�ساط�ر:	
	�صكـــني	كبـــرية	وقوية	يك�صـــر	بها	اجلزار	عظـــام	الذبيحة	مـــن	الأغنام،	والأبقـــار،	واجلمال.	
)166( ال�سفريــة، اأو ال�سفر: قدر،	اأو	قدور	م�صنوعة	من	النحا�س	الأ�صفر.	كانت	جتلب	
مـــن	اأ�صواق	احلجاز،	وت�صتخدم	لطهـــي	الأطعمة،	يف	املنازل،	وبع�ـــس	اأنواعها	كبرية	احلجم	
لطهي	الذبائح	من	ال�صان	والأبقار.	)167( امل�س�اط، اأو امل�س�اط:	ع�صا	تتفرع	يف	الراأ�س	
اإىل	فرعـــني،	وت�صتخدم	ل�صوط	الع�صيدة	وهي	تطهى	على	النار.	والعود	الذي	حترك	به	النار	
اأثناء	ا�صتعالها،	يطلق	عليه	يف	بع�س	اأجزاء	من	ال�صروات	وتهامة	)امل�صواط(	اأو	)امل�صواط(.
)168( ال�سر�ــس:	اأي	احلجر	البارز	يف	اجلبل	اأو	الـــوادي،	واأحيانًا	عند	حفر	الآبار،	
اأو	بنـــاء	البيوت	يظهر	حجر	بارز	اأثناء	احلفر،	يقال	له	)�صر�س(.	ويقال	فالن	�صر�س	يف	
قومـــه،	اأي	ركـــن	رئي�صي	يف	جماعته	ملا	يت�صف	به	من	القوة،	اأو	احلكمة،	اأو	الكرم،	اأو	غري	
ذلـــك	من	ال�صفات	احلميدة.	ولهذا	�صبهـــوه	بال�صر�س	اجليد	يف	فم	الإن�صان	الذي	يعتمد	
عليـــه	يف	طحن	الأكل	خالف	الأ�صنان	ال�صعيفـــة.	)169( �سف:	اإذا	عا�س	اإن�صان	يف	كنف	
اأو	حمايـــة	ان�صان	اآخر،	يقال:	اأنه	يعي�س	يف	�صفـــه.	فالولد	يعي�س	يف	�صف	والده،	والزوجة	
تعي�س	يف	�صف	زوجها.	)170( �س�ى: اأي	عاد	اإىل	منزله	اأو	مقر	اإقامته.	وت�صتخدم	للدابة	
ال�صائعـــة،	وعند	العثور	عليها	فهو	ي�صويها،	اأي	يجدهـــا. )171( ال�سيم:	الأذى،	اأو	الأمل	
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النف�صـــي	اأو	اجل�صـــدي.	واإذا	كان	الإن�صان	يعاين	من	ظلـــم	اأو	ا�صطهاد	فرد	اأو	جماعة	فهو	

على	�صيم	وا�صطهاد.	)172( ال�سني:	املق�صود	بذلك	ال�صاأن،	وجمعها	�صيان.	
)173( طاخ طيخ:	يق�صد	بذلك	ال�صرب	امل�صتمر	على	اجل�صم،	واأحيانًا	يقال	ل�صوت	
البنـــادق	واملدافع	عندما	ت�صـــدر	منها	طلقات	ناريـــة	متتالية.	)174( الطــار اأو الطارة: 
الأوىل:	الـــدف،	الطبـــل	الـــذي	ي�صـــرب	يف	الأعرا�س	واحلفـــالت	الجتماعيـــة،	والطارة:	
مقـــود	ال�صيـــارة،	كان	الأوائـــل	يقولـــون	لقائد	ال�صيـــارة	اأثناء	جميئها	اإىل	مـــدن	وحوا�صر	
	تهامـــة	وال�صراة،	هـــو	�صواق	طارة،	اأي	ال�صائق	الذي	يجل�س	علـــى	مقود	ال�صيارة	ويقودها.	
)175( طافــت عليــه:	اأي	خدع	وغـــرر	به،	فاإذا	�صخ�س	تعامل	مع	اآخـــر،	وعمل	على	اأخذ	
موافقتـــه	على	اأمـــر	ل	يريده،	اأو	اأخذ	منه	قـــوًل	اأو	ماًل	باخلداع	والتحايـــل،	فيقال	طافت	
عليـــه،	اأي	مرت	على	املخـــدوع	دون	اأن	يدرك	اأو	ينتبه.	)176( الطبــة:	من	فعل	طب،	اأي	
وقـــع،	اأو	�صقط	من	مكان	مرتفع.	ويقال:	فالن	طب	املدينـــة	اأو	ال�صوق،	اأي	دخله،	اأو	و�صل	
اإليه.	وت�صتخدم	لالختيار،	فاإذا	كان	هناك	�صلع	عديدة	واأحيانًا	متقاربة	ومت�صابهه،	فيقال	
للزبون	)طب	واخرت(،	اأي	انظر	اأو	ادخل	واخرت	ما	تريد. )177( الطبخة:	من	فعل	طبخ،	
وهـــي	الوجبة	من	اللحم	والأرز	اأثناء	اإعدادها	وجتهيزهـــا،	وقد	يهدى	الرجل	جاره	قطعًا	
	مـــن	اللحم،	ويقول	له	هذه	طبخـــة	لك	واأهلك.	ويقال	للكميـــة	القليلة	من	النب	)طبخة(.	
)178( الطبــق:	غطـــاء	الأناء،	ويقال	لل�صحـــن	امل�صنوع	من	اخلو�س،	الـــذي	يو�صع	فيه	
اخلبـــز	بعد	اعداده	وهناك	من	ي�صميـــه	)مطرح(.	والأناء	اأو	القـــدر	املطبق،	اأي	املغطى.	
واملطبقيـــة:	اإناء	من	املعدن	�صغريًا	اأو	متو�صط	احلجم،	ولها	غطاء	معدين	حمكم،	تو�صع	
فيها	الن�صاء	واأحيانًا	الرجال	بع�س	الأغرا�س	اخلا�صة	من	الأطياب	واأدوات	الزينة	وغريها.	
والـــذي	يقفـــل	ال�صيء	بقوه	مثل	الباب	وغريه،	فهو	يطبقـــه،	اأي	يغلقه.	وهناك	نبات	ي�صمى	
)الطبـــاق(	والطبيق:	ال�صوت	الـــذي	ي�صدر	عن	�صيء	ما،	مثل	�صوت	النعال	اأثناء	امل�صي.	
ومـــن	ي�صدر	منه	حديث	فيه	مبالغـــة،	اأو	غري	مفيد،	فيقال	له	اتركنا	اأودعنا	من	طبيقك،	
اأي	ثرثرتك	وكذابك.	)179( طحم�ر:	الفرخ	ال�صغري	من	الدجاج	والطيور،	وتطلق	على	
الطيور	ال�صغرية	اأثناء	خروجها	من	بي�صها،	وقبل	قدرتها	على	امل�صي.	)180( طحط�ح: 
و�صـــف	للرجل	القوي	ال�صديـــد	يف	املواقف	ال�صعبة،	ويقال	لل�صجـــاع	)طحطوح(	لقدامه	
وعـــدم	خوفه.	)181( الطخ:	ال�صرب	على	الوجه	اأو	الراأ�ـــس،	ويقال	لل�صرب	بالبندق،	اأو	
امل�صد�ـــس	)الطـــخ(.	)182( اأطرى:	اأي	ذكر،	ويقال	فالن	مل	يطـــرى	فالن،	مل	يذكره،	اأو	
فالن	يطرى	فالن	من	وقت	لآخر،	اأي	يذكره	ويتحدث	عنه.	والطرى:	اجلديد	اأو	الطازج.	
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)183( الطربقــة: ا�صدار	�صوت	بال�صرب	اأو	الدق	على	الطبل،	اأو	على	�صيء	ت�صدر	منه	
اأ�صوات	م�صموعـــة	اأثناء	�صربه.	والطربقة	غري	حمببة	عند	عامة	النا�س،	ملا	ي�صدر	عنها	
مـــن	اأ�صوات	مزعجة.	)184( الطربال، اأو امل�سمع:	قما�ـــس	�صميك	مينع	البلل	والرطوبة،	
وتغطـــى	به	الب�صائع	داخل	ال�صيارات،	اأو	الب�صائـــع	يف	الأ�صواق	املك�صوفة	ليقيها	من	نزول	

املطر.	وهناك	من	ي�صميه	اأي�صًا	)�صراع(.
)185( الطــرح، اأو املطارحــة:	اأي	امل�صارعـــة،	وتعـــرف	اأي�صـــًا	بــــ	)املعاركـــة(.	كنا	
ن�صاهـــد	الكثري	من	ال�صباب	يف	اأفنية	املنازل	يتطارحون،	ويتفرج	عليهم	بع�س	امل�صاهدين	
مـــن	رجال	ون�صـــاء	القرية	اأو	احلـــي.	)186( طر�ــس:	اأي	�صافر	يبحث	عـــن	رزقه،	ويقال	
لل�صفـــر	)مطرا�س(،	وللم�صافر	)طار�س(.	والأفراد	الذين	يخرجون	من	مكان	لآخر	وقت	
احل�صـــاد	يبحثـــون	عن	املزارعني	الذيـــن	يت�صدقون	عليهم	يعرفـــون	با�صم	)الطرو�س(.	
)187( الطرطعــة:	اأي	املفرقعـــات	النارية	التي	ت�صتخدم	للعب	واملـــرح.	ويقال	لل�صخ�س	
الـــذي	ي�صيبه	اخلوف	والهلع	من	اأمر	ما،	يطرطـــع،	اأي	ي�صيبه	الرعب	وال�صطراب	مما	
�صمع	اأو	راأى.	)188( طرف، اأو طارفة:	هو	ال�صديق	اأو	الأ�صدقاء.	كنا	ن�صمع	كبار	ال�صن،	
اأو	الأعيـــان	اأو	ال�صيوخ	يف	القريـــة	اأو	الع�صرية	يقولون	على	اأهل	القرية	اأو	الع�صرية	الأخرى	
هـــم	طوارفنـــا:	اأي	اأعواننـــا	واأ�صدقائنا.	و�صاهدنـــا	يف	الوثائق	املحليـــة	واخلطابات	التي	
كان	يكتبهـــا	امللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	اآل	�صعـــود	اإىل	اأعيان	القبائل	و�صيوخها	يف	
بلـــدان	تهامة	وال�صـــراة	والأمراء	وغريهم	م�صطلح	)الطارفـــة(	اأو	)الطوارف(	ويق�صد	
بذلـــك	اأهل	القرى	اأو	الع�صائر،	اأو	القبائل	التي	يكتب	اإىل	اأعيانها	اأو	�صيوخها،	ورمبا	قال:	
طارفتنـــا	قادمـــة	اإليكـــم،	اأي	اأ�صحابنا	يف	طريقهم	اإليكـــم.	)189( الطــرق اأو الطرقي: 
امل�صافر،	اأو	�صالك	ال�صبيل	دون	توقف.	وقد	يطلب	من	امل�صافر	الراحة	والنوم،	فيقول	)اأنا	
طرقي(	اأي	�صوف	اأ�صتمر	يف	�صفري،	ولن	اأتوقف.	والطرق:	نوع	من	الغناء،	اأو	ال�صعر	الذي	
يوؤدي	بطريقة	معينة،	والذي	ميار�صه	يكون	ذا	�صوت	جميل،	حتى	ي�صنف	اآذان	من	ي�صتمع	
اإليـــه.	)190( ط�س:	خرج	الرجل	من	رفاقـــه	اأو	قومه	وابتعد	عنهم.	ويقال	لل�صخ�س	غري	

املرغوب	فيه	)ط�س	من	هنا(	اأو	)ط�س	عنا(،	اأي:	فارقنا	وابعد	عنا.
)191( الط�ســت:	نـــوع	مـــن	ال�صحون	املعدنيـــة،	ذات	اأحجـــام	كبـــرية	اأو	متو�صطة.	
وت�صتخـــدم	لغ�صيل	املالب�س،	اأو	تقدمي	الطعام،	واأغرا�ـــس	اأخرى	عديدة.	وما	زلنا	ن�صاهد	
منـــاذج	من	الط�صـــوت	القدمية	يف	بع�س	املتاحف	الرتاثية	يف	مدن	وقرى	الباحة،	وع�صري،	
وجـــازان،	وجنـــران. )192( ط�ــس، اأو ط�سر:	اأي	رمى	املاء	على	نف�صـــه،	اأو	على	الآخرين،	
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ويقـــال:	ل	تط�س،	اأو	تط�صر	املـــاء:	اأي	ل	تنره	وت�صيعه.	واإذا	طفاأ	ال�صيء	على	�صطح	املاء،	
فهـــو	مط�صي.	)193( الطفق، اأو املطف�ق: العجـــول	يف	اأقواله	واأفعاله،	ول	يح�صب	لالأمور	
ح�صـــاب،	وهذه		�صفة	ذميمة،	لأن	عاقبتها	غري	حميدة.	)194( طال:	اأي	دهن	املنزل	من	
الداخـــل	اأو	اخلارج،	وتقال	عندما	تطلى	الإبـــل	بالقطران	اإذا	دخل	بها	مر�س	اجلرب،	اأو	
اأي	تقرحـــات	جلدية	اأخـــرى.	)195( طمر:	تقـــال	لل�صخ�س	اإذا	دخل	يف	مـــكان	ما	بدون	
ا�صتئـــذان.	واحلفرة	اأو	البئر	تطمـــر،	اإذا	دفنت	بالرتاب	حتى	متتلى.	)196(:	الطنجرة:	
الوعاء،	اأو	القدر	الذي	ي�صتخدم	يف	الطهي،	واأحجامه	متعددة،	ومل	نعد	ن�صمع	هذه	املفردة	
علـــى	الطالق. )197( ط�ي الآبار:	اأي	بنـــاء	جوانب	البئر	باحلجارة	حتى	ل	تنهال	فيها	
الأتربة.	وال�صائر	يف	اأنحاء	تهامة	وال�صراة	ي�صاهد	ع�صرات	الآبار	التي	يعود	تاريخ	بع�صها	
اإىل	مئـــات	ال�صنـــني،	وهي	مبنية	ب�صـــكل	جيد،	واجلزء	العلوي	من	الآبـــار	هو	الذي	يطوى.	
)198( املطي�ر:		وهو	العنيف	يف	تعامالته،	فهو	يت�صرف	مثل	املجنون،	ويطلق	عليه	كلمة	
)املطيور(.وهنـــاك	رجال	اأ�صماوؤهم:	الطري،	اأو	الطائـــر،	اأو	املطيور،	اأو	الطيارة	وغريها	

من	الأ�صجار)1(.
5-حروف الظاء، والعني،والغني، والفاء:

)199( الظلف:	اجلزء	املتقدم	يف	اأقدام	الأغنام،	اأو	البقر،	وهي	مبثابة	الأ�صابع	يف	
رجـــل	الإن�صان.	ويقال	�صاة	اأو	بقرة	ظلفاء:	اأي	ذات	اأظالف	كبرية.	)200( عان اأو عانه: 
يق�صد	بها	انظر	اأو	�صف،	جاءت	من	كلمة	)عاينه(،	من	النظر	واملعاينة.	)201(: عباه: 
اأي	ي�صبـــه،	اأو	مثلـــه،	تقال	اإذا	�صبـــه	�صيء	باآخر	فيقـــول	عباه(.	)202( عــبي، اأو عابر: 
امل�صافـــر	يف	الطريـــق	بـــدون	توقف.	وعابر:	تطلـــق	على	الطار	اخل�صبـــي	يف	فتحة	الباب،	
ويركب	الباب	يف	اأحد	جوانب	العابر	حتى	ي�صبح	�صاحلًا	لال�صتخدام	اأثناء	القفل	والفتح.	
)203( العتــم، اأو العتمــة:	الأول	�صجـــر	بري	يوجد	بكرة	يف	الأجـــزاء	الغربية	من	جبال	
ال�صروات	املمتدة	من	الطائف	اإىل	تهامة	ع�صري	وقحطان.	ومفرد	العتم	)عتمة(.	والعتمة:	
الظلمـــة	يف	الليل،	ويقال:	�صـــالة	العتمة:	اأي	�صالة	املغرب،	اأو	الع�صاء.	)204( عثى فيه:	
ال�صـــيء	اإذا	ا�صتخـــدم	بطريقة	غري	مرتبة	و�صليمة.	فيقال:	عثـــى	الطالب	بكتبه	واأقالمه،	

		نالحـــظ	اأ�صمـــاء	اأفراد	واأُ�صر	كثرية	يف	بلدان	تهامة	وال�صراة،	وهي	ماأخوذة	من	الطبيعة	مثل:	اأ�صماء	بع�س	 	)1(
اجلبال	وال�صعاب،	والأ�صجار،	واحل�صون،	والطيور،	واحليوانات،	والأودية،	والقرى،	واملدن	وغريها.	وناأمل	
اأن	نـــرى	باحثًا	جـــادًا	يدر�س	اأ�صول	اأ�صماء	الأعـــالم	الب�صرية	والطبيعية	يف	مناطق	ال�صـــروات	وتهامة	وهذا	

املو�صوع	جدير	بالدرا�صة	يف	بحوث	عديدة.
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اأي	نرهـــا	واأ�صـــاء	ا�صتخدامها.	واإذا	�صـــرب	�صخ�س	اآخر	بطريقة	عنيفـــة	وقوية،	فيقال:	
)عثـــى	فيه	بالعقوبـــة	وال�صرب(. )205( عــج، اأو عجــاج:	دخان	النـــار	عندما	يت�صاعد	
يف	اجلـــو	اأثناء	احراق	احلطـــب.	وعجاج:	الأعا�صري	التي	ت�صطحب	معهـــا	اأتربة	وغبارًا.	
ومـــن	اخلرافات	التي	كنت	ا�صمعها،	اإذا	�صاهـــدوا	الأعا�صري	تتحرك	وترتفع	عن	الأر�س،	
يقولـــون	هذا	جان	يتحرك،	وهذه	اأقوال	غري	�صحيحة،	واإمنا	هي	رياح	قوية،	ب�صبب	بع�س	
الأحوال	اجلوية،	حتمل	معها	اأتربة	واأوراق	ال�صجر	وتنقلها	من	مكان	لآخر.	)206( الِعّد:	
بك�صر	العني	وت�صديد	الدال،	كلمة	تطلق	على	البئر	غزيرة	املاء،وجمعها	)عدود(.	والعدة:	
اأدوات	الفـــالح	التي	ي�صعها	على	البئر	اثناء	ا�صتخدام	ال�صواين	يف	ري	املزارع،	وت�صتخدم	
لالأواين	املنزلية	يف	املطبخ،	اأو	جهاز	اجلمل	اأو	احلمار	اأثناء	حتميلها	وا�صتخدامها	يف	نقل	
بع�ـــس	الأغرا�س. )207( العدله، اأو املعــدال:	الأول:	وعاء	م�صنوع	من	اجللد	تخزن	فيه	
احلبـــوب	يف	املنازل،	وتتفـــاوت	اأحجامه	بني	ال�صغري	والكبري.	واملعـــدال:	يقدم	اإذا	جرى	
�صجـــار	بني	فرديـــن،	اأو	فئتني	من	النا�س،	ثم	جاء	من	ي�صلح	بينهـــم،	فيقال	كل	واحد،	اأو	
جماعة	تقدم	معدال	للم�صلحني.	واملعدال	غالبًا		من	ال�صالح	مثل	البنادق،	اأو	امل�صد�صات،	
اأو	ال�صيوف.	واإذا	ُقدم	هذا	املعدال	يتم	احلديث	والعمل	على	ال�صلح،	ومن	يقع	عليه	اخلطاأ	
يخ�صـــع	للعقاب	بذبح	الذبائـــح،	اأو	تقدمي	ق�صم،	اأو	ما	يفر�س	عليه	من	قبل	امل�صلحني)1(.	
)208( العرب:	م�صطلح	يقال	على	اأي	فئة	من	النا�س،	وهي	كلمة	جمازية.	تقال	لالأفراد	
مـــن	القرية،	اأو	الع�صـــرية،	اأو	القبيلة،	ويق�صد	بذلك	الب�صـــر،	اأو	النا�س.	فيقول	ال�صخ�س	
	للمجموعـــة:	�صـــالم	عليكم	يـــا	عرب،	اأو	كيف	حالكـــم	يا	عرب،	اأي	�صـــالم	عليكم	يا	قوم،	

اأو	يا	نا�س.
)209( الِعــْرد:	ك�صـــر	العـــني،	واإ�صكان	الـــراء،	ال�صخ�س	الكبري	والقـــوي	يف	ج�صده،	
وتقـــال	اأحيانًا	للرجل	الذي	يتحرك	ويعمل	معظم	وقته	بجـــد	واجتهاد.	)210( العري�س:	
بنـــاء	من	احلجـــر،	اأو	الطـــني،	اأو	الق�س.	يوجـــد	�صمن	مرافـــق	املنزل،	وي�صتخـــدم	�صكنًا	
للحيوانـــات،	اأو	خمزنـــًا	لالأعالف،	اأو	احلبـــوب،	وت�صتعمله	بع�س	الأ�صر	جمل�صـــًا	اأو	�صكنًا	

	يوجد	يف	عموم	بالد	ال�صروات	وتهامة	الكثري	من	الأعراف،	والتقاليد،	والعادات	التي	كان	ميار�صها	النا�س	 	)1(
قدميـــًا	يف	حياتهم	العامة	واخلا�صـــة.	والكثري	منها	انقر�س،	ومل	يعد	لهامكان	اأو	ذكر.	والأجيال	احلديثة	ل	
تعرف	عنها	�صيئًا،	وهي	جزء	رئي�صي	من	تاريخ	وح�صارة	الآباء	والأجداد.	والواجب	على	املوؤرخني	والباحثني	

ومراكز	البحوث	العلمية	جمعها،	وبحثها،	وتوثيقها.	
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لأفرادهـــا)1(.	)211( الِعْرقاة:	ك�صر	العني	واإ�صكان	الراء	قطعتان	ق�صريتان	من	اخل�صب	
تو�صـــع	اإحداهما	على	و�صط	الأخرى	على	هيئـــة	ال�صليب،	وتثبت	يف	اأعلى	الغرب	اأو	الدلو	

ثم	يربط	بها	احلبل	يف	الو�صط	منها	اأثناء	ا�صتخراج	املاء	من	البئر.
)212( العرقــ�ب:	موؤخـــرة	القـــدم	يف	الإن�صـــان.	وتطلـــق	اللفظـــة	علـــى	الطريق	اأو	
امل�صلـــك	ال�صعـــب	يف	اجلبـــل،	اأو	الـــوادي،	اأو	اله�صبـــة،	ويواجه	من	ي�صلكـــه	م�صقة	كبرية	
ل�صعوبـــة	ت�صاري�صه. )213( العرو:	تقال	لظهر	احلمار	اأو	اجلمل	عندما	يكون	خاليًا	من	
	اأي	جهـــاز،	كالرحـــل	وغريه.	فيقـــال	)ركب	على	احلمار	عرو	(،	اأي	بـــدون	�صداد	اأو	رحل.
)214( العــزوة:	اأي	الأقـــارب	من	الأ�صـــرة،	اأو	الفخذ،	اأو	الع�صـــرية.	فيقال:	عزوة	فالن،	
اأي	قومـــه.	وكان	بع�ـــس	الرجال	قدميًا	يكر	من	زواج	الن�صـــاء	حتى	ياأتي	له	اأبناء	كثريون،	
واإذا	�صئـــل	عـــن	ال�صبب	يقول	اأريد	عزوة	كبـــرية	من	الأبناء	والأقـــارب	وغريهم.	واعتزى	
الرجل	يف	قومه،	اأي	طلب	منهم	الن�صرة	وامل�صاعدة	يف	ما	يدعوهم	اإليه،	وغالبًا	ما	تقع	يف	
احلـــروب	والعتداءات	من	فرد	اأو	اأفـــراد	على	اآخرين	)215( العزاز: الأر�س	املر�صو�صة	
ال�صديـــدة.	فيقال:	�صيد	منزلك	على	اأر�س	عزار،	اأي	�صلبة	وقوية.	)216( ع�س:	اإذا	�صار	
ال�صخ�ـــس	يتفقـــد	�صيئًا	ما	يف	الليـــل	فهو	يع�صه.	ويقال	ع�س	الرجل	املـــكان،	اأو	املزرعة،	اأو	
املنزل،	اأي	ذهب	اإليه	وجتول	يف	اأرجائه	لريى	حالته.		)217( الُع�سر:	تقال	لل�صخ�س	غري	
الكفـــوؤ	يف	اأقوالـــه	واأفعاله،	فـــاإذا	قالوا:	رجل	ُع�صر،	اأي	ل	يعتمد	عليـــه	يف	�صيء،	وقد	تقال	
اأي�صًا		للبخيل.	والع�صر	نبات	بري،	وله	ثمر	مكور،	ويوجد	بكرة	يف	بالد	ال�صروات	املمتدة	
مـــن	الطائف	حتـــى	بالد	ع�صـــري)2(.	)218( الع�سرق:	نبـــات	ي�صتخـــدم	لتنظيف	البطن،	
ويعـــرف	اأي�صًا	با�صم	)ال�صنا(،	يوجـــد	بكرة	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	القريبة	من	الطائف	
ومكـــة.	واأ�صارت	اإليـــه	بع�س	امل�صادر	التاريخية	احلجازية،	وبينـــت	اأماكن	وجوده،	وطرق	
ا�صتخدامـــه.	كمـــا	ذكرته	بع�س	الكتـــب	والبحوث	الطبيـــة	احلديثـــة.	)219( املعا�سد، اأو 
املعا�سيــد:	نوع	من	احللي	املعدنية	كالأ�صاور	تلب�صها	املراأة	يف	ع�صدها.	والع�صيد:	اأ�صجار	

	تتنـــوع	العمارة	ومواد	البنـــاء	يف	مناطق	تهامة	وال�صراة،	وتتفاوت	اأو�صاع	الأفـــراد	والأ�صر	يف	نوعية	بيوتها،	 	)1(
وطرق	ا�صتخدامها.	ويف	املا�صي	كانت	اأحوال	النا�س	القت�صادية	�صعبة،	فال	ميلكون	منازل	كبرية	اأو	فارهة،	
ومعظمهـــم	يعي�صـــون	حياة	الكفاف	يف	غرف	اأو	منازل	�صغرية	وحمـــدودة.	واإذا	وجد	من	يعي�س	يف	ق�صور	اأو	

منازل	كبرية	فهم	قلة	من	الأعيان،	اأو	الأغنياء،	اأو	الأمراء	و�صيوخ	القبائل.
	يوجـــد	يف	بـــالد	ال�صـــراة	وتهامة	مئـــات	الأنواع	مـــن	النباتات	وال�صجـــريات	ال�صغرية	والكبـــرية.	وكثري	من	 	)2(
هـــذه	الأ�صجار	تعمر	مئـــات	ال�صنني.	واأبو	حنيفة	الدينوري	)من	اأهل	القـــرن	الثالث	الهجري(	األف	كتابًا	يف	
ع�صـــرة	جملـــدات	عن	النباتات	يف	جزيرة	العرب،	وجميع	النباتات	املذكورة	يف	هذا	ال�صفر	توجد	يف	�صروات	

الطائف،	والباحة،	وع�صري،	وما	جاورها.



213الق�سم الثالث : درا�ســات فــي لغــــة تهامـــة وال�ســــــراة
واأوراق	واأغ�صـــان	جتمع	من	اجلبال	والأودية	وتعطى	علفـــًا	للحيوانات	وبخا�صة	اجلمال.	
والع�صيد:	الأخ	الذي	يولد	بعد	�صقيقه،	فيقال:	فالن	�صقيقي	وع�صيدي.	)220( الع�ساة: 
تطلق	على	النبات	العطري	مثل	الريحان،	وال�صيح،والوزاب	وغريه.	وتقال	لبع�س	الأ�صجار	
الكبرية	ذات	الأ�صواك	احلادة،	واإذا	قطعت	بع�س	الأغ�صان	من	الأ�صجار	الكبار	وال�صغار	
ت�صمـــى	اأي�صًا	)ع�صاة(.	)221( العطبة: القطعة	مـــن	القطن،	ورمبا	اأطلقت	على	قطعة	
القما�س	ال�صغرية	التي	ت�صتخدم	يف	عالج	اجلروح	ونحوها.	وجمع	العطبة	)عطب(،	وهو	
القما�ـــس	من	ال�صـــوف،	اأو	القطن.	)222( العطــن:	مبارك	اجلمـــال،	اأو	زرائب	الأغنام	
التـــي	يجتمع	فيها	روثها،	فتكون	لها	رائحة	من	ذلك،	ويقال	له	معطن	اأو	معطان،	وجمعه:	
معاطن.	والعطنـــة	اليوم	املمطر	البارد	الذي	ي�صيب	الأر�ـــس	بالرطوبة.	)223( عفارم: 
كلمة	فار�صية	اإنتقلت	اإىل	الرتكية،	تقال	يف	ا�صتح�صان	الفعل،	والت�صجيع	على	العمل	مبثله.	
يقولون	ملن	عمل	عماًل	مميزًا	اأو	جيدًا	)عفارم	عليك(	اأو	)عفارم	عليه(.	)224( عكدة، 
اأو عقــدة، اأو نكــد:	كل	هذه	املفردات	تعني	الإن�صان	الذي	ي�صعب	التعامل	معه،	فهو	�صعب	
يف	الأخـــذ	والعطاء	مـــع	النا�س،	ول	يعجبه	�صـــيء،	ويفهم	الأمور	بطريقة	غـــري	�صليمة،	اأو	
�صحيحـــة.	)225( العكــة:	وعاء	من	اجللـــد	يحفظ	فيه	ال�صمـــن،	وجمعها:	عكاك.	وعك	
ال�صـــيء:	اأي	اإعادة	العمـــل	فيه	من	جديد،	بعد	اأن	كان	قد	انتهـــى	منه.	يقال:	الرجل	يعك	
الـــكالم،	اأي	يردده،	ول	فائدة	من	هذا	الرتديـــد.	)226( الَعْنز:	كناية	عن	الغ�صب،	فاإذا	
كان	هنـــاك	اإن�صان	غا�صب	وهائج	يقال:	جاءته	العنز،	ورمبا	ق�صد	بالعنز	هنا:	ال�صيطان	
اإذا	هيـــج	الإن�صان	وجعله	يف	حالة	غ�صب	�صديدة.	ويقولـــون:	عنزك	نائمة	اأو	�صارحة،	اإذا	
كان	الإن�صـــان	را�صيًا	وطبيعته	الدائمة	الغ�صب	والتوتر.	والعنز	الأنثى	من	املاعز،	والذكر	
ي�صمى	)تي�صًا(.	)227( العان�س:	الناقة	اجليدة	والقوية،	ولي�س	لهذه	املفردة	عالقة	با�صم	
الفتـــاة	العان�س	التي	تاأخر	زواجهـــا.	)228( عنف�س، اأو يتعنف�ــس:	تقال	لالإن�صان	عندما	
يغ�صـــب	اأو	يزعل	لأمر	ما	اأزعجه	اأو	�صايقـــه.	ورمبا	جاءت	مبعنى	يتدلل.	)229( العيبة: 
وعـــاء	من	اجللد،	وجمعها	عيـــاب،	ت�صتخدم	خلزن	التمر	اأو	احلبـــوب،	وغالبًا	تو�صع	على	
اجلمـــال	وهـــي	مملوءة	ببع�س	الأغرا�س	التـــي	يراد	نقلها	من	مكان	لآخـــر.	وقد	�صاهدت	
هذه	الأوعية	عند	الآباء	والأجداد	يف	قرى	حمافظة	النما�س	خالل	الت�صعينيات	من	القرن	

)14هـ/20م(.
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)230( الغبــة:	اأي	و�صـــط	البحر،	يقال:	غبـــة	البئر:	اأي	قاعتهـــا،	اأو	اأ�صفل	�صيء	يف	
عمقها،	وجمعها:	ُغبب،	اأو	)ُغباب(.	ويقال	اأي�صًا	غبة	املعركة،	اأي	اأوج	القتال	يف	احلرب.	
وكلمـــة	)غبيـــب(	تطلق	على	الطعام	البائت،	يـــوؤكل	يف	اليوم	الثـــاين.	)231( الغب�سة، اأو 
الغب�س:	الوقت	الذي	يلي	�صالة	الفجر،	وقبل	طلوع	ال�صم�س.	فيقال:	ذهبت	اإىل	عملي	مع	
الغب�ـــس:	اأي	يف	بداية	ال�صباح	الباكر.	)232( الغبقــة، اأو الغب�ق:	اللنب	الذي	ي�صرب	يف	
اأول	الليل.	ووقت	الغبقة:	من	غروب	ال�صم�س	اإىل	وقت	�صالة	الع�صاء. )233( الغثرية: اأي	
اختـــالط	الأتربة	والغبار	مع	الهواء	يف	اجلـــو.	وتاأتي	مبعنى	خلط	الأ�صياء	ال�صافية	ب�صيء	
كـــدر.	فيقـــال:	فالن	غر	علينا	املاء	ال�صـــايف	الذي	يف	القدر	اأو	الغديـــر،	اأي:اأف�صده	حتى	
اأ�صبح	غري	�صالح	لل�صرب.	)234( الَغْرب:	بفتح	العني	واإ�صكان	الراء،	وعاء	كبري	م�صنوع	
مـــن	اجللـــد،	ي�صتخدم	مـــع	ال�صاقية	لرفع	املياه	مـــن	الآبار	وري	املـــزارع،	وجمعه:	غروب.	
والغـــارب	اأي�صًا	مقدمـــة	ظهر	البعري،	وهو	متقـــدم	على	�صنام	اجلمـــل.	)235( الغرارة: 
وعـــاء	م�صنوع	من	القما�س	اخلفيف	اأو	ال�صميـــك،	واأحيانًا	من	اخلي�س،	ي�صع	فيه	امل�صافر	
اأغرا�صـــه	اإذا	انتقـــل	من	مكان	لآخـــر،	واأحيانًا	حتمل	على	الكتـــف،	اأو	على	ظهور	اجلمال	
واحلمري.	وجمعها:	غرار،	اأو	غرائر.	)236( الغط، اأو الغطط: اأي	النوم	العميق،	فيقال:	
فـــالن	يغط	يف	نومـــه،	اأي	يف	اأوج	مراحل	نومه.	والغطاط:	�صبيـــه	بال�صباب	يف	الأفق	كاأنه	
الدخان.	)237( الغلقة: نبات	بري	�صام،	ل	ياأكله	�صيء	من	احليوانات،	وقد	ت�صتخدم	يف	
طـــالء	الإبل	من	)اجلـــرب(،	و�صررها	اأكر	من	نفعها.	)238( تغلمــط، اأو تغلمق: تطلق	
علـــى	من	يغطـــي	راأ�صه	ووجهه	بـــرداء	اأو	قما�س.	ومن	ي�صعـــى	اإىل	اإخفاء	اأمـــر	ما،	فيقال	
	لـــه:	لقد	غلمطه:	اأي	اأخفاه.	)239( الغم�س:	القـــذى	يف	العني،	وبخا�صة	عند	القيام	من	
النـــوم،	وعنـــد	الو�صوء	وغ�صل	الوجـــه	يف	�صالة	الفجر	يزول	الغم�س	مـــن	العني،	واأحيانًا	
	يظهـــر	يف	العـــني	اإذا	كانـــت	مري�صـــة	اأو	ملتهبـــة.	)240( الغيــل:	بفتـــح	العـــني،	وجمعه:	
غيـــول،	وهو	املاء	اجلاري،	يتكـــون	من	مياه	الأمطار،	وغالبًا	ينقطع	اإذا	احتب�س	املطر	عنه	

�صنة	اأو	�صنوات.	
)241( الَفْتخــة:	بفتح	الفاء	واإ�صكان	التـــاء،	اخلامت	يف	الأ�صبع،	وجمعه:	فتاخ،	كان	
يلب�صـــه	الرجال	والن�صاء	اإىل	عهد	قريب،	وعنـــد	ظهور	اخلوامت	واحللي	اجلديدة،	اختفت	
هـــذه	احللبة،	ومل	تعـــد	ت�صتخدم	حاليـــًا.	)242( الفتيلة، اأو الفتيــل:	الأوىل	خرقة	
يو�صع	جزء	منها	يف	اإناء	مملوء	بالقاز،	وت�صعل	النار	يف	اجلزء	اخلارجي.	وكانت	و�صيلتنا	
الرئي�صيـــة	يف	الإ�صاءة	قدميًا،	وعند	ظهور	الكهرباء	اختفت	يف	املدن	والقرى	املتح�صرة،	
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وبقيـــت	عنـــد	اأهـــل	البادية	حتى	و�صلتهـــم	خدمات	الكهربـــاء.	والفتيل:	نوع	مـــن	البنادق	
القدمية	التي	ميالأ	جوفها	بالبارود،	ثم	ي�صعل	البارود	بوا�صطة	فتيلة	من	القما�س،	وعرفت	
با�صم:	بندق	اأبو	فتيل.	وما	زلنا	ن�صاهد	مناذج		من	هذه	البنادق	يف	بع�س	املتاحف	ال�صعبية	
املحليـــة	يف	مدن	وقرى	عديدة	من	بالد	تهامة	وال�صـــراة.	)243( الفحيح: ال�صوت	الذي	
يخـــرج	من	ال�صدر	دون	كالم،	وهو	النفـــخ،	اأو	ال�صهيق.	ويقال:	فالن	له	فحيح،	اأو	كحيح.	
اأي	ال�صعال	ال�صديد.	واإذا	كان	ال�صخ�س	مهمومًا	اأو	غا�صبًا	من	اأمر	ما،	فهو	ي�صدر	زفريًا	
قويـــًا،	وهذا	هو	الفحيح.	)244( فحــط: كلمة	عند	الأوائل،	تقـــال	لالإن�صان	الذي	يجري	
ب�صرعة،	واأحيانًا	بطريقة	ع�صوائية،	ويدور	ميينًا	وي�صارًا.	وتقال	لل�صخ�س	الذي	ي�صعد	يف	
طريق	�صعبة	الطلوع،	ورمبا	كان	يحمل	على	ظهره	اأحمال	ثقيلة،	اأو	من	يجتهد	يف	ا�صالح	
�صيـــئ	مـــا،	مثل	بناء	جـــدار،	اأو	حمل	�صيئ	ثقيـــل،	ومل	ي�صتطع	فقد	يقال:	هـــذا	هو	ما	زال	
يفحـــط	لعمل	كذا	وكذا:	اأي	يعمل	ب�صعوبة	لتحقيق	اأمـــر	ما.	ويف	العقود	املا�صية	املتاأخرة	
�صار	بع�ـــس	ال�صباب	ي�صتخدمون	ال�صيارات	يف	التفحيط،	ويـــدورون	ب�صرعة	�صديدة	مينة	
وي�صرة،	واأحيانًا	دورانًا	كاماًل،	ويكررون	ذلك،	وت�صمع	من	عجالت	ال�صيارةاأ�صواتًا	عالية	
ومزعجـــة،	ول	يبالون	مبا	ينتح	عن	هذه	الت�صرفـــات	من	اأخطار	ت�صيبهم،	اأو	ت�صيب	من	
ي�صاهدهـــم	اأو	يكـــون	قريبًا	منهـــم.	ووزارة	الداخلية	اأ�صدرت	عقوبـــات	وغرامات	عديدة	
تطبـــق	على	مـــن	ميار�س	التفحيط	يف	ال�صوارع	اأو	الأماكن	العامـــة،	وما	زلنا	ن�صاهد	بع�س	
ال�صبـــاب	– هداهم	اهلل-	مل	يرتدعوا	وميار�صون	هذه	ال�صلوكيات	ال�صيئة	من	وقت	لآخر،	
واأحيانـــًا	ينتج	حوادث	كارثيـــة	تت�صبب	يف	وفيات	عديدة،	وخ�صـــارة	مادية	كبرية.	)245( 
فدغ:اأي	�صق	اأو	�صرب		اخل�صبة	اأو	البطيخة	وما	�صابهها	بقوة.	واأ�صبحنا	ن�صمع	موؤخرًا	من	
يطلق	كلمة	فدغ	اأو	اأفدغ	على	الإن�صان	الذي	ل	يركز	يف	اأداء	عمله،	اأو	يت�صرف	يف	كثري	من	
حياتـــه	بعدم	الرتكيز	والالمبالة،	واأحيانـــًا	تنطبق	على	من	يعاين	من	اأمرا�س	نف�صية،	اأو	

ع�صوية،	اأو	ل	يخلو	من	اجلهل	وعدم	النتباه	يف	ت�صرفاته.
)246( الفرجــة:	هـــي	الفتحة	يف	جدار	الغرفة	اأو	املنـــزل،	وغالبًا	ما	تكون	�صغرية،	
وغـــري	م�صدودة	بهدف	دخول	النـــور	والهواء	اإىل	الداخل.	وجمعـــه:	فرج.	)247( الفرخ:	
الورقة	املكونة	من	ورقتني	مت�صلتني،	ويقال	لهذا	النوع:	فرخ	ورق.	ويطلق	اأي�صًا	على	�صغار	
الدجاج،	اأو	احلمام	اأو	الطيور	املنزلية	اأو	الربية.	ويقال:ل�صنبلة	القمح	اأو	ال�صعري،	اأو	ثمار	
الـــذرة	فرخ،	وجمعها:	فراخ.	)248( الفر، اأو فــر: اأي	ك�صف	عن	اأ�صنان	الدابة	اأو	املا�صية	
بيده	حتى	يتاأكد	من	�صنها،	واإذا	كانت	اأ�صنانها	كبرية	وغري	حادة	فهي	كبرية،	بعك�س	التي	
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اأ�صنانها	قوية	وحادة،	فهي	ما	زالت	�صغرية	يف	العمر.	وكنا	ن�صاهد	الأوائل	عندما	يرغبون	
�صـــراء	بع�س	الأغنام،	اأو	املاعز،	اأو	الإبـــل	والبقر	فاإن	اأول	عمل	يقومون	به	اأن	يتاأكدوا	من	
اأعمارهـــا	عن	طريق	فراأ�صنانهـــا،	وما	زلنا	نرى	هذه	الطريق	متار�ـــس	يف	اأ�صواق	املوا�صي	
حتـــى	اليوم.	وقـــد	ت�صتخدم	هذه	املفـــردة	يف	الدعاء	على	�صخ�س	مـــا،	فيقال:	اهلل	يقطع	
فرتـــه.	وبهذا	الدعاء	ل	يرغبـــون	يف	روؤية	املدعو	عليه،	اأو	اللتقاء	بـــه.	ويقال:	فر	الطري،	
اأي	طار.	وهناك	بع�س	الطيور	الربية	ال�صغرية،	التي	ي�صميها	بع�س	ال�صرويني	)الفرفر(	
)249( فراطة: تطلق	على	�صرف	الريال	اإىل	قرو�س.	فيقول	البائع	للم�صرتي:	لي�س	عند	
�صـــرف	)فراطه(	حتى	اأرد	لك	مـــا	تبقى	من	دراهمك	التي	دفعتهـــا.	)250( يتفرف�س: 
يجتهـــد	الن�صـــان	اأو	ال�صاب	يف	النطالق	ممن	اأم�صك	به.	ومن	يقب�س	على	فرد	بالقوة	ول	
يطلقـــه،	يقول:	قب�س	عليه	ومل	يجعله	يتفرف�س.	)251( الفرمان: وجمعه: فرامني.	وهو	
املر�صـــوم	ال�صلطاين	العثماين	املكتوب	واملختوم،	ويحتوي	علـــى	قرار	�صيا�صي	اأو	اإداري	يف	
اأمر	من	اأمور	الدولة	العثمانية،	ومل	يكن	اأهل	ال�صروات	وتهامة	يعرفون	هذا	امل�صطلح	قبل	
و�صـــول	النفوذ	العثماين	اإىل	بالدهـــم)1(.	)252( الفطحة، اأو الفطيحــة: جوانب	اأ�صفل	
الظهـــر	يف	الإن�صـــان،	وبخا�صة	منطقة	اخلا�صرة،	والأجـــزاء	العلوية	من	املقعدة.	)253( 
الفطر:	من	فعل	فطر:	ويقال	فطر	ال�صيء:	اأي	�صققه،	اأو	فتحه.		والفطر	يطلق	على	�صهري	
�صـــوال،	وذو	القعدة،	فيقال:	عن	�صوال	)الفطر	الأول(،،	وذو	القعدة	)الفطر	الثاين(	اأي	
اأن	هذيـــن	ال�صهرين	التاليـــني	ل�صهر	رم�صان،	هما:	الفطـــر	الأول،	والفطر	اثاين	ومل	نعد	
ن�صمـــع	ا�صتخدام	هذه	امل�صطلحـــات	يف	وقتنا	احلا�صر)2(.	)254( فلت:	من	فعل	فلى:	اأي	
انت�صرت	الأغنام	والدواب	للرعي	يف	الربية.	واملفالة:	مكان	املرعى،وجمعه:	مفايل.	وفلت	
املـــراأة	راأ�س	الرجل،	اأو	البنت:	اأي	فت�صت	الراأ�س	تبحث	عن	ال�صيبان	والقمل	للخال�س	منه	
وتنظيف	ال�صعر	وفروة	الراأ�س	مما	علق	به	من		هذه	الآفات.	)255( الفلقة، اأو )الفلكة(:	
قطعـــة	من	اخل�صـــب	ي�صتخدمها	املعلم،	وي�صع	رجلي	الطالب	فيهـــا،	ثم	ي�صربه	على	باطن	

	و�صلـــت	القـــوى	العثمانية	اإىل	بـــالد	تهامة	وال�صروات	منـــذ	بدايات	القرن	)13هــــ/19م(.وكان	لهم	تاريخ	 	)1(
�صيا�صـــي	وحربـــي	وح�صـــاري	طويل	يف	عموم	جنـــوب	�صبه	اجلزيرة	العربيـــة	حتى	العقد	ا	لرابـــع	من	القرن	
)14هــــ/20م(،	وتلـــك	الفـــرتة	مل	تنال	حقهـــا	من	البحـــث	والتوثيق،	وناأمل	مـــن	جامعات	اململكـــة	العربية	
ال�صعوديـــة،	وبخا�صـــة	املوجـــودة	يف	جنوبها	اأن	ت�صجع	وتدعم	مـــن	يدر�س	التاريـــخ	ال�صيا�صي	واحل�صاري	يف	

عموم	مناطق	ال�صروات	وتهامة	خالل	القرنني	)13-14هـ/19-20م(.
	معظـــم	املفـــردات	ال�صابق	ذكرها	يف	هذه	الدرا�صـــة	تال�صت	اأو	قل	ا�صتخدامها	يف	عمـــوم	منطقة	ال�صروات	 	)2(
وتهامـــة،	وهنـــاك	بع�س	كبار	ال�صن	مـــا	زالوا	يعرفونها،	ويذكـــرون	بع�صها	يف	اأحاديثهـــم	العامة.	وناأمل	من	
اأ�صاتذة	اللغة	يف	جامعات	اجلنوب	ال�صعودي	اأن	يبحثوا	يف	هذا	املجال	العلمي	اجلدير	بالدرا�صة	والتوثيق.
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قدميه	لتاأديبه	على	ما	بدر	منه	من	ق�صور	يف	اأداء	واجباته	التعليمية	وقد	�صاهدنا	ا�صتخدام	هذه	
الأداة	يف	مدار�س	بلــــدة	النما�س	مبنطقة	ع�صري	يف	ثمانينيات	وت�صعينيات	القرن	)14هـ/20م(.	
ومــــع	بداية	هــــذا	القرن	)15هـــــ/20م(	خــــف	ا�صتخدامها	تدريجيــــًا	حتى	اختفــــت،	و�صارت	من	
املمنوعات	يف	عموم	مدار�س	التعليم	باململكة	العربية	ال�صعودية)1(. )256(: الأفتخ:	ال�صخ�س	
وا�صــــع	املنخريــــن،	مع	كرب	يف	الأنف.	واأحيانًا	يقال	له:	اأبو	خنفــــرة،	اأو	خمنفر.	اأي	خنافره	وا�صعة	
وكبرية.	)257( الفهر: احلجر	الذي	حجمه	ملء	اليد،	ُي�صتخدم	لرمي	الأعداء،	وتك�صري	الأ�صياء	
القويــــة	ال�صلبة،	وتدق	به	اأوتاد	اخليمة.	)258( الفي ، اأو لفية:	الظل	بعد	زوال	ال�صم�س،	وهو	

الظل	الذي	يكون	يف	جهة	ال�صرق	من	ال�صيء	ال�صاخ�س	كاجلدار	ونحوه.
6-حروف القاف، والكاف، والالم، وامليم:

)259( القب:	من	فعل	)قب(:	ا�صتعال	النار	ب�صكل	مفاجىء	و�صريع،	ول	يحدث	هذا	
القـــب	اإّل	اإذا	وجـــد	مادة	ت�صاعد	علـــى	ال�صتعال	ال�صريع	مثل	البنزيـــن،	اأو	البارود،	اأو	اأي	
مـــادة	�صريعة	ال�صتعال. )260( القب�سة:	من	فعـــل	)قب�س(:	القر�س	باأطرف	الأ�صابع.	
والقبا�صـــة:	نوع	مـــن	الفر�صات	ال�صغرية،	وغالبًا	تقع	علـــى	اأوراق	بع�س	الأ�صجار	وتبي�س	
فوقهـــا. )261( الق�بع اأو )القبع(: غطاء	للراأ�ـــس،	وفيه	خيطان	متدليان	منه،	ُيغطى	به	
الراأ�ـــس	والأذنني،	ويربـــط	احلبالن	من	حتت	احلنـــك.	)262( قتب، اأو )كتــب(:	�صداد	
البعـــري،	اأو	الثور،	م�صنوع	مـــن	الأخ�صاب،	وي�صد	باحلبال	امل�صنوعـــة	من	اجللد،	ويو�صع	
على	ظهور	الإبل،	اأو	الأبقار	التي	ت�صتخدم	يف	رفع	املياه	من	الآبار،	اأو	نقل	الأثقال	بوا�صطة	
اجلمـــال.	)263( القث، اأو الغــث: تقال	لل�صخ�س	غري	املرغوب	فيه،	فيقال:	فالن	قثنا	اأو	
غثنـــا:	اأي	اأزعجنا،	ونرغب	اأن	يبعد	عنا،	ويفارقنا.	)264( القح�س:	من	فعل	)قح�س(:	
اأي	حترك	وقفـــز	ب�صرعة.	)265( القحم: امل�صن	الكبري	يف	العمر،	وت�صتخدم	للحيوان	يف	
عمـــوم	بالد	تهامـــة	وال�صراة.	ولالإن�صـــان	يف	الأجزاء	التهامية	فقـــط	وبخا�صة	يف	منطقة	
جـــازان،	ومـــا	حولهـــا.	)266( القــدوع: وفعله )قدع(:	وهـــو	طعام	الفطـــور	يف	ال�صباح	
وبخا�صـــة	من	التمر،	ثم	تو�صع	ا�صتخدام	هذا	امل�صطلح	حتى	اأ�صبح	يقال	اأثناء	اأكل	التمر	

يف	اأي	وقت	من	الليل	والنهار.

	هناك	جوانب	�صلبية	واإيجابية	عرفها	نظام	التعليم	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	منذ	عام	)1350-1400هـ	 	)1(
/	1931-1980م(.وناأمل	اأن	نرى	باحثني	جادين	يدر�صون	تلك	اجلوانب	يف	بحوث	وكتب	علمية.	ومن	يعمل	
يف	اإجناز	هذا	امل�صروع	ف�صوف	يجد	مادة	علمية	كثرية	عند	رواد	التعليم	الأوائل	وبخا�صة	الذين	ما	زالوا	يف	
�صحة	جيدة	متكنهم	من	ا�صتذكار	الكثري	مما	عرفوه	ومار�صوه	يف	الن�صف	الثاين	من	القرن	)15هـ/20م(.
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)267( القراح: من	فعل	)قرح(:	املاء	العذب	اخلايل	من	ال�صوائب.	)268( القراد، 
اأو القــردع:	ح�صـــرة	�صغرية	تتعلـــق	بجلود	املوا�صـــي	كالإبل	والأغنام،	وتقـــوم	بامت�صا�س	
دمهـــا،	كما	تعي�س	ال�صيبان	والقمل	على	امت�صا�ـــس	دم	الإن�صان.	)269( القرظ:	�صجر	
بـــري	ينبت	يف	ال�صفـــوح	الغربية	جلبال	ال�صروات،	وي�صتخـــدم	يف	دباغة	اجللود،	والتدفئة	
وطهـــي	الطعـــام،		وتاأكل	اجلمـــال	اأوراقـــه.	)270( القرفطة: مــن فعل قرفــط:	اأي	�صم	
اأو	جمـــع	ال�صـــيء	بع�صـــه	اإىل	بع�ـــس،	وتاأتي	مبعنـــى	)كرم�ـــس(. )271( القــرم:	الرغبة	
ال�صديـــدة	لأكل	اللحـــم.	ويقال:	فـــالن	قرمان	على	اللحم،	اأي	م�صت	مـــدة	طويلة	مل	ياأكل	
حلمـــًا،	وا�صتـــدت	�صهوته	لأكله.	وهي	مثل	كلمة	)خرمـــان(،	اأي	لديه	رغب	�صديدة	ل�صرب	
القهوة،	اأو	ال�صاي.	)272( القرمطة:	تقال	للدابة	اإذا	اأكلت	من	اأطراف	اأغ�صان	ال�صجر،	
اأو	الع�صـــب.	وجمـــع	قرمطـــة	)قراميـــط(.	)273( القزعــة:	اجلزء	البـــارز	يف	اجلبل	اأو	
اله�صبة.وتقـــال	اأي�صًا	للقطعة	ال�صغرية	من	الغيـــم	يف	ال�صماء.	)274( الق�سع:	القتالع،	
اأو	الإزالـــة.	فيقـــال:	اقت�صعت	احلجر،	اأو	ال�صجـــرة،	اأو	الرتاب:	اأي	اأزلتـــه	ونظفت	مكانه.	
واملق�صعـــة:	اأداة	مثل	امل�صحـــاة،	اإّل	اأنها	اأ�صغـــر،	واأخف	وزنًا.	وت�صتعمـــل	لتنظيف	املزرعة	
اأو	الأر�ـــس	مـــن	الأحجار	ال�صغرية،	اأو	الع�صـــب	وغريه. )275( الق�سيــل، اأو الق�سالة:	ما	
يتبقـــى	من	كعوب	نبات	القمـــح	بعد	ديا�صته.	وهي	بخالف	التـــنب	الذي	يف�صل	عن	احلب	
اأثنـــاء	ذريه	يف	الريـــاح.	والق�صالة	اأثقل	من	التنب،	وت�صقط	مـــع	احلبوب،	ويحتاج	املزارع	
اإىل	وقـــت	وجهد	اأكرب	لف�صلها	عن	احلب. )276( القاط�عــة، اأو القط�عة:	التفاق	بني	
�صاحـــب	العمـــل	والعامل	على	اأن	ينجز	عماًل	معينًا	مببلغ	حمـــدد،	دون	حتديد	وقت	ومدة	
الإجنـــاز.	والقاطوعة	بعك�س	الأجر	اليومـــي	الذي	ياأخذه	العامل	مقابل	�صغله	من	ال�صباح	
اإىل	امل�صـــاء.	فالعمـــل	املتفق	بالقاطوعة	يتـــم	اجنازه	يف	�صاعات	حمـــدودة	اقل	من	الأجر	
اليومـــي،	لأن	العامل	يبذل	جهدًا	اأكرب	واأ�صرع.	)277( القفة:	وعاء	من	اخلو�س،	يحفظ	
فيـــه	بع�س	الفواكـــه	مثل	التمر،	والرطب،	والعنب	وغريها.	ومـــا	زالت	بع�س	القفاف	تباع	
يف	الأ�صواق	الأ�صبوعية	يف	بالد	تهامة	وال�صراة،	وت�صتخدمها	الأ�صر	يف	رحالتهم	ونزهتهم	
يحملون	فيها	بع�س	الأ�صربة	والأطعمة.	)278( القلت:	املاء	املجتمع	من	املطر	يف	اجلبل،	
اأو	الأر�ـــس	ال�صخرية.	وغالبًا	ما	يكون	نظيفًا،	و�صاحلًا	لل�صرب.	وجمعه:	قالت.	وتتفاوت	

اأحجام	القالت	من	مكان	لآخر،	فمنها	ال�صغري،	اأو	الوا�صع،	والكبري.
)279( املقــالع:	العتلـــة	امل�صنوعـــة	من	احلديد،	وهـــي	�صبيهة	بالع�صـــا	التي	طولها	
تقريبـــًا	مرت	ون�صـــف	اإىل	مرتين،	وت�صتخـــدم	لقلع	احلجارة	وما	�صابههـــا	واملقالع	ي�صمى	
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اأي�صـــًا	)املرجمـــة(	اأو	)املرميـــة(،	وهـــي	قطعة	من	القما�ـــس	قدر	كف	الإن�صـــان	يكون	يف	
طرفيهـــا	حبـــالن،	ويو�صـــع	حجر	يف	قطعـــة	القما�ـــس،	ومي�صك	بطـــريف	احلبلني	وحترك	
حتريكًا	قويًا	ب�صكل	دائري،	ثم	يطلق	اإحد	احلبلني	فرت�صل	احلجرة	اإىل	الهدف	الذي	يراد	
الت�صويـــب	عليه،	وغالبـــًا	ي�صتخدمها	حماة	املزارع،	كي	يطـــردوا	الطيور	عن	حما�صيلهم	
قبـــل	ح�صادها.	)280( القمع:	نوع	من	الر�صا�س	ا�صتخـــدم	مع	بع�س	البنادق	القدمية،	
ويطلق	على	تلك	البنادق	ا�صم	)املقمع(،	وهي	ت�صبه	بنادق	الفتيل.	واأ�صبحت	هذه	البنادق	
مـــن	الرتاث،	ول	ت�صتخدم	اإل	نادرًا	يف	بع�س	املنا�صبات	الجتماعية،	ون�صاهد	مناذج	منها	

يف	بع�س	املتاحف	املحلية	مبناطق	الباحة،	وع�صري،	وجنران.
)281( القمــل:	ح�صـــرة	�صغـــرية	وجدت	بكـــرة	يف	مالب�ـــس	النا�س	قدميـــًا،	و�صبب	
تكاثرهـــا	قلة	النظافة،	وندرة	املالب�س.	واأ�صبح	وجودها	اليوم	نادرًا،	اإّل	عند	بع�س	الأ�صر	
الفقـــرية	وبخا�صة	يف	الأرياف	والبوادي.	)282( املقن�ي:	املوا�صي	التي	تربى	يف	املنازل،	
لال�صتفادة	من	األبانها،	اأو	ا�صتخدام	بع�صها	يف	حمل	الأثقال،	اأو	مهنة	احلرث	والزراعة.	
ويقال:	قنا	فالن	ال�صيء:	اأي	امتلكه،	ويحر�س	على	اإدخاره	لال�صتفادة	منه	وقت	احلاجة.	
)283( القاورمــة:	وهناك	من	ينطقها	)القورمـــة(:	تقطيع	اللحم	مع	ال�صحم،	ثم	يطبخ	
طبخًا	حفيفًا،	حتى	يختلط	ال�صحم	مع	اللحم	ثم	يرتك	حتى	يتجمد،	ويخزن	لبع�س	الوقت	
ثم	يوؤتدم	به	مع	اخلبز	لفرتة	غري	ق�صرية.	وقد	�صاهدت	اأ�صرتي	يف	قريتي	اآل	مقبول	واآل	
رزيـــق	مبحافظة	النما�س	يف	الثمانينيات	والت�صعينيات	مـــن	القرن	)14هـ/20م(	يعدون	
هـــذا	النوع	من	الطعام،	وي�صتخدم	لعدة	�صهور	وبخا�صـــة	يف	وقت	ال�صتاء.	)284( القني:	
العبد،	وتطلق	على	الذكر	والأنثى،	وللتفريق	بينهما	يقال:	)قني(	للذكر،	)وقينة(	لالأنثى.	

وهناك	من	يطلق	عليهما	)عبد(	و)عبدة(	اأو	)خادم(،	و)خادمة(	)1(.
)285( الكارة:	ما	يحمل	على	الظهر	من	الأغرا�س،	وت�صتخدم	هذه	املفردة	يف	مدن	
احلجاز	الرئي�صية،	وانت�صر	ا�صتخدامها	عند	اأهل	ال�صروات	وتهامة	وبخا�صة	القريبني	من	
مدينتـــي	الطائف	ومكـــة		املكرمة.	)286( كت:	اأي	�صب	الرجل	مـــا	يف	كي�صه	من	النقود،	

	كان	العبيـــد	موجودين	بكرة	يف	بالد	تهامة	وال�صراة،	وبخا�صة	عنـــد	�صيوخ	القبائل،	والأغنياء،	والوجهاء.	 	)1(
ويف	ثمانينيـــات	القرن	)14هــــ/20م(،	�صدر	اأمر	اإعتاق	الرقيق	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	فتحول	اأولئك	
الرقيـــق	اإىل	اأحـــرار،	وعا�صوا	مـــع	ع�صاير	�صادتهـــم،	و�صاروا	مواطنـــني	�صعوديني	يتمتعـــون	بجميع	احلقوق	

والواجبات	التي	�صنتها	الدولة	ال�صعودية	ملواطنيها.
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ويقـــال:	كت	احلب	من	وعائه،	اأي	اأخرجه	اأو	�صبه.	ومن	يذهب	موليًا	مع	طريق،	اأو	وادي،	
اأو	ناحيـــة.	يقـــال:	فالن	كت	هذا	الوادي،	اأو	هذه	الطريق:	اأي	ذهب	معها.	)287( الكفخ: 
من	فعل	)كفخ(:	ال�صرب	باليد	اأو	الع�صا	على	الراأ�س،	اأو	الظهر	ونحوه.	وقد	يدق	�صخ�س	
الآخـــر	برجله،	فيقال:	كفخه	بالرجل:	اأي	�صربـــه	اأو	دقه	بقدم	الرجل.	وهناك	من	يجمع	
كفه	ثم	ي�صرب	به	�صخ�س	على	راأ�س	�صخ�س	اآخر،	فهو	يكفخه.		)288( كمكة، اأو كمخة:	
اأ�صـــود	�صديـــد	ال�صواد.	تطلق	على	الإن�صان	الأ�صود،	فيقـــال:	عبد	كمكة،	اأو	كمخة. )289( 
الكان�ن:	ب�صم	النون	الأوىل،	موقد	النار	الذي	و�صع	فيه	احلطب،	وي�صميه	بع�س	ال�صرويني	
بـ	)ال�صلل(،	وهو	حفرة	ب�صيطة	يف	غرفة	اجللو�س،	يو�صع	فيها	احلطب	وتوقد	النار	اأثناء	
التدفئـــة	وطهي	الطعـــام.	وظهر	يف	العقود	الأخـــرية	من	القرن	)14هــــ/20م(	اأنواع	من	
الكانـــون،	م�صنوعة	من	احلديـــد،	وبع�صها	مربعة	ال�صكل	واأخـــرى	دائرية	)290( الك�ر:	
يق�صـــد	بها	العبد.	وتطلـــق	اأي�صًا	على	ال�صخ�س	الذي	ل	يفهم	الأمـــور	ب�صرعة،	اإما	حلالة	
غبـــاء،	اأو	قلـــة	معرفة،	فيقـــال:	هذا	كور:	اأي	ل	يفهـــم.	واأحيانًا	يكـــون	ال�صخ�س	كاحلًا	اأو	
غا�صبًا	لأمر	ما،	ول	يرغب	اأن	يهداأ	وير�صى،	فيقال	له	)كور(	)291( الكلية، اأو )كيلة(:	
ما	يو�صع	من	البارود	يف	البندق	وبخا�صة	بنادق	املقمع	والفتيل.	وقد	�صاهدت	بع�س	الآباء	
خالل	الت�صعينيات	من	القرن	)14هـ/20م(،	كيف	كانوا	ي�صبون	كيلة	البارود	يف	بنادقهم	

اأثناء	حفالت	الزواج،	واخلتان،	ويف	الأعياد	وغريها	من	املنا�صبات	الجتماعية.
)292( لبــة:	اأي	اجلماعة،	اأو	قوم	الرجل	من	قريته	اأو	ع�صريته،	اأو	قبيلته.	فيقال:	
لبتي	اآل	فالن،	وميدح	اأهله	وع�صريته.	وتقال	هذه	املفردة	بكرة	يف	�صعر	ال�صعراء	ال�صعبيني	
الذين	ميدحون	بع�س	الرجال،	اأو	اجلماعات،	اأو	الع�صائر	والقبائل	يف	اأ�صعارهم.	)293( 
لث، اأو )انالث(:	تطلق	على	الإن�صان	اإذا	تلعثم	ومل	ي�صتطع	اأن	يف�صح	عما	يريد.	ويح�صل	
ذلك	اأمام	القا�صي،	اأو	الأمري،	اأو	احلاكم	ونحوهم،	عندما	يرغب	�صخ�س	اأن	يقول	�صيئًا	
مـــا	اأمام	هذا	امل�صوؤول،	فقد	يخاف	وي�صاب	بالرهبة،	وينالث	ل�صانه	ويتلعثم.	ورمبا	تقال	
على	البهيم	كاجلمل،	اأو	الثور،	اأو	احلمار	اإذا	اأكل	�صيئًا	ما،	ثم	لفظه	من	الفم،	فيقال:	لقد	
لثه،	اأي	خلطه	واأف�صده	بهذا	الفعل.	)294( الال�س: الردىء	من	الأ�صخا�س.	وهناك	من	
يقـــول:	ولـــد	)الال�س(:	اأي	الذي	ل	خري	فيه،	ومن	كان	والـــده	رديئًا	فال	يرجتى	من	البن	
خـــريًا.	)295( لبــب، اأو اللبب:	وجمعها	)لبات(:	حبل	عري�س	بقدر	عر�س	كف	الإن�صان،	
يو�صـــع	حتت	نحـــر	البعري	اأثنـــاء	جتهيـــزه،	وحتميله.	وي�صتخـــدم	للحمـــري،	والأبقار	وقت	
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ا�صتخدامهـــا	يف	احلراثة	وري	املزارع.	وهـــذه	الأداة	م�صنوعة	من	اجللد،	اأو	من	القما�س	
القوي	وال�صميك.	)296( البخ، واللمخ:	تاأتي	مبعنى	ال�صرب،	فاإذا	�صرب	�صخ�س	بيده	اأو	
ع�صاه	على	راأ�س	اأو	ظهر	اإن�صان	اآخر،	فهو	يلمخه،	اأو	يلبخه.	و�صرب	الطني	على	الأر�س،	
اأو	اجلدار،	فهو	اأي�صًا	لبخ.	)297( اللبد:	اأي	ال�صرب،	يقال:	فالن	لبد	فالن،	اأي	�صربه،	
واأحيانـــًا	يكون	ال�صرب	مربحًا.	وكنـــا	ن�صاهد	ال�صباب	عندما	يتعاركـــون	اأو	يت�صاربون	يف	
ثمانينيـــات	اأو	ت�صعينيـــات	القرن	)14هــــ/20م(،	ونحن	نتفرج	عليهـــم،	ون�صجع	بع�صهم	
علـــى	بع�س	فنقول:	البده،	البده:	اأي	اأ�صربه	بقوة.	واللبد:	ياأتي	مبعنى	تعبيئة	ال�صيء	حتى	
ميتلىء	من	الطعام	اأو	ال�صراب	ونحوه.	ويقال	فالن	)لبد(.	الأر�س:	اأي	�صغط	على	الرتاب،	
اأو	الطـــني	حتـــى	ا�صتوى،	،اأ�صبح	مر�صو�صـــًا	وم�صغوطًا.	)298(  لبيــه: مبعنى	)لبيك(	
للحا�صـــر،	وهذه	املفردة	بديلة	لكلمة	)نعم(	اأو	)ماذا	تقول(	ونحو	ذلك.	وت�صتخدم	ب�صكل	
كبـــري	يف	�صـــروات	منطقـــة	ع�صري	وما	جاورهـــا،	واأحيانًا	تقلب	الـــكاف	يف	لبيك	اإىل	حرف	

ال�صني	عند	خماطبة	الأنثى،	فيقال	لبي�س	بدياًل	من	)لبيك(.
)299( حلــى:	ق�صرة	�صاق	ال�صجـــرة	من	الطلح،	والعتم	والقرظ	ونحوه.	ويقال:	حلى	
�صجـــر	الطلح	عذاءًا	رئي�صيًا	للجمـــال.	اأي	ق�صر	اأغ�صان	و�صيقان	اأ�صجار	الطلح	من	اأغذية	
الإبـــل	املهمة.	ويقولون:	حلى	اجلزار	اللحم	عن	العظـــم،	اأي	اأخذه	و�صلخه.	)300(	خله:	
�صفعـــه	اأو	�صربـــه	باليد	على	الوجه	والراأ�ـــس.	واللخ	اأ�صد	واأقوى	مـــن	ال�صفع.	وكنا	ن�صمع	
قدميـــًا	بع�س	الآبـــاء	اأو	الرجال	يتوعدون	اأبنائهـــم	اأو	اآخرين	باللخ	بدًل	مـــن	ال�صرب،	اأو	
ال�صفع.	)301( خلف:	اأي	اآكل	الطعام	ب�صكل	�صريع،	مع	اإ�صدار	اأ�صوات	م�صموعة	�صبيهة	
بالر�صـــف،	اأو	اخلطـــف	ال�صريع. )302( الل�ــس:	اأي	ال�صرب	�صربًا	ي�صـــريًا	بع�صا	رقيقة.	
ويقـــال:	فـــالن	ل�صو�ـــس:	اأي	�صروق،	ورمبا	قـــال	�صخ�س	لآخر،	واهلل	ما	تل�صـــه،	اأي	واهلل	ل	
تذوقـــه	اإذا	كان	طعامًا،	اأو	تاأخـــذه،	اإذا	كان	�صيئًا	ما	يريد	احل�صول	عليه.	)303( لط�س: 
اأي	اأخـــذ	�صيئًا	مـــا،	واللط�س	قريب	من	الل�س،	وبخا�صة	يف	خطف	ال�صيء	اأو	�صرقته.	ورمبا	
قالوا:	فالن	لط�س	فالن:	اأي	�صفقه،	اأو	�صفعه	على	وجهه.واللط�س	وال�صفق	غالبًا	ي�صدر	
لها	اأ�صوات	اأثناء	ال�صرب	على	الراأ�س،	اأو	على	ال�صيء	امل�صروب.	)304( اللطعه: من فعل 
)لطــع(:	الكي	اخلفيف	بالنار.	فيقال:	لطع	الطبيب	ال�صعبي	مري�صه	بالنار	عدة	لطعات،	
اأي	كواه	عدة	كيات	خفيفة.	)305( لعط: اإذا	حل�س	ال�صخ�س	بل�صانه	الطعام	ب�صكل	�صريع	
وقـــوي،	فهو	ملعوط.	ويقال	فالن	لعط	فالن:	اأي	اأ�صابـــه	بعينه.	اإذا	لعط	املداوي	املري�س	
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بالكي،	فقد	كواه	كيًا	خفيفًا	و�صريعًا.	)306( لغى:	اأي	�صرب	احليوان	مثل	الهر،	اأو	الكلب،	
اأو	الذئـــب	من	الأناء.	واللغى	يختلف	عن	امل�س،	فـــالأول:	�صرب	ال�صائل	عن	طريق	اإدخال	
الل�صـــان	يف	ال�صـــيء	امل�صروب.	اأما	امل�س	فيتم	ال�صرب	م�صـــًا	بال�صفتني.	)307( اللغب�ب، 
واللغــدود: اأجزاء	من	الفم	عنـــد	الإن�صان	واحليوان.	فاللغبوب:	اأق�صى	جانب	الفم،	عند	
التقـــاء	ال�صفتـــني	مما	يلي	احلنك.	فيقال:	لالإن�صان	اأو	احليوان،	ما	زالت	اآثار	�صرب	اللنب	
يف	لغابيبـــه،	اأي	جانبـــي	فمه.	واللغدود:	جـــزء	جماور	للغبوب	من	الوجـــه،	لكنه	يف	باطن	
ال�صدق	من	داخل	الفم،	ومييل	اإىل	جهة	الأذن.	واإذا	ارتوى	ج�صم	الإن�صان،	وظهرت	العافية	
عليه،	يقولون:	كربت	لغاديده،	وهذه	كناية	على	ال�صبع	وال�صحة	التي	بانت	على	ال�صخ�س	
املعنـــى	بهذا	الكالم.	)308( اللفــخ:	مثل،	اللمخ	اأو	الكمخ،	اأو	الكفح:	هذه	الكلمات	قريبة	
مـــن	بع�صها	البع�ـــس،	ولها	عالقة	بال�صرب	باليد،	اأو	بالرجـــل،	اأو	بالع�صاء،	مع	اختالف	
الظـــروف	واملواقف.	والكمخ:	تعني	التوبيـــخ	بالل�صان	بهدف	اإ�صكات	�صخ�س	ما	�صدر	منه	
اأقـــوال	واأفعال	غري	مر�صية	ملـــن	معه.	فيقال:	فالن	كمخ	فـــالن،	اأي	جعله	ي�صكت	ويتوقف	
عن	احلديث. )309( لفعه: اأي	لطمه	بكفه	على	وجهه،	اأو	خده،	واللفع	قريب	من	اللطم،	
وهو	ال�صرب	على	الراأ�س	اأو	الوجه	وما	حولها.	ويف	املثل	يقولون:	)الالطم	ين�صى	وامللطوم	
مـــا	ين�صى(.	)310( امللم�م:	الإن�صـــان	اأو	احليوان	املتنا�صق	يف	ج�صمه،	فال	هو	�صمني،	ول	
نحيف.	فيقال:	رجل	ملموم:	اأي	متو�صط	اجل�صم	وغالبًا	ما	يكون	ممتلئيا	نوعًا	ما.	)311(  
اللهــ�ة:	ما	يو�صع	يف	فم	الرحى	من	احلـــب	عند	الطحن.	ويقال:	الهت	فالنة	رحاها،	اأي	
و�صعـــت	فيها	اللهوة،	وهو	ما	تاأخذه	بكفها	من	احلبـــوب	وت�صعه	يف	فتحة	الرحى	لتطحنه	
)312( اللهــد:	تاأتي	مبعنى	ال�صرب	ال�صديد.	فيقال:	لهدت	فالن	لهدًا:	اأي	�صربته	بقوة.	
)313( لهــط:	اأي	اأخـــذ	ال�صيء	ب�صرعة.	فيقال:	لهط	فالن	الطعام:	اأكله	كله	ب�صرعة،	ومل	
يـــرتك	منـــه	�صيئًا.	اأو	يقول:	لهط	)�س(	حقي،	اأي	اأكل	مايل	)نقدًا	اأو	عقارًا(،	ومل	يعطني	

منه	�صيئًا.
)314( مــاح اأو )اأمتــاح(:	اأي	�صعـــى	ال�صخ�ـــس	اإىل	ملء	الدلو	من	البئـــر	التي	ماوؤها	
قليـــل.	ويقـــال:	فـــالن	ميتاح	املاء	مـــن	البيئر	اأو	الغديـــر:	اأي	ي�صع	الدلـــو	يف	املاء	ويحركه	
حتـــى	ميتلى	ثـــم	يرفعه.	)315( ما�ســي:	تقال	هذه	الكلمة	عندما	ي�صـــاأل	�صخ�س	�صاحبه	
عـــن	حالـــه،	اأو	كيـــف	�صارت	اأمـــوره	يف	اأمر	مـــا،	فريد	عليـــه	)ما�صي	احلـــال(،	اأي	الأمور	
ح�صنـــة،	ول	باأ�س،	لكنهـــا	لي�صت	ذات	نتائج	ممتازة	)316( ما�س:	اأي	غ�صل	ال�صيء	غ�صاًل	
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خفيفـــًا.	فالنـــاء	عندما	يغ�صل	جيدًا	ويو�صـــع	يف	مكان	ما،	وقبـــل	ا�صتخدامه	يتم	تطهريه	
باملاء	فذلك	ي�صمى	مو�صًا.	)317( ماىل:	اإذا	�صاور	�صخ�س	الآخر	يف	اأمر	ما	فهو	مياليه،	
اأي	ي�صت�صـــريه،	وي�صتاأن�ـــس	براأيه.	واأحيانًا	تعنـــى	ال�صرب.	فاإذا	اأقر�ـــس	ان�صان	ماًل	لآخر،	
ثـــم	طلبـــه	منه	فماطل،	ومل	يعطه	اإل	بعـــد	عناء،	فهو	�صرب	عليـــه.	)318( املثمثة: العمل	
اأو	الـــكالم	غري	املتقـــن.	فيقال:	فالن	مثمث	هـــذا	البناء،	اأو	هذه	احلديقـــة:	اأي	اأ�صلحها	
	بطريقـــة	�صعيفـــة	وغـــري	جيـــدة.	اأو	ي�صـــاأل	�صخ�س	عـــن	اأمر	مـــا،	فيكون	جوابـــه	مهلهل	
وغـــري	دقيـــق.	)319( حمطــه:	اأي	�صربه	بالع�صا	ويقـــال:	الأ�صتاذ	حمـــط	الطالب	عدة	
	حمطـــات	)�صربـــات(،	واملحـــط	ل	يكـــون	بع�صـــا	غليظـــة،	واإمنا	لينـــه	ودقيقـــة.	)320( 
املــد:	مكيال	م�صنوع	مـــن	اخل�صب،	وهو	ثلث	ال�صاع.	واتخذ	من	املـــد	عدة	مكاييل	اأ�صغر	
منـــه،	مثل:	ن�صف	املد،	وربع	املـــد،	وثمنه.	وما	زال	املد	ي�صتخـــدم	يف	كيل	احلبوب	والأرز	
وغـــريه	حتى	اليوم،	لكـــن	ا�صتخدامه	قدميًا	كان	اأعم	واأو�صـــع.	ويقال:	فالن	مد	يف	خطاه:	
اأي	جد	يف	ال�صري	اأثناء	م�صيه	اأو	�صفره.	)321( مردغى، اأو متردغ: اإذا	ت�صارع	�صخ�صان،	
واأ�صقـــط	واحـــد	الآخر،	يقال:	مردغـــه،	اأي	عفره	يف	الرتاب.	واإذا	جل�ـــس	اإن�صان	يف	مكانه	
دون	اأن	يقـــوم	وينجز	عمله،	فيقـــال	له:	اأنت	ما	زلت	تتمرغ	هنـــا،	والتمردغ:	هو	التمرغ	اأو	
التقلـــب	على	الفرا�ـــس،	اأو	يف	مكان	اجللو�س.	)322( املارتــني: نوع	من	البنادق	القدمية،	
عرفها	النا�س	مع	بنادق	الفتيل،	واملقمع،	واأعجبوا	بها،	وامتلكوها،	وحملوها	يف	اأ�صفارهم	
واحتفالتهم.	)323( مر�س، اأو )اأمر�ست(:	اإذا	�صقط	حبل	الدلو	من	على	البكرة،	فيقال،	
اأمر�ـــس	احلبـــل،	اأو	الر�صاء.	واإذا	اأراد	�صخ�س	اأن	يحقق	جناحًا	يف	اأمر	ما،	ومل	يتم	ذلك،	
يقـــال:	لقـــد	اأمر�صت،	وذلك	يـــدل	على	الإخفاق	وعـــدم	النجاح-	واملر�صـــة:	احلبل	القوي	
الغليظ	امل�صنوع	من	�صجر	ال�صلم	اأو	بع�س:	الأ�صجار	الأخرى،	وي�صتخدم	يف	ربط	اأو	جذب	
الأ�صيـــاء	الثقيلة.	وت�صتخدم	كلمة	)املر�س(	للتمر	عندما	يعجن	باملاء	حتى	ي�صري	�صائاًل،	
فهـــو	متر	ممرو�س.	واملر�صة:	طعام	�صعبـــي	عند	اأهل	جازان،	وما	زال	معروفًا	حتى	اليوم.	
)324( مر�س:	اأي	اأخذ	ال�صيء	خفيه	وب�صرعة،	وتقال:	لل�صارق	الذي	يختل�س	الأ�صياء	دون	
اأن	ي�صعـــر	به	اأحد.	وتطلق	اأحيانًا	على	من	ي�صرب	اأو	يرجم	�صخ�صًا	اأو	قومًا	ب�صكل	�صريع،	
فيقـــال:	مر�صـــه،	اأو	مر�صهم	بالع�صا،	اأو	احلجـــارة.	)325( املراغــة:	املكان	الذي	تتمرغ	
فيـــه	الدواب	من	الإبل	واحلمـــري.	وهو	اأر�س	طينية	)ترابية(	جافـــة	يتقلب	فيها	احليوان	
على	جنبه	وظهره،	وينتج	عن	ذلك	ارتفاع	الغبار	من	هذا	ال�صلوك،	وي�صعر	احليوان	نف�صه	

بالنب�صاط	والرتياح.
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)326( مــز:	اأي	جذب	ال�صيء	نحـــو	الفم	وم�صه.	ويقال:	مز	الرجل	�صقارة	الدخان،	
اأي	م�صهـــا	بلهفة	و�صوق.	ويقال:	مزمز	ال�صيء،	اأي	م�صه	مرات	عديدة.	وقول:	ال�صخ�س	
ل�صاحبـــه	خذ	هـــذا	ال�صراب	من	املـــاء،	اأو	احلليب	ونحـــوه	ومزمـــزه.	)327( امل�سيد: اأي	
امل�صجد،	ويف	هذه	الكلمة	وما	�صابهها	تقلب	اجليم	اإىل	ياء،	وكانت	منت�صرة	بكرة	يف	عموم	
بلـــدان	تهامـــة	وال�صراة.	واليوم	خـــف	ا�صتعمالها	كثريًا،	فال	يقولهـــا	اإّل	قلة	قليلة	من	كبار	
ال�صـــن،	رجاًل	ون�صاء.	)328( م�س احلبــل: اأي	جذبه	بقوة	عندما	ي�صحب	املاء	من	الآبار،	
اأو	تربط	الأثقال	على	اجلمال	واحلمري.	واأثناء	الربط	يقول	الرجل	ل�صاحبه	)م�صه(،	اأي	
�صده	بقوة.	وكنت	اأ�صاهد	هذه	الطريقة	اأثناء	حتميل	الدواب	يف	�صروات	حمافظة	النما�س	
خـــالل	الت�صعينيات	من	القرن	)14هـ/20م(.	)329( امل�سة:	جزء	من	العظم	يف	ال�صدر	
اأو	علـــى	احلو�س	واأ�صفل	الظهر.	وكنا	ن�صمع	الواحد	من	�صكان	ُقرانا	يف	�صروات	بني	�صهر	
يقـــول:	عندي	اأمل	يف	م�صتي	وي�صري	اإىل	اأ�صفل	ظهره.	وامل�صة	يف	الإن�صان	اأو	احليوان	عظام	
واأع�صـــاب	رخوة،	لي�صت	من	اأجـــزاء	اجل�صم	القوية،	ويف�صل	بع�س	النا�س	اأكل	حلم	امل�صه	
لطراوتـــه	ولينه.	وامل�صا�س:	اأوراق	ال�صدر	وبع�س	الأ�صجار	الربية	عندما	ي�صتخدم	يف	غ�صل	
اجل�صـــد	وبع�س	املالب�ـــس.	)330( املا�سل:	ال�صربـــة	اخلفيفة	من	اللـــنب،	اأو	املرق.	ويقال	
الـــكالم	املا�صـــل،	اأي	املا�صخ	الذي	ل	فائدة	منه،	واأحيانًا	يكـــون	كالمًا	فاح�صًا،	اأو	�صيئًا	يف	
اللفظ	واملعنى.	)331( معك، اأو )حمك(: اأي	حك،	اأو	م�صح	ال�صيء	بقوة،	واأحيانًا	ميعك،	
اأو	ميحك	القدر	بالرمل،	اأو	بليفة	خ�صنة	بهدف	تنظيفها	مما	علق	بها	من	اأو�صاخ.	)332( 
معــ�:	جزء	مـــن	الأمعاء	الدقيقـــة،	اأو	الغليظة.	ورمبـــا	اأطلقت	الكلمة	علـــى	جميع	اأجزاء	
اجلهـــاز	اله�صمـــي	)333( مغط، اأو )متغــط(: اأي	�صدالإن�صان	يديـــه	وظهره	اإىل	الأعلى،	
وميينـــًا	وي�صارًا.	والكالب	والذئاب	اأكر	احليوانـــات	التي	تتمغط.	واملغط:	هو	�صد	ال�صيء	

من	مكانه،	فيقال:	اأمغط	احلبل	من	مكانه،	اأي	اأ�صحبه.
)334( املــال:	اجلمـــع	مـــن	النا�س.	فيقـــال:	للحاكـــم،	اأو	�صخ�س	مهم	مثـــل	الداعية	
وغـــريه،	اأخرج	اإىل	املال	وحدثهم.	واملال	تطلق	علـــى	الفيف	من	النا�س	وبخا�صة	اإذا	كانوا	
يف	مـــكان	عام	كال�صـــوق،	اأو	حـــرم	اجلامعة،	اأو	ملعب	كـــرة	القدم	ونحـــوه.	)335( امللة:	
بقايـــا	النار،	اأو	الرماد	احلار	الذي	يتخلف	بعد	ا�صتعال	احلطب.	وقر�س	امللة:	عجينة	من	
القمـــح،	تو�صع	يف	حفرة	وتغطى	باجلمر	والرماد	حتى	تن�صج،	وهي	من	الأطعمة	ال�صائدة	
عنـــد	الأوائل،	ياأخذونهـــا	يف	ال�صفر،	ولو	بقيت	عدة	اأيام	تظل	�صاحلـــه	لالأكل	وال	تف�صد.	
)336( املنيحــة:	تطلق	على	اللـــني	والزبد	الذي	يوؤخذ	من	ال�صاة	اأو	البقرة	احللوب.	واإذا	
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اأعطـــى	ان�صان	اآخـــر	�صاة	اأو	بقرة	كي	يحلبهـــا	وي�صتفيد	من	لبنها	وزبدهـــا	لبع�س	الوقت،	
فهي	منيحـــة.	واملوا�صي	املدرة	للنب	على	وجه	العموم،	منح	اأو	منايح.	)337( املن:	مقدار	
من	الـــوزن،	كانت	توزن	به	بع�ـــس	الأ�صياء	كالقهوة،	والتمر	وغريه.ومقـــداره	عند	الأوائل	
اأربعون	وزنه،	ويعادل	�صتني	كيلو	غرامًا	تقريبًا.	ومل	يعد	م�صتعماًل	اليوم.	)338( متهك، اأو 
تدهك:	اإذا	بالغ	ال�صخ�س	يف	ا�صتهالك	ال�صيء،	فيقولون:	اإنه	يدهكه	اأو	ميهكه،	مثل	اأثاث	
املنـــزل،	اأو	اللبا�س	وبع�س	اأدوات	الزينـــة	وغريها.)339( امليل:	بك�صر	امليم،	املرود	الذي	
تكحل	به	العـــني.	وجمعه:	اأميال،	م�صنوع	من	املعدن.	ويف	ال�صابق	قبل	وجود	امل�صت�صفيات	
احلديثـــة	كان	بع�س	الأطباء	ال�صعبيني	يدخلون	ميـــاًل	يف	حدقة	العني	املري�صة،	ويزعمون	
اأنهـــم	يزيلون	اللتهاب،	اأو	املـــاء	الأبي�س	اجلامد	يف	العني،	واأحيانًا	ي�صفى	بع�س	املر�صى،	

واآخرون	ي�صابون	بالعمى	وال�صداع	امل�صتمر.
7-حروف الن�ن، والهاء، وال�او، والياء:

)340( ن�مــة العافيــة: اإذا	نام	الإن�صان	نومة	هادئـــة	ومريحة	ثم	ا�صتيقظ،	يقال	له	
)نومـــة	العافية(،	وهذا	دعاء	اإيجابي	بالعافية	وال�صحة-	ونومة	الغفلة	ملن	ين�صى	ن�صيبه	
مـــن	الآخـــرة،	فال	يعمل	عماًل	يفيده	بعـــد	املوت.	ويقال	فالن	ينام	نومـــة	الذئب،	اأي	نومه	
خفيـــف،	وي�صتيقظ	ب�صرعة.	فالذئـــب	قليل	النوم،	و�صريع	اليقظـــة.	)341( نبز: اأي	اأخذ	
ال�صـــيء	من	بني	اأ�صياء	اأخرى،	والنبز	يكـــون	بال�صحب،	اأو	حمل	ال�صيء	من	مكانه.	فيقال:	
الرجل	انتبز	الع�صا	اأو	ال�صيف	من	مكانه،	اأي	حمله،	اأو	�صحبه.	)342( نبط اأو نبل:	تقال	
عندمـــا	يرمي	ال�صخ�س	بحجـــر،	اأو	عود،	اأو	م�صمار	يف	وجه	اآخـــر.	والنبل	اأو	النبط	يكون	
اأحيانـــًا	مق�صـــودًا	من	واحـــد	لآخر،	ورمبا	وقع	ذلك	مـــن	غري	ق�صد،	وقـــد	يتاأثر	الإن�صان	
املنبـــول.	)343( النتــق:	هو	ال�صحـــب	اأو	اجلذب	ال�صديد.	فيقال:	فـــالن	نتق	�صاحبه،	اأو	
خ�صمـــة،	اأي	جذبه	ب�صـــده.	)344( النثلة، اأو النثيلة:	الرتاب	الـــذي	ي�صتخرج	من	البئر	
عنـــد	حفرهـــا	اأو	تنظيفها.	وكنا	ن�صاهد	اآباءنا	ينثلون	اآبارهـــم	عندما	يقل	ماوؤها،	وحتتاج	
اإىل	تنظيف	وتو�صيع	حتى	يزداد	املاء	فيها	)345( النجاب:	الر�صول	الذي	يحمل	الر�صائل	
من	مكان	لآخر.	والنجابون	قدميًا	مثل	عامل	الربيد،	اإل	اأنهم	يعملون	مل�صلحة	علية	القوم	
مثـــل	الأمراء،	وال�صيوخ،	والأعيان.	و�صمي	النجـــاب	بهذا	ال�صم	لأنه	يركب	ناقة،	اأو	جماًل	
جنيبًا.	والنجيبة	اأو	املنجوبة	من	الإبل،	اأي	الأ�صيلة	املعروفة	ب�صرعة	ال�صري	وال�صرب	عليه.	
)346( املنحاة: وجمعها:	مناحي،	وهي	املكان	الذي	ت�صري	فيه	ال�صانية	من	قرب	البئر	اإىل	
نهاية	مـــدى	الر�صا	املت�صل	بالبئر،	وذلك	يختلف	طوًل	وق�صـــرًا	ح�صب	عمق	البئر.	واأبعد	
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نقطـــة	من	املنحـــاة	هي	اأخف�س	نقطة	فيه،	وذلك	حتى	ي�صهل	علـــى	ال�صانية	�صحب	الغرب	
مملـــوءًا	باملاء.	وقـــد	�صاهدنا	و�صاركنـــا	يف	الزراعة	ومهنة	الري	وا�صتخـــدام	ال�صواين	يف	
�صروات	بالد	بني	�صهر	خالل	الثمانينيات	والت�صعينيات	من	القرن	)14هـ/20م(.	واليوم	
مل	نعـــد	ن�صاهد	تلك	ال�صواين،	واندثرت	الآبار	ومناحيهـــا	ب�صبب	ترك	الزراعه	واهمالها.	
)347( النحاب، اأو النحيب:	البكاء	ال�صديد	حتى	يكون	لل�صدر	�صوت	ك�صوت	الزفري	من	
طـــول	زمن	البكاء	وكرته.	)348( نحط اأو ينحط:	�صوت	يخرج	من	الفم،	ي�صبه	ال�صهيق	
اأو	الزفـــري	ال�صديـــد،	ويحدث	ذلك	ب�صبب	مر�س	�صديد،	اأو	جهد	كبـــري	بذله	الإن�صان	مثل	
حمل	اأ�صياء	ثقيلة،	اأو	�صعود	جبل	�صاهق.	)249( النحي، ورمبا لفظ )النح�(:	وعاء	كبري	
مـــن	اأوعية	حفـــظ	ال�صمن	والع�صل،	م�صنوع	مـــن	اجللد،	واأكرب	من	العكـــة.	وغالبًا	ي�صنع	
النحـــي	مـــن	جلد	املاعز	ورمبا	�صنعـــوه	من	جلود	ال�صيـــاه.	)350( نــزح، اأو نزحت:	تطلق	
	علـــى	الآبـــار	اإذا	رفعت	مياهها	حتـــى	تنفد،	اأو	اأو�صكت	على	النفاد	مـــن	كرة	ال�صتخدام.	
)351( املن�سفــة:	مـــن	فعل	)ن�صف(:	ح�صرية	من	اخلو�س	ت�صبـــه	ال�صفرة،	وذات	اأ�صكال	
	متعددة:	م�صتطيلة،	اأو	بي�صاوية،	اأو	دائرية.	كان	النا�س	ي�صتخدمونها	قدميًا		لتنظيف	احلبوب،	
وهـــي	م�صنوعة	من	اخلو�س.	واملن�صف:	وعاء	يحفظ	فيـــه	بع�س	الأغرا�س	مثل	احلبوب،	
والطحني،	وهناك	من	ا�صتخدمه	حلفظ	بع�س	الألب�صة	واأدوات	الزينة.	ونوع	من	املنا�صف	
ت�صتعمـــل	ك�صفرة	للطعام.	وهـــذه	الأدوات	جميعها	غري	معروفـــة	اأو	م�صتخدمة	اليوم،	وما	
زلنـــا	ن�صاهـــد	مناذج	يف	بع�ـــس	املتاحف	املحليـــة	يف	مناطق	ع�صري،	والباحـــة،	والطائف،	
وجنـــران.	)352( ن�ســاح: اأي	القليل	من	املاء	اأو	اللـــنب	وغريه.	فيقال:	ماء	ن�صاح	اأي	قليل،	

وي�صعب	احل�صول	عليه.
)353( النظــام:	فيقـــال	الدولة	النظامية،	اأو	جنود	النظـــام،	ظهرت	هذه	الكلمة	يف	
ع�صـــر	النفوذ	العثمـــاين	يف	�صبه	اجلزيـــرة	العربية	خالل	الع�صـــر	احلديث.	وجند	هذه	
املفـــردة	ترد	كثريًا	يف	وثائق	العثمانيني	اأثناء	حكمهـــم	للحجاز،	وجند	وال�صروات	واليمن	
وغريها.	و�صارت	م�صطلحًا	معروفًا	عند	اأهل	تهامة	وال�صراة،	فهم	يقولونها	ويكتبونها	يف	
وثائقهـــم	ومرا�صالتهم	مع	�صالطني	وولة	الدولـــة	العثمانية،	وا�صتمرت	لفرتة	من	الزمن	
بعـــد	خروج	العثماين	من	البالد	العربية.	)354( النعر: من فعل نعر:	الن�صاط	واحليوية.	
ويقـــال	فالن	فيه	نعرة:	اأي	حركة	�صريعة،	واأحيانًا	تكون	ع�صوائية،	ولي�س	ل�صاحبها	هدف	
حمـــدد.	والنعرة:	اأي�صًا	العن�صرية	والع�صبية	القبلية.	والناعور:	اخل�صبتان	تو�صعان	على	
البئـــر	وفوقهـــا	البكرة،	وتعرف	باملحالـــة	اأو	العجلة،	يجر	فوقها	الر�صـــاء	لإخراج	املاء	من	
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البئر.	وما	زلنا	ن�صاهد	تلك	النواعري	على	الكثري	من	الآبار	اجلوفية	يف	عموم	بالد	تهامة	
وال�صراة،	لكنها	غري	م�صتخدمة	يف	الزراعة،	وبع�س	تلك	الآبار	يوجد	عليها	م�صخات	مائية	
ت�صتخـــدم	ل�صحب	املياه	من	الآبار	اإىل	املنازل	القريبـــة	منها.	)355( املنغاز، اأو املنخا�س: 
ع�صـــا	ق�صـــرية	ت�صتخدم	ل�صرب	احلمـــار	اأو	نخ�صه	حلثه	على	ال�صـــري.	ورمبا	ا�صتخدمت	
هـــذه	الع�صا	مع	احليوانات	الأليفة	الأخرى	مثل	الإبل	والأبقار	وغريها.	)356( النغيق اأو 
النقيق، اأو النعيق، اأو النهيق:	جميع	هذه	املفردات	اأ�صوات	لبع�س	الطيور	اأو	احليوانات-	
فالنغيق،	والنقيق	مـــن	اأ�صوات	بع�س	الطيور	مثل:	الدجاج،	والبط،	واحلمام.	اأما	النهيق	
ورمبـــا	النعيق	فهي	من	اأ�صـــوات	بع�س	احليوانات.	)357( نافخ، اأو ناف�ــس:	واملناف�صة،	اأو	
املنافخة:	اأي	التباهي	واملكابرة.	فيقال:	جاء	فالن	يناف�س	اأو	ينافخ،	اأي	متباهيًا	ومتفاخرًا	
" ل�صيء	ح�صل	عليه،	اأو	حققه	ورمبا	تكون	املنافخة	اأو	املناف�صة	طبيعة	من	طبائع	بع�س	

النا�س،	فهو	ل	ي�صتطيع	تركها	اأو	التخلي	عنها.
)358( النفا�سة: من فعل )نف�س(:	وهي	من	اأمرا�س	احلمى	ال�صديدة	التي	ي�صاب	
بهـــا	الإن�صان،	فتجعله	ينتف�س	من	�صـــدة	الربد.	)359( النفــط: وجمعها	نفوط	حبيبات	
واآثـــار	اللتهابات	التـــي	تظهر	على	فم	الن�صـــان	واأنفه	ب�صبب	احلمـــى	اأو	بع�س	الأمرا�س	
الباطنيـــة.	اأو	ما	يظهـــر	على	اجللد	من	تقرحات	ب�صبب	الحـــرتاق	بالنار،	اأو	املاء	احلار،	
اأو	حـــرارة	ال�صم�س.	ويقال:	نفطت	يد	فالن	من	كرة	قب�صه	على	�صيء	�صلب	مثل	اخل�صب	
اأو	احلجـــر	ف�صار	فيها	انتفاخات	اأو	تقرحات.	)360( النقا: هو	التحدي،	فيقول	�صخ�س	
اأوجماعـــة	لآخرين:	اأنتم	يف	النقا:	اأي	نتحداكم	يف	ميدان	احلرب،	اأو	ال�صدام	اجل�صدي.	
وكنـــا	ونحـــن	�صغارًا	نقول	هذه	العبارة	بع�صـــًا	لبع�س،	وغالبًا	ما	يتـــم	ال�صتباك	والعراك	
نتيجـــة	لهذا	التحدي.	)361( النقر: مقدمة	الراأ�س،	يف	النقطة	التي	يتفرق	عندها	�صعر	
راأ�ـــس	الإن�صـــان،	وهي	اأعلى	نقطة	يف	اجلمجمة.	والنقرة	اأي�صًا	راأ�س	الآنف	يف	الإن�صان،	اأو	
و�صـــط	الأنف	يف	الدواب. )362( النقريز:	اأي	الجنليز،	�صـــكان	بريطانيا،	اأو	اجنلرتا.	
وهـــذه	لفظـــة	تطلق	علـــى	الأفـــراد	الجنليـــز،	اأو	على	امل�صنوعـــات	الجنليزيـــة.	فيقال:	
انقريـــزي،	اأو	انقريزيـــة.	)363( نكــر، اأو يناكر:	اأي	لي�س	هادئـــًا	اأو	مرو�صًا.	وتطلق	على	
احليوانـــات	الأليفـــة	مثل	احلمري،	واجلمـــال،	والأبقار	اإذا	�صردت	ممـــن	يقرتب	منها،	اأو	
يحاول	تروي�صهـــا.	ورمبا	جاءت	من	كلمة	النكران:	وهي	اجلحود	وعدم	العرتاف	بف�صل	
الآخريـــن.	)364( انتك�ــس: اأي	عاد	اإىل	طبيعتة	ال�صيئـــة	الأوىل.	فمثاًل	اإذا	كان	ال�صخ�س	
ميار�س	عادة	�صلبية	مثل	�صرب	الدخان،	اأو	�صرقة	الأموال،	اأو	غريها،	ثم	ترك	هذا	ال�صلوك	
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وا�صتقـــام	لبع�ـــس	الوقت،	ثم	عاد	اإىل	ما	كان	عليه	فهو	رجـــل	منتك�س.	واملري�س	اإذا	�صفي	
ثم	عاد	عليه	املر�س	مرة	اأخرى	فقد	انتك�س.	واإذا	�صقط	ال�صخ�س	من	مكان	مرتفع،	ووقع	
علـــى	راأ�صه،	اأو	اجلزء	العلوي	من	ج�صده	فهو	منكو�ـــس،	ومن	ي�صع	راأ�صه	اإىل	اأ�صفل	ويرفع	
باقـــي	ج�صمه	اإىل	اأعلى،	فهو	�صخ�ـــس	منكو�س.	)365( النــ�:	ال�صحاب،	فيقال:	�صاهدنا	
نوًا	كثريًا	على	الأر�س	الفالنية:	اأي	�صحابًا	ثقياًل	على	الأر�س	املذكورة،	وهذا	من	تبا�صري	
�صقـــوط	الأمطـــار.	)366( النهــم:	اأي	احلر�س	علـــى	جني	اأكرب	قدر	ممكـــن	من	الأ�صياء	
املرغوبـــة.	فـــاإذا	اأكل	الإن�صان	ب�صره،	فهـــو	رجل	نهم،	اأو	اإذا	حاز	بع�ـــس	الفوائد	املادية	اأو	
املعنويـــة	ورغـــب	يف	ال�صتـــزادة	باأي	طريقة	فهـــو	اأي�صًا	كذلـــك.	)367( الني�ــس:	حيوان	
بـــري	على	ظهره	اأ�صواك	�صود	وبي�س،	يدافع	عـــن	نف�صه	باطالق	تلك	الأ�صواك	اإذا	واجهه	
	اعتـــداءات	اأو	خماطر	مـــن	الإن�صان	اأو	احليوانـــات	الأخرى.	وهو	�صبيـــه	بحيوان	القنفذ.	

اأو	اأكرب	منه	قلياًل.
)368( الهايــج:	اجلمـــل	اإذا	هدر،	واأخرج	بع�س	اأجزاء	فمه	الداخلية،	ب�صبب	غ�صبه	
من	بع�س	ت�صرفات	�صاحبه،	اأو	رغب	يف	م�صاجعة	النوق،	ووجد	من	ي�صده	ومينعه	عنها.	
وتقـــال	لبع�س	الرجـــال	الذين	ميتـــازون	ب�صدة	الغ�صـــب،	وت�صدر	منهم	بع�ـــس	العبارات	
واحلـــركات	العنيفة	اأثناء	هيجانهـــم	وغ�صبهم.	)369( هجد:	تقـــال	لالإن�صان	اإذا	ارتاح	
ونـــام.	اأو	املري�ـــس	اإذا	خـــف	وهـــداأ	مر�صه.	واإذا	�صـــاح	ال�صخ�س	لأمر	ما	ثـــم	�صكت	فقد	
هجـــد.	)370( الهجلــة:	الأر�س	املنخف�صة	التـــي	جتتمع	فيها	مياه	عـــدة	اأودية،	وت�صتمر	
هكـــذا	لبع�س	الوقـــت،	وترتادها	الأعراب	والرعاه	ل�صقي	موا�صيهـــم،	والرعي	من	حولها.	
)371( هــرف:	اأو	يهـــرف:	يرك�ـــس	رك�صًا	متو�صطـــًا	مع	تقارب	اخلطـــوات.	ويقال:	فالن	
يهـــرف	بالكالم:	اأي	يهذي	ويقـــول	كالمًا	مت�صارعًا	واأحيانًا	ل	قيمة	اأو	ل	معنى	له.	)372( 
املهفــة: من	فعل)هـــف(،	وهي	املروحـــة	امل�صنوعة	من	اخلو�س،	يحركهـــا	الإن�صان	اأمام	
راأ�صـــه	ووجهه	كي	جتلب	له	الهواء،	وت�صتخدم	بكرة	يف	املناطق	احلارة،	وجمعها:	مهاف.	
وتقال	هذه	الكلمة	لالإن�صان	اخلفيف	يف	ت�صرفاته،	و�صريع	التاأثر	والنقياد	ملا	ي�صمع.	فاإذا	
كان	ل	ي�صتطيع	اأن	يتخذ	قرارًا	لنف�صه،	ويقلد	الآخرين،	ويتاأثر	بكل	ما	ي�صمع،	اأو	يقال	له،	
فهـــو	رجل	)مهفة(.	)373( همز:	اأي	وكز،	اأو	نغز	الرجل	�صاحبه،	لأجل	تنبيهه	على	فعل	
اأو	قول	ما،	اأو	عدم	فعله.	والهمز	غالبًا	يكون	من	�صخ�س	لآخر،	ويف	ح�صرة	�صخ�س	اآخر،	
اأو	جمموعة	اأ�صخا�س.	)374( همل:	عك�س	كلمة	)مقيد(،	فالدابة	اإذا		كانت	بدون	رباط	
اأو	قيـــد	فهـــي	هملـــه،	وال�صخ�س	الذي	يهيم	علـــى	وجهه	بدون	هدف	فهـــو	همل،	ول	ي�صري	
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علـــى	نظام	اأو	حيـــاة	م�صتقيمة.	وعندمـــا	ينهمر	الدمع	من	العني	فهـــو	)ينهمل(.	)375( 
الهندا�ســة:	جمعهـــا	)هنادي�ـــس(	اأداة	قيا�س	للقما�س،	م�صنوعة	مـــن	احلديد،	وهي	اأقل	
من	املرت،	كانت	م�صتخدمة	عند	جتار	القما�س	والأحزمة،	والأثاث	وغريه	اإىل	عهد	قريب.
)376( وبــر: حيـــوان	قريب	من	حجم	الأرنب،	وجمعها:	وبـــران،	وتعي�س	يف	ال�صقوق	
والأماكن	ال�صيقة	يف	اجلبال	والآكام	ال�صخرية.	وال�صيادون	يخرجون	يف	ال�صباح	الباكر	
للبحـــث	عنها	وا�صطيادها،	واأكل	حلومها	اللذيذة.	والوبر	اأي�صًا	�صوف	اجلمال،	ول	تطلق	
هذه	الكلمة	اإّل	على	�صعر	الإبل.	)377( الرجمة، اأو ال�جمة، ال�سخرة، اأو	الأكمة	البارزة	
على	الأر�س.	وامل�صافـــرون	قدميًا	يتواعدون	على	مكان	التجمع	ثم	النطالق	عند	الرجمة	
اأو	الوجمـــة	الفالنية،	وغالبًا	تكون	معروفة	وبـــارزة	يف	مكانها.	ومن	يتجول	يف	اأنحاء	بالد	
تهامـــة	وال�صراة	فاإنه	ي�صاهـــد	الكثري	من	الرجام	)الريـــام(	اأو	)الوجم(	املتناثرة	يف	كل	
مـــكان،	وبع�صهـــا	ذات	اأحجام	كبرية	ومتنوعـــة	يف	هيئاتها	واأ�صكالهـــا.	)378( ال�خم، اأو 
ال�خــام:	املـــكان	اأو	الأر�ـــس	رديئـــة	الهواء،	فهـــي	ذات	روائح	�صيئة،	ت�صيـــب	من	ي�صكنها	
باخلمول	والك�صل	والأمرا�س،	وهي	عك�س	الأر�س	النقية	يف	هوائها	وبيئتها.	)379( وذح:	
تقـــال	هـــذه	الكلمة	لالإن�صان	املـــوؤذي	يف	فعله	اأو	قوله،	واأحيانًا	تطلـــق	على	الفرد	القذر	يف	
هندامـــه	اأو	خلقـــه. )380( وزى، اأو تــ�زى: اأي	اختفى.	يقال:	فـــالن	وزى	ماله	وعتاده	اأي	
و�صعـــه	يف	مكان	اأمني،	واأخفاه	عـــن	النا�س.	ويقال	فالن	اأوزى	فـــالن:	اأي	غ�صبه	واأجربه	
علـــى	فعل	�صيء	ما،	وهـــو	ل	يرغب	يف	فعله.	)381( ال�ز:	اأي	التهييـــج	والإغراء	بال�صيء.	
فيقـــال:	فالن	وز	فالن	على	�صاحبه:	اأي	حر�صه،	واأغراه	بـــه،	وهذه	�صفة	ذميمة	و�صلبية.	
ويقـــال:	ال�صيطان	يوز	ابـــن	اآدم	على	املعا�صي،	اأي	يزين	له	ارتكابهـــا،	ويغريه	على	فعلها.	
والوزيز:	الطنني،	اأو	ال�صوت	الرقيق	املت�صل	الذي	ي�صدر	عن	بع�س	الآلت	اأثناء	ت�صغيلها	
وا�صتخدامهـــا.	)382( ال�زنــه: كتلـــه	معينة	كانوا	يزنون	بها	الأ�صيـــاء	التي	تباع	وزنًا	قبل	
اأن	يعـــرف	وي�صتخد	)الكيلوغرام(.	والوزنة	ت�صتخدم	لالأ�صيـــاء	اخلفيفة	والقليلة،	بعك�س	
الأ�صيـــاء	الثقيلة	التي	تباع	باملـــن،	ومقداره	اأربعون	وزنة.	وت�صـــاوي	الوزنة	نحو	كيلو	غرام	
ون�صف.	وجمعهـــا:	وزان،	وتقدر	بثالثة	اأرطال.	)383( و�سر، اأو ال��سر:	اأي	الربط	بقوة.	
فعند	�صد	احلمل	ب�صكل	جيد	على	احلمار،	اأو	اجلمل،	فقد	و�صره	وربطه	ربطًا	قويًا.	)384( 
املي�ســم:	اأداة	حديديـــة	معكوفة	الطرف	حتمى	يف	النار	حتى	حتمـــر	ثم	تو�صم	بها	الدابة،	
مثل:	الإبل،	واملاعز،	وال�صاه.	وتعرف	هذه	الدابة	بهذا	الو�صم	الذي	و�صع	على	اأحد	اأجزاء	

ج�صدها.
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)385( ال��سيــق:	اأي	القديد.	وهو	جتفيف	اللحم	مع	اإ�صافة	مادة	امللح	عليه.	ويبقى	
اأ�صابيع	و�صهورًا	وهو	�صالح	لال�صتخدام.	و�صاهدنا	احلجاج	من	اأهل	اليمن	وال�صراة	وتهامة	
يحملـــون	القديد	مع	اأمتعة	جمالهم	اأثناء	ذهابهـــم	واإيابهم	اإىل	الأماكن	املقد�صة.	كما	اأن	
اآبائنـــا	واأجدادنا	كانوا	يقددون	حلوم	اأ�صاحيهم،	ثـــم	ي�صتخدمونها	لفرتة	طويلة.ومفردة	
الو�صيق	اأ�صبحت	غري	م�صتخدمة	اطالقًا،	ول	يعرفها	اإل	بع�س	كبار	ال�صن	وبخا�صة	الذين	
مار�صوها	و�صاهدوا	من	مار�صها.	)386( ال�عكة:	اأي	املر�س	والعلة	من	اأمر	ما.	واحلمى	
قدميـــًا	كانت	اأ�صـــد	واأكر	الأمرا�س	التـــي	يتوعك	منها	النا�س،	وذلـــك	ل�صعف	اخلدمات	
الطبيـــة،	وتوا�صع	احلياة	القت�صاديـــة	وبخا�صة	يف	املاأكل	وامل�صرب،	وامل�صكن	وما	�صابهه.	
)387( ولــغ:	�صرب	احليوان	املاء	بل�صانه،	وهنـــاك	حيوانات	اأخرى	تر�صف	املاء	ومتت�صه	
ب�صفتها.	)388( ال�ل�ال، اأو )ال�ل�لة(: ال�صياح	العايل	املتكرر	ب�صبب	جائحة	اأو	م�صيبة	
حلـــت	مبـــن	ي�صدر	عنه	هذا	الفعل.	والن�صاء	اأكر	من	يولـــول	يف	اأعقاب	موت	العزيز،	ويف	

اأعقاب	الكوارث	الطبيعية	والب�صرية.
ثالثًا: خال�سة الق�ل:

اأوردنا	يف	ال�صفحـــات	ال�صابقة	من	هذا	املحور	مفردات	وا�صطالحات	لغوية	اختفت	
اأو	قل	ا�صتخدامها.	وهي	مناذج	حمدودة	وقليلة	مما	عرفه	ومار�صه	التهاميون	وال�صرويون	
حتـــى	بدايات	هذا	القـــرن	)15هـ/20م(.	واآمل	اأن	نرى	مـــن	طالباتنا	وطالبنا	يف	برامج	
التعليم	العايل	بجامعاتنا	ال�صعودية	املحلية	من	يدر�س	املوروث	الأدبي	واللغوي	يف	مناطق	
احلنـــوب	ال�صعودي	)من	الطائف	وجنوب	مكة	املكرمة	اإىل	جنران	وجازان(،	فهي	اأوطان	
ثريـــة	بتاريخهـــا	وتراثها	احل�صـــاري.	وهـــذه	ال�صفحات	القليلـــة	قد	تفتح	اأبوابـــًا	عديدة	
لدرا�صات	اأعمق	واأطول	يف	ميدان	اللغة	العربية	واللهجات	املحلية	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	

اأو	يف	غريها	من	بلدان	اململكة	العربية	ال�صعودية.
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ثالثًا : املدح يف منطقة ع�سري )األفاظ لغ�ية وعبارات ا�سطالحية(، بقلم: 

اأ.حممد بن اأحمد بن معب)1(.
ال�سفحةامل��س�عم

231تقدمي.اأوًل:
233املقدمة.ثانيًا: 
236جغرافية منطقة ع�سري.ثالثًا:
237املدح يف منطقة ع�سري )األفاظ وعبارات ا�سطالحية(.رابعًا:

237اأوًل: حروف الألف، والباء، والتاء.
243ثانيًا: حروف الثاء، واجليم، واحلاء.

254ثالثًا: حروف اخلاء، والدال، والذال،والراء.
263رابعًا: حروف الزاء، وال�سني، وال�سني، وال�ساد.

275خام�سًا: حروف ال�ساد، والطاء، والظاء، والعني.
283�ساد�سًا: حروف الغني، والفاء، والقاف، والكاف.

295�سابعًا: حروف الالم، وامليم، والن�ن.

319ثامنًا: حروف الهاء، وال�او، والياء.
اأوًل: تقدمي: )2(

تعد	بالد	تهامة	ال�صـــراة،	ومنطقة	ع�صري	جزء	من	هذه	الناحية،	من	الأوطان	الغنية	
مبواردها	الطبيعية	والب�صرية،	والذاهب	يف	مناكبها	يلحظ	التنوع	الزاخر	يف	ت�صاري�صها،	
وجبالها	ووهادها،	وحيواناتها،	ونباتاتها،	ناهيك	عن	�صكانها	فهم	متنوعون	يف	اأعرافهم،	
وعاداتهـــم،	وتقاليدهم،	ونظم	حياتهـــم	الجتماعية	والثقايف،	واللغويـــة)3(،		واإذا	نظرنا	
يف	موروثهـــم	احل�صـــاري	من	بناء	وعمـــران،	وزراعة،	وجتارة،	وحـــرف	مهنية	و�صناعية،	
فهـــم	اأي�صًا	متفاوتون	يف	كثـــري	من	هذا	الرتاث.	فاأهل	اجلبال	يختلفـــون	عن	اأهل	ال�صهول	
وال�صواحـــل،	وعن	اأهل	احلوا�صر	والبوادي.	وكثري	مـــن	الدار�صني	والباحثني	الذين	ن�صروا	

		للمزيد	عن	ترجمته	انظر	مدخل	هذا	الق�صم	)ابن	جري�س(	. 	)1(
		هذا	التقدمي	من	اإعداد	�صاحب	�صل�صلة	كتاب	)	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(	)ابن	جري�س(. 	)2(

		هـــذا	مـــا	عرفته	و�صاهدته	اأثناء	جتـــوايل	يف	هذه	البلدان	منذ	خم�صني	عامًا،	وقد	دونـــت	�صيئًا	من	هذة	الختالفات	 	)3(
.	الرحـــالت	والرحالة	يف	اجلنوب	ال�صعودي	يف	موؤلفـــات	غيثان	بن	جري�س	)ق	 والتنـــوع.	انظـــر	حممد	بن	اأحمد	معربرِّ
2-15هـ/ق8-21م(.	)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1440هـ/2018م(.	)جزءان(	)يف	األف	ومئة	واأربع	�صفحات(.
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بع�ـــس	البحـــوث	عن	هـــذه	البالد	جند	جـــل	تركيزهم	على	تاريـــخ	القبائـــل،	وعلية	القوم،	
وال�صيا�صة،	والإدارة،	واحلروب	الع�صكرية.	وهذا	الأمر	لي�س	جديدًا،	فهو	املنهج	نف�صه	الذي	
�صلكه	املوؤرخون	الأوائل	عندما	اأرخوا	لتاريخ	الإ�صالم	وامل�صلمني	يف	اأ�صقاع	املعمورة)1(.

واإذا	تاأملنا	يف	حياة	املجتمع	العام	واخلا�س	يف	بالد	تهامة	وال�صراة،	اأو	منطقة	ع�صري	
على	وجه	اخل�صو�س	فاإننا	نقف	على	تراث	ح�صاري	كبري	يف	�صتى	امليادين،	والق�صور	فينا	
نحن	معا�صر	الباحثني،	وموؤ�ص�صاتنا	العلمية	والتعليمية	وبخا�صة	مراكز	البحوث	والأق�صام	
الأكادميية	يف	جامعاتنا	املحلية،	فال	نرى	لها	جهود	تذكر	يف	درا�صة	تراث	وثقافة	وتاريخ	

وح�صارة	اأهلنا	وبالدنا،	كما	ل	جند	اأي	دعم	مادي	اأو	معنوي	يف	هذا	اجلانب)2(.
ونحـــن	جيل	ال�صبعينيات	والثمانينيات	من	القرن	)14هـ/20م(	عا�صرنا	وعرفنا	حياة	
الأوائـــل	من	الآبـــاء	والأجداد،	وما	عا�صـــوه	ومار�صوه	يف	حياتهم	العامـــة	واخلا�صة،	ثم	امتد	
بنـــا	الزمن	لرنى	التحولت	احل�صاريـــة	والتنموية	التي	عا�صتها	بالدنا	منذ	ت�صعينيات	القرن	
الهجري	املا�صي	حتى	بداية	الأربعينيات	من	هذا	القرن	)15هـ/20م(	ويف	هذه	العقود	ال�صتة	
جـــرى	الكثري	من	اخلـــراب	والدمار	والتدهور	يف	كل	ما	يتعلق	بالـــرتاث	واملوروث	احل�صاري	
املـــادي	واملعنوي)3(،	وبرز	على	ال�صاحة	بدايل	حديثة	تطـــور	الإن�صان	فيها	ماديًا	واإىل	حد	ما	
معنويـــًا،	بل	اأ�صبـــح	الفرد	)ذكرًا	اأو	اأنثى(	مبهورًا	وغالبًا	معجبـــًا	بانفتاخ	العامل	بع�صه	على	
بع�ـــس	حتى	اأ�صبـــح	وكاأنه	بيت	اأو	قرية	�صغـــرية،	وتدخل	الآلة	والتقنيـــة	احلديثة	اأثرت	على	
�صلوكيات	املجتمعات	ال�صغرية	والكبـــرية،	العامة	واخلا�صة،	املادية،	واملعنوية،	ونتيجة	هذا	
التدخل	اأ�صبحت	معظم	�صرائح	املجتمع	منف�صلة	عن	تراثها	القدمي	يف	�صتى	امليادين)4(.

		مـــن	ينظـــر	يف	اأمهات	امل�صادر	التاريخيـــة	مثل:	موؤلفات	اليعقوبي،	والبـــالذري،	والطربي،	وابن	م�صكوية،	 	)1(
وابـــن	الأثـــري،	وابن	اجلـــوزي،	وابن	كثري،	وابن	خلـــدون	وغريهم	فهم	جميعـــًا	اأ�صهبـــوا	يف	تدوين	الأحداث	
ال�صيا�صيـــة	واحلربية،	ونـــادرًا	يف�صلون	احلديث	يف	تاريـــخ	النا�س	احل�صاري	)الجتماعـــي،	والقت�صادي،	

والثقايف	والعلمي،	والعمراين،	وغري	ذلك	مما	يخدم	تاريخ	عامة	النا�س(.
		نعم	اأقول	هذا	الراأي	بعد	عملي	اأ�صتاذًا	جامعيًا	يف	اأروقة	اجلامعات	ال�صعودية	املحلية،	فكل	جامعاتنا	تعمل	 	)2(
لياًل	ونهارًا	يف	ممار�صة	التعليم	التقليدي	للطالب	والطالبات،	ول	نرى	لها	جهودًا	ملمو�صة	يف	درا�صة	اأو�صاع	
النا�ـــس	يف	�صتـــى	امليادين،	واإن	فعلت	ذلـــك	فاإنها	�صوف	جتد	بيئة	بكرًا	وغنية	لخـــراج	بحوث	عملية	وعلمية	

ميدانية	وتوثيقية	تخدم	الأر�س	والإن�صان	يف	جمالت	كثرية.
		مـــن	ينظـــر	يف	اأقوايل	ثم	يطبقها	على	الكثري	من	عاداتنـــا	واأعرافنا	وتراثنا	القدمي:	الزراعي،	والعمراين،	 	)3(
والقت�صـــادي،	والأدبـــي،	واللغوي،	والجتماعـــي،	واملعريف	وغريه	فاإنه	�صوف	يجد	ذلـــك	حقيقة	ملمو�صة	يف	

اأنحاء	البالد	من	الفرد	والأ�صرة	اإىل	جميع	اأركان	املجتمع،	وعموم	البالد.
		مـــا	من	�صك	اأن	املدينـــة	احلديثة	حتمل	يف	طياتها	الكثري	من	الإيجابيات،	وبخا�صة	حت�صني	اأحوال	املجتمع	 	)4(
املادية	واملعرفية،	لكنها	يف	الوقت	نف�صه	حاربت	كل	قدمي	وق�صت	على	الكثري	منه،	وال�صحية	يف	ذلك	الأر�س	
والإن�صـــان.	فالبيئة	اأ�صابها	الكثري	من	التلف،	وحل	النقرا�س	بالكثـــري	من	مواردها	الطبيعية.	اأما	الإن�صان	
فهـــو	اخلا�صـــر	الأكرب	لفقدانه	الكثري	من	موروثه	احل�صاري	الذي	عا�صه	وعمره	ورعاه	جيل	الآباء	والأجداد،	

وبع�س	ذلك	املوروث	يعود	به	التاريخ	اإىل	الوراء	مئات	واآلف	ال�صنني.
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واإذا	توقفنا	مع	كل	جانب	تراثي	وح�صاري	اأ�صابه	ال�صعف،	اأو	التال�صي،	اأو	الن�صيان،	اأو	
الختفاء،	فاإننا	�صوف	نحتاج	اإىل	فرق	عمل	كثرية	ومتخ�ص�صة	جتمع	وتدر�س	لنا	هذا	املوروث	
اجلميل	املفقـــود،	اأو	املن�صي)1(.	ويف	هذا	الق�صم	املن�صور	�صمن	�صل�صلة	كتاب:	الق�ل املكت�ب 
يف تاريخ اجلن�ب،	جند	اأحد	اأبناء	هذا	اجلنوب	ال�صعودي،	يعي�س	مع	عامل	اللغة	العربية،	لغة	
القراآن،	ويخ�ص�ـــس	جميع	�صفحات	بحثه	هذا	لالألفاظ	والعبارات	اللغوية	)ال�صطالحية(	
امل�صتخدمـــة	يف	بـــاب	)املدح(	)2(،	ول	نقول	اأنـــه	�صمل	جميع	املفـــردات	وال�صطالحات	التي	
مار�صهـــا	وعرفهـــا	الن�صان	الع�صـــريي،	اأو	التهامي	وال�صروي،	واإمنا	هـــي	مناذج	حمدودة	يف	
هـــذا	امليدان)3(.	ولي�س	اأمامنا	اإّل	�صكره،	والدعاء	له	بالتوفيق	وال�صداد،	ثم	القول	باأن	بلدان	
تهامة	وال�صراة	تغ�س	باملجالت	اللغوية	والأدبية،	واملفردات	والألفاظ	وامل�صطلحات	الثقايف	
والعربيـــة	التي	حتتاج	اإىل	من	يجمعها	ويدر�صها،	ثـــم	ين�صرها	لأجيال	اليوم	التي	تعي�س	على	

مفرتق	طرق	يف	ثقافتها،	وهويتها،	ولغتها،	واأ�صالتها)4(.	)واهلل	من	وراء	الق�صد(.
ثانيًا: املقدمة:

احلمـــد	هلل	رّب	العاملني،	وال�صالة	وال�صالم	على	خـــامت	الأنبياء	واملر�صلني،	وعلى	اآله	
و�صحبه	اأجمعني،	ومن	تبعهم	باإح�صان	اإىل	يوم	الدين،	وبعد:			فمنذ	اأكر	من	ثالثني	�صنة	
	بالألفاظ	يف	منطقة	ع�صري،	وما	يتعلق	بها	مـــن:	اأمثال،	وعبارات	ا�صطالحية،	 واأنـــا	َمْعِنـــيٌّ
وكنايات،	فكانت	اآلف	البطاقات،	ومن	هذا	الّر�صيد	اللغوي	اأعددت	بع�س	الكتب	والأبحاث،	
وقد	ن�صرت	بع�صها.	وتاأتي	هذه	الدرا�صة	)	الـَمْدُح	يف	منطقة	ع�صري:	الفاظ	لغوبة	وعبارات	
اإ�صطالحية	كثمرة	من	ثمار	تلك	البطاقات.		واإذا	قلت	)	منطقة	ع�صري(	فاإن	ذلك	ل	يعني	

		ناأمـــل	مـــن	جامعاتنا	املحلية،	وكلياتهـــا،	واأق�صامها	الأكادمييـــة،	اأن	تقوم	بواجبها	كمـــا	يجب	جتاه	الأر�س	 	)1(
والإن�صان	فتدر�س	وحتفظ	املوروث	املعنوي	واملادي	الذي	عا�صته	وعرفته	هذه	الأطان	)بالد	تهامة	وال�صراة(	

خالل	القرون	القدمية	والإ�صالمية	املبكرة،	والو�صيطة،	واحلديثة.
	القحطاين	من	قرية	القرن	يف	�صحن	متنية	�صهران،	انظر	ع�صرات	 		اإنـــه	الأ�صتـــاذ	حممد	بن	اأحمد	بن	معربرِّ 	)2(

الكتب	والبحوث	املن�صورة	من	اإنتاجه	العلمي.
		ناأمـــل	من	اأق�صام	اللغة	العربية	واآدابها،	واأع�صاء	هيئـــة	التدري�س.	فيها	اأن	يوجهوا	بع�س	بحوثهم	اأو	بحوث	 	)3(
طالبهـــم	يف	برامـــج	الدرا�صات	العليـــا	اإىل	مثل	هذا	امليدان	)املـــدح(	وغريه،	واإن	فعلوا	ذلـــك	فاإنهم	�صوف	

يجدون	جماًل	وا�صعًا	وغنيًا	بالفكر	والرتاث	العربي	الأ�صيل.
		نعـــم	مـــن	يدر�س	اأحوال	�صباب	اليوم،	وبخا�صة	مع	و�صائـــل	التقنية	احلديثة	وتوا�صلهم	مع	جمتمعات	الكرة	 	)4(
الأر�صيـــة،	فاإنـــه	يجد	ثقافتهم	وخمزونهـــم	اللغوي	والفكري	امل�صتـــورد	اأكرب	واأكر	ممـــا	يعرفونه	عن	تراث	
بالدهـــم	الثقـــايف	واللغوي	والجتماعي	وغـــريه،	وهذا	مع	مـــرور	الزمن	�صوف	يخلق	عندهـــم	عدم	معرفة،	
ثـــم	تنكرًا	وجتاهاًل	وجتاهـــل	لثوابتهم	التي	قامت	علـــى	تراثهم	الديني،	واللغـــوي،	والجتماعي،	والفكري،	
والثقايف.	وامل�صئولية	كبـــرية	على	جميع	موؤ�ص�صات	الدولة،	واملجتمع،	والأفراد	ال�صاحلني	الذين	ي�صعون	اإىل	
احلفـــاظ	على	الهوية	الإ�صالمية	والعربية	والوطنية،	واأقـــول	اأن	الواجب	على	اجلميع	ف�صاعفة	عند	اجلهود	

والعمل	على	كل	ما	يحفظ	لنا	هويتنا	العربية	الأ�صيلة،	وموروثنا	احل�صاري	الراقي	واجلميل.
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ال�صتق�صـــاء	وال�صمول	جلميع	حمافظاتها،	وم�صافهة	اأهلهـــا	يف	مواطنهم،	واإمنا	اقت�صر	
ذلـــك	علـــى	مدينتي	)	اأبهـــا(	و	)	خمي�س	م�صيـــط(	واأحوازهما،	ففيهما	َحـــّط	الكثري	من	
كنى،	 اأهـــايل	حمافظات	ع�صـــري،	و�َصُعدنا	بزمالتهم	يف	الدرا�صة	والعمـــل،	واجلوار	يف	ال�صُّ
ف�صمعنـــا	منهم	و�صمعوا	منا،	ولذا	قلت	)	منطقة	ع�صري(.	وُي�صاف	اإىل	ذلك	ما	اأفدته	من	
قراءة	الكثري	من	الكتب	والأبحاث،	التي	�صدرت	عن	حمافظات	وُمدن	منطقة	ع�صري)1(.
يح	 ومـــن	اأهم	الأهداف	التي	اأ�صعى	اإىل	حتقيقها	يف	هذا	البحث	-	ويف	غريه	-	هو	َتْف�صِ
العامّية،	وا�صتعمال	الف�صحى،	ولذا	حر�صت	على	تاأ�صيل	الألفاظ	والعبارات	ال�صطالحية،	

وت�صحيح	ما	خالف	قواعد	الُف�صحى،	وهو	ما	�صيدركه	القارئ	يف	ال�صفحات	القادمة.	
واإذا	كانـــت	املعاجـــم	العربيـــة	قد	ُعنيـــت	بالأخذ	والتلقي	عـــن	بع�س	القبائـــل	العربية،	
كُقري�س،	ومَتيم،	واأ�صد،	وُهذيل،	وطييء،	وكنانة،	وغريها،	فاإنها	قد	اأهملت	لغات	الكثري	من	
قبائل	تهامة	وال�صراة،	الواقعة	اإىل	اجلنوب	من	مكة	املكرمة	والطائف،	واأق�صد	بذلك	قبائل	
غامد	وزهران،	وما	يليها	من	اجلنوب	حتى	جنران،	واإن	قراأنا	بع�س	الألفاظ	املن�صوبة	بقولهم	
)لغـــة	ميانية(	وهم	يعنون	باليمانية	كل	ما	كان	يف	جهـــة	اليمن،	ل	اليمن	املعا�صر	)بحدوده	
ال�صيا�صية(،	فقد	اجتنب	اللغويون	القدامى	الأخذ	والتلقي	من	قبائل	اليمن	املعا�صر،	بحجة	
اختالطهـــا	بالأحبا�س	والُفْر�س.	فاإذا	قبلنا	بهذه	احلجة،	ول	�صيما	يف	داخل	اليمن	املعا�صر،	
فاإنهـــا	غري	مقبولـــة	فيما	يخ�س	ال�صروات،	ومنهـــا	ال�صروات	التي	يف	نطـــاق	منطقة	ع�صري،	
ومنها	)	�صراة	َجْنب،	و�صراة	َعْنز	بن	وائل،	و�صراة	احَلْجر	،	و�صراة	بلقرن(	فهذه	ال�صروات	
خارجـــة	عن	نطاق	اليمن	املعا�صر	قدميًا	وحديثًا،	بـــل	عا�صت	ُعزلة	جغرافية	حتى	القرن	
الرابـــع	ع�صر	الهجـــري	)الع�صرين	امليالدي(،	وقـــد	اأ�صار	بع�س	اأهل	اللغـــة	القدامى	اإىل	

ف�صاحة	اأهلها)2(.
اين	فـــاإّن	منطقة	ع�صري	متثل	قطاعـــًا	كبريًا	من	هذه	 كَّ وبهـــذا	العتبار	املـــكاين	وال�صُّ
ن	القـــارئ	اأو	الباحث	اللُّغوي	يف	الألفاظ	والعبارات	 الأوطـــان	التهامية	وال�صروية،	ولو	متعَّ
ال�صطالحية	الواردة	يف	بحثي	هذا	)	املدح...(	لأدرك	الأ�صالة	العربية	يف	اللفظ	واملعنى،	
ي	عن	 َلقرِّ بـــل	�صيجـــد	من	الألفاظ	ما	مل	يرد	يف	املعاجم	العربية،	مما	يوؤّكد	عدم	الأخذ	والتَّ

�صكـــر	اهلل	لـــك	يـــا	ا�صتاذ	حممد	بـــن	معرّب	فلقـــد	اأفدت	الباحثـــني	وطالب	الدرا�صـــات	العليـــا	يف	جامعاتنا	 	)1(
ال�صعودية،	مبا	ت�صعى	اإىل	درا�صته	ون�صره.	وهناك	ع�صرات	املو�صوعات	التي	طبعت	ون�صرت	يف	�صل�صلة	كتاب	
)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(،	وجمعيها	جديرة	بالتاأمل	وال�صتفادة	مما	ورد	فيها	)ابن	جري�س(.

اتفق	معك	يف	ما	اأ�صرت	اإليه،	واأقول	اأن	بالد	تهامة	وال�صراة	مليئة	بالعبارات	واللهجات	ذات	الأ�صول	العربية	 	)2(
الف�صيحـــة	وناأمـــل	من	اأق�صام	اللغة	العربيبة	يف	اجلنوب	ال�صعـــودي	اأن	تدر�س	لغات،	وفنون،	وا�صطالحات،	

واأهازيج	هذه	البالد	العربية	الأ�صيلة	)ابن	جري�س(.
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قبائـــل	منطقـــة	ع�صري،	منذ	بداية	اجلمـــع	لألفاظ	اللغة	يف	القرن	الثـــاين	الهجري،	وهذا	

يفتح	املجال	لدرا�صات	ُلغوية	يف	املنطقة.
واأعـــود	بكم	اإىل	بحث	)	املـــدح(	)1(	الذي	تراكمت	بطاقاته	منـــذ	اأمد	بعيد،	ثم	جئت	
اأنظـــر	فيها	منذ	)1439/1/1هـ(،	واأَجلُت	الفكر	والقلـــم،	بالّزيادة	والتهذيب	والرتتيب،	

ّم. ثم	جعلته	يف	ق�صمني،	هما:	)1( الق�سم الأول: املـَدح)2(.	)2( الق�سم الثاين: الذرَّ
اأ�صيل:	)اأ(	اأُْثِبُت	اللَّفظة	اأو	 وقـــد	التزمُت	-	يف	الغالـــب	-	املنهج	التايل	يف	ال�صرح	والتَّ
واب	اإذا	كانت	اللفظة	اأو	 العبـــارة	ال�صطالحية	ح�صب	اللهجة	املـَْحكّية.	)ب(		اأذكـــر	ال�صَّ
العبارة	خمالفة	يف	ال�صبط	للف�صحى.)ج(		اأذكر	معنى	اللفظة	اأو	العبارة،	ح�صب	املفهوم	
والدللـــة	عنـــد	اأهل	منطقة	ع�صري،	ومـــا	يتعلق	بذلك	من	اإي�صـــاح.	)د(		تاأ�صيل	اللفظة	اأو	

العبارة	من	املعاجم	العربية،	وجعلت	ُن�صو�س	الّتاأ�صيل	بني	قو�صني.
و�صيالحـــظ	القارئ	كرة	الإحـــالت،	وهذا	يعود	اإىل	َكْون	الدرا�صـــة	يف	ِعَداد	معاجم	
املعاين	ل	معاجم	الألفاظ		ومما	يقت�صي	التَّنويه	به	يف	هذه	املقّدمة،	ما	يلي:	)1( 	ي�صتمل	
البحث	علـــى	األفاظ،	وعبارات	ا�صطالحيـــة،	وبع�س	الأمثال،	القدميـــة	واملعا�صرة،	حتى	
�صنة	)1439هـ/2018م(،	منها	الـُمْنَقر�س،	اأو	ما	هو	يف	�صبيل	النقرا�س.	)2(		مع	ظهور	
التعليـــم	النظامي	يف	منطقة	ع�صري	بعد	�صنة	)1350هـ/1931م(،	بداأت	مالمح	ت�صحيح	
النُّْطـــق	لالألفاظ،	ول	يعني	ذلك	انح�صار	الّلهجة	املـَْحِكّية،	فهي	م�صتمرة	اإىل	اليوم،	اإّل	اأّن	
ـــواب)3(	)3(	هناك	الكثري	من	 اأغلـــب	جيل	املـُتعلرِّمني	اأخـــذوا	يف	ُنْطق	الألفاظ	ح�صب	ال�صَّ
الظواهر	اللُّغوية	التي	ت�صتحق	الدرا�صة،	من	خالل	هذه	الألفاظ	والعبارات	ال�صطالحية	
يف	هـــذه	الدرا�صة	)	املـَْدح(،	ومنها:	)اأ(		ت�صهيل	الَهْمز.	)ب(		ت�صكني	احلرف	الأول	)جـ( 	
ك�صـــر	احلـــرف	الأول.	)د(		قلب	حرف	اجليـــم	اإىل	الياء.	)4(	تتعلَّـــق	الألفاظ	والعبارات	

	اأن	لديه	كتابًا	يحمل	عنوان	)املدح	والذم	يف	منطقة	ع�صري...(،	وهذا	العمل	 يذكر	الأ�صتاذ	حممد	بن	معربرِّ 	)1(
الـــذي	بني	اأيدينا	خم�ص�س	فقط	للمدح،	وقد	ياأتي	يـــوم	نن�صر	الق�صم	اخلا�س	بالذم	يف	عمل	اأو	كتاب	اآخر،	

واأرجو	اأن	يكون	�صمن	�صل�صلة	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(	)ابن	جري�س(.
هذا	الق�صم	الذي	نحن	ب�صدد	ن�صره	يف	هذا	املجلد	رقم	)15(	من	كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(	 	)2(

)ابن	جري�س(.
نحن	يف	حاجة	كبرية	اإىل	درا�صة	لهجاتنا	وا�صطالحاتنا	اللغوية	املحلية،	وناأمل	من	الأ�صاتذة	املتخ�ص�صني	 	)3(
يف	جامعاتنـــا	اأن	يولـــوا	هـــذا	امليدان	بع�ـــس	الهتمامات	العلميـــة	يف	بحوثهم	ودرا�صاتهـــم	الأكادميية	)ابن	

جري�س(.
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دة،	منها:	القت�صادية،	والجتماعية،	 ال�صطالحية	الواردة	يف	هذا	البحث	مبجالت	ُمتعدرِّ
والنف�صّية،	والأدبّية،	مما	يفتح	الباب	لدرا�صات	متخ�ص�صة	يف	هذه	املجالت.		واأ�صاأل	اهلل	

تعاىل	التوفيق	وال�صداد.
ثالثًا: جغرافية منطقة ع�سري:

تقع	ع�صري	يف	اجلنوب	الغربي	من	اململكة	العربية	ال�صعودية	وفيما	بني	خطوط	الطول	
40	– 47	�صرقـــًا،	والعر�ـــس	17-23	�صمـــاًل.	وت�صكل	ع�صري	ب�صورتهـــا	احلالية	نتيجة	
لـــالأدوار	اجليولوجية	املتتابعـــة	التي	مرت	بها	املنطقة	وبخا�صة	احلـــركات	الأر�صية	التي	
كونت	احلو�س	الأخدودي	الذي	يقع	فيه	البحر	الأحمر،	والتي	اأوجدت	احلائطني	اجلبليني	
الكبريين	اللذين	ميتدان	على	طول	�صاحل	البحر	الأحمر	�صرقه	وغربه.		واحلائط	اجلبلي	
ال�صرقـــي	للبحر	الأحمر	الذي	ميـــر	بغرب	�صبه	اجلزيرة	العربية	من	اجلنوب	اإىل	ال�صمال	
بارتفـــاع	)	11000(	قـــدم	يف	اليمن	ويقـــل	تدريجيًا	يف	ع�صري	واحلجـــاز	حتى	ي�صل	قرب	
�صطـــح	البحر	عنـــد	خليج	العقبـــة.	وقد	ق�صـــم	هذا	احلائـــط	اجلبلي	منطقـــة	ع�صري	اإىل	
منطقتني	تختلفان	يف	ظروفهما	الطبيعية	وهما:	)1(	منطقة	تهامة	ال�صاحلية.)2(	جبال	
ال�صـــراة	واملنطقة	الداخلية	حتى	الربع	اخلـــايل)1(.		وتختلف	الت�صاري�س	تبعًا	لذلك	حيث	
جند:	ال�صهول	ال�صاحلية،	والأ�صدار،	وجبال	ال�صروات،	وال�صهول	ال�صحراوية	�صرق	جبال	

ال�صروات	)املنحدرات	ال�صرقية(.
ويختلـــف	املناخ	يف	بالد	ع�صري	بني	الأجزاء	ال�صروية	والتهامية،	والختالف	ناجت	من	
التبايـــن	الت�صاري�صي	يف	املنطقة،	ففي	البـــالد	املرتفعة	)	ال�صراة(	تكون	احلرارة	معتدلة	
يف	ال�صيـــف،	ثم	تنخف�س	اإىل	ثالث	درجات،	واأحيانًا	اإىل	درجة	واحدة	يف	بع�س	الأجزاء	
خـــالل	ف�صل	ال�صتـــاء.	اأما	املناطق	ال�صاحلية	)	تهامة(	فعلـــى	العك�س	من	ذلك	فاحلرارة	
مرتفعـــة	يف	منطقة	ال�صهول	�صيفًا،	ويبلـــغ	معدلها	يف	بع�س	الأحيان	خم�صًا	واأربعني	درجة	
مئوية،	وتكون	يف	الغالب	حرارة	مقرونة	بالرطوبة،	اأما	يف	ال�صتاء	فتكون	احلرارة	معتدلة،	
فـــال	تنخف�س	درجـــة	احلرارة	عـــن	)15(	اإىل	)	20(	درجة	مئويـــة)2(.	والرطوبة	ترتبط	
ارتباطًا	وثيقًا	باحلرارة	والربودة،	واأي�صًا	بالرتفاع	عن	�صطح	البحر	والقرب	منه،	ولهذا	
فن�صبتها	يف	بالد	ع�صري	ترتفع	يف	املناطق	التهامية	ال�صاحلية	يف	فرتتي	ال�صيف	وال�صتاء،	

اإقليم	ع�صري،	د.	حممد	اأبو	العال،	�س	104. 	)1(
هنـــاك	ع�صرات	الكتب	والبحوث	والر�صائل	العلمية	التـــي	ف�صلت	احلديث	عن	جغرافية	منطقة	ع�صري	)ابن	 	)2(

جري�س(.
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اأما	يف	الأجزاء	ال�صروية	)املرتفعات(	فرتتفع	يف	ف�صل	ال�صتاء	وتنخف�س	يف	ال�صيف.	اأما	
�صقوط	الأمطار	؛	فبع�س	اجلغرافيني	يرون	طبيعة	الأمطار	يف	ع�صري	اأمطارًا	دائمة	ولكنها	
اأكر	هطوًل	يف	ال�صيف	منها	يف	ال�صتاء،	وهذا	يعود	اإىل	هبوب	الرياح	املو�صمية	التي	ت�صل	
اإىل	بالد	ع�صري	بعد	مرورها	على	البحر	الأحمر	وهي	حاملة	معها	بع�س	الرطوبة،	وعندما	

ت�صطدم	بجبال	ع�صري	العالية	تنزل	الأمطار	بغزارة)1(.
والتق�صيمـــات	الإدارية	ملنطقة	ع�صري،	هي:	)1(	مدينـــة	اأبها	واملراكز	التابعة	لها.	)2(	
حمافظة	خمي�س	م�صيط.	)3(	حمافظة	بي�صة.)4( حمافظة	حمايل.	)5(	حمافظة	النما�س.
)6(	حمافظة	رجال	اأملـــع.)7(	حمافظة	املجاردة)8(	حمافظة	تثليث	)9(	حمافظة	�صراة	
عبيـــدة.	)10(	حمافظة	ظهران	اجلنـــوب	) 11(		حمافظة	اأحد	ُرَفْيـــدة.	)12(		حمافظة	

ك	)2(. َبْلَقرن	) 13(		حمافظة	طريب.)14(	حمافظة	تنومة.)15(		حمافظة	الرِبْ

رابعًا : املدح يف منطقة ع�سري )األفاظ وعبارات ا�سطالحية(:
اأوًل: حروف الألف، والباء، والتاء:

)1( اآَدِمي: ِن�ْصَبة	اإىل	اآَدم	عليه	ال�صالم.	تقال	ملدح	الّرجل	الفا�صل	،	ويقال:	ُموَدِمي،	
ُجولة	الكاملة،	وما	يكت�صبه	الرجل	من	 فات	الرُّ ْجَلة: �صِ وُموَدماين.)2( اأُب� الـَمَراِجل:الرُّ
مـــال	وعقار	ونحو	ذلك،	وما	يتمّيز	به	من	مكارم	الأخـــالق،	كالكرم	وال�صجاعة	والأمانة.
ُجوليَّة:	كمال	 ُجولـــة	والرُّ ْجَلة:	القـــّوة	على	امل�صي،	والرُّ ويقـــال	اأي�صًا:	َراِعـــي	َمْرَجَلة.	)	الرُّ
ـــَزة	للّرجل(	)3(.	)رعـــى:	الراء	والعني	واحلرف	املعتـــّل	اأ�صالن:	اأحدهما	 َفـــات	املـَُميرِّ ال�صرِّ
املـَُراقبـــة	واحِلْفظ.	َرَعْيت	ال�صيء:	َرَقْبُته	؛	وَرَعْيُتـــه،	اإذا	لَحْظَته.	والإْرَعاء:	الإبقاء،	وهو	
من	ذاك	الأ�صل	؛	لأّنه	ُيَحاِفُظ	على	ما	ُيَحاَفُظ	عليه(	)4(.	)3( اأُب� املـََقادي:	)	انظر:	َقَدا(	

ع�صـــري	دار�صـــة	تاريخيـــة،	د.	غيثان	علـــي	جري�س،	�س27(	)ابن	معـــرب(.	ما	زال	هناك	بع�ـــس	املو�صوعات	 	)1(
اجلغرافية	يف	منطقة	ع�صري	ت�صتحق	املزيد	من	البحث	والتحليل	)ابن	جري�س(.

جميـــع	هـــذه	املحافظـــات	اأجزاء	من	بالد	تهامـــة	وال�صراة	وهـــي	ذات	تاريخ	عريق	يعـــود	اإىل	ع�صور	ما	قبل	 	)2(
الإ�صـــالم،	وقد	زرت	معظم	هذه	البلدان،	وكتبت	عـــن	بع�صها،	وهي	ت�صتحق	اأن	تدر�س	تاريخيًا،	واجتماعيًا،	
واقت�صاديًا،	وثقافيًا،	وتعليميًا،	وفكريًا.	كما	اأنها	تعي�س	تطورًا	وتنمية	يف	�صتى	املجالت	من	اأربعة	اأو	خم�صة	
عقـــود،	وهـــذا	امليدان	اأي�صًا	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	ع�صرات	الكتب	والبحـــوث	العلمية.	وهذه	م�صئوليات	اإمارة	
ع�صري،	واملحافظات	التابعة	لها،	واأي�صًا	جامعتي	امللك	خالد،	وبي�صة،	واإدارات	التعليم،	والباحثني	واملوؤرخني	

الذين	يعي�صون	يف	هذه	ا	لبالد	العربية	الأ�صيلة	)ابن	جري�س(.
الل�صان	)	رجل	(	.	املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س332	. 	)3(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س408 	)4(
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)4( اأْبَي�ــس َوْجــه: يقــال:	فالن	اأْبَي�س	َوْجـــه	؛	اإذا	قال	اأو	فعل	مـــا	ُي�ْصَتح�صن	من	الأقوال	
والأفعال	احَل�َصنة،	وتقال	للتزكية،	واملدح،	وال�صكر،	فال	يلحقه	الّلوم.		ويقال	اأي�صًا:	وجهه	
اأبي�ـــس،	ووجهك	اأبي�س.	)5( اأْجَ�دي:	من	اجُلود	والَكـــَرم.	واجلمع:	اأْجَواد	واأَجاويد.	ول	
ـــح	بال�صيء	وَكْرة	 يقولـــون:	َجَواد.	)	جـــود:	اجليم	والواو	والـــدال	اأ�صٌل	واحد،	وهو	التَّ�َصمُّ
	اجُلود،	وقوٌم	اأجواد(	)1(	)جٌل	َجَواد:	�َصخّي(	)2(.	)6( اأْح�َسن  الَعَطاء.	يقال	رجٌل	َجَواٌد	َبنيرِّ
ِمــَن الَقَمــر:	)	انظر:	قمر(.	)7( اأْحَمــر َعنْي:تقال	لل�صجاع،	اأو	لـــِذي	الَهْيَبة	ال�صارم،	اأو	
الغ�صبـــان	الذي	حتمّر	عينه	من	�صّدة	الغ�صب،	وهي	تقال	واإن	مل	يح�صل	الحمرار	للعني،	
وتقـــال	للمداعبة	حينما	تكون	العـــني	حمراء	من	مر�س	ونحوه،	فيقـــال	ل�صاحبها:	عينك	
حمـــراء،	فريد:	اأْحمـــر	عني.	)8( اأِديــب: وهي	هنا	مبعنـــى	ُح�صن	الأخـــالق،	واللُّطف	يف	
ب.	)الأدِيُب:	الآخذ	مبحا�صن	 ب،	وُموؤدَّ التعامـــل.	واأكر	ما	ت�صتعمل	لالأطفال.	ويقال:	ُمَتاأدرِّ
اء:	اأْزهـــر،	وَزاِهر،	وِمْزِهر	 الأخـــالق(	)3(.	)9( اأْزهــر: يقال	جلميـــل	الوجه	املـُ�ْصرق	الَو�صَّ
ْهـــَرة:	احُل�صن	والبيا�س،	وقد	َزِهَر	 )ُمْزِهـــٌر(،	ولالأنثى:	َزْهَراء،	وِمْزِهَرة،	وُزْهَرة.		)	الزُّ
جال،	وقيل:	هو	الأبي�س	فيه	ُحْمَرة.	وَرُجٌل	اأزهر:	 زهرًا،	والأْزَهر:	احَل�َصن	الأبي�ُس	من	الررِّ
َجـــاع	امِلْقَدام،	�ُصّبه	بالأ�صد.)	الأ�َصد:	من	 اأبي�ـــس	م�صرق	الوجه)4(.		)10( اأ�َسد: 	تقال	لل�صُّ
ال�ّصبـــاع	معـــروف.	اأَ�ِصَد	الّرجـــل:	ا�ْصَتاأ�َصد	�صار	كالأ�صد	يف	جراَءتـــه	واأخالقه(	)5(.	)11( 
�َصب،	وتقال	اأي�صًا	يف	َمْعِر�س	املدح	 يـــل:	من	الأ�صالة	والَعَراقة	يف	النَّ ل،	والأ�صِ ــل: الأ�صْ اأ�سْ
ل(	 ـــل	وَف�صْ والثنـــاء	ل�صاحـــب	الأخالق	الفا�صلة.	ومـــن	عباراتهـــم	ال�صطالحية:	)	اأ�صْ
ـــل(	للـــذم.	)	اأ�صل:	الهمـــزة	وال�صاد	والـــالم،	ثالثة	اأ�صول	 للمـــدح،	و	)	ل	اأ�صـــل	ول	َف�صْ
متباعٍد	بع�صها	من	بع�س،	اأحدها	اأ�صا�س	ال�صيء،	وهو	الأ�صل	اأ�صل	ال�صيء،	قال	الك�صائي	
ل	الل�صان،	ويقال	 ل	له((:	اإّن	الأ�صل	احل�صـــب،	والَف�صْ َل	لـــه	ول	َف�صْ يف	قولهـــم:	))	ل	اأ�صْ
جاع	امِلْقدام،	كاأنه	مثل	الأ�صّم	الذي	ل	ي�صمع،	ول	توؤثر	 ّم: ال�صُّ جمـــٌد	اأ�صيٌل()6(.	)12( اأ�سَ
ـــان.	كما	ُتقال	يف	 مَّ فيـــه	الأ�صـــوات	املـُعار�صة	له،	ول	يلوي	علـــى	�صيء.	ويقال	له	اأي�صًا:	�صُ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س493	. 	)1(
الل�صان	)	جود	( 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س9	. 	)3(
الألفاظ،	ابن	ال�صّكيت،	�س؟	. 	)4(

الل�صان	)	اأ�صد	(	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س109	. 	)6(
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ة،	 مَّ ـــح	والّتوجيه،	وهذا	يقال	له:	�صُ 	؛	وذلك	للمتجاهل	واملـُْعِر�س	عن	النُّ�صْ مرِّ َمْعر�ـــس	الذَّ

ّمان. ّم،	و�صُ واأ�صَ
مع.	والأ�صّم:	الذي	ل	ي�صمع	ويف	حديث	الإميان:	 ذن	وِثَقُل	ال�صَّ مـــم:	اْن�ِصَداُد	الأُ )	ال�صَّ
َمِم	 َمـــم	العقل	ل	�صَ ـــّم	الُبْكـــم((	اأراد	بـــه	الذي	ل	َيْهتـــدي	ول	َيْقبل	احلّق،	من	�صَ ))	ال�صُّ
جاع	 نج:	اأي	ال�صُّ ّم	الذي	ل	ي�صمع.	يقال:	فالن	اأ�صْ َنُج:	الأ�صَ نج: الأ�سْ الأُذن(	)1(.	)13( اأ�سْ
ـــّم	)14(.اأِليف:َح�َصُن	الِع�ْصرة،	واللَّطيف	يف	 ي،	وهو	كُمرادهم	من	الأ�صَ امِلقـــدام،	اأو	الرَّ
َعامـــل	مع	غريه.	ويقال	اأي�صًا:	َوِليف.	وهي:	األيفة	وَوِليفة.	)	األف:	الهمزة	والالم	والفاء	 التَّ
	على	ان�صمام	ال�صـــيء	اإىل	ال�صيء.	اأِلْفُت	ال�صيء	اآَلُفـــه.	والأُْلَفُة	م�صدر	 اأ�صـــٌل	واحـــد،	يدلُّ
الئتـــالف.	واإْلُفـــَك	واأليُفك:	الذي	تاألفـــه(	)2(.	)	اأَِلَف	ال�صـــيَء	اأْلفًا	واإلفًا	وِولفـــًا	واأَلفانًا	
واأََلَفه:	َلِزمه.	واأِلْفُت	فالنًا	اإذا	اأِن�ْصَت	به(	)3(.	)	وهو	اآِلف،	واأِليف()4(.	)15( اأِمري:	�صاحب	
مه	على	غريه.	)	اأمر:	الهمزة	وامليم	والراء	اأ�صوٌل	 لة،	�ُصّبه	بالأمري	يف	َتقدُّ الأخالق	الَفا�صِ
ْهي	قولك	افعل	كذا.		ومن	 ْهي.		ومن	الأمر	الذي	هو	نقي�س	النَّ خم�صة:	منها	الأْمر	�صّد	النَّ
ـــر(	)5(.	)16( اأِمني: من	الأمانة،	وهو	 هذا	البـــاب	الإْمَرة	والإَمارة،	و�صاحبها	اأمرٌي	وموؤمَّ
خـــالف	اخلائن.		ويقـــال	اأي�صًا:	َماأُمون،	وُمومَتـــن،	بت�صهيل	الهمزة	مـــن	ُموؤمتن.		)اأمن:	
الهمزة	وامليم	والنون	اأ�صالن	متقاربان:	اأحدهما	الأمانة	التي	هي	�صّد	اخليانة.	وهو	اأمني،	
ـــن،	وماأُمون(	)6(.	)17( اأُْنَثى: هم	يقولون	اأْنَثى	للتعريف	باجلن�س،	اإّل	اأّن	ُنْطقها	يف	 وموؤمَتَ
زه	الأذن	ويهتز	 �صياق	النبهار	بجمالها	الفائق،	والإعجاب	بكمال	اأنوثتها	يحمل	َجْر�صًا	مُتيرِّ
له	القلب،	وقد	يكرر	القائل	اللفظة	لتاأكيد	املدح:	اأنثى	اأنثى.	)هذه	امراأة	اأْنثى،	اإذا	ُمِدحت	
َكر	من	كل	�صـــيء.	وامراأة	اأْنَثى:	كاملة	 بـاأّنهـــا	كاملـــة	من	الن�صاء(	)7(.	)الأْنثى:	خالف	الذَّ
الأنوثـــة،	واجلمع	اإناث،	وجمع	اجلمع	اأَناَثى(	)8(.	)18( اأِني�س: َح�َصُن	الِع�صرة	والـُمالطفة	
يف	القول	والفعل،	وَمْن	ُيحّب	النا�س	جُمال�صته	وال�صتماع	اإىل	حديثه.	ويقال	اأي�صًا:	َوني�س،	

الل�صان	)	�صمم	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س131	. 	)2(

الل�صان	)	األف	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س23	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س137	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س133	.	الل�صان	)	اأمن	(	. 	)6(
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�س،	اأي	ُموؤِن�س.	)	الأََن�ُس:	ِخالف	الَوْح�َصة.	وهو	م�صدر	قولك	اأِن�ْصُت	به	اأَن�صًا	 وَوَن�َصـــة،	وُمَونرِّ
واأََن�َصـــة.	وفيه	لغة	اأخرى:	اأَن�ْصُت	بـــه	اأُْن�صًا.	والأُْن�ُس	وال�صتئنا�س	هو	الّتاأّن�س(	)1(.	)الأني�ُس:	
و�صف	مبعنى	الآن�س	واملـُوؤَاِن�س،	وهو	كل	ماأُنو�س	به.	يقال:	هو	اأني�صي	وجلي�صي(	)2(.	)19( 
:	�صّد	الُعقوق.	وَبِرْرُت	 َبــاّر: الَبــاّر: الطائع	املــُْنَقاد	لوالديه،	واملتفاين	يف	رعايتهما.	)	الرِبُّ
(	)3(.	)20( َبا�ِسم: تقال	ملن	ل	تفارقه	البت�صامة	حني	يلتقي	 	وَبارٌّ ه	ِبّرًا،	وهو	َبرٌّ والـــدي	اأَبرُّ
ام،	وِمْبَت�ِصم	 باأهلـــه	اأو	غريهم	من	النا�ـــس،	والبت�صام:	خالف	الُعُبو�س.	ويقال	اأي�صـــًا:	َب�صَّ
ِحك.	قال:	َب�َصَم	َيْبَت�ِصم	 ة	؛	وهو	ُدون	ال�صَّ م	الَفِم	مِلَ�َصرَّ )ُمْبَت�ِصـــم(.)	ب�صم:		وهو	اإبداء	ُمَقـــدَّ
اِكت،	 ُم:	ال�صَّ م: الَبا�سِ ام،	وهو	وهي	ِمْب�َصام)4(.	)21( َبا�سِ م	واْبَت�َصم.	فهو	با�صٌم	وَب�صَّ وَتَب�صَّ
م	ما	َدَخله	ُذباب(	ي�صرب	ملن	ل	 	َبا�صِ اأو	املــُْطِبُق	ِل�َصَفَتْيه	ل	يفتحهما.	ومن	اأمثالهم:	)	ُفمٌّ
ظ،	الذي	 يتدخـــل	فيما	ل	يعنيه.	)22( َباْقَعة: �س�ابها: َباِقَعٌة.	تقال	للرجل	القوّي	املــَُتــَيقرِّ
ة.	)	الَباِقعة:	الداهية.	ورجل	باقعـــة:	َحِذٌر	ذو	ِحيلـــة(	)5(.	)23( َباُله  ل	يوؤخـــذ	علـــى	ِغـــرَّ
َط�يــل:	)	انظـــر:	طويل	َبال(.	)24( َباِهر: يقــال:	فالن	َباِهر،	اأي	يف	جماله،	اأو	يف	قوله	

وِفْعِله،	اإذا	اأح�صن	القول،	واأجاد	يف	الِفْعل،	ولالأنثى:	َباِهَرة.
قال اأهل اللغة: الَبْهر:	الَغَلبة.	يقال	�صوٌء	باهر.	والَقَمُر	الباهر،	اأي	الظاهر.	والَبْهر:	
ار:	تقال	للَقاِطـــع،	اأو	احلازم	يف	اأموره.	اأخذوا	 الـــذي	َيْبَهر	الُعيون	بُح�ْصنـــه(	)6(.	)25( َبترَّ
ـــل.	)	برت:	الباء	والتاء	والـــراء	اأ�صٌل	واحد،	وهو	 ذلـــك	من	)	الَبـــرْت(	وهو	الَقْطع	امل�صتاأ�صِ
القطـــع(	)7(.	)26( َبْحــر: يقــال: ُفالن	َبْحر،	اأي	يف	ِعلمه	ومعرفتـــه،	اأو	يف	ُجوده	وَكرمه.	
م،	اأي	هو	َبْحر	يف	الَكِذب	واخِلَداع.	ومن	عباراتهم	ال�صطالحية:	 وقد	تقال	يف	معر�س	الذَّ
اق(	�صوابهـــا:	َبْحٌر.	)	ا�صتبحر	فالن	يف	الِعْلم.	ورجـــٌل	َبْحٌر،	اإذا	كان	�صخّيًا،	 فَّ )	َبْحـــٍر	�صَ
ـــه	بالَعطاء	كمـــا	يفي�ـــس	الَبْحر(	)8(.	قـــال	كـــراع:	)	َرُجـــٌل	َبْحر:	كثري ـــوه	لفي�ـــس	كفرِّ 	�صمَّ
	املعروف()9(.	)27( َبْدر: يقال:	ُفالن	َبْدر،	اأو	فالنة	بدر،	يف	البيا�س	واجلمال،	واإ�صراق	

الل�صان	)	اأن�س	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س29	. 	)2(
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وك	للَجَمل،	وا�صتعري	لالإن�صان	 الوجه،	على	الت�صبيه	بالَبْدر	حني	اكتماله.	)28( َبَرك:	الرُبُ
مبعنـــى	املدح،	فيقال:	َبَرك	فـــالن	لالأمر	وعليه،	اأي	تهّياأ	له	وبـــذل	جهده	يف	�صبيل	�صالح	
هـــذا	الأمـــر	على	الوجه	املطلوب.	ويكـــون	مبعنى	الّذم	؛	فيقال:	َبَرك	فـــالن،	اأو	هو	َباِرك،	
ُك	ُبُروكًا.	 اأي	تراخـــى	اأو	اأهمـــل	اأو	نك�ـــس.	)	بـــرك:		وهو	َثَباُت	ال�صـــيء.	برك	البعري	َيـــرْبُ
ك	القوم	يف	القتال:	 ويقـــال:	َبَرَك	فالٌن	على	الأمر	وَباَرك	جميعًا،	اإذا	واَظـــب	عليه.	واْبرَتَ
َكب	واقتتلوا	ابرِتاكًا()1(.	)29( َبِري: يق�ل�ن: فالن	َبِري،	بت�صهيل	الهمزة	 َجَثـــْوا	على	الرُّ
ْين	 يف	َبـــريء،	ويعنـــون	بذلك	ال�صالمة	من	الغ�س	واخلداع،	اأو	من	اجُلـــْرم.	)	َبرئ	من	الدَّ
والعيـــب	والتُّهمـــة:	َخَل�ـــس	وخال،	فهو	بـــاريء.	وَبُروؤَ:	َبـــرئ.	يقال:	َبُروؤَ	فـــالن:	كان	�صليم	
يَّة	فهو	َبـــريٌء،	وهي	بريئة(. )30( َب�ِسيط: يقــال: فالن	َب�ِصيط،		اأي	 ال�صـــدر	خال�س	النرِّ
ط	ال�صيء:	 �صهل	يف	تعامله،	ومتوا�صع	يف	هيئته	وَم�ْصكِنه،	ل	يحب	املبالغة	يف	املظاهر.	)َب�صَّ
جعلـــه	ب�صيطًا	ل	تعقيد	فيه.	الَب�ِصيط:	مال	تعقيد	فيـــه(	)2(		)31( َب�ْسر: الَب�ْسُر، والَب�سري: 
جميـــل	الوجه.	كما	يعنـــون	به	الّطالقة	وال�صتب�صار	عند	اللقـــاء	واملواجهة.	)	ب�صر:	ُظهور	
ـــيء	مع	ُح�ْصـــٍن	وجمال.	والَب�صري:	احَل�َصُن	الَوْجـــه(	)3(.	)	َب�َصر	به	َيْب�ُصـــر	َب�ْصرًا	وُب�ْصرًا	 ال�صَّ
وِب�ْصـــرًا:	َفـــِرح.	وَب�َصر	فالٌن	فالنًا	بوْجه	طْلق:	لقيه	به.	وَب�ُصـــَر	َيْب�ُصر	ب�صارة:	َح�ُصن	وَجُمل،	
فهـــو	ب�صـــري(	)4(.	)32( َب�ُس��س:	وَب�ِصي�س،	مـــن	الَب�َصا�صة،	وهي	َطالقـــة	الوجه	والبت�صام	
ُجل،	وقيل:	 والحتفاء	عند	اللقاء	واملواجهة.	)	الَب�ّس:	اللطف	يف	امل�صاألة	والإقبال	على	الرَّ
ا�س:	 	وب�صَّ 	َب�سٌّ هو	اأن	ي�صحك	له	ويلقاه	لقاًء	جمياًل.	والب�صا�صة:	طالقة	الَوجه.	ورجل	َه�سٌّ
َطْلـــق	الوجـــه	طّيب.	والَب�ِصي�ُس:	الوجـــه.	والَب�ِصي�س	كالب�صا�صة.	يقال:	لقيتـــه	َفَتَب�ْصَب�َس	بي،	
ري:�صاحب	ِحْكَمة	وَمْعِرفة،	 �َس	فاأبدلوا	من	ال�صني	الو�صطى	باء()5(.	)33( َب�سِ واأ�صله	َتَب�صَّ
رية(.	 ُيح�ِصـــن	معاجلـــة	الأمور	و�صيا�صتهـــا.	ومن	عباراتهـــم	ال�صطالحية:	)	َراعـــي	َب�صِ
رٌي	به.		من	 )ب�صـــر:	الباء	وال�صاد	والّراء	اأ�صالن:	اأحدهما	الِعْلـــُم	بال�صيء،	يقال	هو	َب�صِ
رية:	الِعْلم	واخِلرْبة(	)7(.	 رَية:	ُقّوة	الإدراك	والِفْطنة.	والَب�صِ رية(	)6(.	)	الَب�صِ هـــذه	الَب�صِ
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)34( ْبَطاِنــه َو�ِسيع: وهم	ينطقون	بع�س	الألفاظ	باإ�صكان	احلرف	الأول،	وال�صواب	ك�صر	
البـــاء.	عبـــارة	ا�صطالحية	تقـــال	للداهية،	اأو	احلليـــم،	اأو	ل�صاحب	املـــال.	)	يقال:	فالٌن	
عري�ـــس	الِبَطان.		يقال	له	ذلك	اإذا	اأثـــرى	وكر	ماله(	)1(.		)	َبّطن	ثوَبه	بثوب	اآخر:	جعله	
ن	فالن	ثوبه	تبطينـــًا:	جعل	له	بطانة.	وقيل:	 حتتـــه.	وِبَطانُة	الثـــوب:	خالف	ِظهارته.	وَبطَّ
هارة	ما	َظَهر	وكان	من	 الِبَطانـــة:	ما	َبَطَن	من	الثوب	وكان	من	�صاأن	النا�س	اإخفـــاوؤه،	والظرِّ
ْحل	والقَتب.	 �صاأن	النا�س	اإبداوؤه.		والِبَطاُن:	احلزاُم	الذي	يلي	الَبْطن.	والِبَطاُن:	ِحَزاُم	الرَّ
	 ويقال:	اإنه	لَعري�س	الِبَطان:	اأي	رِخّي	البال.	ومات	فالن	وهو	عري�س	البطان	اأي	ماُله	َجمٌّ
مل	يذهب	منه	�صيء(	)2(.	)	ال�ّصَعة:	نقي�س	ال�صيق.	وَو�ُصع	و�َصاعًة،	فهو	و�صيٌع.	و�صيٌء	َو�ِصيع	
واأ�صيٌع:	وا�ِصع(	)3(.	)35( َبْطَران:	ال�صجاع	اجلريء	امِلْقدام،	وقد	ي�صحب	ذلك	التهور	يف	
بع�ـــس	الأحيان.	)	بطر:	�صّمي	الَبْيَطار	لذلك.	ويحمـــل	عليها	الَبَطر،	وهو	جتاوز	احلّد	يف	
الـَمــَرح(	)4(. )36( َبَطل: هو	اجلــــريء	ال�صجاع	يف	القــــــول	والفعــــــل،	ويكر		ا�صتعمالها	
َجاع(	)5(.		)37( ِبْنت اُب�ها: تقال	للمراأة	احلازمة،	 ملدح	وت�صجيـــع	الأطفال.)	الَبَطُل:	ال�صُّ
وذات	اخُلُلق	الفا�صل،	ول	�صيما	اإذا	كان	الأب	على	هذا	املنهج.		)38( ِبْنت َعَرب: اأ�صيلة	
يف	ن�صبهـــا،	وفا�صلة	يف	اأخالقها.	)39( َبْ�:	تقال	للّزهـــو	والفخر	بالإن�صان	اأو	ال�صيء،	ول	
�صيمـــا	عند	اأهـــل	التهائم.	وهي	من	)	َبـــاأو(،	اإّل	اأنهم	ي�صهلون	الهمـــزة،	وينطقها	البع�س	
ب�صـــكل	يقـــرتب	من	باأو	مهموزة.		)	باأو:	الباء	والهمزة	والواو	كلمة	واحدة،	وهو	الَباأُْو،	وهو	
ْهـــو(	)7(.	)40( ِبري ُه�ت:		تقـــال	للرجل	واملراأة	على	 الُعْجـــب(	)6(		)	الُعْجـــب:	الِكرْب	والزَّ
ال�ّصـــواء،	وهي	تعنـــي	الدللـــــــة	على		حفظ	الأ�صرار،	اأو	ملـــن	ل	ُيظهر	النفعال	والّتاأثر	مبا	
حولـــه،	مبعنـــى	اأّنه	َبِعيد	الَغْور.	بـــري	هوت:	البئر	البعيدة	الَقْعر.		)41( َبــنْي َبني :	اأي	هذا	
	 ال�صـــيء	اأو	الإن�صان	بني	املدح	والّذم،	وتقال	مبعنى	القبول	على	م�ص�س.	)هذا	ال�صيء	َبنْيَ
ديء،	وهما	ا�صمان	ُجِعال	واحدًا	وُبِنيا	على	الفتح،	والهمزة	املخّففة	 	اأي	َبنْي	اجلّيد	والرَّ َبنْيَ

الألفاظ،	ابن	ال�صّكيت،	�س10	. 	)1(
الل�صان	)	بطن	(	. 	)2(
الل�صان	)	و�صع	(	. 	)3(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س262	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س258	.	الل�صان	)	بطل	(	. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س328	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س590	. 	)7(
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ط(	)1(.	)42( َتِقي:		ُتقال	ملن	ُيوؤمن	 	؛	وقالوا:	َبني	بني،	يريدون	التََّو�صُّ 	َبنْيَ ت�صّمى	همزة	َبنْيَ
:	ُمَوّق	نف�صه	من	العذاب	بالعمل	 جانُبـــه،	ب�صبـــب	َتْقواه	وخوفه	من	اهلل	تعاىل.	)	َرُجٌل	َتِقـــيٌّ
ال�صالـــح(	)2(.	)43( ُتْكَلة:يقال:	فالن	ُتْكَلة،	اأي	ثقة	يعتمد	عليه	فيما	ُيوكل	اإليه	من	قول	
َل	فـــالٌن	فالنًا	اإذا	ا�صتكفـــاه	اأمره	ِثَقة	بكفايته.	وقد	اّتـــَكل	عليك	فالن()3(.	 اأو	ِفعـــل.	)	َوكَّ
)اّتَكَل	على	فالن	يف	اأمر:	اعتمد	عليه	ووثق	فيه،	توّكل	الرجل	بالأمر:	�صمن	القيام	به()4(.	

)44( َتَهاويل: )	انظر:	هول(.	
ثانيًا: حروف الثاء، واجليم، واحلاء:

ة	يف	الَقْول	اأو	الِفْعل،	تقال	ملن	ل	يتغري	مهما	ح�صل.	 )45( ثاِبــت:	مـــن	الثََّبات،	والُقوَّ
)ثبـــت:		وهي	َدَواُم	ال�صـــيء.		يقال:	َثَبَت	َثَباتًا	وُثُبوتًا.	ورجٌل	َثْبٌت	وثبيت(	)5(.)	رجٌل	َثْبٌت،	
اأي	ثابـــت	الَقْلب.	والثَّبُت	والثَّبيـــت:	الفار�س	ال�صجاع.	والثَِّبيت:	الثَّابت	العقل.	وقوٌل	ثابت:	
�صحيـــح(	)6(. )46( َثِخــني:	ت�صتعمل	مبعنى	القوة	واملتاَنة،	فيقال:	هذا	ال�صيء	َثِخني،	من	
قما�ـــس	اأو	ثياب.	وت�صتعمل	مبعنـــى	ال�صخامة	يف	الأ�صياء	والإن�صـــان،	فيقال:	فالن	ثخني،	
اأي	�صمـــني	اأو	قـــوي.	وت�صتعمل	مبعنى	ال�ُصخف	يف	العقل،	ومن	ذلك	العبارة	ال�صطالحيـة:	
)َثِخـــني	َعْقـــل(.	ويف	الل�صـــان:	)	َثُخـــَن	ال�صيء	ُثخونـــًة	وَثَخاَنـــًة	وِثْخنًا،	فهو	َثِخـــنٌي:	َكُثَف	
�صج.	رجل	ثخـــني:	حليم	رِزيٌن	ثقيل	يف	جمل�صه(	)7(.	 ُلب.	وثوب	ثخني:	جيد	النَّ 	وَغُلـــظ	و�صَ
ة.	)ثقل:	 َقل	الذي	هو	خالف	اخِلفَّ زين.	والأ�صل	فيها	الثرِّ )47( َثِقيــل:	هي	هنا	مبعنى	الرَّ
ع	منـــه	كلمات		متقاربـــة،	وهو	�صـــّد	اخِلّفة.	َثُقل	 الثـــاء	والقـــاف	والالم	اأ�صـــٌل	واحد	يتَفرَّ
ْقل:	احِلْمل	الثقيل(	)8(.		)48( َجاِمد:	تُكون	مبْعَنَينْي،	 ال�صيء	ِثَقاًل	وَثَقالة،	فهو	ثقيل،	والثرِّ
ة	الَعْقِلّية	املعنوّيـــة،	اأو	الُقّوة	اجل�صمية	املادّية.	والآخر	للّذّم	؛	 اأحدهمـــا	للمدح،	مبعنى	الُقوَّ
مبعنـــى	َعَدم	الإح�صا�س	اأو	التفاعل	مع	ما	يحـــدث	حوله.	)	جمد:	وهو	ُجُمود	ال�صيء	املائع	

الل�صان	)	بني	(	. 	)1(
الزاهر،	الأنباري،	جـ1،	�س197	. 	)2(

الل�صان	)	وكل	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1067	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س399	. 	)5(
الل�صان	)	ثبت	(	. 	)6(

)	ثخن	(	. 	)7(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س382	.	الل�صان	)	ثقل	(	. 	)8(



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 244
مـــن	َبْرد	اأو	غريه.	يقال:	َجَمَد	املاء	يجُمد(	)1(.	)	اجَلَمد:	املاء	اجلامد.	واجَلْمُد:	ما	َجَمَد	
ْوب(	)2(.	)	َجَمَد	فالن:	َبِخل.	يقال	َجَمدت	كّفه،	فهو	جامد()3(.	 من	املاء،	وهو	نقي�س	الذَّ
 )49( َجّبــار:	هـــي	هنـــا	مبعنى	املدح،	تقال	للَقـــِوّي	احلازم	يف	قولـــه	اأو	ِفْعله.	وتكون	
	.) 	)ُمَتَجربرِّ مبعنـــى	الـــّذم،	للقا�صي	العنيف	يف	القـــول	اأو	الِفْعل،	مثـــل	ذلك	لفظة	ِمْتَجـــربرِّ
ار	الذي		طال	وفاَت	اليد،	يقال	 )جـــرب:		وهو	ِجْن�ٌس	من	الَعَظمة	والُعلّو	وال�صتقامة.	فاجَلبَّ
ار.	واأجـــربُت	فالنًا	على	الأمـــر	؛	ول	يكون	ذلك	اإّل	بالَقْهـــر	وجن�س	من	التَّعظم	 فر�ـــس	َجبَّ
.	واجلّبار:	القاهر	العاتـــي	الـُمَت�َصلرِّط.	ويقال:	َقلٌب	َجّبار:	ل	 ار:	املــُتكربرِّ عليـــه(	)4(.	)	اجَلبَّ
تدخلـــه	الرحمة	ول	يقبل	املوعظة(	)5(.	)50( َجــْب:	ال�صخم	الَقوّي	يف	ج�صمه،	اأو	القوّي	
َجاع(	)6(.  )51( َجَبــل: يقال:	فالٌن	َجَبل،	اأي	يف	 :	ال�صُّ احلـــازم	يف	ِفْعلـــه	اأو	قوله.	)اجَلرْبُ
اَلبة	والرتفاع.	)	جبل:	اجليـــم	والباء	والالم	اأ�صل	 حتّملـــه	وَجَلِده.	�ُصّبه	باجلبـــل	يف	ال�صَّ
د	القوم	 ـــع	ال�صيء	يف	ارتفاع،	فاجلبل	معروف(	)7(.	)	اجَلَبُل:	�صيرِّ ـــرد	وُيقا�س،	وهو	جَتمُّ يطَّ
	فالن	َيْزَحُم	اجلبال()8(.	 وعامِلُهـــم.	ويقـــال:	فالن	َجَبٌل	من	اجلبال	اإذا	كان	عزيزًا،	وِعـــزُّ
ي	ما	ُيوَكل	اإليه	 )52( َجِديــر: يقــال:	فالن	َجِدير	؛	اإذا	كان	ُيْح�ِصـــن	القول	اأو	الفعل،	وُيوؤدرِّ
ب�صكل	يفوق	غريه	فيه،	فهو	ي�صتحق	التقّدم،	وهي	لفظة	نادرة	ال�صتعمال	يف	منطقة	ع�صري.	
	)	َجـــُدَر	بكـــذا،	ولـــه	َيْجـــُدر	َجَدارًة:	�صـــار	خليقًا	بـــه،	فهو	َجِديـــر،	واجَلْمع	ُجـــَدَراء(	)9(.		
)53( َجــِري:	ينطقونهـــا	بت�صهيل	الهمزة.	وهو	الذي	ُيْقدم	علي	ال�صيء	اأو	الإن�صان،	ويكون	
ذلـــك	يف	اخلـــري	اأو	ال�ّصـــر،	وبذلك	تكون	مبعنى	املـــدح	يف	اخلري،	ومبعنى	الـــذّم	يف	ال�ّصر.	
اأه:	�صّجعه.	 )َجـــُروؤَ	على	ال�صيء	ُجْراأًَة	وجراءة:	اأقدم	عليه،	فهو	َجـــِريٌء،	وهي	َجريئة.	َجرَّ
اجرتاأ	عليه:	ت�صّجع.	جتّراأ:	اجرتاأ(	)10(.	)54( َجْزل:	يقال:	فالن	َجْزل،	اأي	حكيم	يف	راأيه،	
اأو	قولـــه،	اأو	فعلـــه،	فـــال	ي�صدر		عنه	اإّل	مـــا	كان	عظيمًا	يف	كل	ذلك.	وتكـــون	اأي�صًا	مبعنى	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س	477. 	)1(
الل�صان	)جمد(. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س	134. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س501	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س105	. 	)5(
الل�صان	)	جرب	(	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س502	. 	)7(
الل�صان	)	جبل	(	. 	)8(

املعجم	الو�صيط،جـ1،	�س	110. 	)9(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س114	. 	)10(
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القاطـــع	يف	الأمـــر.	)	جـــزل:	اجليم	والـــزاء	والالم	اأ�صـــالن،	اأحدهما	ِعَظـــُم	ال�صيء	من	
الأ�صيـــاء،	والثـــاين	القطع.	فالأول	اجَلْزل،	وهو	ما	َعُظَم	مـــن	احَلَطب،	ثم	ا�ْصُتعري،	فقيل:	
اأجـــَزَل	يف	الَعطاء.	ومنه	الّراأي	اجَلـــْزل	من	الباب	الثاين،	فيقول	العـــرب:	َجَزْلت	ال�صيَء	
ْخل(	)1(	)	اجَلْزُل:	احَلَطُب	 َرام	النَّ ِجْزَلَتنْي،	اأي	قطعته	ِقْطَعَتنْي.	وهذا	َزَمُن	اجِلَزال،	اأي	�صِ
الياب�ـــس،	وقيل:	الغليظ،	وقيل:	ما	َعُظم	من	احَلَطـــب	وَيِب�س،	ثم	َكُر	ا�صتعماله	حتى	�صار	
َنة	اجَلَزالة:	َجّيدة	الّراأي.	واجَلْزُل:	 	مـــا	َكُر	َجْزًل.	ورجٌل	َجْزل	الّراأي،	وامراأة	َجْزلة	َبيرِّ ُكلُّ
خـــالف	الّركيك.	ورجٌل	َجـــْزل:	َثِقٌف	عاقل	اأ�صيـــل	الّراأي.	وعطاء	َجـــْزٌل	وجزيل	اإذا	كان	
	يف	التَحّمل	ملا	َيْعِر�س	له	من	اأمور.		من	اجَلَلد:	مبعنى	 كثريًا(	)2(	.	)55( َجِليد:تقال	للَقويُّ
البة.	وهم	يقولون	اأي�صًا:	َجْلد،	وِم�ْصَتْجِلـــد	)	ُم�ْصَتْجِلد(،	وقد	يكون	م�صتجلد	 ة	وال�صّ الُقـــوَّ
مبعنـــى	الّذم	اإذا	كان	من	قيلت	فيه	قد	ا�صتمراأ	الِعقـــاب	اأو	التَّوبيخ.	)جلد:	اجليم	والالم	
البة.	واجَلَلد	�صالبة	اجِلْلد(	)3(.	)	اجَلَلُد:	القوة	 	على	َقّوة	و�صَ وامليم	اأ�صٌل	واحد،	وهو	يدلُّ
	اجَلَلِد	واجَلالدة	 اَلبة	واجلاَلدة.	َجُلَد	الرجل،	فهو	َجْلٌد	َجِليد	وَبنيرِّ ة.	واجَلَلُد:	ال�صَّ دَّ وال�صرِّ
لََّد:	اأظهر	اجَلَلد(	)4(.	)56( َجِليل:يقال:	فالن	َجِليل،	اأو	َيِليل،	كعادتهم	يف	 واجُلُلودة.	وجَتَ
جل	الذي	ل	يتعامل	باخِلـــَداع،	ل�صفاء	َقْلبه.	ومل		اأجد	لها	 قلـــب	اجليـــم	اإىل	الياء.	وهو	الرَّ
اأ�صـــاًل	بهذا	املعنـــى.	اأما	)	َجِليل(	مبعنى	ُعُلـــو	املكانة	والَقْدر،	فهي	نـــادرة	ال�صتعمال	يف	
	فالن	 	وُجاَلل	وَجِليـــل.	اأَجلَّ 	َيِجّل	َجـــاَلًل	وَجاَللة:	َعُظَم،	فهـــو	َجلٌّ منطقـــة	ع�صـــري.	)	َجلَّ
دًا،	ل	ياألف	 فالنـــًا:	َعّظَمـــه(	)5(.	)57( َجْمَرة: يقال: فالن	َجْمـــَرة،	اإذا	كان	ن�صيطًا	ُمَتوقرِّ
ار	املــُـــتَّقدة،	واحدته	َجْمَرٌة،	فاإذا	 الك�صل	واخُلمول.	ويقال:	)ِمثل	اجَلْمَرة(.	)	اجَلْمُر:	النَّ
ة.	على	 اقة	يف	َجَلـــٍد	وُقوَّ َبـــرد	فهـــو	َفْحٌم(	)6(.	)58( َجَمــل:	قال	للذي	يتحّمـــل	الأمور	ال�صَّ
الت�صبيـــه	باجلمل.	)اجَلَمـــُل:	الّذكر	من	الإبـــل(	)7(.	)59( َجِميل:	اجَلَمـــال:	احُل�صن	يف	
	الُقْبح.	ورجٌل	 اجل�صـــم،	ويف	املالب�س	والزينـــة،	وهو	جميل،	وهي	جميلة.	)	اجَلَمـــال:	�صدُّ
ة،	اأي	يف	ُح�صن	الأخالق،	وطيب	 جميـــل	وُجَمـــال(	)8(.	)60( َجنرَّة:يقال	فالن	اأو	فالنة	َجنَّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س453	. 	)1(
الل�صان	)	جزل	(	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س471	. 	)3(
الل�صان	)	جلد	(	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س	131. 	)5(
الل�صان	)	جمر	(	. 	)6(
الل�صان	)	جمل	(	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س481	. 	)8(
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ة	التـــي	تهفو	اإليها	النف�س	وتطلبها،	اأي	 الِع�ْصـــرة،	والُبْعد	عن	الغ�صب،	على	الت�صبيه	باجَلنَّ
ـة		يف	 ة:	احلديقة	ذات	ال�صجر	والنخل،	وجمعها	ِجَنان.	ول	تكون	اجَلنَّ ة	الآخرة.	)اجَلنَّ َجنَّ
كالم	العرب	اإّل	وفيها	نخٌل	وعنب،	فاإن	مل	يكن	فيها	ذلك	وكانت	ذات		�صجر	فهي	حديقة	
ة:	داُر	الّنعيم	يف	الـــدار	الآخرة(	)1(.		)61( ِجَنْيــه: تقال	ل�صاحب	 ة.	واجَلنَّ ولي�صـــت	بجنَّ
الأخـــالق	الفا�صلة	الـــذي	ل	يتغري	مع	اختـــالف	املواقف.	ومن	عباراتهـــم	ال�صطالحية:	
واب:	�صـــم	اجليم.		 	)ِمْثـــل	اجِلَنْيـــه(	علـــى	الت�صبيـــه	بُعْملـــة	)	اجلنيـــه(	الذهبيـــة.	وال�صّ
د:	 ـــُف	باخُلُلق	الفا�صل	قوًل	وعمـــاًل.		)	اجَليرِّ )62( َجيرِّد:يقــال:	فـــالٌن	َجّيـــد،	للذي	َيّت�صِ
نقي�ـــس	الّرديء(	)2(.	)63( َحاِذق:	من	احِلـــْذق،	مبعنى	الإتقان	يف	القول	اأو	العمل،	وهي	
لفظـــة	قليلـــة	ال�صتعمال	يف	منطقة	ع�صـــري،	ولفظة	)	َجّيـــد(	اأ�ْصرُي	منهـــا.	)	حذق:		وهو	
ُجـــل	احَلاِذق	يف	 ـــني	ال�صيء،	اإذا	قَطعه.	ومـــن	هذا	القيا�س	الرَّ كرِّ الَقْطـــع.	يقـــال	َحَذَق	ال�صرِّ
�صناعتـــه،	وهـــو	املاهر،	وذلـــك	اأّنه	َيْحِذق	الأمـــر	َيْقَطُعه	ل	يـــدُع	فيه	ُمَتعلَّقـــًا.	ومنه	ِحْذق	
القـــراآن(	)3(.	)احِلْذُق	واحَلَذاقة:	املهارة	يف	كل	عمل(	)4(.)64( َحاِزم:	هو	الذي	ي�صبط	
اأموره	ويتقنها،	ويحتاط	يف	ذلك	كثريًا،	فال	يرتك	جماًل	للرتدد	اأو	الرتاجع.	وهي	حازمة.	
َقة.	ورجٌل	َحاِزٌم	وَحِزمي:	هو	العاقل	املميز	 )	احَلْزم:	�صبط	الإن�صان	اأمره	والأخذ	فيه	بالثرِّ
ذو	احُلْنَكة(	)5(.	)	َرُجٌل	حازم:	َجاِمٌع	لراأيه،	ُم�صتثبت	يف	�صاأنه()6(.)65( َحا�ِسم:	مبعنى	
القاطع،	اأي	الذي	يقطع	يف	الأمور،	له	وعليه،	بحزم	وم�صاء،	ول	تكون	مبعنى	املدح	اإّل	يف	
ـــالح.	)احَل�ْصـــُم:	الَقطع.	َح�َصَمـــُه	َيْح�ِصُمـــُه	َح�ْصمـــًا	فاْنَح�َصـــَم:	قطعه(	)7(.	 اخلـــري	وال�صّ
�س	الذي	يف�صل	يف	الأمور	بحزم.	احَلا�ِصم:	يقال	راأي	َحا�ِصم:	 جال:	الَكيرِّ )الأْح�َصم	من	الررِّ
قاطع	للجدل(	)8(. )66( َحاِفظ:	تقال	للحري�س	على	رعاية	ماله،	مع	ُح�صن	التَّْدبري	على	
ظ.	 ـــاظ،	وُمَتحفرِّ الوجـــه	ال�صحيح	الذي	ل	ي�صـــل	اإىل	الُبْخل.	ويقـــال	اأي�صًا:	َحِفيظ،	وَحفَّ
	على	ُمراعاِة	 ـَحّوط	يف	القـــول	اأو	الِفْعل.	)	حفظ:	يـــدلُّ ـــظ	مبعنـــى	الحرتاز	والتَّ والـُمَتَحفرِّ
ال�صـــيء.	يقال:	َحِفظـــُت	ال�صيء	ِحْفظًا.	والتََّحّفظ:	قّلة	الغفلـــة.	واحلفاظ:	املحافظة	على	
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�ِسي:  الأمور(	)1(.	)	َحِفَظ	ال�صيء:	�صانه	وحر�صه،	فهو	حافظ	وَحِفيظ(	)2(.	)67( َحاِله مِيْ
�صي.	كلمـــات	ا�صطالحية	تقال	ملـــن	�صاأل	عن	حـــال	�صخ�س	اآخر	غري	 �س�ابهــا: حاُلـــه	مَيْ
موجـــود،	وكاأّنـــه	يقول:	ل	باأ�س	به	؛	فهو	يتحـــرك،	اإّل	اأن	ذلك	ل	يبلغ	مبلغ	الن�صاط	والقّوة.	
ـــر	وُيوؤّنث،	واجلمع	اأْحَوال	 )احَلـــاُل:	ِكيَنُة	الإن�صان	وهو	مـــا	كان	عليه	من	خري	اأو	�صّر،	ُيَذكَّ
واأْحِوَلة.	يقال:	َحـــاُل	فالن	َح�َصنٌة	وَح�َصٌن،	والواحدة	َحالٌة.	واحَلاَلُة:	واحدة	حال	الإن�صان	
واأحوالـــه(	)3(.	)	حـــال	ال�صيء:	�صفتـــه.	وحال	الإن�صان:	ما	يخت�س	به	مـــن	اأموره	املتغرية	
�ِصي	َم�ْصيًا:	انتقل	من	مكان	اإىل	مكان	باإرادة(	)5(. )68(  احل�صّية	واملعنوية(	)4(.	)َم�َصى	مَيْ
ُبوب،	وهي	َحِبيَبة،		 َحِبيب:	هو	َمْن	ُيِحبُّه	النا�س	لدَماثته،	وُح�ْصن	ِع�ْصرته.ويقال	اأي�صًا:	حَمْ
ه	اإذا	لزمه(	 	واملــَحّبة،	ا�صتقاقه	من	اأحبَّ وحَمـُْبوَبة.	)	حب:	اأحدها	الّلزوم	والثََّبات.	فاحلبُّ
	: :	الِوَداد.	احِلبُّ ّبٌة.		احُلبُّ 	وحُمِ بٌّ ،	وهي	حُمِ 	فالٌن	فالنًا:	مال	اإليه،	فهو	حُمبٌّ )6(.	)	اأحبَّ
:	املحبوب(	)7(.	)69( َحّد:يقال:	فالن	َحّد،	اأي	قاطع	يف	اأموره،	ل	يرتدد	 .	واحِلبُّ املـــُِحبُّ
	ال�صيف	 :	الّن�صيط.	)	حد:	َحدُّ ول	يتلـــكاأ،	وذلـــك	على	الت�صبيه	بحّد	ال�ّصيف	ونحوه.	واحَلـــدُّ
ُة:	كالن�صـــــــاط	 	الّرجل:	باأ�صه،	وهو	ت�صبيه(	)8(.	)احِلــــــدَّ ني.	وَحدُّ كرِّ 	ال�صرِّ وهـــو	َحْرفه،	وَحدُّ
	ال�صيـــــف،		واملـــُراد	باحِلّدة	ههنا	امل�صاء	يف	 ـــــاِء	فيها	مــــاأخوذ	من	حـــدرِّ ْرعـــة	واملــَ�صَ وال�صُّ
	فالٌن	فالنًا:	منعه	 اد:	َحدَّ درَّ اد الررَّ ُد	اإىل	اخلري(	)9(.	)70( احَلدرَّ البة	واملــَْق�صِ ين	وال�صّ الدرِّ
اد	 نه	من	القول	اأو	الِفْعل.	احَلدَّ كرِّ َرفه	واأعاده	ومل	مُيَ 	فالٌن	فالنًا:	�صَ من	القول	اأو	الِفْعل.	وَردَّ
نع	وَيـــُرّد	غريه.	كما	تقـــال	على	وجه	 طـــوة،	الذي	مَيْ اد:		تقـــال	ل�صاحـــب	القّوة	وال�صَّ دَّ الـــرَّ
:	الف�صل	بني	 خريـــة،	اإذا	كان	من	قيلت	فيه	ل	ميلك	-	اأ�صاًل	-	من	اأمره	�صيئًا.	)احَلدُّ ال�صُّ
ال�صيئـــني	لئال	يختلـــط	اأحدهما	بالآخر	اأو	لئـــال	يتعدى	اأحدهما	على	الآخـــر.	وُمنتهى	كل	
ُه	عن	 :	م�صدر	رددت	ال�صيء.	وَردَّ دُّ ْرف	ال�صيء	وَرْجُعه.	والرَّ :	�صَ ه(	)10(.	)	الـــّردُّ �صـــيء:	َحدُّ
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ه	عـــن	الأمر	وَلّده	اأي	�صرفه	عنه	برفـــق()1(.		)71( َحْذر:  ه	وَمَرّدًا:	�صرفه.	وَردَّ وجهـــه	َيـــُردُّ
ز،	واملـُـَتيّقظ،	واملــُ�صتعّد،	ويكون	ذلك	فيما	يخافه	ويخ�صاه	 يقال:	فـــالن	َحْذر،	وهو	املــُْحرَتِ
مـــن	النا�س،	واحليوانات،	والأ�صياء.	ويقال	اأي�صـــًا:	َحِذير،	ومــِْحَتِذر	)مـُْحَتذر(.	)	احِلْذر	
واحَلـــَذر:	اخِليفة.	َحِذَرُه	َيْحَذُرُه	َحَذرًا	واْحَتـــَذَرُه.	ورجل	َحِذٌر	وَحُذٌر	وَحْذٌر:	ُمَتَيّقظ	�صديد	
: اأي	اأ�صيل	يف	َن�َصبه،	اأو	يف	اأفعاله	 ُز(	)2(.	)72( ُحرٌّ احَلَذِر	والَفَزع.	واحَلَذُر	واحِلْذُر:	الّتحرُّ
�َصب.	وتكون	مبعنـــى	عدم	التقييد	له	يف	قول	اأو	ِفْعل.	)	حر:	احلاء	 واأقوالـــه	دون	اعتبار	النَّ
ْق�س.	 والـــراء	يف	امل�صاعـــف	له	اأ�صالن:	فالأّول	مـــا	خالف	الُعُبودية	وَبِرئ	مـــن	الَعْيب	والنَّ
:	نقي�س	 :	ل	َرْمل	فيه()3(.	)	احُلرُّ 	احَلُروِرية	واحُلّرية.	ويقال:	ِطنٌي	ُحـــرٌّ 	َبنيرِّ يقـــال	هو	ُحرٌّ
	من	الّنا�س:	اأخيارهم	 ُة:	نقي�س	الأَمة،	واجلمع	حرائر.	واحُلرُّ الَعْبد،	واجلمع	اأحرار.	واحُلرَّ
د	والهتمام	مبا	َيْقُرب	 : من	احَلرارة،	وهي	هنا	مبعنـــى	التَّوقُّ واأفا�صلهـــم(	)4(.	)73( َحرٌّ
د.	يقال	هذا	 :	خالف	الرَبْ ل	والندفاع،	ولي�س	بذلك،	ويقال	اأي�صًا:	َحاّر.	)	احَلرُّ من	التََّعجُّ
:	نقي�ـــس	البارد،	واحَلـــَرارة:	�صّد	الـــرُبوَدة(	)6(.	 (	)5(.	)احلـــارُّ ،	ويـــوٌم	حارٌّ 	يـــوٌم	ذو	َحـــرٍّ
َوّقد	يف	 رعة	والتَّ )74( َحْرق:	�صوابها	ك�صر	الراء.	من	احرتاق	الّنار،	وهي	هنا	مبعنى	ال�صُّ
ّم.	)احَلَرق:	 التفاعل	بالقول	اأو	الِفْعل،	وعدم	التََّواين،	فاإذا	جاوز	احلّد	اأ�صبحت	مبعنى	الذَّ
الّنار.	والتَّْحريق:	تاأثريها	يف	ال�صيء.	وَحَرُق	النار:	َلـَهُبها.	واحُلْرُق:	الَغ�صابى	من	الّنا�س.	
عاية	لأهله	وماله،	واملحاَفظة	 وَحَرَق	الّرجل	اإذا	�صاء	ُخُلقه(	)7(.	)75( َحِريز: اأي	�صديد	الررِّ
َرامة.	وتكون	مبعنى	الحرتاز	يف	اأقواله	واأفعاله.	ويقال	اأي�صًا:	َحْرز،	 على	ذلك	بحزم	و�صَ
ـــِرز(،	وَحـــاِرز.	)حرز:		وهو	مـــن	احِلْفِظ	 ـــِرز	)	حُمْ از،	وحِمْ ز(،	وَحـــرَّ ـــرَتِ ز	)حُمْ ـــرَتِ وحِمْ
ّفظ(	)8(.	)	احِلْرز:	املو�صع	احل�صني.	اأْحَرزت	 والتََّحّفظ.	يقال:	َحَرْزُته	واْحرَتز	هو،	اأي	حَتَ
َرز	 ْنَتـــه	عن	الأْخـــذ.	واأْحـــَرَز	ال�صيء	فهـــو	حُمْ 	ال�صـــيء،	اإذا	حفظتـــه	و�صممتـــه	اإليـــك	و�صُ
وَحِريـــٌز()9(.	)76( َحِري�ــس:		تقـــال	يف	املـــدح،	وهو	�صـــّدة	الهتمام	بال�صـــيء	ورعايته،	
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والحرتاز	يف	القول	اأو	الِفْعل.	كما	تقال	يف	الّذّم،	وذلك	عند	املبالغة	يف	الهتمام	والحرتاز	
َحـــوُّط،	واأكر	ما	تقال	للبخيل.	ويقال	اأي�صًا:	َحاِر�ـــس.	)حر�س:	اجَل�َصع	والإفراط	يف	 والتَّ
ْغَبة	فيقال:	َحَر�َس	اإذا	َج�َصع	َيْحر�س	ِحْر�صًا،	فهو	َحِري�س(	)1(.	)	َحَر�س	على	الرجل:	 الرَّ
اأ�صفـــق	وَجّد	يف	نفعـــه	وهدايته(	)2(. )77(َحِريَقة: يقال: فـــالن	َحِريقة،	اإذا	كان	�صريعًا	
ـــدًا	يف	ن�صاطه	وحركته،	ويف	قوله	اأو	ِفعلـــه،	وهذا	مما	ُيحمد	اإذا	كان	يف	حّد	املعقول،	 ُمَتوقرِّ
فاإذا	جاوز	ذلك	فهو	الَهوج	املذموم.	)	احَلَرُق:	الّنار.	وَحَرُق	الّنار:	َلـَهُبَها.	وَتـَحّرق	ال�صيء	
ا�س:		 بالنـــار	واحرتق.	وال�صم	احُلْرَقة	واحلريق.	واحَلِريـــق	اأي�صًا:	اللََّهب(	)3(.	)78( َح�سرَّ
فقـــة	والعطف	على	غريه،	فتظهر	 هـــو	�صريع	الّتاأثر	مبـــا	ي�صمعه	اأو	يراه،	اأو	َمن	َتْعرَتيه	ال�صَّ
معامل	احلزن	والأ�صى	على	وجهه،	وتعتلج	يف	نف�صه	اأي�صًا،	ورمبا	ا�صتمرت	هذه	احلالة	ملدة	
	 	َح�ّصًا	وِح�ّصًا	وَح�ِصي�صًا	واأَح�سَّ 	بال�صيء	َيُح�سُّ :	من	اأْح�َص�ْصُت	بال�صيء.	َح�سَّ طويلة.	)	احِل�سُّ
ة(	)4(	)79( َح�ِسني: جميل	يف	ج�صمه	وهيئته،	 قَّ :	الَعْطُف	والررِّ ه:	�صعر	به.	واحَل�سُّ به	واأَح�صَّ
	 دُّ �ُصونة.	)ح�صن:	فاحُل�ْصن	�صِ �ُصون،	وحَمْ وهـــي:	َح�ِصينة	وَح�ْصَناء،	من	احُل�ْصن.	ويقال:	حَمْ
ـــان(	)5(.	 انـــة.	وَح�ِصـــني	وُح�َصان	وُح�صَّ 	الُقْبـــح.	يقال:	رجـــٌل	َح�َصـــن	وامراأة	َح�ْصنـــاء	وُح�صَّ
ان،	اأي	يف	َن�َصاطـــه،	وَعْزمه،	وُمَبادرته	يف	جميع	�صوؤونه،	 ــان:	يقال:	فالٌن	ُح�صَ )80( ُح�سَ
وذلـــك	على	الت�صبيـــه	باحل�صان.		ولهم	عبارة	ا�صطالحيـة	تقـــال	لل�صخرية	اأو	املـُـداعبـة،	
رهـــا(.	اأ�ْس:	منحوتة	من	 ان	وِيَعقرِّ بَّ 	ِذْه	َدِبيَله؟،	َدِبيل	ح�صان	َي�ْصعـــى	على	الذرِّ وهـــي:	)اأ�ـــسْ
ْبل،	وهـــو	�صوت	وقع	قوائم	 اأْي�ـــس،	واأْي�ـــس	منحوتة	من:	اأي	�صـــيء.	ذه:	هذا.	َدبيله:	من	الدَّ
	مبائه	فلم	 نَّ ـــان:	الفحل	من	اخليل.	و�صّمي	الَفر�س	ِح�صانـــًا	لأّنه	�صُ احل�صـــان.		)	احِل�صَ
انـــًا(	)6(. ـــوا	كّل	َذكـــر	من	اخليـــل	ِح�صَ 	ُيْنــــَز	اإّل	علـــى	كرميـــة،	ثـــم	َكـــُر	ذلك	حتـــى	�َصمَّ
زانة،	مع	ُح�صن	النَّظر	يف	 يــف:  تقـــال	للعاقل	املتناهي	يف	احِلكَمة	واملعرفة	والرَّ )81( َح�سِ
ٌد	يكون	 عواقب	الأمور،	وهي	لفظة	قليلة	ال�صتعمال	يف	منطقة	ع�صري.	)	ح�صف:		وهو	َت�صدُّ
افة(	)7(.	)احل�صافة:	َثَخانُة	الَعْقل.	 يف	ال�صـــيء	و�صالبة	وقّوة.	فيقال	لَركانة	الَعْقـــل	َح�صَ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س40	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س166	. 	)2(

الل�صان	)	حرق	(	. 	)3(
الل�صان	)	ح�ص�س	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س؟	:	الل�صان	)	ح�صن	(		. 	)5(
الل�صان	)	ح�صن	(	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س67	. 	)7(
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	 يـــــــٌف	َبنيرِّ ـــف	وَح�صِ ـــَد	الـــراأي	ْحَكـــم	العقـــل،	وهـــو	َح�صِ اَفـــة،	اإذا	كان	َجيرِّ ـــَف	َح�صَ َح�صُ
َرِمــي:		مـــن	املعـــروف	اأن	 ــــــاف	الأمـــر:		اإْحَكاُمـــه(	)1(.	)82( َح�سْ ــــاَفـــة.	واإْح�صَ احَل�صَ
ه	بهم	من	 احل�صارمة	اأ�صحاب	ُدْرَبة	ومعرفة	يف	حفظ	املال	وتنميته	بالتجارة،	ولذلك	ُي�صبَّ
رموت،	واجلمع	 :	املن�صـــوب	اإىل	َح�صْ َرِميُّ تكـــون	حالته	كذلك.	وقـــد	تقال	للبخيل.	)احَل�صْ
ُظـــوظ،	اإذا	تهّياأت	له	اأ�صباب	 اِرمـــة(	)2(.	)83( َحِظيــظ: يقال:	فالن	َحِظيظ	اأو	حَمْ َح�صَ
زق،	اأو	ح�صـــل	علـــى	ُبْغَيِته	دون	عناء	وم�صّقـــة.	ومن	الكلمـــات	ال�صطالحية:	)	راعي	 الـــررِّ
	 َحّظ(	و	)	َما	ُهو	َبال	حّظ(	�صوابها:	ِبال،	بالك�صر.)	َرُجٌل	َحِظيٌظ	َجِديٌد:	اإذا	كان	ذا	َحظٍّ
	من	فالن،	وهو	حمُظوٌظ( زق	)3(.	احلظ:	وهو	الن�صيب	واجَلّد	.	يقال:	فالن	اأحظُّ من	الررِّ
	يف	كذا	اأي	ذو	 زق:	يقال:	فالٌن	ذو	َجدٍّ :	احلّظ	والررِّ :	الَبْخت	واحِلـُْظَوُة.	واجَلدُّ )4(.	)	اجَلدُّ
ل	به،	اأي	اهتّم	بـــه	وقام	باأمره	 فَّ َل	فالن	فالنـــًا،	وحَتَ ــل: يقــال: َحفَّ حـــّظ(	)5(.	)84( َحفرَّ
	 وَرَعـــاه.	)	يقال:	ما	َحَفْلـــُت	به،	وله:	اأي	ما	َباَلْيُت(	)6(.	)85( ُحــقٍّ وَطَبِقه:  �س�ابها:	ُحقٌّ
وَطَبُقـــه.	كلمة	ا�صطالحية	تقال	للموافقة	وامل�صاكلة	يف	النا�س	والأ�صياء،	وتقال	للمدح	اإذا	
كان	ذلـــك	فيمـــا	ُي�صتح�صن	وُي�ْصَتجاد،	وتكون	يف	مو�صع	الـــذّم	اإذا	كان	الأمر	خالف	ذلك.	
ُة:	هذا	املـَـنــْحوت	من	اخل�صب	والعاج	وغري	ذلك	مما	ي�صلح	اأن	ُيْنحت	منه،	 	واحُلقَّ )احُلقُّ
	�صيء	 َبُق:	ِغَطاء	كل	�صيء.	وَطَبُق	كلَّ عر	الف�صيح(	)7(.)	الطَّ 	معروف	قد	جاء	يف	ال�صرِّ عربيٌّ
ف،	�صواء	له	اأم	عليه.	ومن	الكلمات	 اين: من	احَلّق،	تقال	للُمْن�صِ ما	�صاواه(	)8(.	)86( َحقرَّ
	ال�صطالحيـــة:	)	َياُخـــْذ	َحـــّق	وِيْعِطـــي	َحـــّق(.	ويقولـــون	اأي�صـــًا:	)	َحّقاين،	لـــه	وعليه(.	
اين:	 ّحته.	فاحلّق	نقي�س	الباطـــل()9(.	)	احَلقَّ 	على	اإحكام	ال�صـــيء	و�صِ )	حـــق:	وهو	يـــدلُّ
املن�صـــوب	اإىل	احَلّق،	وهي	لفظة	موّلدة(	)10(.	)87( َحِكيــم:	من	احِلْكَمة،	تقال	ل�صاحب	
املـَْعِرفـــة،		والُقـــْدَرة	البارعـــة	يف	معاجلـــة	الأمـــور	على	الوجـــه	ال�صحيح.	ومـــن	الكلمات	

الل�صان	)	ح�صف	(	. 	)1(
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واب	�صم	امليم.	)رجل	حكيم:	 ِكم،	وال�صّ ال�صطالحية:	)	َراِعي	ِحْكَمة(.	ويقال	اأي�صًا:	حِمْ
َعْدل	حكيم.	واأْحَكم	الأمر:	اأْتَقنه.	واحَلِكيم:	الـُمـــتـْـِقـــــــُن		لــالأمــــــــور.	ويقــــــال	للرجـــــــل	
اإذا	كـــــان	حكيمـــًا:	قد	اأْحَكَمْتــه	التجـــارب(	)1(.	)حكم:		وهو	الـَمْنـــع.	ومن	ذلك	احِلْكَمة،	
ل الُعَقــد:	تقال	للرجـــل	املـُـَحّنك	القـــادر	على	 لأنهـــا	متنـــع	مـــن	اجلهـــل(	)2(.	)88( َحــالرَّ
ـــالح،	معاجلة	الأمور	ذات	الإ�صكالت	للو�صول	اإىل	ما	ت�صتقيم	به	هذه	الأمور.	)حل:	 الإ�صْ
احلـــاء	والاّلم	له	فـــروع	كثرية	وم�صائـــُل،	واأ�صلها	كلُّهـــا	عندي	َفْتح	ال�صـــيء.	يقال:	حللت	
	 :	َحلُّ ها	فاْنَحّلت.	واحَللُّ 	!	َفَتحها	ونق�صَ 	الُعْقَدة	َيُحلُّها	َحالًّ (	)3(.	)	َحلَّ الُعْقـــَدة	اأُحلُّها	َحالًّ
د.	والُعْقَدة:	َحْجُم	 الُعْقـــَدة()4(.	)	الَعْقـــد:	نقي�س	احلّل	؛	َعَقَده	َيْعِقُده	َعْقدًا	وَتْعَقـــادًا	وَعقَّ
الَعْقـــد،	واجلمع	ُعَقد(	)5(	)89( َحالرَّل الـَم�َساِكل:	كلمـــة	تقال	للرجل	املعروف	عنه	ُح�صن	
ـــل	يف	املنازعات،	مبا	ُرزق	من	حنكة	وَقُبول.	)	اأ�ْصـــَكل	الأمر:	اْلَتَب�َس.	واأموٌر	اأ�ْصكاٌل:	 الَف�صْ
ملتب�صة(	)6(.	)	املـُـ�صِكُل:	املـُْلَتِب�س(	)7(.	)90( ِحْلْ�: �س�ابها:	ُحْلٌو.	احِلْلو:		جلميل	احل�صن	
يف	ج�صمه	ومالب�صه	وزينته،	اأو	يف	ُح�صن	اأخالقه.	وهي	ِحْلَوه	)ُحْلَوة(.	)	َحاَل	ال�صيء	َيْحُلو	
	وَح�ُصـــن(	)8(.	)91( َحْلــَ�ا:	ت�صتعمل	 حـــالوًة:	كان	ُحْلـــوًا.	وحـــال	ال�صيء	لـــه	يف	عينه:	َلـــذَّ
لالإعجاب	بال�صيء	اأو	الإن�صان،	فاإذا	ُذِكر		اأحدهم	قال	اأحد	احلا�صرين:	َحْلَوا،	اأي	اأنعم	به	
من	رجل.	وقد	يقال:	)	َحْلوًا	َلْول(	اأي	اأنعم	به	اإّل	اأن	فيه	كذا.	ول	اأدري	هل	هو	ال�ْصتحالء	
	 مـــن	احلالوة،	فكاأنـــه	�ُصّبه	باحللوى.	ففي	الل�صان:	)	احُلْلـــو:	نقي�س	الـُمّر،	واحلالوة	�صدُّ
املـــرارة،	وقد	َحِلَي	وَحـــاَل	وَحُلَو	َحاَلوًة	وَحْلوًا	وُحْلوانـــًا(	)9(.	)92( َحِليم:	وهي	تقال	-	يف	
منطقـــة	ع�صري	-	بنف�س	اللفـــظ	واملعنى	ال�صائـــر	يف	املعاجم	العربية.	)احِلْلـــُم،	بالك�صر:	
َفـــه(	)10(.	)احِلْلُم:	خالف	 الأَنـــاة	والَعْقـــل.	وجمعه	اأْحاَلم	وُحُلـــوم.	واحِلْلُم:	نقي�ـــس	ال�صَّ
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ة:	تقال	ملن	يداأب	يف	 ْي�ـــس.	يقال:	َحلْمُت	عنه	اأْحُلم،	فاأنا	حليم(	)1(.		)93( ِحَمار َمَكدرَّ الطَّ
زق	والإحلاح	 ة	يف	العمل	وطلب	الررِّ دَّ :	ال�صرِّ رب	على	امل�صّقة	والعناء.	)	الَكدُّ عملـــه	بتحّمل	و�صَ
ه	َكـــّدًا:	اأتعبـــه.	ورجل	مكدوٌد:	 ابَة	والإن�صـــاَن	وغريهما	َيكدُّ 	الدَّ يف	حماولـــة	ال�صـــيء.	وكـــدَّ
رعة	واملــُبـَادرة،	اأو	 واء،	اأي	يف	ال�صُّ مغلوٌب()2(.	)94( َحَماَمة:		قال	للرجل	واملراأة	على	ال�صَّ
	يف	ُح�ْصـــن	الع�ْصـــرة.	وكل	ذلـــك	علـــى	الت�صبيه	بالطـــري	من	احَلَمـــام.	)احلمامـــة:	املراأة
اجلميلـــة(	)3(.	)95( َحَماه اهلل:		مبعنى	حفظه	اهلل	تعاىل	و�صانه	عن	القول	اأو	الفعل	
الـــذي	ُن�ِصب	اإليـــه،	تقال	للتزكية.	)َحَمى	ال�صيُء	فالنًا	َيْحِميـــه	َحْميًا،	وحماية:	َمَنَعه	ودفع	
عنـــه،	ويقـــال:	َحَماه	من	ال�صيِء،	وحماه	ال�صـــيَء(	)4(.	)96( َحْم�ــس:	�صوابها	ك�صر	امليم.	
ة	وغلظة،	وهي	تقال	 يقال:	فالن	َحْم�س،	اأي	�صريع	اإىل	املبادرة	يف	القول	اأو	الفعل،	مع	�ِصدَّ
َقَد	غ�صبًا.	وَحِم�َس	 للمـــدح	على	التَّ�صاد	مع	الّرخو	اأو	الك�صـــول.	)	ا�ْصَتْحَم�َس	الّرجل:	اإذا	اتَّ
:	ا�صتـــد.	ويف	حديث	اأبـــي	ُدجانة:	))	راأيت	اإن�صانـــًا	ُيْحِم�ُس	النا�ـــس((	اأي	ي�صوقهم	 ـــرُّ ال�صَّ
ـــب(	)5(.  )97( َحِميــد:	يقال:	فالن	حميد،	اأي	َح�صن	الأخالق	يف	قوله	اأو	ِفْعله.	وهي	 بَغ�صَ
	على	خالف	 نـــادرة	ال�صتعمـــال	يف	منطقة	ع�صري.	)	حمد:	كلمٌة	واحـــدة	واأ�صل	واحد	يدلُّ
الـــّذم.	يقـــــــــــال:	َحِمـــْدُت	فالنــًا	اأْحَمُده،	ورجــــــٌل	حممود	وحُمّمـــد،	اإذا	كُثـــــرت	خ�صاله	
املحمـــودة	غـــري	املذمومـــة(	)6(.	)98( َحِميــم: احَلِميــم:	اللَِّطيـــف	الـــوُدود	لالأقـــارب،	
َك.	واحلميمة:	موؤّنث	احلميم(	)7(.	 ُه	وَيَودُّ ولالأ�صدقاء	اأي�صًا.	)احَلِميُم:	القريب	الذي	َتَودُّ
جاعة	والإقدام،	على	الت�صبيه	باحَلن�س،	 )99( َحَن�س:	وهي	مَبْعَنَينْي،	اأحدهما	مبعنى	ال�صَّ
ة،	 وهو	الثُّْعَبان،	والآخر	مبعنى	اخلداع	اأو	الهالك.	)	احَلن�س:	احليَّة(	)8(.	)	احَلَن�س:	احَليَّ
	وقيـــل:	الأْفَعـــى،	وقيل:	هـــو	حّيٌة	اأبي�ُس	غليـــظ	مثل	الثُّعبـــان	اأو	اأعظم،	وقيـــل:	هو	الأ�صود	
منهـــا(	)9(.	)100( َحُنــ�ن: مـــن	احلنان،	وهـــو	ال�ّصفَقـــة	والَعطف	والّرقة	علـــى	الأقارب	
	عليه	َحَنانًا:	 غار.	وهـــي	َحُنونة	وَحُنون.	)	َحـــنَّ والأ�صدقـــاء،	من	الكبـــار	يف	ال�صن	اأو	ال�صرِّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س93	. 	)1(
الل�صان	)	كدد	(	. 	)2(
الل�صان	)حم(. 	)3(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س199	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س104	.	الل�صان	)	حم�س	(	. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س100	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س199. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س110	. 	)8(
الل�صان	)	حن�س	(	. 	)9(



253الق�سم الثالث : درا�ســات فــي لغــــة تهامـــة وال�ســــــراة
حمة،	قال	تعاىل:	))	وَحَنانًا	 ة	القلب.	واحَلَنان:	الرَّ م.	احَلَنان:	رقَّ نّن	عليه:	َتَرحَّ َعَطف.	حَتَ
ُفوق()1(.	)101( َحّ�ا�س:	وهي	مبعنيني،	اأحدهما	للمدح،	تقال	 من	َلُدّنا((.	احَلُنون:	ال�صَّ
لل�صجاع	املقدام.	والآخر	للذم،	تقال	ملن	يخلط	الأمور	وُيَغرّي	نظامها.	احَلْو�صة:	الختالط	
والختـــالل	يف	النا�ـــس	والأ�صيـــاء.	)	حو�س:	احلاء	والـــواو	وال�صني	اأ�صـــل	واحد:	خمالطة	
ال�صـــيء	ووطوؤُه.	يقال:	ُح�ْصت	ال�صـــيء	َحْو�صًا.	ويقال	الأْحو�س	الّدائـــم	الّرك�س،	واجلريء	
الـــذي	ل	يهوله	�صيء.	وهو	َحّوا�س	بالليل(	)2(.	)	َحا�َس	َحْو�صًا:	طلب.	وحا�س	القوم	حو�صًا:	
ب	بالليل.	والذئب	يحو�ـــس	الغنم:	يتخللها	 ا�س:	َطـــالَّ ا�س	َغوَّ طلبهـــم	وَدا�َصُهم.	ورجـــل	َحوَّ
قهـــا(	)3(.	)	َحا�َس	ال�صيَء	بغريه:	َخَلَطـــه(	)4(.	)102( َحِ�يط: يقال:	فالن	َحِويط،	 وُيَفررِّ
ـــظ	وَحِذر	يف	قولـــه	اأو	ِفْعله.	)	حوط:		وهو	ال�صيء		ُيِطيـــُف	بال�صيء،	فاحَلْوط	من	 اأي	ُمَتَيقرِّ
ه. ده	بجلب	مـــا	ينفعه	ودفع	مـــا	ي�صرُّ حاَطـــه	َحْوطـــًا()5(.		)	َحـــوَّط	ال�صيَء:	حفظـــه	وتعهَّ
واْحَتاط:	اأخذ	يف	اأموره	باأوثق	الوجوه.	ويقال:	احتاط	لنف�صه	ولل�صيء.	واحَلِويط:	يقال	هو	
،	اأو	فالنة	 َحِويـــٌط:	مّكار	خمادع،	وهي	لفظـــة	عامّية(	)6(.	)103(َحّي:  يقــال:	فالٌن	َحيٌّ
َحيَّة،	ول	َيْعُنون	بذلك	احَلْياة	التي	هي	خالف	املوت،	واإمنا	احلياة	التي	هي	ِخالف	الَك�َصل،	
َرامة	و	احَلـــْزم	يف	الَقـــْول	و	الِفعل.	 �صـــاط	يف	احلركـــة،	اأو	ال�صَّ 	وهـــي	بذلـــك	يف	معنى	النَّ
:	كل	 	املوت	والـَمَوَتـــان()7(.	)	احَليُّ ـــدُّ )	حيـــى:	ِخالف	املوت	فاحليـــاة	واحليوان،	وهو	�صِ
ـــم	ناطـــق()8(.	)104( َحّي َمْن َلــه َهْيَبة: َحّي:	تقال	لالبتهـــاج	وال�صرور،	كما	 ُمَتكلرِّ
تقال	للتح�صي�س	على	القول	اأو	الفعل	احَل�صـــن.	و)	َحّي	َمْن	له	َهْيَبــــة(	كلمة		تقال	للرجل	
اه	اهلل:	اأبقاه.	َحّي:	َحّي	على	كذا	واإىل	 احلـــازم	الذي	يهابه	النا�س	حلزمه	وعزميته.)	َحيَّ
ل.	ومنه:	َحّي	على	ال�صـــالة(	)9(.	)105( َحْيــد َواِدي: احَلْيد:	احلجر،	 كـــذا:	اأْقِبـــْل	وَعجرِّ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س202	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س118	. 	)2(

الل�صان	)	حو�س	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س210	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س120 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س206	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س122	. 	)7(
الل�صان	)	حيا	(	. 	)8(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س211	. 	)9(
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ويقال:	َحْيَدة،	واجلمع	ُحيود.كلمة	للمدح،	مبعنى	الُقّوة	والثَّبات،	وتكون	للّذم،	مبعنى	َتبلُّد	

ّدة.	)احليد:	حرف	�صاخ�س	يخرج	من	اجلبل(	)1(. امل�صاعر،	اأو	الِغلظة	وال�صرِّ
ثالثا: حروف اخلاء، والدال، والذال، والراء:

)106( َخا�ِســع: َخ�َســَع فالن:	َهـــَداأ	بعد	حركة	اأو	َجَلبة.	وت�صتعمـــل	مبعنى	النقياد	اأو	
َع:	رمى	بب�صره	 الطاعة،	فهو	خا�صع،	وهي	َخا�ِصعة.	)	َخ�َصَع	َيْخ�َصُع	ُخ�ُصوعًا	واْخَت�َصع	وَتَخ�صَّ
وت	 ه	وَخَف�َس	�صوته.	وخ�َصـــَع	ب�صره:	اْنك�صر.	واخُل�ُصوع	يف	الَبَدن	وال�صّ نحـــو	الأر�س	وَغ�صَّ
ـــر.	وقوله	تعاىل:	))	وَخ�َصعت	الأ�صوات	للرحمن((	اأي	�صكنت،	وكل	�صاكٍن	خا�صٍع	 والَب�صَ
ع:  وع.	واخلا�صـــع،	الراكع	يف	بع�س	اللغـــات(	)2(.	)107( َخا�سِ َخا�ِصـــٌع.	واخُل�ُصوع:	اخُل�صُ
ع	للحق.	 ــ�ع:	النقيـــاد	واملوافقة،	تكون	مبعنى	املدح،	فيقال:	خ�صـــع	لوالديه،	وَخ�صَ اخُل�سُ
وتكون	للّذم	اإذا	اأرغم	على	�صيء	بالقوة،	اأو	قبل	اخل�صوع	من	اأجل	املال	ونحوه	وهو	خا�صع،	
ع:	 وعًا	واْخَت�صَ عًا	وُخ�صُ ُع	َخ�صْ َع	َيْخ�صَ وع:	التَّوا�صع	والتََّطاُمن،	َخ�صَ وهي	خا�صعة.	)	اخُل�صُ
َعْتِني	اإليك	احلاجة.	 ل	؛	واأْخ�صَ ا�صيـــان	بالذُّ عاء:	وهما	الرَّ ع	وامراأة	َخ�صْ َذّل.	ورجـــل	اأْخ�صَ
قيقة	يف	اأي	 ـــوع:	الْنِقياد	واملـَُطاوعة(	)3(.	)108(َخِبــري: 	من	اخِلرْبة	واملعرفة	الدَّ واخُل�صُ
	: ميل.)	اخُلرْبُ فيق،	اأو	الزَّ ار،	وَخاِبر.اخَلِبري:	الرَّ �صـــيء.	ويقال	بنف�س	املعنى	للمبالغة:	َخبَّ
ب.	ورجل	 	املـَُجررِّ (	)4(.)	اخلاِبُر:	الـُمْخَتـــرِبُ ٌة	وُخرْبٌ يء.	تقول:	يل	بفالن	ِخـــرْبَ الِعْلـــُم	بال�صَّ
خاِبـــر	وخبري:	عامل	باخَلرَب()5(.)109( َخُدوم: اخَلــُدوم:	الذي	ُي�َصارع	اإىل	اإعاَنة	النا�س	
بنف�ـــس	را�صية،	ورمبا	بـــادر	اإىل	ذلك	دون	طلب.)	خـــدم:		وهو	اإطافــــة	الـــ�صيء	بال�صيء.		
ومن	هـــذا	اخِلْدَمة.	ومنه	ا�صتقاق	اخَلـــاِدم،	لأّن	اخلادم	ُيطيف	مبخدومـــه(	)6(.	)َخَدَمه	
ام،	وهي	خاِدمة،	وهو	 َيخِدمـــه	ِخْدَمـــة:	قام	بحاجته،	فهو	وهي	َخاِدٌم،	واجلمع	َخـــَدٌم	وُخدَّ
ام(	)7(.	)110( َخِطــري: يقال:	فالن	َخِطـــري،	اأي	�صاحب	قّوة	يف	 وهـــي	َخُدوم،	وهو	َخـــدَّ
الفعـــل	اأو	القـــول،	اأو	�صاحب	�صطوة	اأو	جاه	؛	وهذا	يف	املدح.	اأما	يف	الّذم	فتقال	ملن	ُيْخ�صى	
مـــن	اأذيته	و�صرره	لغريه،	ويقال	للّذم	اأي�صـــًا:	فالن	َخَطر.	)	خطر:	الَقْدر	واملكانة،	يقال:	

الل�صان	)	حيد	(	. 	)1(
الل�صان	)	خ�صع	(	. 	)2(
الل�صان	)	خ�صع	(	. 	)3(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س239	. 	)4(
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لفـــالن	َخَطٌر	اأي	منـزلٌة	ومكانـــة	ُتَناِظُره	وت�صلح	ملثله(	)1(.	)	اخَلَطُر:	ارتفاع	الَقْدر	واملال	
بيل.	 وال�ّصـــرف	واملنـِزلة.	ورجـــٌل	َخِطري،	اأي	له	َقـــْدٌر	وَخَطر.	واخلطري	من	كل	�صـــيء:	النَّ
ظـــري.	واخَلَطُر:	الإ�صـــراُف	على	َهَلَكـــة(	)2(.	)111( َخْفــَرة:	تقال	للمراأة	 	واخَلِطـــري:	النَّ
ذات	احليـــاء	والأدب،	وال�صـــواب	ك�صـــر	الفـــاء.	ومن	اأ�صمـــاء	الن�صاء:	َخْفـــَرة.	)اخَلِفَرة:	
ـــة()3(.	)	خفر:	احلياء،	وهـــو	اخَلَفُر.	يقال	َخِفَرت	املراأة:	ا�صتحيـــت،	َتْخَفر	َخفرًا،	 احَلِييَّ
وهـــي	َخِفـــَرٌة(	)4(.	)112(َخِفيف َنْف�ــس:		،	تقال	ملن	َح�ُصنت	اأخالقـــه،	وطابت	نف�صه،	مع	
وح:	الب�صا�صة(	)5(.	 ة	الـــرُّ َطالقـــة	وب�صا�صة	يف	الوجه.	ويقـــال	اأي�صًا:	)خفيف	ُروح(.	)	ِخفَّ
ة،	وهو	خفيف(	)6(.	 	ِخفَّ 	ال�صيء	َيِخفُّ زانة.	يقال	َخفَّ َقل	والرَّ )خف:	وهو	�صيء	ُيخالف	الثرِّ
ُلوق،	 )113(خلــق:  يقــال: فالن	َخُلوق،	اإذا	كان	َح�صن	اخُلُلـــق.	ويقال:	فالن	َخِليق	اأو	خَمْ
لرِّق	 اإذا	كان	َح�َصـــن	اخَلْلـــق	واخُلُلق.	ويقـــال:	َخلَّق	فالن،	اإذا	�صنع	القول	الـــكاِذب،	فهو	خْمَ
لٌَّق(	اإذا	كان	قبيح	الـَمنــْظـــر	والهيئة،	اأما	ما	يتعّلق	 لَّـــق	)	خُمَ ـــٌق(.	ويقال:	فالن	خْمَ لرِّ )خُمَ
بخلقـــه	ومنظـــره،	فهو	مما	ل	ذنب	له	فيه،	لأّنه	من	َخْلق	اهلل	تعـــاىل،	واأما	الّذّم	فيكون	يف	
ـــر.	يقال:	ُفاَلن	 : من	اخَلرْي،	ِخاَلف	ال�صَّ الهيئـــة	القبيحة،	مـــن	لبا�س	وزينة.)114( َخــريرِّ
،	اإذا	َح�ُصن	منه	القول	والِفْعل.	ومن	الكلمات	ال�صطالحية:	)	َراِعي	َخرْي(	و	)	فالن	 َخريرِّ
ِمـــْن	كل	َخرْي	قريـــب(	و	)	فالن	َمْذُكور	باخَلرْي(	و	)	ما	ِيجي	مـــن	فالن	اإّل	اخَلرْي(	يجي:	
يجـــيء.		)خري:	اخلاء	والياء	والراء	اأ�صله	الَعْطف	واملـَْيل،	ثم	ُيحمل	عليه.	فاخَلرْي	خالف	
ة:	فا�صلة(	)7(.	)115( َداِهَية: فالن داهية:	�صاحب	معرفة	 َ 	وامراأٌة	َخريرِّ ٌ ّر.	رجٌل	َخريرِّ ال�صَّ
ر	يف	معاجلة	الأمور،	اأو	َح�َصن	التَّخّل�س	من	امل�صكالت	والعوائق.	ويقال	اأي�صًا:	َداِهي،	 وَب�صَ
َهاء:	جودة	الراأي.	رجل	داهية:	ب�صري	بالأمور)8(.	 َهاء:	الَعْقل.	والدَّ واِهي.	)	الدَّ وَداِهية	الدَّ
)116( َدايب:	َدائب	؛	وهم	ي�صّهلون	الهمز	كثريًا.	اأي	مالزم	للعمل	ل	يرتاخى	فيه،	وتكون	
مبعنـــى	العادة،	فيقال:	فـــالن	دايب	على	كذا،	اأو	يقال:	هذا	من	َدابه:	اأي	من	عادته،	وهم	
	فيه.	وداأَب	ال�صيء:	لزمه	 يريـــدون	داأبه	بالهمز.	)	َداأَب	يف	العمل	وغريه	َيْداأَب	ُدَءوبًا:	َجدَّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س	199 	)1(
الل�صان	)	خطر	( 	)2(

الألفاظ،	ابن	ال�صكيت،	�س217	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س203	. 	)4(
الألفاظ	املختلفة،	ابن	مالك،	�س93	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س154	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س232	. 	)7(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س301	. 	)8(
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اأَُب:	العادة	وال�صاأن.	يقال:	 اأُْب	والدَّ واعتاده	من	غري	ُفتور.	فهو	دائب،	وهو	وهي	َدَءوب.	الدَّ
مـــا	زال	هذا	داأَبه(	)1(.)117( َدْعَ�جــي:	كثري	الّدعاء	يف	املحاكم	يف	طلب	اإثبات	ما	يراه	
حقة	الرتكية	 مـــن	حّقـــه،	ي�صتوي	يف	ذلك	ال�صادق	والكاذب.		وهي	من	)	َدْعَوى(	ومن	الالَّ
)	جـــي(	اأخذوهـــا	من	امل�صريـــني	يف	الغالب.)	َدْعوى	فـــالن	كذا:	قولـــه.	واجلمع	َدَعاوى	
عـــوى	يف	الق�صـــاء:	قـــول	يطلـــب	بـــه	الإن�صـــان	اإثباَت	حـــّق	على	الغـــري(	)2(.	 	ودعـــاٍو.	والدَّ
ة	يف	القول.ويقال	 قَّ ة،	مبعنى	الإحكام	والإتقـــان	يف	الَعمل،	اأو	الدرِّ قَّ )118(َدِقيــق:		من	الدرِّ
ـــق،	بال�صـــم	كاأنهـــم	اأخـــذوا	ذلك	مـــن	الّتتبـــع	لالأ�صياء	 ـــق،	و�صوابهـــا:	ُمَدقرِّ 	اأي�صـــًا:	ْمَدقرِّ
	ال�صـــيء:	َغُم�س	وَخِفي	معناه	فال	يفهمه	اإّل	 ُغَر.	َدقَّ 	ال�صيء:	�صَ ال�صغـــرية	واخَلِفّية.	)	َدقَّ
الأذكياء()3(.	)119( َدْنُدون:	فالن	َدْنُدون:	�صجاع	وداهية.	رمبا	اأخذوا	ذلك	من	احلركة	
اأو	املبادرة	اإىل	القول	اأو	الفعل	ب�صجاعة	وجراأة	ودهاء.	)	َدْنَدن:	اإذا	اختلف	يف	مكان	واحد	
ْنَدنة:	ال�صوت	والكالم	الذي	ل	ُيْفهم،	 جَميئًا	وذهابًا.	يقال:	ُنَدْنِدن	حول	املاء	وَنُحوم.	والدَّ
َهَرُة:	�ُصْعَلة	الّنار،	 َوران(	)4(.	)120( َدَهــَرة:  الدرَّ ويحتمـــل	اأن	يكـــون	من	ال�صوت	ومن	الدَّ
ِهر(	ويعنون	 َهر	)	ُمدَّ َهرة،	اأو	ِمدَّ وَلـَهُبَهـــا	املــُت�صاعد	منها.	يقال:	فالن	َدَهرة،	اأو	مثل	الدَّ
بذلك	الُقّوة،	والن�صـــاط،	واخِلّفة	يف	احلركة،	كما	تقال	للمواظب	الدائب	يف	عمله،	وتقال	
اأي�صًا	لل�صريع	يف	كالمه	مع	ُخلوه	من	اخللل.	)121( ُدَوا: َدَواء. يقال:	فالن	ُدَوا:	اأي	طّيب	
الأخـــالق	قـــوًل	وعمـــاًل،	ل	ياأتي	منـــه	اإّل	اخلري،	فهو	كالـــدواء	للمري�ـــس.	)َداَوى	املري�س	
واُء:	ما	ُيَتَداوى	به	ويعالج()5(.)122( َدّوا�س:  واء	ونحوه	ُمَداواة	وِدَواْء:	عاجله	والـــدَّ بالـــدَّ
الّدو�س:	الَوْطُء	على	ال�صيء	خللط	بع�صه	ببع�س،	اأو	تك�صريه	وَه�ْصمه.	تكون	للمدح،	مبعنى	
ال�صجاعـــة	والإقدام،	وتكون	للّذم،	مبعنى	الإف�صاد	لل�صيء	وتخريبه.	ويقال	يف	الذّم	اأي�صًا:	
يا�س،	والبقر	 و�س:	الدرِّ َداي�َصـــة.	)	َدا�َس	ال�صيء	برجله	َيُدو�صـــه	َدْو�صًا	وِدَيا�صًا:	َوِطئـــه.	والدَّ
ين،	مبعنـــى	اللتزام	 ــن: مـــن	الدرِّ وائ�ـــس(	)6(.	)123( َديرِّ 	هـــي	الدَّ التـــي	َتُدو�ـــس	الُكْد�ـــسَ
وال�صتقامة.	ويقال	اأي�صـــًا:	ُمَتَديرِّن،	وُمْلَتِزم.	ومن	الكلمات	ال�صطالحية	يف	نف�س	املعنى:	
ين:	الّطاعة،	 ل.	فالدرِّ احب	ِدين(.	)	دين:	وهو	جن�س	من	النقياد	والذُّ )َراِعي	ِدين(	و)�صَ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س266	. 	)1(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س286	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س290	. 	)3(
الل�صان	)	دنن	(	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س305 	)5(
الل�صان	)	دو�س	(	. 	)6(
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يـــن:	الّطاعة.	واجلمع	 َحـــب	وانقاد	وطـــاع()1(.	)	الدرِّ يقـــال:	دان	لـــه	يدين	ِدينـــًا،	اإذا	اأ�صْ
ـــٌن	 َديرِّ فهـــو	 بـــه	 ـــَن	 وَتَديَّ ِدَيانـــة،	 بكـــذا	 دان	 يقـــال:	 الإ�صـــالم.	 يـــن:	 والدرِّ 	الأديـــان.	
ـــُظ	واحلري�س	على	مالـــه،	ونف�صه،	واأهله،	 اِكـــُر:	املـَُتَيقرِّ ـــٌن(	)2(.	)124( َذاِكــر:	الذَّ 	وُمَتَديرِّ
ار،	وَذُكور.		)	ذكـــرُت	ال�صيء،	خالف	 فـــال	ين�صـــى	ما	فيه	�صـــالح	اأمره.	ويقال	اأي�صـــًا:	َذكَّ
ظ،	اأو	 ْكُر:	احِلْفُظ	لل�صيء	َتْذُكُره(	)4(.	)125( َذاِهن:	فالن	َذاِهن:	ُمَتيقرِّ ن�ِصيُته(	)3(.	)	الذرِّ
ْهُن:	الِفْطنة	لل�صيء	 ة.	ويقال	اأي�صًا:	َذِهني.	)	الذرِّ 	لالأمر	ل	يوؤخذ	على	ِغرَّ ذكـــي،	اأو	ُم�صَتِعدٌّ
ْهُن	اأي�صًا:	ِحْفُظ	القلب.	 ْهُن:	الَفْهم	والعقل.	والذرِّ َهُن(	)5(.	)	الذرِّ واحِلْفـــظ	له.	وكذلك	الذَّ
ُكورة،	خاَلف	 ورجـــل	َذِهٌن		وِذْهٌن.	َذِهْنُت	كذا	وكذا	اأي	فهمتـــه()6(.)126( َذَكر:	من	الذُّ
ف	 يُّزه	يف	ذلك.	)	َرُجٌل	َذَكر،	اإذا	ُو�صِ ُجولـــة	ومَتَ ف	ب�صفات	الرُّ الأنوثـــة،	تقال	ملْدح	املـُـتَّ�صِ
كاء	املعروف،	�صّد	 َكـــُر:	خـــالف	الأُنثـــى(	)8(.	)127(  َذِكي:	من	الـــذَّ بالكمـــال(	)7(.	)الذَّ
كاء:	�ُصْرعة	 كاء:	ذكاء	القلب.	والذَّ ة	يف	ال�صيء	ونفاٍذ.	والـــذَّ 	على	ِحدَّ الغبـــاء.	)	ذكا:	يـــدلُّ
َهب.	ومن	 الِفْطنة(	)9(.	)128( َذَهب:	تقـــال	ل�صاحب	اخُلُلق	الفا�صل،	على	الَت�صبيه	بالذَّ
	علـــى	ُح�ْصٍن	وَن�صارة.	من	 ْيٌل	يدلُّ هب(.	)	ذهب:	اأُ�صَ الكلمـــات	ال�صطالحية:	)	ِمْثـــل	الذَّ
هب	معروف،	وقد	ُيوؤنث	فيقـــال:	َذَهبة(	)10(.)129( ِذيــب: ِذئب،	فهم	ي�صهلون	 ذلـــك	الذَّ
يب(	 جاع	امِلْقَدام	املـُـَتيّقظ.ومن	الكلمات	ال�صطالحية:	)	ِمْثل	الذرِّ الهمـــز	كثريًا.تقال	لل�صُّ
يب(	اأي	ُكن	مثل	الذئب	يف	يقظته.)130( َراِجح: فالح َراِجح:	اأي	َعاِقل،	 و	)	َخّلك	مثل	الذرِّ
اأو	َرِزين.	ويقال	اأي�صًا:	َرجيح.	)	َرَجَح	ال�صيء	َيْرَجح	ُرُجوحًا	وُرْجَحانًا	ورَجاَحًة:	َثُقَل.	َرَجح	
له	وقّواه.	 َحـــه:	ف�صّ َزانة.	َرجَّ َعْقُلـــه	اأو	راأيـــه:	اكتمل.	وَرَجَح	فـــالٌن	فالنًا:	زاد	عليـــه	يف	الرَّ
فعة	 الّرجاَحـــة:	احِلْلم(	)11(.	)131( َرا�س: راأ�س،	وراأ�س	كل	�صيء	اأعاله،	تقال	للمدح	بالررِّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س319	. 	)1(
الل�صان)دين(. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س358	. 	)3(
الل�صان	)	ذكر	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س363	. 	)5(
الل�صان	)	ذهن	(	. 	)6(
الل�صان	)	اأنث	(	. 	)7(
	الل�صان	)ذكر(. 	)8(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س357 	)9(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س362	. 	)10(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س329	. 	)11(



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 258
	اأي�صـــًا(	)1(.)132( َرا�ِسخ: 	تقال	 اأ�ـــسُ ِئي�س:	�َصّيـــُد	القوم.	وهو	الرَّ م.)	الرَّ َقـــدُّ والُعُلـــّو	والتَّ
زيـــن،	غري	الـُمَتَذْبـــِذب	يف	قوله	اأو	ِفْعله.	)	ر�صخ:	الـــراء	وال�صني	واخلاء	اأ�صٌل	 للثَّابـــت	والرَّ
	َرا�ِصٍخ	َثابٌت.	وَر�َصَخ	ال�صيُء	َيْر�َصُخ	ُر�ُصوخًا:	 	على	الثََّبات.	ويقال	َر�َصخ:	َثبت.	وكلُّ واحد	يدلُّ
ثبـــت	يف	مو�صعـــه(	)2(.	)133( َرا�ِسي:	ثابت	يف	قوله	اأو	ِفْعلـــه،	اأو	َرزين.	ل	يوؤخذ	بال�صوت	
	على	ثبات.	تقول	ر�صا	ال�صيء	َيْر�صو،	اإذا	َثَبت.	واهلل	جّل	ثناوؤه	 واجَللَبة.)	ر�صى:	اأ�صل	يدلُّ
�ْصد.	ويقال	اأي�صًا:	 اأر�صـــى	اجلبال،	اأي	اأثبتها(	)3(.	)134( َرا�ِسد:	العاقل	الَوُقـــور.	من	الرُّ
	اأو	الّداعية	اأو	الواعظ	الذي	ُيْر�صد	النا�س	اإىل	طريق	اخلري،	 َر�صيد.	واملـُـْر�ِصد:	وهو	الَعامِلُ
ُرِق.	 	على	ا�صتقامة	الطريـــق.	فاملـَـَرا�ِصد:	مقا�صد	الطُّ ويحذرهم	مـــن	ال�ّصر.	)	ر�صد:	يدلُّ
�َصاد:	خالف	الَغّي.	َر�َصَد	الإن�صان	َيْر�ُصُد	ُر�ْصدًا،	وَر�ِصَد	َيْر�َصُد	َر�َصدًا،	 �َصُد	والرَّ �صد	والرَّ والرُّ
َلْه: راعــي:	�صاحب.	 ـــالل(	)4(. )135( َراِعــي الأورَّ فهـــو	را�ِصٌد	وَر�ِصيد،	وهـــو	نقي�س	ال�صّ
ـــل،	اأو	املعروف،	اأو	الكرم،	ونحو	 ْبق	يف	الَف�صْ َلـــه:	الأُوىل.كلمة	ا�صطالحية	مبعنى	ال�صَّ الأوَّ
ذلـــك	من	مكارم	الأخالق.	)	رعى:	املراَقبة	واحِلْفظ.	َرَعْيت	ال�صيء:	َرَقْبُته	؛	وَرَعْيُته،	اإذا	
لَحْظَته.	والإْرَعاء:	الإبقاء،	وهو	من	ذاك	الأ�صل	؛	لأّنه	ُيَحاِفُظ	على	ما	يحاَفُظ	عليه(	)5(.
لُت	ُدخوًل	 	الأوَّ ُل:	املتقـــّدم	وهـــو	نقي�س	الآِخر.	والأنثـــى	الأُوىل.		وحكى	ثعلب:	ُهـــنَّ )	الأوَّ
والآِخـــراُت	خروجًا،	واحدتها	الأّولة	والآِخرة()6(.	)136( َراِعي َجِميل: اجلميل:	احَل�َصُن	
مـــن	الأقـــوال	والأفعـــال.	واجَلِميل:	العطـــاء.	يقال:	فالن	جميـــل	يف	قوله	اأو	ِفْعلـــه:	َح�َصن	
التعامـــل.	وراعـــي	جميـــل:	اأي	َعَطـــاء،	ول	يكون	جميل	العطـــاء	اإّل	ابتـــداًء	من	غري	طلب.		
)اجَلَمـــال:	م�صـــدر	اجَلميل،	والِفعـــل	َجُمل.	واجَلَمـــال	احُل�صن	يكون	يف	الِفْعـــل	واخَلْلق.	
ور	واملعــــــاين،	ومنه	احلــــــديث:	))	اإّن	 ـــل:	َتَكلُّف	اجلميل.	واجَلَمال	يقع	على	ال�صُّ والتََّجمُّ
اهلل	جِميـــــــــل	ُيحــّب	اجَلَمـــال((	اأي	َح�َصـــــــَن	الأفعال	كامل	الأو�صاف(	)7(.	)137( راعي 
يم	الواقع	على	الأقارب،	اأو	 ْحَمّيا:		احُلَمّيا،	�صوابها	ب�صم	احلاء	املهملة:	الأَنَفة	واإباء	ال�صّ
ا،	واإنه	 تـــه.	ويقال:	اإّنه	حلامـــي	احُلَميَّ الع�صـــرية	والقبيلـــة.	)	ُحَمّيا	كل	�صـــيء:	�صّدته	وحدَّ

الل�صان	)	راأ�س	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س	395،	الل�صان	)ر�صخ(. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س394	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س398	.	الل�صان	)	ر�صد	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س408	. 	)5(
الل�صان	)	واأل	(	. 	)6(
الل�صان	)جمل(. 	)7(
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ح	به.	 (	)1(.	)138( راعي �َسْ�ر:	�َصْور:	َم�ُصورة،	وهو	الّراأي	الذي	ُيْن�صَ ل�صديـــد	احُلَمّيا:	اأِبيٌّ
ائب	الثاقب.	)	اأ�صاَر	عليه	باأْمِر	كذا:	اأَمَره	به،	وهي	 وراعي	�َصْور:	تقال	ل�صاحب	الّراأي	ال�صّ
ـــورى	واملـَ�ُصـــورة.	و�َصاَوْرُتـــه	يف	الأمـــر	وا�صت�صرتـــه	مبعنى.	و�صـــاَوَره	ُم�صـــاَورة	و�ِصَوارًا	 ال�صُّ
وا�صت�صـــاره:	طلب	منه	امل�صـــورة(	)2(.	)139( َراِعي ِعْلَيا:	ينطقـــون		)ُعْلَيا(	بك�صر	العني،	
وال�صـــواب	ال�صم.	راعـــي	ِعليا:	تقال	ل�صاحب	املكارم	والأخـــالق	الفا�صلة.)	َعاَل	ال�صيء	
َيْعُلو	ُعلّوًا:	ارتفع.	فهو	َعاٍل	وَعِلّي.	والُعْليا:	موؤّنث	الأعلى.	ويف	احلديث:	))	اليد	الُعْليا	خري	
ة:	يـــدور	ا�صتعمالها	يف	منطقة	ع�صري	 ة: ُمُرورَّ فلـــى((		)3(.)140( َراِعي ُمُرورَّ مـــن	اليد	ال�صُّ
علـــى	األ�صنة	العامة،	ولذلك	عّدهـــا	البع�س	من	املثقفني	عامّية،	واأن	الف�صيحة	)ُمروءة(،	
ة:	تقـــال	ملن	يت�صف	 ة	ف�صيحـــة	اأي�صـــًا،	وقد	جـــاءت	يف	عـــدة	معاجم)4(.راعي	ُمُروَّ وُمـــُروَّ
ُجولية،	وهي	مهموزة	م�صّددة(	)5(. ة:	كمال	الرُّ مبحا�صن	الأخالق	يف	قوله	وِفْعله.	)	املــُــُروَّ
ة:	اآداب	نف�صانية	حتمل	ُمراعاُتها	الإن�صان	علـــى	الوُقوف	عند	حما�صن	الأخالق	 )	الـُمـــُروَّ
ُجولّية(	)6(.)141( َراِعي َمْعــُروف:	املــَْعُروُف:	القول	اأو	 وجميـــل	العادات،	اأو	هي	كمال	الرُّ
الِفْعـــل	املــُ�ْصَتْح�صن.	واملعروف	اأي�صًا:	العطاء،	اأو	ِخْدَمة	ُي�صديها	الإن�صان	اإىل	غريه.	َراِعي	
َمْعُروف:	تقال	ملن	يفعل	اخلري،	اأو	َيْجرُب	عرات	اخوانه	بالقول	اأو	الِفعل.	وقراأت	يف	بع�س	
الكتب	اأن	املعروف	ل	يكون	اإّل	ابتداء	من	غري	م�صاألة.	)	املــَْعروف:	اجُلود.	وقيل:	هو	ا�صم	
َفُة	 مـــا	َتْبُذُله	وُت�ْصِديه.	واملعروف:	مـــا	ُي�ْصَتح�صن	من	الأفعال،	والإح�صان.	واملعروف:	النَّ�صَ
	ِفْعل	ُيْعَرف	 ْحبة	مع	الأهل	وغريهم	مـــن	النا�س(	)7(.	)	املعروف:	ا�صم	لـــكلرِّ وُح�ْصـــن	ال�صُّ
نيعـــة	ُي�ْصِديها	املرء	اإىل	 ـــْرع	ُح�ْصُنه،	وهو	خـــالف	املــُـــنكر.	واملعروف:	ال�صّ بالعقـــل	اأو	ال�صَّ
ْخــ�ُة:	احَلِمّية	واإبـــاء	ال�صيم	الواقـــع	على	الأقارب	 غـــريه(	)8(. )142( َراِعــي َنْخــَ�ة: النرَّ
والأ�صدقـــاء،	اأي	يغ�صـــب	لهـــم	وُيَنافح	عنهم،	وهي	مـــن	املـُروءة.		راعي	َنْخـــوة:	تقال	ملن	
يغ�صب	لالأقارب	والأ�صدقاء	اإذا	قيل	فيهم	اأو	ُفِعل	بهم	ما	يكره.	ويقال:	فيه	نخوة،	للمدح،	
ْخَوُة:	احلما�صـــة	واملـُـــروءة.	واملـُـــــُروءة:	اآداب	حتِمُل	 ويقـــال:	مـــا	فيه	َنْخـــوة،	للـــذّم.	)	النَّ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س200	. 	)1(
الل�صان	)	�صور	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	631	. 	)3(
،	�س	120	. تعا�صيب	اللغة	يف	منطقة	ع�صري،	حممد	اأحمد	معربرِّ 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س315	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س867	. 	)6(

الل�صان	)	عرف	(	. 	)7(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س602	. 	)8(
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ُمَراعاُتهـــا	الإن�صـــاَن	على	الوقوف	عند	حما�صـــن	الأخالق	وجميل	العـــادات،	اأو	هي	كمال	
ُة: الَعزمية.		راعي	ِهّمـــة:	تقال	ملن	يقدم	على	 ــة: الِهمرَّ ـــة(	)1(.	)143( َراِعــي ِهمرَّ جوليَّ الرُّ
	به	من	اأمر	 ة:	ما	َهمَّ ة	والِهـمَّ الِفْعل	ب�صجاعة	وجراأة،	ومي�صي	على	ذلك	دون	ترّدد.	)	الَهـمَّ
ة:	الَعْزم	القوي(	)3(.	 	َهّمًا:	َنواه	واأراده	وعَزم	عليه(	)2(.	)	الِهمَّ 	بال�صيء	َيهمُّ ليفعلـــه.	وَهمَّ
)144( َراِعي َواِجب:  الَ�اجب:	ا�صم	ملا	َيَتحتَّم	على	الإن�صان	قوله	اأو	ِفْعله،	كالإعانة	لغريه	
باجلـــاه	اأو	املـــال،	اأو	ما	يلزمه	لغريه	من	وليمـــة	ونحوها،	اأو	ما	يقت�صيـــه	احلال	من	زيارة	
	لقريـــب	اأو	�صديـــق	ونحو	ذلك	من	الأفعـــال	احَل�صنـــة	الواجبة	على	الإن�صـــان	جتاه	الغري.
)145( َراِكد: تكون	للمدح	مبعنى	َرِزين،	خالف	امل�صتعجل	اأو	الأْهَوج.	وتكون	للّذم	مبعنى	
	الك�صـــل	واخُلمـــول،	وعـــدم	ال�صعـــي	ملـــا	فيه	اخلـــري	لنف�صـــه	واأهله	وغريهـــم.	يقـــال	َرَكَد	
يح.	ورَكَد	القـــوم	ُركودًا:	�صكنوا	وَهداأُوا.	وكل	ثابت	يف	مكان:	فهو	 املـــاء:	�َصَكَن.	وركدت	الررِّ
راكد(	)4(.	)146( َراِكز: يقال:	فالن	َراِكز	اأو	َمْرُكوز:	اأي	عاقل،	اأو	رزين،	اأو	ثابت،	ُيدرك	
مـــا	يقـــول	اأو	يفعل،	ل	يوؤخـــذ	بال�صوت	والأراجيـــف.	)	ركز:	اإثبات	�صـــيء	يف	�صيء	يذهب	
مَح	َرْكزًا(	)5(.	)147( َراِيـع: رائع،	وهم	ي�صّهُلون	الهمز	كثريًا.	تقال	ملدح	 �ُصْفاًل.	َرَكْزُت	الرُّ
ينة،	كما	تقال	ملن	َح�ُصن	قوله	اأو	ِفْعله،	ل	يقول	ول	يفعل	 اجَلَمـــال	يف	اجل�صم	واللبا�ـــس	والزرِّ
جال:	 اإل	مـــا	متليه	عليه	حما�صـــن	الأخالق.	)	َراَعِنـــي	ال�صيُء:	اأعجبنـــي.	والأْرَوع	من	الررِّ
ْوعة:	 ه.	والرَّ الـــذي	ُيْعِجُبـــك	ُح�ْصنه.	والرائع	من	اجلمـــال:	الذي	ُيْعجب	ُروَع	مـــن	راآه	فَي�ُصرُّ
وع:	الَقْلب	والعقل()6(.	)148( َراِيق:	رائق.	تقال	 املـَ�ْصَحة	من	اجَلَمال.	وامراأة	رائعة.	والرُّ
ملـــن	هداأت	نف�صـــه،	فال	ي�صدر	عنه	من	القول	اأو	الفعل	اإّل	ما	ُي�ْصَتح�صن	وُي�صتجاد	وُيْعِجب.	
ْيُته،	 فَّ َراب:	�صَ ْقـــُت	ال�صَّ )	راَقنـــي	ال�ّصيء	َيُروقني،	اإذا	اأعجَبنـــي.	وهوؤلء	�صباٌب	ُروَقة.	وَروَّ
ــال:	تقال	باملعنـــى	العام،	وهو	خالف	الأنثـــى،	وُيَراد	بها	 وذلـــك	ُح�ْصُنـــه(	)7(.	)149( َرجرَّ
َكُر	مـــن	نوع	الإن�صان	 ُجل:	الذَّ جولـــة.	ويقال	اأي�صًا:	َرِجيـــل.	)	الرَّ اأي�صـــًا:	كمـــال	�صفات	الرُّ
ْجَلة،	وَرجٌل	 د	الرُّ اجل	والأْرَجل.	يقال:	َرُجل	َجيرِّ ُجل	والرَّ ْجَلة:	م�صدر	الرَّ خالف	املراأة.	والرُّ
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ُجولّيـــة،	وهي	من	امل�صادر	التـــي	ل	اأفعال	لها(	)1(.	 ة	والرُّ ْجِليَّ ْجلة	والرُّ جولـــة	والرُّ 	الرُّ َبـــنيرِّ
ـَزة	 فـــات	املـَُميرِّ ـــة:	كمال	ال�صّ ُجوليَّ جوَلـــة	والرُّ جـــل:	الّذكـــر	البالغ	من	بنـــي	اآدم.	والرُّ )الرَّ
للّرجل(	)2(.	)150( َرِحيم: فالن َرحيم: َيِرّق،	اأو	َيْعِطف،	اأو	ُي�صفق	على	غريه،	من	الأهل،	
اأو	الأ�صدقـــاء،	فيوا�صيهم	بالقول	اأو	الِفْعل،	مع	رّقـــة	و�صفقة	يف	قلبه.	ويقال	اأي�صًا:	َرُحوم،	
ـة	والعطف	 قَّ حمـــة:	املـَْغِفرة(	)3(.)	رحـــم:	الررِّ ُف.	والرَّ ـــة	والتََّعطُّ قَّ ْحَمـــة:	الررِّ وَراِحم.		)	الرَّ
ف	عليه(	)4(.	)151( َرزرَّة: يقال:  	له	وتعطَّ والّراأفـــة.	يقال	من	ذلك	َرِحَمه	َيْرَحُمه،	اإذا	َرقَّ
(	اإذا	كان	يف	اأح�صن	حال،	يف	نظافة	وجمال	ِج�صمه،	 ة،	اأو	َمْرُزوز،	اأو	ِمْرَتّز	)ُمْرَتزٌّ فالن	َرزَّ
	اجَلَراد،	اإذا	َغَرز	بذنبه	يف	الأر�س	 زين	الثَّابت.	)	رز:	يقال	َرزَّ وكمال	زينته.	كما	تقال	للرَّ
:	الطعن(	)5(.)152( َرِزين: رجٌل رزين: َوُقور،	اأو	عاقل،	اأو	ثابت،	ل	ي�صدر	 زُّ لَيبي�س.	والرَّ
عنه	اإّل	كل	ما	ُي�صتح�صن	من	قول	اأو	ِفْعل	اأو	راأي.	)رزن:	يقولون:	َرُزَن	ال�صيء:	َثُقَل.	ورجٌل	
زيُن:	الثقيل	من	كل	�صيء.	ورجل	َرزين:	�صاكن،	وقيل		اأ�صيل	 َرِزيٌن	وامراأة	رَزان(	)6(.	)	الرَّ
َزانـــة:	الوَقار،	وقد	َرُزَن	الرجـــل،	فهو	َرزين	اأي	 َقل.	والرَّ َزانـــة	يف	الأ�صل:	الثرِّ الـــّراأي.		والرَّ
َوُقـــور.	وامـــراأة	َرَزان،	اإذا	كانت	ذات	ثبات	ووقار	وَعفـــاف	وكانت	رزينة	يف	جمل�صها(	)7(.	
�سيــق:	املـَُتَنا�صـــق	اأع�صـــاء	اجل�صـــم	يف	غري	�ِصَمن،	وهـــي	َر�ِصيقة.	وقد	 )153( ر�سيــق: الررَّ
ْف�س.	)ر�صق:	وهو	َرْمي	ال�صيء	ب�صهم	 ة	النَّ يذهبون	بالّر�صاقة	اإىل	ُح�صن	القول	والِفْعل،	وِخفَّ
�صيق:	اخلفيف	 �صق	م�صدر	ر�َصَقه	ب�صهـــم	َر�ْصقًا.	ومن	الباب	الرَّ ة.	فالرَّ ومـــا	اأ�صبهه	يف	ِخفَّ
�صيق	مـــن	الِغلمان	 ـــه	بال�صهم	الـــذي	ُيْر�صق	بـــه(	)8(.	)الـُمْر�ِصـــُق	والرَّ اجِل�ْصـــم،	كاأنـــه	�ُصبرِّ
	اللَِّطيفُه،	وقد	َر�ُصَق	َر�صاقة.	يقال	للغالم	واجلارية	اإذا	 واجلـــواري:	اخلفيف	احَل�صُن	القدرِّ
ــني: العاقل،	اأو	الثابـــت،	اأو	الّرزين،	ل	 كانـــا	يف	اعتـــدال:	ر�صيق	ور�صيقـــة()9(.)154( َر�سِ
نه:	اأثبته	 اَنًة،	فهـــو	َر�صني:	ثبت،	واأْر�صَ َن	ال�صيُء	َر�صَ ينطـــق	ول	يفعـــل	اإّل	بال�صواب.	)َر�صُ
ني	 ْنُت	ال�صيء	معرفـــًة	اأي	علمتـــه.	ورجل	َر�صِ �صـــني:	املحكـــم	الثابـــت.	َر�صَ واأحكمـــه.	والرَّ
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اد:	ُذو	�صوت	عال	له	تاأثري	على	�َصاِمعه،	مع	�صرامة	 ــاد:  فالن َرعرَّ كَرِزيـــن(	)1(.	)155( َرعرَّ
اد:	اأي	 ْعد(.ويقال	يف	الذّم:	فـــالن	َرعَّ وحـــزم،	وهذا	من	املـــدح،	ويقال	اأي�صًا:	)	مثـــل	الرَّ
ْعُد:	ال�صوت	الذي	ُي�صمع	من	ال�صحاب	لالإمطار.	 جبان،	يرجتف	ج�صمه	من	اخلوف.)	الرَّ
ـاد:	كثري	الكالم.وَرَعَد	يل	بالقول	َيْرُعُد	 ـاَدة	وَرعَّ عد.	ورجل	َرعَّ ادة:	كثرية	الرَّ و�صحابة	َرعَّ
ف�ـــس	يكون	من	الَفَزع	وغريه،	وقد	اأُْرِعَد	فارتعد.	 ْعَدُة:	النَّ د	واأوعد.الررِّ َرْعـــدًا،	واأْرَعد:	َتهدَّ
ْعَدة.	والْرِتَعاد:	ال�صطراب.ورجل	ِرْعِديد:	جبان	ُيْرَعُد	عند	القتال	 وَتَرْعَدَد:	اأخذتـــه	الررِّ
	.)3( غريهمـــا(	 اأو	 ـــى	 ُحمَّ اأو	 َفـــَزع	 مـــن	 اجل�صـــم	 ا�صطـــراب	 ْعـــَدُة:	 الررِّ 	(.)2( 	ُجبنـــًا(	
)156( ِرْفــْد ُبــّر: �س�ابهــا:	ِرْفـــُد،	ب�صم	الّدال.	تقـــال	لل�صيء	الزائـــد،	كاأنهم	يقولون:	يف	
الزيادة	خري.اأو	تقال	ملن	اأح�صر	معه	�صخ�صًا	اآخر	مل	ُيدع	اإىل	الوليمة.كما	تقال	ملن	اأعطى	
�صيئًا	لغريه	دون	طلب.ومثلها	العبارة	الأخرى	)	َفْيد	ُبّر(.)	رفد:		وهو	املعاونة	واملـَُظاَهرة	
	: ْفـــد(	)4(.)	الرُبُّ ْفد	م�صـــدر	رَفَدُه	َيْرِفـــُده،	اإذا	اأعطاه.	والإ�صم	الررِّ بالعطـــاء	وغريه.	فالرَّ
ح	من	قولهم	الَقْمُح	واحِلْنَطة(	)5(.)	َفيد:	الفائدة:	ما	ا�ْصَتَفدَت	من	 	اأف�صَ احِلْنَطـــة.	والرُبُّ
علـــم	اأو	مـــال(	)6(.	)157(َرِفيــع:  يقال:	فالن	َرِفيـــع:	اأي	له	مكانة	عاليـــة	خُلُلقه	وف�صله	
ع.	تقول:	 	على	خالف	الَو�صْ نايا.ويقال:	)	َرِفيع	َقْدر(.)	رفع:	يدلُّ وَح�صبـــه،	يرتّفع	عن	الدَّ
ْفَعُة:	خالف	 ّلـــة.	والررِّ ْفَعُة:	نقي�س	الذرِّ رفعـــُت	ال�صيَء	رْفعًا،	وهو	خـــالف	اخَلْف�س(	)7(.	الررِّ
َعة.	وهو	َرفيع	اإذا	�َصُرف.	َرُفَع	ِرْفَعة	اأي	ارتفع	َقْدُره(	)8(.)158( َرِفيق:	هي	هنا	مبعنى	 ال�صّ
فق،	خالف	الُعنف،	وهو	الذي	يتعامل	مع	غريه	بلطف	وعطف.)	رفق:	املُواَفقٍة	وُمَقاربٍة	 الررِّ
اَحَبه.	ورفيُقَك	الذي	ُيراِفُقك.	 ْفق:	خالف	الُعْنف(	)9(.)	رافَق	الّرُجَل:	�صَ بـــال	ُعْنف.	فالررِّ
ة(	)10(.)159(  َرِقيق:	هي	هنا	مبعنى	اللُّطف	واللرِّني	 َفر	خا�صّ وقيـــل:	هو	ال�صاحب	يف	ال�صَّ
يف	املعاملـــة،	بخالف	اجلفـــاء	والق�صوة.فهـــو	رقيق،	وهـــي	رقيقة.وت�صتعمـــل	للذم	مبعنى	
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ة،	فهو	 ة	؛	يقـــال	َرّق	َيـــِرّق	ِرقَّ قَّ 	ال�صعـــف	واخَلـــَور.)رق:	�صفـــٌة	تكـــون	خمالفـــة	للَجَفاء.الررِّ
ِكنُي: الَعاِقل	املـُتَِّزن،	اأو	الثرِّقة	الذي	 ُعف(	)2(.)160( َرِكني: الررَّ رقيق(	)1(.)	َرّق	َعظُمه:	�صَ
ُيعتمد	عليه.يقال:	َرَكَن	فالن	على	فالن:	اعتمد	عليه	يف	بع�س	اأموره.ويقال:	ل	َتْرَكن	على	
فـــالن،	اأي	ل	تعتمد	عليه.ويقـــال	اأي�صًا:	َراِكن.	)	ركن:	الراء	والـــكاف	والنون	اأ�صل	واحد	
ة.	فُركن	ال�صـــيء	جانبه	الأقوى.	وفالٌن	ركنٌي،	اأي	وُقور	ثابت(	)3(.)	َرِكن	اإىل	 	على	ُقوَّ يـــدلُّ
ال�صـــيء	وَرَكـــَن	َيْرَكُن	َرْكنًا	وُرُكونـــًا	وركانة:	مال	اإليـــه	و�َصكن.	واطماأن	اإليـــه.	وجبل	َرِكني	
كانة.	ويقال	للرجل	اإذا	كان	�صاكنًا	وقورًا:	اإّنه	 	الرَّ ُ �صديد.	ورجل	َرِكني:	َرِميز	َوُقور	َرِزين	َبنيرِّ
	لَركـــني(	)4(.)	قـــال	اهلل	تعـــاىل:	))	ول	تركنـــوا((،	يعنـــي	متيلـــوا	بلغـــة	كنانـــة(	)5(.
ـاأثر	مبا	ي�صمـــع	اأو	يرى،	يظهـــر	 )161( َرِهيــف يقــال: فالن َرهيف:	�صريع	الإح�صـــا�س	والتَّ
ذلـــك	يف	قوله	وفعله.ومن	الكلمة	ال�صطالحية:	)	َرِهيف	َقْلب(.وقد	ت�صتعمل	للّذم	مبعنى	
	رهيف.	 اخلوف.)	َرُهَف	َيْرُهف	َرَهاَفة	وَرَهفًا:	َرّق	وَلُطف.	فهو	َرِهيف،	وهي	َرهيفة.	وِح�سٌّ
�س: يقال:  	ُمْرَهف:	لطيـــف(	)6(.)162( َريرِّ والـُمْرَهـــُف:	يقال	رجل	ُمْرهـــف:	رقيق.وِح�سٌّ
يرِّ�ٌس(،	اإذا	كان	ُمَعّودًا	نف�صه	على	التَّوؤدة	وعدم	ال�صتعجال،	 يرِّ�س	)	ُمرَتَ �ـــس،	وِمرْتَ فالن	َريرِّ
ُة:	خالف	الَعَجلة.	وقد	تقال	يف	الّذم	 ا�صَ زين	اأي�صًا،	والرَّ يف	قوله	اأو	ِفْعله،	وتكون	مبعنى	الرَّ
،	يقال:	را�َس	املـُهَر،	ورا�َس	 َ ه	َرْو�صًا	وِرَيا�صًا	وِرَيا�صة:	َذهللَّ ه	َيُرو�صُ للك�صول	اخلامل.)	را�صَ

ْف�س:	طابت	وانب�صطت(	)7(. ا�صت	النَّ نف�صه	بالتَّقوى.	وا�ْصرَتَ
رابعًا: حروف الزاء، وال�سني، وال�سني، وال�ساد:

)163( َزاِكــن:	َز	َكن	فـــالن	كذا،	اأي	حفظه	وفهمه.	وفـــالن	ُز	ْكَنة:	اأي	حافظ	فطن.	
ن	فالن	على	فـــالن:	اأخربه	بكذا.	 	كانـــة:	العقل	والفطنة.ويقـــال	اأي�صًا:	َز	ِكـــني	وَز	كَّ والـــزَّ
	على	الِفعل،	مثـــل	التذكري	واحلث	على	ال�صالة.)	زِكـــَن	اخلري	َز	كنًا.	 ـــْز	ِكـــني:	احَلثُّ والتَّ
	كـــُن	والإْز	َكاُن:	الِفْطنة	واحلْد�ـــس	ال�صادق(	)8(. 	واأْز	َكنـــه:	علمـــه،	واأْز	َكنـــه	غريه.	والـــزَّ
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ٌظ	يف	جميع	اأموره،	وُيْعَتمد	عليه	ل�صالحه	ويقظته.  )164( َزاِكي: يقال: فالن	َزاِكي:	ُمَتيقرِّ
َلَحُه،	اأو	َطّهره(	)1(.)165( َزاِهد:	الَقاِنُع	مبا	هو	فيه	من	 ى	ال�صيء:	اأ�صْ )َز	َكا	فالن:	�صَلَح.	َز	كَّ
هيد:	ال�صيء	 	ِرّقة	احلال	اأو	من	حّد	الَكَفاف،	ول	يطمع	فيما	عند	غريه.)	زهد:	ِقلَّة	ال�صيء.	والزَّ
َهادة	يف	الدنيا	ول	يقال	 ْهُد	والزَّ القليل()2(.)	الّزاهد:	القليل	الّرغبة	يف	الدنيا(	)3(.)	الزُّ
َهادة	يف	 غبة	واحلر�س	على	الدنيـــا.	والزَّ ْهُد:	�صـــّد	الرَّ ة.والزُّ يـــن	خا�صّ هـــد	اإّل	يف	الدرِّ الزُّ
غبة.	َزِهَد	وَزَهَد،	وهي	اأعلى،	َيْزَهـــُد	فيهما	ُزْهدًا	وَزَهدًا	وَزَهاَدة،	 الأ�صيـــاء	كلهـــا:	�صّد	الرَّ
فهـــو	َزاِهـــد(	)4(.)166( َزْنــد:	يقال	فالن	َزْنـــد،	اأي	قوّي	يف	ج�صمه	اأو	عقلـــه،	وفالن	َزْند	
ْندان:	ال�صاعد	والـــذراع،	والأعلى	منهما	هو	ال�صاعد،	 ده.)	الزَّ لفـــالن،	اأي	ي�صاعده	ويع�صُ
وم:	الَعْزم	والُقّوة.يقال:	فالن	َزْوَمة،	اإذا	كان	 والأ�صفل	هو	الذراع(	)5(.	)167( َزْوَمة: الزرَّ
�صاحب	عزمية	وُقّوة،	وتقال	يف	الّذم	مبعنى	الِكرْب	والَغْطر�صة	اعتمادًا	على	قوته	التي	َيْقَهر	
بًا	مغمغمًا	بـــكالم	ليبني.وهي	لفظة	عامية	)6(. 	بهـــا	غريه.)	زام	َيـــُزوم	َزْومًا:	نظر	ُمَتَغ�صّ
)168( َزْيــُزوم: الرجل	ال�صجاع	املقدام،	مـــع	حزم	وُح�صن	راأي،	وُيقّدم	يف	كل	اأمر	يحتاج	
يزمي:	 اإىل	قـــوة	وحزم.ويقـــال:	فالن	َزْيـــُزوم	َرْبعـــه،	اأي	مقّدمهم	و�صاحب	اأمرهـــم.)	الزرِّ
ومي:	املجتمع	من	كل	 	بها	ِزيزما(	)7(.)	الـــزَّ �صـــوت	اجِلّن	بالّليل.	قـــال	روؤبة:	َت�ْصمُع	للِجـــنرِّ
�صـــيء(	)8(.وقال	حممد	بن	نا�صر	العبودي:)	زيـــزوم	احلرب	:	املقدم	فيها	الذي	ل	يهاب	
الدخـــول	فيها،	ول	ي�صاأم	من	مطاولتها.فالن	زيزوم	حـــرب،	والقوم	الفالنيون	)	زيزوم(	
نْي.	ُتقال	للجميل	 ْين:	ِخاَلف	ال�صَّ حرب	؛	ي�صتوي	فيه	اجلمع	واملفرد(	)9(.)169( َزْين: الزرَّ
يف	ج�صمـــه	وهيئته.ويقال	اأي�صًا:	َمْزُيون.	وهي	َزْينة	وَمْزُيوَنة.ومن	الكلمات	ال�صطالحية:	
ْين	 	على	ُح�ْصـــن	ال�صيء	وحَت�صينـــه.	فالزَّ نـــه	َربرِّي(	ِقـــْد:	َقد.)	زين:	�صحيـــح	يدلُّ )	ِقـــْد	َزيَّ
فات	احَل�صنة	للوجه	واجل�صم،	اأو	 نْي()10(.)170( َزْين احَلالَيــا: احَلالَيا:	ال�صرِّ نقي�س	ال�صَّ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س398	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س30	. 	)2(
الزاهر،	الأنباري،	جـ1،	�س185	. 	)3(

الل�صان	)	زهد	(	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س404	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س	410.	 	)6(

الل�صان	)	زمي	(	. 	)7(

الل�صان	)	زوم	(	. 	)8(
كلمات	ق�صت،	جـ1،	�س457	. 	)9(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س41 	)10(
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الأخـــالق	الفا�صلة،	من	احِلْلَية	التـــي	ُيَتَزّين	بها.زين	احَلالَيا:		تقال	ملدح	اجَلَمال	احل�صي	
وغ	املعدنيات	اأو	احلجارة.	واحِلْلَية	من	 واملعنـــوي.)	احَلْلي	واحِلْلَية:	ما	ُيَتَزّين	بـــه	من	َم�صُ
ورتـــه،	واجلمع:	ِحًلـــى(	)1(.	)171( �َساِكــت ال�ّساكت: خالف	 َفتـــه	وِخْلَقُته	و�صُ الرجـــل:	�صِ
الّناطـــق	واملـُـَتكلرِّم،	تكون	للمدح	مبعنى	عدم	الكالم	فيما	ل	فائدة	فيه.	وتكون	للذّم	مبعنى	
الَعبـــّي	الذي	ل	ي�صتطيع	الـــكالم،	اأو	ال�ّصاكت	عن	قول	احلق.	ويقـــال	اأي�صًا:	�َصاُكوت.ومن	
ُكوُت:	خالف	 ْكُت	وال�صُّ الكلمات	ال�صطالحية:	)	�ُصْكُتم	ُبْكُتم(	و	)	اأْعِطنا	�ُصكوتك(.)	ال�صَّ
َمت.	 ُكوت(	)2(.)	�َصَكَت:	�صَ يت:	كثـــري	ال�صُّ النُّْطـــِق:	ورجٌل	�َصاِكٌت	و�َصُكوت،	و�َصاُكوت،	و�ِصكرِّ
اُكوتة(	)3(.)172(  كوت.	وهـــي	ال�صَّ اُكـــوت:	الكثري	ال�صُّ و�َصَكـــَت:	قطع	الكالم	وتركه.	وال�صَّ
يرِّث	يف	القـــول	والِفعل.وقد	تكون	مبعنى	الك�صـــل	واخُلُمول.)	�صكن:		 زيـــن	املـُـرَتَ �َساِكــن: الرَّ
	احلركـــة.	و�َصَكَن:	هداأ	بعد	 دُّ ُكون:	�صِ 	على	خالف	ال�صطراب	واحلركـــة(	)4(.)ال�صُّ يـــدلُّ
اق: املـُـَبادُر	اإىل	فعـــل	اخَلرْي	قبل	غريه،	 ك.	و�َصَكـــَن	يف	معنى	�َصَكـــت(	)5(.)173( �َسبرَّ ـــرُّ حَتَ
	على	التقدمي.	 �صـــواء	ُطلب	منـــه	اأم	مل	يطلب.ويقال	اأي�صًا:	�َصُبـــوق،	و�َصاِبق.)	�صبق:	يـــدلُّ
ْبُق:	الُقْدَمـــُة	يف	اجَلْري	ويف	كل	�صـــيء	؛	تقول:	له	يف	 يقـــال	�َصَبـــق	َي�ْصِبق	�َصْبقـــًا(	)6(.)	ال�صَّ
كل	اأمـــر	�ُصْبَقٌة	و�صاِبَقة	و�َصْبٌق.	والعرب	تقول	للـــذي	َي�ْصِبُق	من	اخليل	�صاِبٌق	و�َصُبوق(	)7(.	)	
ـــاق:	الكثري	ال�صبق()8(.)174( �َسـِْبــع:	ينطقونها	بفتح	 بَّ اِبـــُق:	املتقّدم	يف	اخلري.	وال�صَّ ال�صَّ
ال�صـــني	اأو	ك�صرها،	و�صكون	الباء،	وال�صـــواب:	�َصُبع.	ال�صجاع	امِلقدام،	الذي	ل	ي�صرب	على	
باع.يقال	اأي�صًا:	�ِصْبَعان.)	�صبع:	اأ�صالن	مطردان	�صحيحان:	 يم،	على	التَّ�صبيـــه	بال�صرِّ ال�صَّ
ُبُع:	 ُبع	واحٌد	مـــن	ال�ّصباع(	)9(.)	ال�صَّ اأحدهمـــا	يف	العدد،	والآخر	�صيٌء	من	الوحو�س.	وال�صَّ
باع	وَيْعـــُدو	على	النا�ـــس	والـــدواّب	فيفرت�صها	مثـــل	الأ�صد	 يقـــع	علـــى	ما	له	نـــاب	مـــن	ال�صرِّ
رْت،	اأي	 لـــب(	)10(.)175( �َسّتــار:	من	ال�صرِّ والذئـــب	والنمـــر	والفهد	وما	اأ�صبهها	مما	له	خِمْ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س194	. 	)1(
الل�صان	)	�صكت	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س440	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س88	. 	)4(

الل�صان	)	�صكن	(	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س129 	)6(

الل�صان	)	�صبق	(	. 	)7(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س416	. 	)8(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س128	. 	)9(
الل�صان	)	�صبع	(	. 	)10(
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	التَّغِطيـــة،	وتقال	ملن	ل	ُيْظهر	اأ�صرار	اأو	عيوب	غريه.ومن	عباراتهم	ال�صطالحية	يف	نف�س	
	على	الِغَطاء.تقـــول:	�صرتُت	ال�صيء	 	املعنـــى:	)	�ِصرْت	وَغَطـــا(	بت�صهيل	الهمز	)	�صرت:	تـــدلُّ
	�َصرْتًا(	)1(.)	�َصرَت	ال�صيء:	اأخفاه(	)2(.)	الِغَطاء:	ما	ُيجعل	فوق	ال�صيء	فُيواريه	وي�صرته(	)3(.
)176( �َسِخــّي:	من	ال�ّصخـــاء،	وهو	اجُلود.	تقال	ملن	يبذل	ماله	ول	َيْبخل	على	غريه	بطيب	

نف�س،	وذلك	فوق	الكرمي.
	وهي	 َخـــاء:	اجُلـــود.	و�َصِخـــَي	ي�صخـــو	�َصخـــًا:	كان	جـــوادًا		كرميًا،	فهـــو	�َصِخيٌّ 		)	وال�صَّ
ائـــب،	وَمْن	يقوم	-	 ِديــُد:	�صاحب	القـــول	اأو	الفعل	ال�صّ �َصِخّيـــة(	)4(.)177( �َسِديــد: ال�سرَّ
كفاية	لغريه	-بالقول	اأو	الفعل	يف	جمتمع	القوم	وجمال�صهم.ويقال	اأي�صًا:	ِم�ِصّد،	وال�صواب	
واب	 داد:	ال�صّ ِديـــد	وال�صَّ د	يف	القـــول	والَوْفُق	والإ�صابة.	وال�صَّ َدُد:	الَق�صْ �صـــم	امليم.)	ال�صَّ
د.	والتَّ�ْصديد:	 داد	يعنـــي	الَق�صْ يب	ال�صَّ 	يف	القول	وهو	اأن	ُي�صِ مـــن	القول.	يقال:	اإّنه	َلُي�ِصـــدُّ
التوفيـــق	لل�ّصداد،	وهـــو	ال�صواب	والق�صد	من	القول	والعمل.	ورجـــل	�َصِديد:	من	ال�ّصداد.	
د:	ُموّفـــــق	 قـــه.	وال�ّصــــــداد:	ال�صتقـــــامــــــة	وال�صواب.	ورجـــــــل	ُم�َصـــــــدَّ و�َصـــّدده	اهلل:	وفَّ
َدح	بها	ال�صجـــاع،	على	الت�صبيه	بالذئب،	 ـــداد(	)5(.)178(�ِسْرَحان:	لفظة	مُيْ يعمـــــــل	بال�صَّ
ئـــب،	�صّمي	به	لأّنه	ين�صرح	يف	مطالبه(	)6(. ْرحاُن:	الذرِّ 	و�صرحـــان	من	اأ�صماء	الذئب.)	ال�صرِّ
ب.	و�صرحـــت	الَعْنز:	كلمـــات،	تقال	ملن	 )179(�َسَرحــت الَعْنــز: الَعْنـــز	هنا	مبعنـــى	الَغ�صَ
	علـــى	النطـــالق(	)7(.)	الَعْنُز:	 �صكـــن	غ�صبـــه،	وزال	ُعُبو�ـــس	وجهـــه.	)	�صرح:		وهـــو	يدلُّ
ْعد،	اأي	 َباء(	)8(.	)180( �َسِعيــد: من	ال�صَّ املاِعـــَزُة،	وهي	الأنثى	من	امِلْعـــَزى	والأوعال	والظرِّ
ْفوه.ويقال	اأي�صًا:	 ـــر	�صَ ـــرور	والَبْهَجـــة،	تقال	ملن	يعي�س	يف	راحة	وهنـــاء،	ول	�صيء	ُيَعكرِّ ال�صُّ
ْعد:	الُيْمن	يف	الأمر.	�َصِعـــَد	َي�ْصَعُد	�َصْعدًا	و�َصَعادة،	 ْح�س.	فال�صَّ َم�ْصُعـــود.)	�صعد:		خالف	النَّ
فهـــو	�صعيد:	نقي�س	�َصِقـــي.	و�ُصِعَد،	فهو	َم�ْصُعـــود(	)9(.)181( �َسَفــَرة:	تقال	مبعنى	�صفاء	
ل	 م	علـــى	اأهله	اأو	جماعتـــه	يف	الَف�صْ الوجـــه	وب�صا�صتـــه	وجمالـــه،	كما	تقال	للّرجـــل	املـَُتقدرِّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س132	. 	)1(
الل�صان	)	�صرت	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س662	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س146	.	املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س424	. 	)4(

الل�صان	)	�صدد	(	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س157	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س157	. 	)7(

الل�صان	)	عـنز	(	. 	)8(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س75	.	الل�صان	)	�صعد	(	. 	)9(
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	على	النك�صاف	 ر،	و�َصْفـــَران.)	و�صفر:	يدلُّ وُح�ْصـــن	التَّعامل.	ويقـــال	اأي�صًا:	ُم�ْصِفر،	وُم�َصفرِّ
	واجَلـــالء(	)1(.)	و�َصَفَر	وجُهه	ُح�ْصنًا	واأ�ْصَفَر:	اأ�ْصَرق.	وُوُجوه	ُم�ْصِفَرة:	ُم�ْصِرقة	ُم�صيئة(	)2(.		
)182(�َسْل�ــس: ينطقونها	ب�صكون	الالم	و�صوابها	الك�صر.	تقال	للرجل	ال�صهل	يف	املعاملة،	
	ال�صيء	َي�ْصَل�س	�صَل�صـــًا:	�َصُهَل	وَلَن	واْنَقاد،	فهـــو	�َصِل�ٌس.	�َصِل�َس	 واملـُـنقـــاد	طواعية.	)	�َصِل�ـــسَ
	َي�ْصُل�س	�َصـــال�صـــــة:	لَن	و�َصُهــــــل		وانقاد،	فهو	 لـــه	بحّقه:	اأعطــــــاه	اإّياه	ب�صهـــولة.	و�َصُلـــ�ـــسَ
�صِلي�ـــس(	)3(.)183(�ُسْلَطــان:	يقـــال:	فـــالن	�ُصْلَطـــان،	اأي	عظيم	يف	َخْلِقـــه	وُخُلقه،	يرتّفع	
ْلَطـــان:	املِلك	اأو	الوايل(	)4(. لطان	احلاكم.)	ال�صُّ 	عـــن	�صغائر	الأمور،	على	الت�صبيـــه	بال�صُّ
ّحـــة	اجِل�ْصم،	اإْذ	 )184( �َسِليــم:	هـــي	ُهنا	مبعنى	ال�ّصالمة	مـــن	احِلْقد،	ولي�صت	مبعنى	�صِ
تقـــال	ملن	ل	يحمل	احِلْقـــد	واحل�صد	يف	نف�صه،	ومن	الكلمات	ال�صطالحيـــة:	)�َصِليم	ِنيَّة(	
الَمُة:	الرباءة.	 ـــاَلم	وال�صَّ ـــْدر(	و	)	�صليـــم	َقْلب(	ويقال	اأي�صًا:	�َصـــامِل.)	ال�صَّ و	)	�َصِليـــم	�صَ
اَلمـــة:	العافية.وَرُجٌل	�صليم:	�َصامِلٌ.	واجلمع	�ُصَلَمـــاء(	)5(.)185( �َسْمح:	يقال:	ُفالن	 وال�صَّ
�َصْمـــح،	اأي	�َصْهـــل	وُمَت�َصامح	يف	تعامله	مع	غـــريه،	ويناأى	بنف�صه	عـــن	املخا�صمة	واللرَِّجاج.
ويقـــــرب	من	ذلك	)	�َصِميــــح(	مبعنى	الـوا�صـــح	الذي	ل	يلـــجـــاأ	اإىل	اخِلــــــَداع	اأو	املـُراوغة.
ح	فيهـــا(	اأي	ت�صاهل	يف	الق�صيـــة	اأو	الأمر. اح،	علـــى	املبالغـــة.	)و	�َصمَّ ويقـــال	اأي�صـــًا:	�َصمَّ
َماُح	 يقـــال:	�َصَمح	له	بال�صيء.	ورجل	�َصْمٌح،	اأي	جواد،	وقـــوٌم	�ُصَمَحاء	وَم�َصاِميح(	)6(.)	ال�صَّ
َماحـــة:	اجُلـــود.	�َصَمـــَح	واأ�ْصَمح،	اإذا	جاد	واأعطى	عـــن	َكَرٍم	و�َصَخاء.	ويقـــال:	اأ�ْصَمح،	 وال�صَّ
َمـــاح	َرَباٌح.	اأي	 	يف	املتابعـــة	والنقيـــاد.	وامل�صاحمة:	املـُ�َصاهلـــة.	ويف	احلديث	امل�صهور:	ال�صَّ
م	بني	اأهله	وجماعته	 ع	عن	الرذائل،	واملـُــَتَقدرِّ فرِّ امل�صاهلـــة(	)7(.	)186( �ِسَنايف:	تقـــال	للُمرَتَ
َناف:	 	على	�صّد	�صيء،	اأو	تعليق	�صـــيء	على	�صيء،	فال�صرِّ يف	مـــكارم	الأخالق.)	�صنـــف:	يدلُّ
خيـــط	ُي�صّد	مـــن	ِحْقو	البعري	اإىل	�صـــدره	ثم	ُي�صّد	يف	عنقـــه.	ويقال:	اأ�صنفـــوا	اأْمَرهم،	اأي	
	اأي	تقـــّدم	اخليـــل.	واأ�ْصَنُفـــوا	اأْمرهم	اأي	اأحكمـــوه(	)9(. 	اأحكمـــوه(	)8(.)	اأ�ْصَنـــَف	الَفر�ـــسُ
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الل�صان	)	�صفر	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س444	. 	)3(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س445	. 	)4(
الل�صان)�صلم(. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	ج		؟		،	�س		؟ 	)6(
الل�صان	)	�صمح	(	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س106 	)8(
الل�صان	)	�صنف	(	. 	)9(



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 268
ل	وَخرْي،	ل	يتاأخر	عن	مّد	يد	الَعْون	لالأقارب	 )187( �َسْنع: يقال:	ُفالن	�َصْنع،	اأي	�صاحب	َف�صْ
ٌع(.كما	يقال	للذم:	ما	ِعْنده	 ـــع	)	ُم�َصنَّ والأ�صدقـــاء	بنف�ـــس	را�صية.ويقال	اأي�صًا:	�َصِنيع،	وْم�َصنَّ
َع	الع�صاء	اأي	َجّهز	 َنُع:	ما	ُيـجّهز	وُيهياأ	للغري	من	طعام،	اأو	لبا�س،	اأو	مبيت.يقال:	�َصنَّ �َصَنع.	ال�صَّ
طعام	الع�صاء.	يقال:	)�َصَرٌف	اأ�ْصَنُع،	اأي	عاٍل	ُمْرتفع.	وامراأة	�صنيعة:	اأي	جميلة(	)1(.)188( 
	يف	َتعامله	مع	غريه،	 ْعـــب.	تقال	للُمَت�َصاِمح	واللَّنيرِّ �َسْهــل:	يقال:	ُفالن	�َصْهل،	وهو	ِخاَلف	ال�صَّ
ُهولة:	 ْهـــل	وال�صُّ وينـــاأى	عـــن	املخا�صمة			واللرَِّجاج.ويقـــال	اأي�صًا:	ِمْت�َصاِهـــل	)	ُمَت�َصاِهل(.وال�صَّ
ُهولـــة	مـــع	النا�س.	ورجـــٌل	�َصْهل	اخُلُلـــق(	)2(.	 	خـــالف	احَلـــْزن.	واأ�ْصَهلـــوا	اإذا	ا�صتعملـــوا	ال�صُّ
)189( �ُس�قه قامي:	تقال	يف	معر�س	املدح	ملن	كان	له	الَقُبول	بني	النا�س،	اأو	تقال	لل�ّصْلعة	

ر	وتوؤّنث()3(.	 وق:	مو�صع	البياعات	التي	ُيتعامل	بالبيع	وال�صراء.	ُتذكَّ الرائجة.)	ال�صُّ
وق	اإذا	َنَفَقت،	ونامت	 )	القيام:	نقي�س	اجُللو�س،	والَقْوَمة	املّرة	الواحدة.	وقاَمت	ال�صُّ
�ّي:  اإذا	َك�َصـــدت.	و�صوق	قاِئمـــة:	ناِفَقة.	و�صـــوق	نائمة:	كا�صـــدة(	)4(.)190( �َســِ�ي: ال�سرَّ
ى	ال�صيء:	 امل�صتقيم		على	احَلق،	وهو	خالف	املـُنحرف.)	�َصِوَي	الرجل:	ا�صتقام	اأمره.	�َصوَّ
يرِّد:	الفا�صل،	 مـــه	وعّدله	وجعله	�َصوّيًا.	ا�ْصَتوى:	ا�صَتقـــام	واعتدل()5(.)191( �َسيرِّد: ال�سرَّ َقوَّ
اأو	ُمقـــّدم	القوم.	وهي	لفظة	غري	�صائـــرة	يف	منطقة	ع�صري،	وقد	يق�صر	ا�صتعمالها		كلقب	
ّيـــُد:	يطلق	على	الّرب	واملالك	وال�صريـــف	والفا�صل	والكرمي	 ملـــن	ينت�صب	لآل	البيت.)	ال�صَّ
م.	واأ�صلـــه	من	�َصـــاَد	َي�ُصود	فهو	 َتِمـــل	اأذى	قومـــه	والـــّزوج	والرئي�ـــس	واملـُقدَّ واحلليـــم	وحُمْ
�َصْيـــِود،	فقلبت	الـــواو	ياء	لأجل	الياء	ال�صاكنة	قبلها	ثم	اأدغمـــت(	)6(.	)192( �َسْيل وادي: 
مفـــردات	لغوية	تقال	ل�صاحب	الف�صـــل	واخَلرْي،	الذي	َيغمر	غـــريه	باأف�صاله	وعطاياه،	اأو	
يل.وقد	تقال	)	�صيـــل	وادي(	على	�صبيل	الذّم	ملن	 بُح�صـــن	معاملته.ويقال	اأي�صـــًا:	مثل	ال�صَّ
ُيكـــر	الـــكالم	والوعود،	ول	يفعـــل	�صيئًا.)	ال�صيل:	يـــدّل	على	جريان	وامتـــداٍد،	يقال	�صال	
ْيُل:	املاء	الكثري	ال�صائـــل،	ا�صم	ل	م�صدر،	وجمعه	 	املـــاء	وغريه	ي�صيل	و�َصيالنـــًا(	)7(.)	ال�صَّ
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اِفع:	الو�صيط	بني	الطالب	لل�صيء	اأو	املنفعة،	وبني	املطلوب	 �ُصيول()1(. )193( �َساِفع: ال�سرَّ
	منـــه،	ولي�ـــس	للو�صيط	اأي	مال	مقابـــل	�صفاعتـــه،	واإّل	كان	�صم�صارًا.ويقال	اأي�صـــًا:	�َصفيع.
فيع	للَمِلِك	 فاعة:	كالم	ال�صَّ افع.وال�صَّ ِفيُع:	ال�صَّ َع:	طلب.	وال�صَّ )	�َصَفع	يل	َي�ْصَفُع	�صفاعًة	وَت�صفَّ
ع	 اِفُع:	الّطالب	لغريه	َيَت�َصفَّ يف	حاجـــة	ي�صاأُلها	لغريه.و�َصَفع	اإليه:	يف	معنى	طلب	اإليـــه.	وال�صَّ
ْكـــر،	وهو	الّثناء	على	َمـــْن	اأْولك	مبعروف	 	بـــه	اإىل	املطلـــوب(	)2(. )194( �َساِكــر: من	ال�صُّ
َناء	علـــى	الإن�صان	مبعروف	 ْكر:	الثَّ مـــن	عطاء	اأو	كلمـــة	ح�صنة.ويقال	اأي�صًا:	�َصُكـــور.)	ال�صُّ
ُكـــوُر	اأي�صًا.		ورجل	�َصُكوٌر:	كثري	 ْكـــُر:	ِعْرفان	الإح�صان	وَن�ْصُره.	وهو	ال�صُّ ُيوِليَكـــُه(	)3(.)	ال�صُّ
وء،	 ْو:	ال�صّ اب:	ُموِقُد	اأو	ُم�ْصِعل	النار	يف	احلطب.	ال�صَّ ْ�:	�َصبَّ ْكر(	)4(.	)195( �َسّباب �سَ ال�صُّ
واملراد	هنا	احلطب	امل�صتعل.وهذه	الكلمة	مبعنى	املدح	بالكرم،	اإْذ	ل	ُت�صّب	النار	اإّل	لإعداد	
عام،	مع	ال�صتفـــادة	منها	يف	الإنارة،	اأو	التدفئة.	وهـــي	عك�س	كلمة	)َطايف	 القهـــوة	اأو	الطَّ
اء	ال�صيء	وقّوته	يف	حرارة	تعرتيه()5(.)	�صواأ:	اأ�صل	يدل	على	 	على	مَنَ ـــْو(.)	�صب:	يدلُّ �صَ
ياء	والنُّور(	)6(. )196( �ِسْبل:	لفظة	مُيدح	 وء	مبعنًى،	وهو	ال�صرِّ وء	وال�صُّ نوٍر.	من	ذلك	ال�صَّ
بهـــا	القـــوي،	اأو	ال�صجاع	املقدام	يف	القـــول	والِفْعل،	واأكر	ما	تقال	للفتيـــان،	على	الت�صبيه	
َجاعـــة،	وهي	ُقّوة	القلب	 ْبُل:	َوَلُد	الأ�صـــد(	)7(.	)197( �ُسَجاع: من	ال�صَّ 	بولـــد	الأ�صـــد.	)ال�صرِّ
ُة	القلب	 جاعُة:	�ِصدَّ والإقدام	يف	القـــول	اأو	الِفعل.ويقال	اأي�صًا:	�َصِجيع،	و�َصْجَعان)8(.	)وال�صَّ
ة،	وهي	 دَّ يف	الباأ�ـــس()9(.	)198( �َسِديــد:	الَقّوي	يف	ج�صمه،	اأو	يف	َقْولـــه	وتعامله.	من	ال�صرِّ
ة	الإم�صاك	حتـــى	ي�صل	ذلك	اإىل	 ريد	بها	�ِصـــدَّ ّم	اإذا	اأُ الُقـــّوة	واحلـــزم.	وتكون	مبعنى	الـــذَّ
	على	ُقّوة	يف	ال�صيء.	ومن	الباب:	 ة	التَّعامل	اإىل	درجة	الُعْنف.)	�صد:	يـــدلُّ البخـــل،	اأو	�ِصـــدَّ
البـــة،	وهي	نقي�س	الِلّـــني.	والتَّ�صديد:	 ُة:	ال�صَّ دَّ د:	البخيـــل(	)10(.)	ال�صرِّ ِديـــد	واملـَُت�صـــدرِّ ال�صَّ
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(	)1(.	)199( �َســْرب الــَكالم: �صوابها	ك�صر	الراء. 	خـــالف	التخفيف.	ورجٌل	�صديـــٌد:	قويٌّ
ْرب	الَفْهم،	 و)	�َصـــْرب	احُلـــكا(	اأي	الكالم.	وهي	كلمة	تقـــال	ملن	فهم	الـــكالم	ووعاه.وال�صَّ
يقـــال	�َصِرَب	َي�ْصُرب	�َصْربًا،	اإذا	َفِهَم،	ويقال:	ا�صمـــع	ثم	ا�ْصُرب(	)2(.)	َحَكى	عنه	احلديث:	
،	وقَع	اأو	ُتـِخّيَل.	 اٌء.	واحِلكاية:	مـــا	ُيْحَكى	وُيَق�سُّ َنَقَلـــُه،	فهو	َحاٍك،	واجلمع	ُحَكاة،	وهو	َحكَّ
ُجـــل	املعروف	مبكارم	 امة	الـِمْهـــَذار(	)3(.	)200( �َسِريف: الرَّ 	من	الن�صـــاء:	الّنمَّ واحَلِكـــيُّ
ذائـــل.	وهي:	�َصِريفـــة.)	�صرف:	ال�صـــني	والّراء	والفـــاء	اأ�صٌل	 ّفـــع	عن	الرَّ َ الأخـــالق،	والرتَّ
َرف:	الُعُلوُّ	 ُجل	العايل(	)4(.)	ال�صَّ ريـــف:	الرَّ َرف:	الُعلّو.	وال�صَّ 	وارتفاع.	فال�صَّ 	على	ُعلوٍّ يـــدلُّ
واملجـــد.	و�َصُرَف	الرجـــل:	َعلت	منـزلتـــه،	فهو	�صريف،	واجلمـــع	�ُصرفاء	واأ�ْصـــَراف،	وُهّن	
د	ن�صاطًا	 �صرائـــف(	)5(.()201( �ُسْعَلة: يقال:	فالن	�ُصْعَلة،	اأو	ْم�َصْعِلل	)	ُم�َصْعِلل(،	اأي	يتوقَّ
ار.ويقال:	�َصَعَلة.ومـــن	عباراتهم	ال�صطالحية:	 وذكاًء،	وذلك	علـــى	الت�صبيه	با�صتعال	النَّ
ق	 	على	انت�صـــار	وَتَفرُّ َعَلـــة(.)	�صعـــل:	ال�صني	والعـــني	والالم	اأ�صل	�صحيـــح	يدلُّ )	ِمثـــل	ال�صَّ
	يف	ال�صـــيء	الواحـــد	من	جوانبه.	يقـــال:	اأ�صعْلُت	الّنـــار	يف	احلطب،	وا�ْصتعلـــت	الّنار(	)6(.
ْعَلة:	اللَّهب(	)7(.	)202( �َسْفق:	�صوابها	ك�صر	الفاء. ْعَلـــة:	احلرارة	ال�ّصاطعة.	وال�صُّ )	وال�صُّ
َفُق:	اخلوف	على	من	حُتّب	من	و�صول	الأذى	اإليه.يقال:	فالن	�َصْفق،	اأي	َقِلٌق	مع	خوف	 ال�صَّ
وَحـــَذر	من	ح�صول	املكروه.ويقال	اأي�صـــًا:	ِم�ْصِفق	)ُم�ْصِفق(،	و�َصُفـــوق،	و�َصْفَقان،	و�َصِفيق.	
ٍة	يف	ال�صيء،	ثم	ُي�صتق	منه.	فمن	ذلـــك	قولهم:	اأ�صفقت	من	الأمر،	 	علـــى	ِرقَّ )	�صفـــق:	يدلُّ
اإذا	رَقْقـــت	وحاذرت.	ورمبا	قالوا:	�َصِفقت.	وقال	اأكـــر	اأهل	اللغة:	ل	يقال	اإل	اأ�صفقت	واأنا	
َفـــُق:	اخلوف	تقول:	اأنا	 ُم�ْصِفـــق(	)8(.)واإذا	قلـــت:	اأ�صفقت	منـــه،	فاإمنا	تعني	َحِذْرته.	وال�صَّ
ْم�س،	اأي	 ُم�ْصِفـــق	عليـــك	اأي	اأخـــاف(	)9(.	)203( �َسْم�ــس:	يقال:	فـــالن	اأو	فالنة	مثـــل	ال�صَّ
باحة.	)204( �َسْهم:	تقـــال	للرجل	الـُمَباِدر	اإىل	مـــّد	يد	الَعْون	 يف	اجَلَمـــال	والبهـــاء	وال�صَّ

الل�صان	)	�صدد	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س267	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س190	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س263	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س482	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س189	. 	)6(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س488	. 	)7(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س197	. 	)8(

الل�صان	)	�صفق	(	. 	)9(
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بالقـــول	اأو	الِفْعـــل	ملـــن	يحتـــاج	اإليه،	�صـــواء	ُطلب	منه	ذلـــك	اأم	مل	ُيطلب.كمـــا	تقال	ملن	ل	
ها	على	 ف�ـــس	وحر�صُ َهاَمة:	ِعّزة	النَّ يتاأخـــر	ول	يـــرتدد	عن	واجب	يلزمـــه	القيام	بـــه.)	ال�صَّ
ْهم:	الذكـــّي	اأو	ال�صّيد	ال�صديد	الراأي،	 مبا�صـــرة	اأمور	عظيمة	ت�صتتبع	الذكر	اجلميل.	وال�صَّ
ل(	)1(.)205( �َســْ�َره ِمْن َرا�ِسه:	�صوابها:	�َصْوُره	ِمْن	راأ�ِصه. اأو	ال�صبـــور	على	القيام	مبا	ُحمرِّ
تقـــال	ملن	ل	يطلـــب	امل�صورة	من	غريه.وهي	تقـــال	يف	املـَْدح	للّرجل	احلـــازم،	كما	تقال	يف	
ـــورى	واملـَ�ُصورة. ّم	للّرجـــل	املـُ�ْصَتِبـــّد	براأيه.)اأ�صار	عليه	باأْمِر	كـــذا:	اأَمَره	به،	وهي	ال�صُّ الـــذَّ
ح	به	من	راأي	وغريه(	)3(.	 	و�َصاَوْرُتـــه	يف	الأمر	وا�صت�صرته	مبعنى(	)2(.)	املـَ�ُصـــورة:	ما	ُيْن�صَ
)206( �َسْيــخ:	يقال:	فـــالن	�َصْيخ،	اإذا	كانت	اأقواله	واأفعاله	مّما	يتفق	مع	مكارم	الأخالق،	
ول	يعنون	بذلك	�صيخ	القبيلة،	اأو	ال�صيخ	يف	الِعلم.	ومن	عباراتهم	ال�صطالحية:	)	�َصْيخ	ول	
ي�َصاخ	عليه(	اأي	ل	ُيقّدم	عليه	غريه.	و	)	�صيخ	م�صّيخ(	اأي	�صّيخه	قومه	عليهم	لعلمهم	بقدرته	
	وظهر	عليه	ال�صيب	؛	وقيل:	 نُّ ْيُخ:	الذي	ا�صتبانـــت	فيه	ال�صرِّ علـــى	اأداء	اأعباء	امل�صيخة.)	وال�صَّ
هـــو	�صيخ	مـــن	خم�صني	اإىل	اآخره	؛	وقيـــل:	هو	من	اإحدى	وخم�صـــني	اإىل	اآخر	عمره.	واجلمع	
َلت	فيه	مكارم	 اأ�صياخ	و�ِصيخان	و�صيوخ	وم�صايخ(	)4(.)207( �ِسيَمة وِقيَمة:	ُتقال	ملن	تاأ�صَّ
الأخـــالق،	وكانت	لـــه	�صجّية	ل	تفارقه	مهما	َتَغـــرّي	احلال	به.ويقال:)	َراِعـــي	�ِصيَمة(.وعلى	
يَمُة:	َخِليقة	الإن�صان،	�صّميت	�صيمة	لأّنها	كاأّنها	ُمْن�َصامة	 العك�س	يقال:	)َقِليل	�ِصيمة(.)	وال�صرِّ
بيَعة.	وَت�َصيَّم	اأباه:	اأ�صبهه	يف	�صيمته(	)6(. يَمُة:	اخُلُلق.	والطَّ ة(	)5(.)وال�صرِّ فيه	داخلة	ُم�ْصَتِكنَّ
ار.	تقال	 بَّ اِبر: وقد	تكون	على	�صيغة	املبالغة:	�صَ )	والِقيمة:	ثمُن	ال�صيء(	)7(.)208( �سَ
.)ٌ ربرِّ 	)ُمَت�صَ ربرِّ ُبور،	وِمْت�صَ ملـــن	ي�صرب	على	ال�صدائد،	ول	ُيظهر	ال�ّصكوى.ويقـــال	اأي�صًا:	�صَ
ُت	نف�صي	على	ذلـــك	الأمر،	اأي	حَب�ْصُتَها(	)8(. رَبْ رْب،	وهو	احَلْب�س.	يقال	�صَ )	�صـــرب:	وال�صَّ
ُدوق.	 اق،	و�صَ دَّ ْدَقة،	و�صَ اِدق:	ويقال	اأي�صًا:	�صُ :	نقي�س	اجَلَزع(	)9(.)209(  �سَ ـــرْبُ )	وال�صَّ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س500	. 	)1(
الل�صان	)	�صور	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س501	. 	)3(
الل�صان	)	�صيخ	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ،	�س236	. 	)5(
الل�صان	)	�صيم	(	. 	)6(
الل�صان	)	قوم	(	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س329	. 	)8(
الل�صان	)	�صرب	(	. 	)9(
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ْدق:	خالف	 ق.وال�صرِّ دَّ ق(	�صوابها:	ُم�صَ دَّ اِدق	ْم�صْ ادق	الَوْعد(	و	)	�صَ ومـــن	الكلمات	)	�صَ
دق:	خالف	الَكِذب:	 	على	ُقّوة	يف	ال�صيء	قوًل	وغريه.	من	ذلك	ال�صرِّ الَكِذب.)	و�صدق:	يدلُّ
ْدٌق،	 ي	لقوته	يف	نف�صه،	ولأن	الَكِذب	ل	ُقّوة	له،	وهو	باطل.	واأ�صل	هذا	من	قولهم	�صيٌء	�صَ �ُصمرِّ
ْرُم:	 َراَمُة	وال�صَّ اِرم:	ال�صَّ ُدوق	للمبالغة(	)2(. )210( �سَ ْلـــب(	)1(.)	وهو	�صادق،	و�صَ اأي	�صُ
ُروم،	 القطـــع	يف	الأمـــور	من	غري	تـــرّدد.	وفالن	�صـــارم:	َقاِطـــع	وحازم.ويقال	اأي�صـــًا:	�صَ
ارم:	يقال:	 رمية:	العزمية	على	ال�صيء(	)3(.)	ال�صَّ ام.)	وال�صرم:	اأي	الَقْطع.	وال�صّ ـــرَّ و�صَ
اُروخ:	 	يف	اأمره	ما�ٍس(	)4(.	)211( �سَ �صيـــف	�صارٌم:	َقاِطع.	ورجل	�صارم:	�ُصجاٌع.	اأو	بـــاتٌّ
ـــاروخ	املعروف	بال�ّصرعة.	 رعة،	اأو	املبادرة	يف	القـــول	اأو	العمل.�ُصّبه	بال�صّ 	كنايـــة	عـــن	ال�صُّ
َفاء	والو�صوح	يف	معاملة	النا�س.	وهو	ِخاَلف	احِلقد	والِغ�ّس.	ويقال:		 )212( �سايف:	من	ال�صَّ
ى.	)	ال�صفو:	ُخلو�ٍس	 فَّ ـــى(	�صوابها:	ُم�صَ فَّ ايف	ْم�صَ ايِف	َقْلب(	و)	�صَ ـــايف	ِنيَّة(	و	)	�صَ )	�صَ
َفاء،	وهو	�صّد	الَكَدر	؛	يقال	�صفا	ي�صفو،	اإذا	خل�س(	)6(.	 مـــن	كل	�َصوب)5(.	من	ذلك	ال�صَّ
الح.	 الح	وال�صتقامة،	يف	العبادات	واملعامالت.	وهو	ِخاَلف	الطَّ اِلــح:		من	ال�صَّ )213( �سَ
اِلح	وَطاِلح(	تقال	عند	اختـــالط	الأمور.)	�صلح:	ال�صاد	والالم	واحلاء	اأ�صل	 ويقـــال:	)�صَ
ُلَح()7(.)	وطلح:	بـــاٌب	من	الهزال	وما	 َلَح،	و�صَ 	على	خالف	الف�صاد.	يقـــال:	�صَ واحـــد	يدلُّ
ْلـــح:	 ري	وَهَزلها	؛	وقــــد	َطِلـــَحت.	والطرِّ اأ�صبهه.	منه	قولهم	ناقٌة	ِطْلح	اأ�صفار،	اإذا	َجَهدها	ال�صَّ
الح،	وكاأنه	من	�صوء	احلال	 	ال�صَّ ـــــــاَلح:	�صــدُّ 	املـهــــــــزول	من	الِقــــردان.	ومن	البـــاب	الطَّ
	.)9( الـــح(	 ال�صّ خـــالف	 الـــح:	 والطَّ ـــاَلح،	 ال�صَّ نقي�ـــس	 ـــاَلح:	 والطَّ 	والُهـــزال()8(.)	
كوت	عن	الـــكالم،	وُي�صتح�صن	ذلك	عند	عدم	الفائدة	 ْمت	وال�صُّ اِمــت:	من	ال�صَّ )214( �سَ
كوت	 ْمت	مما	يوؤّدي	اإىل	َمْف�صدة	ونحوها،	فاإّن	ذلك	من	ال�صُّ مـــن	الكالم،	اأما	اإذا	كان	ال�صَّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س339	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س513	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س344	.	الل�صان	)	�صرم	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س516	. 	)4(

ال�ّصوب	:	اخَلْلط	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س292	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س303	. 	)7(

امل�صدر	ال�صابق،	جـ3،	�س418	. 	)8(
الل�صان	)	طلح	(	. 	)9(
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َمَت:	 َماتًا،	واأ�صْ ُموتًا	و�صُ ْمتًا	و�صُ ْمتًا	و�صُ ُمُت	�صَ َمَت	َي�صْ عن	قول	احلّق،	وهو	من	الذّم.)	�صَ

	على	اإبهام	واإغالق. ْمُت	امل�صدر(	)1(.)	و�صمت:	يدلُّ ُكوت،	وال�صَّ اأطال	ال�صُّ
اِمــد: الَقوّي	 َمـــت	اأي�صـــًا(	)2(.	)215( �سَ َمت	الرجـــل،	اإذا	�َصكت،	واأ�صْ مـــن	ذلـــك	�صَ
د،	اأو	 البة	اأي�صًا.)	و�صمد:	الَق�صْ الّثابت	الذي	ل	ُيَزْعزع	بالقول	اأو	الِفْعل،	وهي	مبعنى	ال�صَّ
َمد:	 ده.	وال�صَّ َمَد	اإليه	كالهما:	َق�صَ ْمدًا	و�صَ ِمُده	�صَ َمَده	َي�صْ البة	يف	ال�صيء(	)3(.)	�صَ ال�صَّ
ْلب	الذي	لي�س	فيه	َخَور(	)4(.	 ـــد:	ال�صُّ مَّ َمُد	اإليه	يف	احلوائج	اأي	ُيق�صد.	واملـُـ�صَ الـــذي	ُي�صْ
اِمل:	احلازم	والَعاِزم	 ر	اأمرًا،	اأو	َثَبت.وال�صّ ،	اأو	َقـــرَّ َمل:	َعَزم،	اأو	ا�صتدَّ اِمــل: �سَ )216( �سَ
ال. مَّ ِميل،	و�صَ ْمَلة،	و�صَ ب�صّدة	و�صالبة،	اأو	القوّي	ال�صجاع،	اأو	ال�صيء	املتني.ويقال	اأي�صًا:	�صُ
امل	 البة.	وال�صَّ ِميـــل:	الع�صـــا	الغليظة،	من	اخل�صب.)	و�صمل:	يدل	على	�ِصـــّدة	و�صَ وال�صَّ
:	ال�صديد	اخَلْلق	من	النا�ـــس	والإبل	واجلبال،	وقد	 ُمـــلُّ مـــن	كل	�صـــيء:	الياب�س()5(.)	ال�صُّ
َمَل	 ُجل.	و�صَ ُلب	وا�ْصتّد	واْكَتَنز،	يو�صف	به	اجلمل	واجلبل	والرَّ ُموًل	اإذا	�صَ ُمُل	�صُ َمَل	َي�صْ �صَ

ِميل	و�صاِمٌل:	َيِب�َس(	)6(. ْماًل،	فهو	�صَ َقاُء	وال�صجر	�صَ ال�صرِّ
ـــد	يف	القـــول	والفعل.رمبـــا	اأخذوهـــا	من	 جـــاع	امِلْقـــَدام	املـُـَتوقرِّ اُهــ�د: ال�صُّ 	)217( �سَ
َهرته	 َهَدتـــه	ال�ّصم�س	مثـــل	�صَ )�صهـــد(	مبعنـــى	الإذابة	مـــن	�صّدة	احلـــرارة.	)	يقـــال:	�صَ
بــّي َع�ْســَرا:	اأي	الّرجل	من	قبيلة	ع�صري،	 ْيَهـــد:	�صـــّدة	احَلّر(	)7(. )218(�سَ ْم�س.وال�صَّ ال�صَّ
ْبَية	 ِبي	واحـــد	ال�صرِّ ـــّن.	وهو	ال�صَّ غر	ال�صرِّ 	علـــى	�صِ 	وتكـــون	للمدح	والعتـــزاء.)	�صبى:	يدلُّ
ِبيــح:	وهـــي	يف	منطقة	ع�صري	-	بنف�س	املعنـــى	املذكور	اأدناه. بيـــان(	)8(.	)219( �سَ وال�صرِّ
ِبيُح:	 َباٌح:	جميل.	وال�صَّ ِبيٌح	و�صُ باَحة.	ورجٌل	�صَ َبُح	�صَ ُبَح	َي�صْ َباَحُة:	اجَلَمال.	وقد	�صَ )ال�صَّ
ِريح	؛	اأي	يقول	مـــا	يف	نف�صه	على	 ِريــح: يقال:	فـــالن	�صَ ـــيُء	الوجـــه(	)9(.)220( �سَ الَو�صِ
َح	 رَّ َفافيـــة.)	�صَ احلقيقـــة،	ول	ُيخفـــي	�صيئـــًا،	وتعني	الو�صوح،	وهـــي	ما	ي�صّمـــى	الآن:	ال�صَّ

الل�صان	)	�صمت	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س308	. 	)2(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س903	. 	)3(

الل�صان	)	�صمد	(	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س311	. 	)5(

الل�صان	)	�صمل	(	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س315	.	الل�صان	)	�صهد	(	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س331	. 	)8(
الل�صان	)	�صبح	(	. 	)9(
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ْعِري�ـــس(	)1(.	)و�صرح:	 ِريح:	خالف	التَّ فـــالٌن	ما	يف	َنْف�ِصه	ت�صريحـــًا،	اإذا	اأْبـــَداه.	والتَّ�صْ
َراحـــة:	يف	اخلرب:	الو�صوح	فيـــه	واخُللو�س	 	على	ظهـــور	ال�صيء	وُبـــروزه(	)2(.)	ال�صَّ يـــدلُّ
ِغـــرٌي	ِبَعْقِله.كلمة	تقال	 ِغرٍي ْبَعْقلــه: �صوابها:	�صَ ِريـــح()3(.	)221( �سَ مـــن	اللتواء.	وهو	�صَ
ملـــدح	ال�صغـــري	يف	ال�صّن	اإذا	قال	اأو	فعل	مـــا	ُي�صتح�صن،	وقد	تكـــون	ردًا	على	من	ا�صتغرب	
ِغري:	خالف	 َغر:	�صـــد	الِكرَب.	وال�صَّ القـــول	اأو	الِفعل	الـــذي	�صدر	عن	هذا	ال�صغري.	)ال�صرِّ
َفــا:	احَلَجر.	تقـــال	للرجل	الَقِوّي	يف	ج�صمـــه،	كما	تقال	 َفــا: ال�سرَّ الكبـــري(	)4(.	)222( �سَ
فا:	 ــد	امل�صاعر	والَق�ْصـــوة.	)وال�صَّ للقـــوي	ال�صـــارم	يف	قوله	وِفْعله.وتقـــال	للّذم	مبعنى	َتبلُـّ
فَح	فالٌن	عن	 َفَح:	�صَ ْفوانـــة(	)5(.	)223( �سَ ْفوان،	الواحدة	�صَ احلجـــر	الأْمَل�س،	وهو	ال�صَّ
ه	ومل	يقم	بحاجته. ُفوح.وتقال	للذّم	مبعنى	َردَّ ّفاح،	و�صَ 	فالٍن:	عفا	عنه.ويقال	ملن	عفا:	�صَ
ْفح:	الَعْفو(	)6(. َفح	فالن	فالنًا	عـــن	حاجته:	َرّده.	وال�صَّ َفـــَح	عن	ذنبه:	عفا	عنه.	و�صَ 	)	�صَ
ْقـــر،	اأي	ذكـــّي	ومَلَّاح،	وتكـــون	مبعنى	ال�صجاعـــة	واجُلراأة	 ْقــر:	يقـــال:	فـــالن	�صَ )224( �سَ
َهّور.كما	تقال	للذي	ل	ينخدع	بظواهر	 املـَ�ُصوبـــة	بالأَناة	والعقل،	بحيث	ل	ي�صل	بـــه	اإىل	التَّ
ر،	و�ُصرعة	النتهاز.	 قر	الطائر	املعروف	باحلّدة	يف	الَب�صَ 	الأمور.وهي	على	الت�صبيه	بال�صَّ
م،	اأي	َيْقطع	يف	الأمور	بحزم	دون	َترّدد. الَّ ْلم:	الَقْطع.	يقال:	فالن	�صَ الرَّم: ال�سرَّ  )225( �سَ
ْلب:	�صوابها	 َلم	اأُذنه،	اإذا	ا�صتاأ�صلها(	)7(.	)226( �سَ )	�صلم:	اأي	َقْطع	وا�صتئ�صال.	يقال:	�صَ
ِليب. ْلب،	اأي	َقوّي	يف	راأيه	مع	�صجاعة	وثبات.ويقال	اأي�صًا:	�صَ �صـــم	ال�صاد.يقال:	فالن	�صَ
لرِّب	 لرٌِّب(	وْم�صَ لرِّب	)ُمَت�صَ ِليب	َرا�س(	اأي	�صجاع.اأما	ِمْت�صَ ومن	الكلمات	ال�صطالحية:	)	�صَ
م،	اإذ	املراد	منهما	الّرجل	الذي	ل	يتزحزح	عن	راأيه	واإن	كان	خطاأ. لرٌِّب(	فبمعنى	الذَّ 	)ُم�صَ
َلَباء(	)8(. ْلٌب،	واإّنه	ل�صليٌب،	وجمعه	ال�صُّ ة	والقّوة(.	)	ويقال:	اإّنه	ل�صُ دَّ 	)	و�صلـــب:	اأي	ال�صرِّ
ْنــُدوق: ينطقونهـــا	ب�صـــم	ال�صاد	اأو	فتحهـــا،	وال�صـــواب	ال�صّم.تقال	ملن	يكتم	 )227( �سُ
َفظ	فيـــه	الأ�صياء.	 ـــر،	علـــى	الت�صبيـــه	بال�صنـــدوق	من	احلديـــد	اأو	اخل�صب	الـــذي	حُتْ ال�صرِّ
ندوق،	 ناديق.	و�ُصْندوق	و�صُ ْندوق،	ويجمع	�صَ نُدوق	لغة	يف	ال�صُّ ْنـــُدوق:	اجُلواِلق.	ال�صُّ )ال�صُّ

الل�صان	)	�صرح	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س347	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س514	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س290	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س292. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س518	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س299	. 	)7(
الألفاظ،	ابن	ال�صّكيت،	�س95	. 	)8(
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ْنُدوُق:	وعاء	من	خ�صب	اأو	معدن	ونحوهما	خمتلف	 ويجمـــع	�َصناديق	و�صناديق(	)1(.)	ال�صُّ

َفظ	فيه	الكتب	واملالب�س	ونحوها(	)2(. الأحجام	حُتْ
خام�سًا: حروف ال�ساد، والطاء،والظاء، والعني:

نَّك	داهيـــة،	اأحكمتـــه	التجارب،	ول	 ْر�ـــس،	اأي	حُمَ ْر�ــس: يقـــال:	فـــالٌن	�صِ )228( �سِ
ُيَنـــال	منـــه	اإّل	ب�صّق	الأنف�ـــس،	كما	تقال	للذي	ُيعتمـــد	عليه.وتقال	اأي�صـــًا	للُمِلّح	يف	الطلب،	
�صني	فالن.)�صر�س:	ال�صاد	والـــّراء	وال�صني	اأ�صٌل	�صحيح	 رَّ اأو	املزعـــج	لغريه،	فيقـــال:	�صَ
ْر�ٌس	 ّر�صْت	فالنًا	اخُلطوب()3(.)	يقال		فالن	�صِ ة	وُخ�صونة.	وقال	بع�صهم:	�صَ 	على	ُقوَّ يدلُّ
ْف�س،	وعدم	 ـَزاهـــة	يف	النَّ مـــن	الأ�صرا�س،	اأي	داهيـــة(	)4(.	)229( َطاِهــر:	هي	مبعنى	النَّ
	واخِلداع،	ويف	هذا	املعنـــى	عبارتهم	ال�صطالحية	)	طاهر	الَقَدم(.)	طهر:	الطاء	 الِغ�ـــسّ
هر:	خالف	 	على	َنَقـــاٍء	وزوال	َدَن�س.	ومن	ذلك	الطُّ والهـــاء	والراء	اأ�صل	واحد	�صحيح	يدلُّ
	قبيـــح.	وفالٌن	طاهر	الثياب،	اإذا	مل	يدنَّ�س(	)5(. 	وكلرِّ مرِّ ه	عن	الذَّ ر:	التَّنـزُّ َن�ـــس.	والتَّطهُّ 	الدَّ
)	الّطاهر:	يقال:	فالن	طاهر	الثوب	اأو	الذيل	اأو	الِعْر�س:	بريء	من	العيوب	نـزيه	�صريف،	
واجلمـــع	اأْطَهـــار،	وَطَهاَرى.	وهي	طاهـــرة،	واجلمع	طواِهـــر(	)6(.)230( َطاِيــع َواْلَدْين:	
ق	 	بوالديه.	كما	تقـــال	للرجل	املوفَّ َدُح	بها	الَبـــارُّ طايـــع:	طائـــع.	َواْلَدْيـــن:	َواِلَدْين.كلمة	مُيْ
يف	َعَملـــه	وك�ْصبـــه،	كاأنهم	يربطون	هذا	التوفيق	بطاعة	الوالديـــن.	)231( َطْحُط�ح:	قال	
لل�صجـــاع	ال�صديد	املقـــدام،	الذي	يتغلـــب	على	اأقرانـــه،	فيحطمهم	وُيبددهـــم.)	َطْحَطَح	
بهـــم،	اإذا	َبّددهـــم.	وَطْحَطَحهم:	َغلبهم(	)7(.)	َطْحَطَح	ال�صـــيء	َفَتَطْحَطَح:	فّرَقه	وك�صره	
ْحَطَحُة:	تفريـــق	ال�صيء	اإهالكًا(	)8(.	 دهم.	الطَّ 	اإهـــالكًا.	وَطْحَطَح	بهم	َطْحَطَحـــة،	اإذا	َبدَّ
اح،	اإذا	ا�صراأّبت	ِهّمته	اإىل	املعايل	من	 )232( َطُمــ�ح: يقال:	فالن	َطُموح،	وَطاِمـــح،	وَطمَّ
ُمـــوح:	يقال	َبْحٌر	َطُموح	 الأمـــور.	)	َطَمـــَح	املاء	ونحوه	َيْطَمـــُح	ُطموحًا	وِطَماحًا:	ارتفع.	الطَّ
ــاز: هو	الذي	يغلـــب	عليه	املـَْزح	 املـــوج:	ُمرتفُعه.	وَطَمـــَح	بب�صره:	َرَفعـــه(	)9(.	)233( َطنرَّ

الل�صان	)	�صندق	(	)	�صندق	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س527 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س395	. 	)3(
الل�صان	)	�صر�س	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س428	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س574 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س408	. 	)7(
الل�صان	)	طحطح	(	. 	)8(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س	571. 	)9(
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ز(،	وفالن	 ز	)	ُمَطنرِّ وال�صخرية	للمداعبة،	اأو	لإدخال	ال�صرور	على	غريه.ويقال	اأي�صًا:	ْمَطنرِّ
خرية(	)1(.	 ــْنُز:	ال�صُّ از.والطَّ َطْنَزة.)َطـــَنـــــَز	َيـْطنــــُِز	َطـــنـــْزًا:	كّلمه	با�صتهزاء،	فهـــو	َطـــنَّ
)234( َطْ�ع: من	الّطاعة	والنقياد،	وهي	هنا	مبعنى	اللرِّني،	اأو	املوافقة،	اأو	�صهولة	النقياد،	
ول	يعنـــي	ذلـــك	املوافقة	اأو	النقياد	على	جهـــل،	اأو	كيفما	اتفق	علـــى	اأي	َوْجه،	واإمّنا	يكون	
قاق،	طاملا	اأّن	الأمـــر	ل	يوؤّدي	اإىل	�صرر	 ذلـــك	من	قبيل	احلر�س	على	عـــدم	املنازعة	وال�صرِّ
َحاب	والنقياد.	يقال:	طاَعه	 	على	الإ�صْ ج�صيم.ويقـــال	اأي�صًا:	طايع	)	طائع(.)	طوع:	يدلُّ
	َيُطوعـــه،	اإذا	انقاد	معه	وم�صى	لأمره.	واأطاعـــه	مبعنى	طاَع	له.	ويقال	ملن	وافق	غريه:	قد	
طاوعـــه()2(.)	اأنـــا	َطْوُع	َيـــِدَك	اأي	ُمْنَقاٌد	لـــك(	)3(.)235( َط�يل َبــال: تقال	للخايل	من	
الهمـــوم،	اأو	ملـــن	ل	يكـــرتث	مبـــا	ُيقال	له،	فال	ينفعـــل	اأو	يثـــور،	اأو	ملن	ل	َي�ْصَغـــل	ِفكره	فيما	
يـــدور	حوله.ويقـــال:	)	َباِله	طويـــل(	�صوابها:	َباُله.)	الباُل:	باُل	النف�ـــس.	ويقال:	ما	َخَطر	
ببـــايل،	اأي	ما	اأُْلِقـــَي	يف	ُروِعي.	والبال،	وهو	َرَخاء	الَعْي�س:	يقـــال	اإّنه	َلَراخي	البال،	وناعم	
وع:	القلب	والعقـــل(	)5(.قال	كراع:	)	يقـــال:	ما	باُلك	فعلـــت	كذا	وكذا،	 البـــال(	)4(.)الـــرُّ
	وفـــالن	رخّي	البـــال،	اأي	احلال(	)6(.	وقال	اأي�صًا:	)	احلال:	التي	يكون	الإن�صان	فيها(	)7(	.	
َراع:	الَقوي	ال�صجاع	الذي	ياأخذ	َحّقـــه	بالُقّوة	اإذا	لِزم	الأمر،	وقد	ُتقال	 )236( َط�يــُل الــذرِّ
ر.	 بع	الو�صطى،	اأنثـــى	وقد	تذكَّ راع:	ما	بـــني	طَرف	امِلْرَفق	اإىل	طـــرف	الإ�صْ للكـــرمي.)	الذرِّ
ـــدوا	اأْمَركم	َرْحَب	 راع	اأي	اخُلُلق.ويف	حديث	ابن	عـــوف:	))	َقلرِّ ْرع	والـــذرِّ ورجـــٌل	وا�صع	الـــذَّ
ْرُع:	الُو�ْصع	والّطاقة.	وق�صري	الّذراع	ل	 راع((	اأي	وا�صَع	الُقّوة	والُقْدرة	والبط�س.	والـــذَّ الـــذرِّ
.)9( جـــواد(	 اأي	 البـــاع:	 طويـــل	 	( َراع	ول	ُيطيق	طاقته(	)8(.	 	َيَناُل	ما	يناله	الطويل	الذرِّ
ِمر	 ة،	ول	ُي�صْ ْدق	يف	املــَــــَودَّ ــب: يقال:	فـــالٌن	َطيـرِّب،	اأي	َح�َصـــن	الِع�ْصرة،	مع	�صِ )237( َطيرِّ
ْكر(.)	َطيب:	 	ُخْبثًا	لغريه.	ومن	عباراتهم	ال�صطالحية	حني	يذكرون	غائبًا:	)	َطــــيرِّب	الذرِّ
ــيرِّب:	�صّد	 	على	ِخاَلف	اخلبيث،	من	ذلك	الطَّ الطاء	والياء	والباء	اأ�صٌل	واحد	�صحيح	يدلُّ

الل�صان	)	طـنز	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س431	. 	)2(

الل�صان	)	طوع	(	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س321	. 	)4(

الل�صان	)	روع	(	. 	)5(
املنجد،	�س136،	�س172	. 	)6(

املرجع	ال�صابق. 	)7(
الل�صان	)	ذرع	(	. 	)8(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س578	. 	)9(
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ينة:	الّطبيعة،	تقال	ملن	ت�صابها	 ـِيَنة َوْحَدة: وحدة:	واِحَدة.الطرِّ اخلبيث(	)1(.	)238( الطرِّ
يف	اخَلْلق	ُح�صنًا	اأو	ُقْبحًا،	كما	تقال	ملن	ت�صابها	يف	اخُلُلق،	ُح�ْصنًا	اأو	�صوءًا.وبذلك	تكون	للمدح	
نع	اهلل	تعاىل.	 	يف	احُل�صـــن،	وللّذم	يف	�صوء	اخُلُلق.اأما	ُقبح	اخِلْلقة،	فال	َذّم	فيه،	فهو	من	�صُ
)	ِطيَنــُة	الّرجل:	ِخْلـَقـــُته	واأ�صله.	يقال:	طاَنـــه	اهلل	على	ِطيَنتـــِه	اأي	َخَلقـــه	على	ِجِبلَِّته()2(.	
َفــُر: الفوز	باملراد	الذي	ي�صعى	اإليه	املرء.	وفالن	َظاِفر:	ُموّفق	يف	 )239( َظاِفــر: الظرَّ
ر(	ب�صكون	امليم،	 ر،	وَظْفـــَران،	وينطقون	)ْمَظفَّ احل�صـــول	على	طلبه.	ويقال	اأي�صًا:	ُمـَظـفَّ
	يل	فيك	؟	)3(	فريد	 وال�صـــواب	�صمها.ويقـــول	اأحدهم	عندمـــا	يريد	حاجة	من	اآخر:	اأ�ـــسْ
َفر،	اأي	اأنا	ُم�صتعد	لتلبية	طلبك،	فقل	ما	تريد،	وهنا	يعر�س	الأول	طلبه. عليـــه	الآخر:	الظَّ
ــَفُر:	 ر()4(.)والظَّ َفـــُر:	الَفْلج	والفوز	بال�صيء.	يقال	َظِفَر	َيْظَفـــُر	َظَفرًا.	ورجٌل	ُمَظفَّ )	والظَّ
ري:	ل	يحـــاوُل	اأمرًا	اإّل	َظِفر	بـــه.	وَظِفْرت	به،	 ـــٌر	وَظِفٌر	وِظفرِّ الفـــوز	باملطلـــوب.	ورجل	ُمَظفَّ
ـِريــف:	لطيـــف	املـَـْع�َصـــر،	ُحلو	الل�صـــان،	ياأن�س	به	 فاأنـــا	َظاِفـــر(	)5(.	)240( َظِريــف: الظرَّ
اجللي�ـــس	ول	ميّل	منـــه.	)	الّظريف:	البليغ	اجلّيد	الكالم.	وقيـــل:	احل�صن	الوجه	والهيئة.	
ْرُف	يكون	يف	الوجه	ويكون	يف	الل�صان()6(.)الّظريف:	احَل�َصُن	الوجه	 وقـــال	الك�صائي:	الظَّ
ـــْرف	يف	القلب:	الـــذكاء(	8(.	 	واللرِّ�صـــان،	ويقـــال:	ل�صان	ظريـــف	ووجه	ظريـــف()7(.)	الظَّ
)241( َعاِبد:	يقال:	فالن	َعابد،	اأي	ُمالزم	للعبادات،	ل	يتاأخر	عن	اأدائها	يف	اأوقاتها،	ول	
د(	وال�صواب:	 ت�صغله	عنها	ال�صوارف.ومن	الكلمات	ال�صطالحية	للمبالغة:	)	َعاِبْد	ِمْتَعبرِّ
ـــٌد.)	َعَبـــَد	اهلل	َيْعُبُده	ِعَبـــاَدًة	وَمْعَبدًا	وَمـْعـَبــــَدًة:	تاأّله	لـــه.	والِعـَبادة:	الّطاعة	 َعاِبـــٌد	ُمـَتعـَـبرِّ
ف	من	نف�صه	له	اأو	عليه،	اأو	الذي	 د(	)9(.	)242( َعــاِدل: الَعاِدل: املــُـــنـ�صِ والعابـــد:	املـُـَوحرِّ
ّي	 ُي�َصـــاوي	بني	زوجاته،	اأو	اأولده،	اأو	الذي	يحكم	بالَعدل	بني	اخل�صوم.)	الَعاِدُل:	املــَــْر�صِ
احُلْكـــم	اأو	ال�صهادة.	والَعْدل:	الإن�صاف،	وهو	اإعطاء	املـــرء	ما	َله	واأْخُذ	ما	عليه.	والَعْدل:	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س435	. 	)1(
الل�صان	)	طني	(	. 	)2(

اأ�س	:	منحوتة	من	)	اأْي�س	(	وهذه	منحوتة	من	)	اأي	�صيء	(	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س465	. 	)4(

الل�صان	)	ظفر	(	. 	)5(
الزاهر،	جـ1،	�س188	. 	)6(
الل�صان	)	ظرف	(	. 	)7(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س581	. 	)8(
الل�صان	)	عبد	(	. 	)9(
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احُلكـــم	بال�صتـــواء(	)1(.	)243( َعــاِرف:	يقـــال:	فـــالن	َعــــــاِرف،	اأي	يعـــرف	الكـثري	من	
اف.وقد	تقال	 الأمــور،	مع	اإدراك	لبعـــ�س	بواطنها،	ول	ينخدع	بالظواهر.	ويقال	اأي�صًا:	َعرَّ
للـــذّم	اإذا	كان	من	قيلت	فيه	يجيد	تزويق	الكالم،	ول	ِفْعل	عنده.)	الِعْرفان:	الِعْلم.	َعـَرَفه	
َيـْعـِرُفه	ِعْرفة	وِعْرفانًا	وَمـْعِرفًة	واْعَتـَرَفُه.	ورجل	َعُروٌف	وَعُروفة:	عارٌف	يعرُف	الأمور	ول	
اف	 ُينكـــر	اأحدًا	راآه	مـــّرة.	والعريف	والَعاِرف	مبعنى	مثل	عليم	وعـــامِل.	ويقال	للحاِزي	َعرَّ
اف	؛	ملعرفة	كل	منهم	بعلمه.	والَعّراف	الكاهن.	واحلازي:	 اف	وللطبيب	َعرَّ وللُقَناقن	عـــرَّ
الـــذي	يدعي	علم	الغيـــب(	)2(.		)244( َعاِزم: الَعاِزُم:	اجلـــاّد	يف	الإقدام	على	الأمر،	من	
ام.ومن	عباراتهم	ال�صطالحية:	)	راعي	َعِزمية(	 قول	اأو	ِفْعل.ويقال	اأي�صـــًا:	َعُزوم،	وَعزَّ
و	)	راعـــي	َعْزَمـــة(.	ويف	�صيغة	الذم:	)	ما	ِعْنده	عزمية(	و	)	مـــا	عنده	َعْزم(.)	والَعْزم:	
.	َعَزَم	على	الأمر	َيْعِزم	َعْزمًا.	والَعْزم:	ما	َعَقد	عليه	َقْلُبك	من	اأمٍر	اأنََّك	فاِعُله(	)3(. اجِلدُّ
رْب	 رمية	والَقْطع.	يقـــال:	َعَزمُت	اأْعِزُم	عزمًا(	)4(.	)	الَعْزم:	ال�صَّ 	على	ال�صَّ )	وعـــزم:	يدلُّ
ام:	مبالغة	الَعْزم()5(.	)245(َعاِقل: العاقل:	 .	والَعِزمية:	ما	َعَزْمت	عليه.	والَعـــزَّ واجِلـــدُّ
هـــو	من	ينظـــر	يف	عواقب	الأمـــور،	اأو	�صاحب	الـــراأي	ال�صائـــب،	اأو	الذي	َيـــِزن	قوله	قبل	
النُّْطـــق	به.	وهو	خـــالف	اجلاهل،	والأهوج.	)َرُجٌل	َعاِقل،	العاقـــل:	اجلامع	لأمره	ولراأيه.	
والعاقل:	الـــذي	يحب�س	نف�صه	ويرّدها	عن	هواها(	)6(.والَعْقـــل:	نقي�س	اجلهل.	يقال	َعقَل	
َيْعِقـــل	َعْقـــاًل،	اإذا	عـــرف	مـــا	كان	يجهله	قبل،	اأو	انزجـــر	عّما	كان	يفعُلـــه.	وجمعه	عقول.	
	ورجـــل	عاقل	وقوم	ُعقالء،	وعاقلون.	ورجل	عقول،	اإذا	كان	ح�صن	الَفْهم	وافر	العقل(	)7(.	
)246( َعــايل:	الَعـــايل:	الفا�صـــل،	الـــذي	ي�صعـــى	اإىل	حما�صـــن	الأخـــالق،	ويرتّفـــع	عن	
�صفا�صف	الأمور.ومـــن	الأقوال	ال�صطالحية:	)	َعايِل	الَقْدر(	و	)	َعايِل	َقْدر(	اأي	املكانة.	
ُمـــّو	والرتفاع)8((.)ويقال:	فـــالن	عايل	الكعـــب:	اأي	�صريف(	)9(.	 	والعلـــو:	يدّل	علـــى	ال�صُّ
)247( َعْبــِدْك َعلــى َعْهــِدْك:	�صوابهـــا:	َعْبـــُدَك	على	َعْهـــِدَك،	تقال	لتاأكيـــد	احلال	التي	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س246	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2	،	�س594	. 	)1(
الل�صان	)	عرف	(	. 	)2(
الل�صان	)	عزم	(	. 	)3(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س308	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س605	. 	)5(
الزاهر،	الأنباري،	جـ1،	�س187	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س69	. 	)7(
معجم	مقايي�س	اللغة	ـ	جـ4،	�س112	. 	)8(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س630	. 	)9(
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يعرفهـــا	املـُـَخاَطـــب،	واأنـــه	مل	يح�صل	اأي	تغيـــري،	ول	َيْعُنون	بالعبد	هنا	املـــرء	اململوك)1(،	
ف.)	العبد:	اململوك(	)	َعِهَد	ال�صيء:	عرفه،	 واإمنـــا	يق�صد	املتكلُم	نف�صه،	من	قبيـــل	التََّلطُّ
ويقـــال:	الأمـــر	كمـــا	َعِهـــْدَت:	كمـــا	عرفـــت(	)2(.	)248( َعْبَقــِري:	تقال	للرجـــل	الفائق	
	بعيد.)	الَعْبَقُر:	مو�صع	تزعم	 الـــّذكاء،	اأو	احلاذق	يف	فّنـــه	اأو	عمله	مبا	يفوق	غريه	اإىل	حدٍّ
نعته	 العـــرب	اأنه	من	اأر�س	اجِلـــْن،	ثم	ن�صبوا	اإليه	كّل	�صيء	َتعّجُبوا	مـــن	ِحْذِقه	اأو	جودة	�صَ
ي	 ،	وهـــو	واحد	وجمـــع،	والأنثى	َعْبَقرّيـــة،	ثم	اتُّ�ِصَع	فيـــه	حتى	�صمرِّ وقّوتـــه	فقالـــوا:	َعْبَقريٌّ
ــــــٌر(	اإذا	كان	 	)	ُمَعـتـرِـّ بـــه	ال�ّصّيد	والكبـــري(	)3(.	)249( َعــرْت:	يقال:	فالن	َعتـْـــر،	اأو	ْمَعرترِّ
لبًا	يف	ج�صمـــه.	كما	تقال	يف	الّذم	فيمن	فيه	ق�صوة	وجفـــاء	يف	التعامل	مع	غريه.	 	قوّيـــًا	و�صُ
َكُر	َيْعتـِر	َعتـْرًا	 مح	وغريه	َيْعِتـُر	َعتـْرًا	وَعتـَرانًا:	ا�صتّد	وا�صطرب	واهتز.	وَعتـَر	الذَّ 	الرُّ )	َعرَتَ
كر.	ورجـــل	ُمَعـتـَّر:	غليظ	كثري	الّلحم.	 وُعُتـــورًا:	ا�صتّد	اإنعاظـــه	واهتـز.	والَعْتـر	والِعْتـر:	الذَّ
رْي(	)4(.	)250( َعــْدل: يقال:	فالن	 َجاع،	والَفر�س	القوّي	علـــى	ال�صَّ والَعـّتـــار:	الرجـــل	ال�صُّ
وم،	ويكـــون	حكمًا	بينهم،	وذلك	ملا	ُيعرف	عنه	من	 ى	بقوله	اخُل�صُ َعـــْدل	؛	وهو	الذي	َيْر�صَ
املعرفـــة	وُح�صن	النظر،	وعدم	املـُـَحاباة	لطرف	علـــى	الطرف	الآخر.)	الَعْدل	من	النا�س:	

املر�صّي	امل�صتِوي	الّطريقة.	يقال:	هذا	َعْدل.
بال�صتواء)5(.	 احلــكـم	 والَعــْدل:	 والـــعدالة.	 والُعـُدولة	 الـَعْدل	 	 َبــنيرِّ لَعـْدٌل	 فــــالنًا	 واإّن	
بــاملــــُـتــكــّلــم	 تــربــطــه	 ــــذي	 ال ــق،	 ــدي ــ�ــص ال اأو	 لــلــقــريــب	 ـــال	 ـــَق ُت وح:	 ـــــرُّ ال َعـــِديـــل   )251(
ـــِظـــري.	َتـــَعـــادل:	تــ�ــصــاويــا(	)6(. ــمــة.)	الـــَعـــِديـــل:	املـــِــْثــُل	والـــنَّ ــي ــِم عــالقــة	و�ــصــيــجــة	وَح
املـــراأة.	 جــمــال	 �صيما	 ول	 بــاجَلــَمــال،	 ال�صديد	 لــالإعــجــاب	 تــقــال	 ـــي:	 َربرِّ ـــَرْب  َع  )252( 
ة،	يقال:ُفالن	 حَّ )253( َعَر�َس: َعَر�َس	الّرجل:	قفز	اأو	لعب.	وتكون	مبعنى	الن�صاط	وال�صرِّ
اإذا	 الربُق،	 َعِر�َس	 يقال:	 وكذا	 َعَر�صًا،	 َيْعَر�ُس	 َعِر�س	 البدن.)	 �صحيح	 هو	 اأي	 	ُيْعر�س،	
يثب	 )7(.ويــنــزو:	 الن�صاط(	 من	 َيْنزو	 جعل	 اإذا	 َعَر�صًا:	 الَبْهُم	 َعِر�َس	 وقد	 ملعاُنه.	 َكــُر	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س205	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س639	. 	)2(

الل�صان	)	عبقر	(	. 	)3(
الل�صان	)	عتـر	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س246	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س594 	)6(

الألفاظ،	ابن	ال�ّصّكيت،	�س369	. 	)7(
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ون،	اأي	يلعبون	وميرحون(	)1(.	)254( ْعُروقه يف الـَما:  �صُ ْبَيان	َيْعرَتِ ويقفز.)تركُت	ال�صرِّ
واملـَـــــَنَعة	 الُقّوة	 ل�صاحب	 تقال	 كثريًا.	 الهمز	 ي�صهلون	 اإذ	 املاء،	 املا:	 ُعُروَقه.	 �صوابها:	
ْقيا. ال�صُّ اإىل	 يحتاج	 فال	 املاء	 اإىل	 عروقه	 ت�صل	 الذي	 بال�صجر	 الت�صبيه	 على	 اء،	 ــرَّ 	وال
والــِعــْرق:	 اأ�صوله.	 من	 تت�صّعب	 اأطــنــاٌب	 �صيء:	 	 كــلرِّ وعــروق	 َجَرة.	 ال�صَّ ــْرق	 ِع الــِعــْرق:	 	(
العربي.		 الن�صب	 الأ�صالة	يف	 عن	 للتعبري	 ُتقال	 	 َجّد:  ِريب  َ )255( 	.)2( �صيء(	 كل	 	اأ�صل	
)256( َعّز اهلل اإّنك َوْنِعم:	َعّز	اهلل:	ق�صم.كلمة	تقال	للمدح	والثَّناء	على	من	فعل	معروفًا،	
ة	وما	�صاهاهما،	من	غلبة	وقهر.	قال	اخلليل:	 اأو	قال	كلمة	حق.)	عز:		يدّل	على	�صّدة	وقوَّ
	ثناوؤُه،	وهو	من	العزيز.	ويقال:	عّز	ال�صيء	حتى	ل	يكاد	يوجد(((	)3(.	 ))	الِعّزة	هلل	جلَّ
)257( ِعْزَوة:	يقال:	فالن	ِعْزَوة،	اأو	فالن	ِعْزَوتي،	اأي	هو	من	ع�صريتي	اأو	قبيلتي	التي	
ِعْزَوتي،	 الَعْون:	يا	 اإىل	 اأحتاج	لُن�صرتها.وُينادي	امل�صتغيث	حني	حاجته	 تنت�صر	يل	حني	
	.)4( قبيلَته(	 امل�صتغيث	 دعوة	 والِعْزَوة:	 النت�صاب.	 الِعْزَوُة:	 ِعْزَوتي.)	 يا	 فالن	 يقول:	 	اأو	
)258( َعِزيز:	يقال:	فالن	َعِزيز،	اأي	له	مكانة	عالية،	اأو	هو	يف	َمَنعة	وِرْفعة	بقومه،	اأو	
ٌز(.وقد	تقال	للّذم	للذي	 ز	)	ُمَتَعزرِّ مباله،	وهو	خالف	الّذليل.	ويقال	يف	نف�س	املعنى:	ِمْتَعزرِّ
ة	 دَّ 	يف	الأ�صل:	الُقّوة	وال�صرِّ .	والِعزُّ لرِّ :	خالف	الذُّ ل	َيْقبل	ما	ُيعر�س	عليه،	ول	َمَنعة	له.)	الِعزُّ
	 َيِعزُّ الرجُل	 	 وَعزَّ َعِزيزًا.	 الّرُجل:	�صار	 َز	 وَتَعزَّ والمتناع.	 ْفَعة	 الررِّ ة:	 والِعزَّ 	 والِعزُّ والَغلبة.	
ف،	 للمـُــَتَعفرِّ )259( َعِزيز َنف�س:	تقــال	 َعِزيزًا(	)5(.	 ِذلَّة	و�صار	 اإذا	قوي	بعد	 ة	 ِعّزًا	وِعزَّ
الذي	ل	يقبـــل	العطاء	اأو	املنفعـــة،	ول�صيما	اإذا	كان	حمتاجًا	لذلك.	)260( َع�َسل:	تقال	
ملن	ُيعجبك	يف	�صورته،	اأو	يف	قوله،	اأو	يف	ِع�ْصرته،	اأو	�صائر	اأموره،	على	الت�صبيه	بالع�صل	
يف	لّذته	وحالوته	ويقال	اأي�صًا:	)	ِمْثل	الَع�َصل(	و)	َع�َصْل	على	َقْلبي(	�صوابها	َع�َصٌل	على	
اَبُة:	ما	ُيع�صب	به	الراأ�س. َراأ�صي.الِع�صَ اَبُة	 ابْة َرا�ِسي: �صوابها:		ِع�صَ َقْلبي.)261( ْع�سَ
يد:	هو	من	ُيعينك	وتعتمد	عليه	 وتقال	لالإعتزاء	والنتخاء	باأقاربه	اأو	جماعته.)262( َع�سِ
	على	ع�صٍو	 ة.)	ع�صد:	يدلُّ -	بعد	اهلل	تعاىل	-	يف	اأمرك،	ويقف	اإىل	جوارك	وقت	ال�ّصدَّ
الكتف.	 اإىل	 املـِْرفق	 بني	 ما	 د:	 فالَع�صُ والـُمِعني.	 القّوة	 مو�صع	 ُي�ْصَتعار	يف	 الأع�صاء،	 من	

معجم	الأغالط	اللغوية	املعا�صرة،	العدناين،	�س441	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س285	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س602	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س38	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س606	. 	)4(

الل�صان	)	عزز	(	. 	)5(
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.)1( املعونة(	 د:	 والَع�صْ د.	 والَع�صُ د.	 الَع�صُ يف	 التي	 القوة	 ملكان	 ِدي،	 َع�صُ فــالٌن	 	يقال:	
)263( َعُط�ف:	هو	من	يحنو	وَيْراأف	بقرابته،	ويحر�س	على	راحتهم	و�صعادتهم،	وكل	
ذلك	بلطف	يف	التعامل	واأدب	َجّم،	وبنف�س	را�صية،	بل	يتح�ّص�س	رغباتهم	ويحققها	لهم	
َله	 َف	عليه:	و�صَ اًل	منه.)	َتـَعطَّ 	لهم	ولي�س	تف�صّ واإن	مل	ُيطلب	منه	ذلك،	وَيَرى	يف	ذلك	الرِبَّ
ِحم.	ورجل	عاِطف	وَعُطوف:	عائد	بف�صله	 	له.والَعاِطَفة:	الرَّ َف	على	َرِحمه:	َرقَّ ه.	وتعطَّ وَبرَّ
وَعَطْفُت	 بف�صله.	 النا�س	 العطوف	على	 اخُلُلق	 الرجل	احل�َصُن	 والَعّطاف:	 اخُلُلق.	 َح�َصُن	
رائب،	 ال�صَّ رايب:	 ال�صَّ عدمي.	 عطيب:	 َرايب:	 ال�سرَّ َعِطيب   )264( 	.)2( اأ�صفقت(	 عليه:	
اأو	لزمها	 املرء،	 ُجِبل	عليها	 التي	 ْبع،	 والطَّ العادة	 ِريبة:	 الهمز	كثريًا.وال�صَّ يهملون	 حيث	
تقال	 	 ال�صرائب:	 الأخالق.وَعِطيب	 �صيما	يف	حما�صن	 ول	 وعــادة،	 طبعًا	 اأ�صبحت	 حتى	
للرجل	املتفّوق	واملتمّيز	على	اأ�صباهه	واأقرانه	يف	حما�صن	الأخالق،	من	َكَرم،	اأو	�صجاعة،	
َرائب:	 اأو	مروءة	ونحو	ذلك.)	الَعَطُب:	الهالك،	يقال:	عطب،	واأْعَطبه	غريه(	)3(.)	ال�صَّ
ي:  ِريَبتي:	َطْبعي	وعادتي	)5(.	)265( َعِطيرَّة َربرِّ وهي	الّطبائُع،	والواحدة	�صريبة(	)4(.)	�صَ
ونحو	 واملال،	 والقّوة	 اجَلَمال،	 يف	 والأ�صياء،	 بالنا�س	 والإعجاب	 ال�صتح�صان	 عند	 تقال	
َناُول	باليد.	 التَّ وُمَناولة.	فالَعْطُو:	 اأخذ	 	على	 ُة	اهلل.)	عطو:	يدلُّ َعِطيَّ اأي�صًا:	 ذلك.ويقال	
	الإعطاء.واملعاطاة:	املـَُناولة.	والَعَطاء:	اإ�صٌم	ملا	ُيعطى،	وهي	الَعِطّية،	واجلمع	 ومنه	ا�صُتقَّ

عطايا،	وجمع	العطايا	اأعِطَية(	)6(.	
)266( َعِظيــم: يقـــال:	فالن	َعِظيم،	اأي	�صاحب	ِرفعة	ومكانـــة،	اأو	ُخُلق	فا�صل،	وكل	
ما	مـــن	�صاأنه	ِرفعة	َمْن	قيلت	فيه.)	الِعَظُم:	ِخاَلف	ال�صغر.	َعُظَم	َيْعُظم	ِعَظمًا	وَعَظاَمة:	
	 .	وهـــو	َعِظيٌم	وُعَظـــاٌم(	)7(.)	عظم:	العني	والظـــاء	وامليم	اأ�صل	واحـــد	�صحيح،	يدلُّ َكـــرُبَ
علـــى	ِكرَب	وقّوة.فالِعَظم:	م�صـــدر	ال�صيء	العظيم(	)8(.	)267( َعِفيــف: هو	املـَُتباعد	عن	
احَلـــَرام	بـــكل	اأنواعه	واأ�صكاله.	ومـــن	الكلمات	ال�صطالحية:	)	َعِفيـــف	َنْف�س(	وهو	الذي	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س348	. 	)1(
الل�صان	)	عطف	(	.0 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س354	. 	)3(
الألفاظ،	ابن	ال�صكيت،	�س116	. 	)4(

الألفاظ	املختلفة،	ابن	مالك،	�س41	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س353	. 	)6(

الل�صان	)عظم(. 	)7(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س355	. 	)8(
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ل	يطمـــح	فيمـــا	عند	غريه،	ول	يقبـــل	العطاء	واملنفعـــة،	واإن	كان	يف	حاجة	اإىل	ذلك.ومثل	
	عن	 ف،	وهو	ينطقونها	هكـــذا:	ِمْتَعّفف.)	عف:	الَكفُّ هـــذا	العبارة	يف	املعنـــى	لفظة:	ُمَتَعفرِّ
نّية()2(.	 	عن	املحـــارم	والأطماع	الدَّ 	عما	ل	َيِحّل	وَيْجُمُل)1(.	َعفَّ ُة:	الكـــفُّ 	القبيـــح..)	الِعفَّ
بع:	الع�صرية،	اأو	جماعة	 م	على	غريه.	والرَّ )268( َعِقيــد َرْبعه: الَعقيد:	ال�ّصيـــد،	اأو	املـُـَقدَّ
م	على	 الّرجل.عقيـــد	َرْبِعـــه:	كلمـــة	تقـــال	لو�صف	احلـــال،	اأو	ملدح	هـــذا	الرجل	واأّنـــه	ُمَقدَّ
ِة	 	و�ِصدَّ 	على	�َصدٍّ جماعته،	و�صاحب	اأمرهم،	ول	�صيما	اإذا	كان	ذا	ُخُلق	فا�صل.)	وعقد:	يدلُّ
ْبـــُع:	يكون	املنـزل	واأهل	 ُبوع:	اأهل	املنازل.	والرَّ ْبُع:	جماعة	النا�ـــس.	والرُّ ُوثـــوق(	)3(.	)والرَّ
در	من	اخِلَداع	والِغ�ّس،	 املنـزل(	)4(.	)269( َعَلى الِفْطَرة:	تقال	للمرء	اإذا	كان	�صليم	ال�صَّ
	موجود	اأّوَل	َخْلِقه.	 اأو	تقـــال	لل�صليـــم	من	الَعْيب.)	والِفْطـــَرة:	اخِلْلَقُة	التي	يكون	عليهـــا	كلُّ

والِفْطَرُة:	الطبيعة	ال�صليمة	مل	ُت�َصب	ِبَعْيب.	قال	تعاىل:	چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  
ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  چ)5(.	)270( َعَلى ِنيرَّة: تقال	للرجل	اأو	املراأة،	الذي	ل	يتعامل	باخِلَداع،	
ـــه	النف�س	نحـــو	العمل(	)6(.	 ة:	َتوجُّ يَّ ـــة،	اأي	�صـــادق.)	النرِّ 	ل�صفـــاء	قلبـــه،	ويقال:	فـــالن	ِنيَّ
 )271( عنرت: يقال:	فالن	َعْنرَت،	اأو	َعْنرَتة،	يف	مقام	املدح	بال�صجاعة	والُقّوة،	ورمبا	اأخذوا	
)	َعْنرَت(	من	)	الَعرْت(	مبعنى	القوة،	وزادوا	حرف	النون	للمبالغة،	اأما	)َعْنرَتة(	فهي	من	
اَلبة	والُقّوة	 ا�صـــم	الفار�س	اجلاهلي	عنرتة	بـــن	�صّداد.وجتيء	لفظة	)	َعْنرَت(		مبعنى	ال�صَّ
لرِّب،	اأو	 ولي�ـــس	ثم	�صجاعة.كما	ُيقال	على	�صبيل	الّذم:	فالن	ِمتَعنـْـــرِت	)	ُمَتَعْنرِتٌ(،	اأي	ُمَت�صَ
جاع.	وهذا	ممـــا	زيدت	فيه	النون،	والأ�صل	 :	ال�صُّ َيّدعـــي	ال�صجاعة،	ولي�س	بذاك.)	الَعْنرَتُ
جـــاع	ل�ُصرعتـــه	اإىل	اللرِّقاء	وكرة	حركاتـــه	فيه(	)7(.	 مـــح.	و�صّمي	ال�صُّ 	الرُّ 	العـــرت،	مـــن	َعرَتَ
)272( ِعْنــد َكْلَمتــه:	تقـــال	لتاأكيد	القول	الذي	ت�صّمن	وعـــدًا،	اأو	عهدًا	�صبق	اللتزام	به،	
وقـــد	تقال	على	�صيغة	املتكلـــم	بهذه	العبارة،	فيقول:	اأنا	ِعنـــد	َكْلَمِتي.وهناك	عبارة	اأخرى	هي:	
ِعْنـــد	َوْعـــده،	اأو	يقـــال:	اأنا	ِعْنـــد	وعدي.	اأي	ملتـــزم	مبا	اتفقت	معـــك	عليه.)الَكِلَمـــة،	والِكْلَمُة:	
ل:	ق�صيدة،	اأو	ُخْطبة،	اأو	مقالة،	اأو	ر�صالة(	)8(.	 اللفظة	الواحدة.	والَكِلَمة:	الكالم	املوؤلَّف	املطوَّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س3	. 	)1(
الل�صان	)	عفف	(	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س86	. 	)3(
الل�صان	)	ربع	(	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س701	. 	)5(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س975	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س366	. 	)7(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س802	. 	)8(
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)273( َع��ْون: الَع��ْون: �مل�شاع���دة باملال، �أو باجلهد. يقال: فان َع���ْون لفان، �أي ي�شعى 
مل�شاعدت���ه وُن�شرت���ه باملال و�لنف����س.  ويقال: ) ِيعن وي�َِع���اون، و�شو�بها: ُيِع���ُن وُيَعاون، 
 وه���ي تقال للرجل �ل���ذي ال يتاأخر عن م�شاعدة َمْن يحتاج �إليه.وتقال ب�شيغة �أخرى هي: 
) ِنِع���ن وْنَع���اون( و�شو�بها: ُنِعُن وُنَع���اون، وهي للتعبري عن �ال�شتع���د�د �ملطلق للمعونة.
ومن عبار�تهم مبعنى �ال�شتهجان و�لتَّبكيت: ) َبَغْيَناه َعْون َعّود ِفْرعون( �أو ) َبَغْيناه َعْون 
ِهري على �الأمر، �لو�حد و�الثنان و�جلم���ع و�ملوؤنث فيه �شو�ء.  ج���ا ِفْرعون(.) �لَع���ْوُن: �لظَّ
و�لَعوي���ن: �الأع���و�ن. تقول: �أَعْن��ُت���ه �إعاَنة و��ْشَتَع��ْن��ُت���ه و��ْشَتَعْنُت به فاأع����انن���ي. و�مل�َُعوَنة: 
ار: تعني �لرجل �لكثري �مل�َْزح، و�ملد�عبة، وهي �أقرب �إىل و�شف  �الإعان���ة( )1(. )274( َعيَّ
�حل���ال لهذ� �لرج���ل من �ملدح له، وال تكون ذّمًا �إاّل �إذ� ج���اوز �حلّد يف �ملزح �أو �ملد�عبة. 
�أم���ا ) �لَعَي���اَرة( فا عاقة لها بهذ�، و�إمنا هي من ) �لَع���رْي( مبعنى �لتهّرب مما يطلب 
ار: �إذ� كان كثري �لتَّْطَو�ف و�حلركة ذِكّيًا.  من���ه، على �لت�شبيه بالَعرْي �إذ� َحَرن.) َرُجٌل َعيَّ
ار ن�شيط  ار ن�شيط يف �ملعا�شي، وغام َعيَّ ار وَتُذّم به، يقال: غام َعيَّ َدُح بالَعيَّ و�لعرب َتْ
يف طاع���ة �هلل تع���اىل()2(.)275( َعرْ: الَع��ر: �حلمار. وت�شتعمل ه���ذه �للفظة يف �ملدح 
يان، عل���ى �لت�شبيه بالَعرْي �إذ�  مبعن���ى �لُق���ّوة يف �جل�شم. وت�شتعمل يف �ل���ّذم مبعنى �لِع�شْ

ِرب �أو �ُشِحب. َحَرن، �أي توّقف يف مكانه ال يرمي عنه، مهما �شُ
ة.  : �حِلَمار، �أّي���ًا كان �أهلّيًا �أو وح�شّيًا، وقد َغلب على �لَوح�شّي، و�الأنثى َعرْيَ ) و�لَع���رْيُ
: �ل�شّيد و�مَلِلك. وَعرْيُ �لق���وم: �شّيُدهم( )3(. )276( َعْيِني َفال َهلَّت: َهّلت: دَمعت.  و�لَع���رْيُ
كلم���ة تقال للثن���اء، �أو �الإعج���اب و�ال�شتح�شان للقول �أو �لفعل.وه���ي حتمل معنى �لدعاء 
له���ذ� �لرجل �أو �مل���ر�أة بطول �لبقاء.) َهلَّ �ملط���ر: ��شتّد �ن�شباُبه. وَه���ّل �ل�شحاُب: َقَطَر 

َقْطرً� له �شوت. و�نهّل �لّدمع: ت�شاقط. و�نهّلت �لَعْن: ت�شاقط دمعها( )4(.
�ساد�سًا: حروف الغني،والفاء، والقاف، والكاف:

)277( َغاِل��ب: تق���ال للم���دح مبعن���ى �لفوز بامل���ر�د، دون �أخذ حّق �لغ���ري بالباطل، 
ويك���ون ذلك يف �لتناف�س �ل�شري���ف يف عمل �أو ريا�شة ونحو ذلك.ويق���ال �أي�شًا للمبالغة: 
َغاَّب.وتلف���ظ  َغاِل���ب وَمْغل���وب، وتعن���ي تقّلب �الأح���و�ل.) وغلب: ي���دلُّ على ق���ّوة وَقْهر 

�لل�شان ) عون ( .  )1(
�لل�شان ) عري ( .  )2(
�لل�شان ) عري ( .  )3(

�ملعجم �لو�شيط، ج�2، �س1002 .  )4(
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ة(	)1(.ويقـــال:	َغَلَب	فالنًا	على	ال�صيء:	اأخذه	منه	َكْرهـــًا،	فهو	غالب،	واجلمع	َغَلَبة.	 و�ِصـــدَّ
ب)2(.	)278( َغــايِل:	يقال:	فالن	غـــايل،	اأو	فالنة	َغاِلية،	اأي	لـــه	مكانة	عالية	 وهـــو	َغـــالَّ
يف	نف�صـــي،	ول	اأر�صـــى	لـــه	اأن	ينـزل	عنهـــا،	وقد	تقال	للتحذيـــر،	باأن	ل	يقـــول	اأو	يفعل	ما	
عر	يغلو	َغالًء،	وذلك	ارتفاعه.والغايل:	 يوؤثـــر	على	هذه	املكانة	لهذا	الغايل.ويقال:	َغاَل	ال�صرِّ
ـــاب	اجلميل.)	الُغْرُنـــوُق	والِغْرَنْوُق	 خي�ـــس()3(.	)279( ُغْرُنــ�ق: الُغْرُن�ق:	ال�صَّ 	الرَّ �صـــدُّ
والِغْرَنْيـــُق	والِغْرِنيُق	والِغْرَناُق	والُغَراِنُق	والَغْرُنوق،	كّله:	الأبي�س	ال�ّصاب	الّناعم	اجلميل(	)4(.
)	الُغْرُنـــوق:	ال�صـــاب	اجلميل(	)5(.	)280( غــزال: يقال:	فالن	اأو	فالنـــة	غزال،	ي�صتوي	
يف	ذلـــك	املذّكـــر	واملوؤّنـــث،	وهي	َغَزالة.تقـــال	ملدح	الرجـــل	اأو	املراأة	يف	تنا�صـــق	الأع�صاء	
ة	يف	امل�صي	ونحـــو	ذلك.وكل	 ْرعـــة	واخِلفَّ واجَلمـــال،	اأو	ر�صاقتهما.كمـــا	تقـــال	مبعنـــى	ال�صُّ
ْبية.	والَغزالة:	 تـــه.)	الَغَزال:	ولد	الظَّ ذلـــك	على	الت�صبيه	بالغزال	يف	تنا�صق	اأع�صائه	وِخفَّ
موؤنـــث	الَغزال(	)6(. )281( َغِميق:	ت�صتعمـــل	مبعنى	َعِميق	اأو	غام�س.	يقال:	رجل	غميق،	
اإذا	حـــاول	اإخفـــاء	املراد	من	قولـــه	اأو	ِفْعله،	اأو	تـــرّدد	يف	ذلك	كاأّنه	ُيْعِمل	ِفكـــره	فيما	يراه	
منا�صبـــًا	للتخّل�ـــس،	اأو	يقـــول	قـــوًل	يحتمـــل	عـــدة	اأوجه.قال	اأحمـــد	اأبو	�صعـــد:)	الغميق:	
ي�صتعمله	العامة	مبعنـــى	العميق،	اأي	البعيد	القعر.	قلت:	وبع�صهم	يخّطئ	هذا	ال�صتعمال	
	اإّل	ابـــن	ه�صـــام	اللخمـــي	اأورد	يف	كتابـــه	))املدخـــل((	اأن	الغميـــق	لغة	يف	العميـــق(	)7(.	
)282( َغِني: هي	يف	الأ�صل	من	الو�صف	حلال	من	قيلت	فيه،	وهو	�صاحب	املال	والراء،	
اإّل	اأنهـــم	ي�صتعملونها	للمـــدح	بالراء،	وما	بذله	من	جهد	يف	حت�صيـــل	املال،	كما	يذهبون	
ف�س(.	 	بهـــا	للمدح	اأي�صًا	يف	معنى	ِغَنى	الّنف�س	عن	حطام	الّدنيا	فيقولون	)	الَغِنّي	َغِنّي	النَّ
 )283( َغ�ِيط: 	َغّوط	البئر:	زاد	يف	ُعْمقها	باحلفر.	وفالن	َغِويط:	اإذا	كان	ل	يتكلم	كثريًا،	
	من	الأر�س.	غـــاَط	يف	ال�صيء	 واإذا	تكّلـــم	الطمئنـــان	والغور.من	ذلك	الغائـــط:	املطمئنُّ
	َيُغـــوط	َغْوطـــًا:	دخل	فيـــه	وغـــاب.	والَغِويط	مـــن	الأ�صياء:	البعيـــد	الَقْعر،	وهـــي	غويطة،	
يقال:	بئر	غويطة()8(.	)284(	فائز:	وينطقونها	اأي�صًا	)	فايز(	بت�صهيل	الهمز.	وتقال	ملن	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س388	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س664	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س387	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س667	. 	)3(
الل�صان	)	غرنق	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س432	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س658	. 	)6(
معجم	ف�صيح	العامة،	�س311	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س402	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س672	.	املنجد،						كراع،	�س278	. 	)8(
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ح�صـــل	على	ُمَراده	دون	اأخذ	حّق	الغري	بالباطـــل،	ويكون	ذلك	بالتناف�س	ال�صريف،	اأو	عن	
طريـــق	الختبار،	للح�صول	على	وظيفة،	اأو	�صهادة	ونحـــو	ذلك،	اأو	يكون	التناف�س	يف	لعبة	
ريا�صية.)	فوز:	الفاء	والواو	والزاء	كلمتان	مت�صاّدتان.	فالأوىل	النَّجاة،	والأخرى	الَهلكة.	
فالأوىل	قولهم:	فاز	يفوز،	اإذا	جنا،	وهو	فائز.	وفاَز	بالأمر،	اإذا	ذهب	به	وَخَل�س.	ويقال	ملن	
َظِفر	بخري	وذهب	به(	)1(.	)285( َفاِر�س:	تقال	يف	الأ�صل	لو�صف	حال	من	قيلت	فيه،	اإذا	
كان	يجيد	الفرو�صية	على	الوجه	ال�صحيح،	ومثلها	لفظة	)َخيَّال(.وتقال	لفظة	)	فار�س(	
للرجـــل	ال�صجاع	املقدام	ال�صهـــم،	واإن	كان	ل	يعرف	ركوب	اخليـــل	والفرو�صية.)	الَفَر�ُس:	
واحـــد	اخليل،	واجلمـــع	اأفرا�س،	الذكر	والأنثى	يف	ذلك	�صواء،	وراكُبـــه	فاِر�س.	والفاِر�س:	
	الُفرو�صة	والَفرا�صة	يف	 ُ �صاحـــب	الَفر�س،	واجلمع	ُفْر�صان	وَفوار�س.	يقال:	رجل	فار�س	بنيرِّ
اخليـــل،	وهـــو	الثََّبات	عليها	واحِلْذُق	باأمرها(	)2(.)	اخَلْيـــل:	جماعة	الأْفَرا�س،	ل	واحد	له	
مـــن	لفظه،	واجلمع	اأخياٌل	وُخُيول:	واخَليَّال:	�صاحب	اخليول.	واخَليَّال:	َفاِر�ُصها،	واجلمع	
ل: تقال	للذي	يقطع	يف	الأمور	بحزم،	ول	يرتدد	يف	القول	اأو	الِفْعل،	 الة(	)3(.)286( َفا�سِ َخيَّ
	 ال.	وف�صل:	كلمة	�صحيحة	تدلُّ كمـــا	تقال	للذي	يحكم	بني	اخل�صوم.ويقال	للمبالغة:	ف�صَّ
ل:	 ل:	َبْوُن	ما	بني	ال�ّصيئني.	والَف�صْ على	متييز	ال�ّصيء	من	ال�صيء	واإبانته	عنه(	)4(.)	الَف�صْ
ل:  ل،		)287( َفا�سِ الق�صاء	بني	احلق	والباطل،	وا�صم	ذلك	الق�صاء	الذي	يف�صل	بينهما	َفْي�صَ
	على	 َلـــة.)	وف�صل:	يدلُّ ُف	مبحا�صن	الأخالق	قـــوًل	وعماًل.وهي	فا�صِ تقـــال	للرجـــل	املتَّ�صِ
ل(	)5(. يادة،	واخلـــري،	والإف�صال:	الإح�صان.	ورجل	ُمْف�صِ ل:	الزرِّ زيـــادٍة	يف	�صيء.	من	ذلك	الَف�صْ
ل.	ورجٌل	 ل	وهـــو	فا�صِ ل	َيْف�صُ ِقي�صة.	وقـــد	َف�صَ ْق�س	والنَّ 	النَّ يلـــة:	�صـــدُّ ـــل	والَف�صِ )	والَف�صْ
ل)6(.	)288( َفاْكَهة:  ل.	والف�صيلة:	الّدرجة	الرفيعة	يف	الَف�صْ ل:	كثري	الَف�صْ ال	وُمَف�صَّ ف�صَّ
�صوابهـــا	ك�صر	الكاف.تقال	للرجل	الّلطيف	املـَـْع�صر،	الـــذي	تاأن�س	النف�س	اإىل	قوله	وِفْعله،	
ول	متـــّل	منه،	وذلك	على	الت�صبيه	بحالوة	ثمار	الفاِكهة،	ويقال:	َفاَكَهُه:	ماَزَحُه.	الَفاِكَهة:	
َعابـــة(	)7(. )289( َفاِلح:	تقال	 ّيب	النف�س	الذي	يكر	من	الدُّ الثمـــار	اللذيذة.الَفِكـــُه:	الطَّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س459	. 	)1(
الل�صان	)	فر�س	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س266	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س505	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س508	. 	)5(

الل�صان	)	ف�صل	(	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س706	. 	)7(
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ملـــن	ح�صل	على	ُمَراده،	اأو	و�صل	اإىل	منـزلة	ومكانة	ُي�ْصَت�ْصرف	اإليها	وُيفَرح	بها،	ول	اأعظم	
	مـــن	الفالح	يف	الدنيا	والآخـــرة.)	والَفاَلح:	البقاء	والَفـــْوز(	)1(.واأْفَلـــَح	الّرُجل:	َظِفَر	مبا	
ُيريد()2(.	)290( َفاِهم: العارف	ملا	فيه	منفعته	اأو	منفعة	غريه،	وذلك	يف	جميع	اأموره	التي	
م،	وتقال	الأخرية	ملن	يوافقك	 تفيـــده	لدنياه	واأخراه.ويقال	اأي�صًا:	َفِهيم،	وَفْهَمـــان،	وُمَتَفهرِّ
علـــى	اأْمٍر	بعد	علمـــه	وفهمه	له.)	والَفْهـــُم:	معرفتك	ال�صـــيء	بالقلب.	َفِهَمه	َفْهمـــًا	وَفَهمًا	
َم	الكالم:	 ْمت	فالنـــًا	واأْفَهمته،	وَتَفهَّ وَفَهامـــة:	َعِلَمه.وَفِهْمت	ال�صـــيء:	َعَقلُته	وعَرْفته.	وَفهَّ
َفِهمـــه	�صيئًا	بعد	�صـــيء(	)3(.	)291( َفاِيــق:	فائق،	حيث	ي�صهلون	الهمـــز	كثريًا،	تقال	ملن	
كان	اأح�صـــن	من	غريه	يف	اجَلَمـــال،	اأو	الّدرا�صة،	اأو	العمل	ونحو	ذلك.وتقال	اأي�صًا	ملن	قال	
قـــوًل	ُم�صتح�صنًا	يف	اجِلّد	اأو	الهزل	مما	ُي�صتغرب	ِمـــن	ِمْثله؛	وذلك	على	الت�صبيه	بحال	النائم	
اإذا	عـــاد	اإىل	طبيعته	بعد	نوم	مريح،	حيث	ي�صفو	ذهنه.وتقول:	فالن	َيُفوق	قومه	اأي	يعلوهم،	
وَيُفـــوق	�صطحًا	اأي	يعلوه.	وجارية	فائقة:	فاقْت	يف	اجَلَمال.	وفاَق	الّرجل	�صاحبه:	َعاَله	وغلبه	
َلـــُه.	وال�صيء	الفائق:	اجَلّيـــد	اخلال�س	يف	نوعه)4(.	)292( َفْحــل:	تقال	للرجل	القوي	 وَف�صَ
ال�صجاع	املقدام،	مع	حزم.ويقال	اأي�صًا:	َفْحالن،	وِمْفِحل	)	ُمْفِحل(،	وِم�ْصَتْفِحل	)ُم�ْصَتْفِحل(،	
وت�صتعمل	الأخرية	للّذم:	اأي	اأنه	يت�صّبه	اأو	ُيِري	من	نف�صه	الُفحولة،	ولي�س	بذاك.)	فحــل:	الفاء	
ة.	مــن	ذلك	الَفْحل	من	كل	�صيء،	وهو	 	على	َذَكـارٍة	وُقــــوَّ واحلـــــاء	والــالم	اأ�صــل	�صحيــح	يـدلُّ
َكـــر	البا�صـــل(	)5(.	)293( َفْخم:	الَفَخامة:	كل	ما	َعُظـــم	وَح�ُصن	وارتفع	َقْدره	من	الّنا�س	 الذَّ
والأ�صيـــاء،	يف	جمال	اجل�صم،	والزينة،	اأو	ُح�صن	املنـزل،	والأثاث،	اأو	املركوب	كال�صيارة	ونحو	
ُخَم،	وَرُجل	َفْخـــم	اأي	عظيم	الَقْدر. جـــل	َفَخامة	اأي	�صَ ذلك.ويقـــال	اأي�صًا:	َفِخيم.)	َفُخَم	الرَّ
	على	َجَزالٍة	وِعَظم. مه:	اأَجلَّه	وَعّظَمـــه.	والتَّْفخيم:	التَّْعظيم(	)6(.)فخم:	يـــدلُّ َمـــُه	وَتَفخَّ وَفخَّ

جال:	الكثري	حلم	الوجنتني(	)7(. يقال:	َمْنِطٌق	َفْخٌم:	َجزل.	ويقولون:	الفخم	من	الررِّ
)294(َفْرَحــان:	اأي	امل�صـــرور	واملـُـْبَتِهج	مبا	هو	فيه	نتيجـــة	ملا	ح�صل	عليه	من	منفعة	
ماديـــة	كاملال،	اأو	حالة	معنوية	كالنجاح	يف	الدرا�صـــة،	اأو	الزواج،	اأو	�صمع	ثناًء	عليه	ونحو	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	،	�س450	. 	)1(
الل�صان	)	فلح	(	. 	)2(
الل�صان	)	فهم	(	. 	)3(
الل�صان	)	فوق	(	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س478	. 	)5(
الل�صان	)	فخم	(	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س481	. 	)7(
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ة()1(.)295( َفَر�س: لفظة	مُتدح	 ذلك.	والَفَرُح:	نقي�س	احُلْزن.	والُفْرَحُة	والَفْرَحة:	الـَم�َصرَّ
	بها	املراأة،	اإذا	كانت	فائقة	اجَلَمال،	مع	ُح�صن	تنا�صق	يف	الأع�صاء،	ويقال	اأي�صًا	َفَر�َصة)2(.

)	الَفَر�ُس:	واِحد	اخليل،	واجلمع	اأْفرا�س،	الذكر	والأنثى	يف	ذلك	�صواء(	)3(		)296( َفَر�س: 
: الَقْطـــع	لل�صيء	اأو	منه.	وت�صتعمل	مبعنى	الف�صل	يف	الأمور	بحزم،	اأو	احلكم	بني	 الَفْر�ــسُ
	على	اقتطاع	�صيء	 ا�ـــس،	وُمْفَرا�س	)	ِمْفَرا�س(.)	فر�س:	يدلُّ اخل�صوم.ويقال	اأي�صًا:	َفرَّ
ـــوف	اأو	الُقطن.وهو	من	َفَر�صت	ال�صيء،	 عـــن	�صيء.	من	ذلـــك	الُفر�صة:	الِقطعة	من	ال�صُّ
ة:	ِمْفَرا�س(	)4(.	)297( َفْرُه�د:  اأي	قطعتـــه.	ولذلك	قيل	للحديدة	التي	ُتْقَطع	بهـــا	الف�صّ
ال�ّصاب	اجَلميل.	و�صوابها	�صم	الفاء.)	الُفْرُهوُد:	احَلاِدُر	الغليظ	من	الغلمان	وهو	الّناعم	
(	)5(.)	َفْرَهَد	الغالم:	امتـــالأ	وَح�ُصن.	والُفْرُهود	من	الغلمـــان:	املمتلئ	احَل�َصن(	)6(		 التـــارُّ
اع: مبعنـــى	املـُِعني	اأو	املـُِغيـــث	لغريه،	اإذ	ُيعني	باملال	اأو	اجلـــاه،	اأو	بامل�صاركة	يف	 )298( َفــزرَّ
اأعمـــال	الزراعة	والبناء	ونحـــو	ذلك،	وُيغيث	بالنف�س	يف	النُّ�صـــرة	اأو	يف	امل�صيبة.	ويقال:			
َراِعـــي	َفْزَعـــة،	اأي	�صهم	ُيبادر	اإىل	العون	والإغاثة،	واإن	مل	ُيطلب	منه	ذلك.قال	ر�صول	اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص لالأن�صـــار:	))	اإّنكـــم	َلَتْكُرون	عند	الَفَزع،	وَتِقلُّون	عند	الّطمـــع((.	يقولون:	اأفَزْعُته	
اإذا	َرَعبتـــه،	واأفزعُته،	اإذا	اأغثـَته.	وَفِزعُت	اإليه	فاأفزعني،	اأي	جلاأُت	اإليه	َفِزعًا	فاأغاثني(	)7(.	
يح:	اإذا	كان	َطْلَق	الل�صـــان،	جّيد	الختبار	لالألفاظ	التي	 يــح: يقـــال:	فالن	َف�صِ )299( َف�سِ
تـــوؤّدي	املعنـــى	اإىل	ال�صامع	بكل	بيان	وو�صـــوح،	مع	ح�صول	الفائدة	مـــن	هذا	الكالم.	وقد	
جل	 َح	الرَّ احُة:	الَبَيان	؛	َف�صُ تقال	على	�صبيل	الّذم	؛	اإذا	كان	املتكلم	يقول	ول	يفعل.والَف�صَ
يح	 يحة.	ورجٌل	َف�صِ ح.	وامراأة	َف�صِ اح	وُف�صْ َحاء	وِف�صَ يح	من	قـــوم	ُف�صَ احـــة،	فهو	َف�صِ َف�صَ
ظ،	 اح	املـُـَتـَيقرِّ كّي	اللَّمَّ يح	اأي	بليغ،	ول�صان	ف�صيح	اأي	َطْلق)8(.	)300( َفِطني:	الذَّ وكالم	َف�صِ
الـــذي	ُيـــْدِرك	ما	يغيب	عن	غريه	من	قول	اأو	ِفْعل	اأو	اإ�صارة،	فهو	َفِطني،	وهي	َفِطينة.ويقال	
	علـــى	ذكاء	ومعرفة.	يقال:	رجٌل	َفِطـــٌن	وَفُطٌن،	وهي	الِفْطنة	 اأي�صـــًا:	َفاِطـــن.)	فطن:	تدلُّ

الل�صان	)	فرح	(	. 	)1(
	)	فر�س	(	. معجم	املالب�س	والزينة	يف	منطقة	ع�صري،	حممد	ُمَعربرِّ 	)2(

الل�صان	)	فر�س	(	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س488	. 	)4(

الل�صان	)	فرهد	(	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س693	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س501	. 	)7(
الل�صان	)	ف�صح	(	. 	)8(
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والَفَطانـــة(	)1(.)	َفِطـــَن	َيْفِطُن	َفَطنًا	وِفْطَنـــة	وَفَطاَنة:	�صار	ذا	ِفطنـــة.	وَفِطَن	لالأمر	وبه	
ه	له.	فهو	َفاِطٌن	وفطني.	والِفْطَنة	والَفَطانة:	َجْودُة	ا�صتعداد	الّذهن	لإدراك	ما	 واإليه:	َتنـَـبَّ
يرُد	عليه(	)2(.	)301( َفْقد:	يقال:	فالن	اأو	فالنة	َفْقد،	اأو	َمْفَقد،	ويكون	ذلك	عند	رحيله	
ْف�س،	اأو	يوؤّدي	غيابه	 اإىل	مـــكان	اآخـــر،	اأو	َموته	؛	ول	يقال	ذلك	اإّل	ملن	له	مكانة	عالية	يف	النَّ
اإىل	ح�صول	اخللل	والّنْق�س	يف	العمل،	اأو	يف	املنـزل	ونحو	ذلك.)	َفَقَد	ال�صيَء	َيْفِقُده	َفْقدًا	
وِفْقدانـــًا	وُفُقودًا،	فهو	َمْفُقـــوٌد	وَفِقيد:	َعِدَمه.	وَفَقْدُت	ال�صـــيَء	اأْفِقُده	اإذا	غاب	عنك(	)3(.		
ق	يف	اأي	�صاأن،	وكاأنهم	اأخذوا	ذلك	من	النفالت	 ز	اأو	املـُـتفورِّ )302( َفْلَتــة:	الّرجل	املـُـَتـَمـيرِّ
َطاق	التقليـــدي	اإىل	ف�صاء	التجديد	والإبـــداع.)	اأْفَلـَتِني	ال�صيء،	 مبعنـــى	النطالق	من	النرِّ
ه.	والَفْلَتة:	الأمر	َيَقع	من	غري	اإحكام.	ويف	 وَتَفلَّت	مني،	واْنَفَلت،	واأْفَلت	فالٌن	ُفاَلنًا:	خلَّ�صَ
حديث	عمر:	اأّن	َبْيعة	اأبي	بكر	كانت	َفْلَتة،	اأي	فجاأة،	اْبَتدرها	اأكابر	اأ�صحاب	�صيدنا	حممد	
ـــان،	اإذا		كان	ح�صن	الهيئة	من	لبا�س	 ر�صـــول	اهللملسو هيلع هللا ىلص(	)4(. )303( َفّنان:يقــال:	فالن	َفنَّ
وزينة،	اأو	اإذا		كان	منـزله	الذي	بناه	َفْخم	العمارة	والأثاث،	اأو	اإذا	كان	ُيجيد	الكالم	بحيث	
ي�صلـــب	األباب	ال�صامعـــني	له،	اأو	اإذا		كان	�صاحب	موهبة	يف	ال�صعر	والكتابة	ونحو	ذلك	من	
)5(:	مهارة	يحكمها	الذوق	واملواهب.	 الفنون،	اأو	كان	�صاحب	ذوق	رفيع	يف	كل	اأموره.والَفـنُّ
والفـَـنــَّان:	�صاحب	املوهبة	الفنّية،	كال�صاعر،	والكاتب،	واملو�صيقي،	وامل�صور،	وهو	مبالغة	
()6(.)304( ِفْهر: الِفْهر:	احلجر	ِملءالَكّف،	وقد	ُيخ�ّس	بذلك	الأمل�س	منه.تقال	 مـــن	َفنَّ
ّدة	يف	حّد	 للرجل	القوي	يف	ج�صمه،	اأو	ال�صجاع،	اأو	ال�ّصديد	يف	قوله	وِفْعله،	وتكون	هذه	ال�صرِّ
احلـــزم،	فاإذا	جاوزت	ذلك	فهي	ِغْلَظة	وفظاظة.ويقـــال	اأي�صًا:	ِفْهَران.)والِفْهُر:	احَلَجُر،	
ُيذّكر	ويوؤّنث.	الِفْهَرة:	القطعة	من	احَلجر(	)7(. )305( َفْ�ق احَلـّد: تقال	لالإعـــــــــجاب،	اأو	
بلوغ	الغاية	يف	ال�صتح�صـــــان	لالإن�صان	اأو	ال�صيء،	اأي	اأّنه	فـــوق	مـا	ر�صمنـــاه	يف	اأذهــاننـــا،	
وتكــــــون	للـــّذم	مبعنى	جمـــاوزة	حـــــــّد	الأخالق	والعادات	احل�صنة.ويقـــال	اأي�صًا	للمدح	اأو	
ُل	بني	 :	الَف�صْ ت(	)8(.)	احَلدُّ للـــّذم:	)	َعّدى	احلّد(	و	)	ِمْن	فوق	احلد(.	)َفْوُق:	نقي�س	حَتْ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س510	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س702	. 	)2(

الل�صان	)فقد(. 	)3(
الل�صان	)	فلت	(	. 	)4(
الل�صان	)	فنن	(	. 	)5(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س710	. 	)6(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س711	. 	)7(
الل�صان	)	فوق	(	. 	)8(
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ال�صيئـــني	لئـــال	يختلط	اأحدهما	بالآخـــر	اأو	لئال	يتعّدى	اأحدهما	على	الآخـــر.	وُمـْنـَتهى	كّل	

ي	تعديًة،	اأي	جاوَزه	اإىل	غريه(	)2(. ى	عن	الأمر	يعدرِّ ه(	)1(.)	َعدَّ �صيء	َحدُّ
ــف: كلمة	تقال	للتعبري	عن	الإعجاب	عنـــد	بلوغ	الغاية	يف	احُل�صن	 )306( َقاِطــع َو�سْ
واجلمال،	واجلودة،	يف	النا�س	والأ�صياء،	اأي	ينقطع	القول	عند	من	يحاول	الَو�صف.ويقال	
ف(	و)َعـــِدمي	الو�صف(.)	الَقْطـــُع:	اإَباَنة	بع�س	اأجزاء	 اأي�صـــًا	بنف�س	املعنـــى:	)	َفْوق	الَو�صْ
َفة:	احلالُة	 اًل.والَقْطع:	م�صدر	َقَطْعت	احلبل	َفاْنقطع(	)3(.	)	ال�صرِّ اجِلْرم	من	بع�ـــس	َف�صْ
	التـــي	يكـــون	عليها	ال�صيء	مـــن	ِحْلَيـِتـــه	وَنْعِته،	كال�صـــواد	والبيا�س،	والعلـــم	واجلهل(	)4(.
ْزق	واخَلْلـــق،	ل	ي�صكو	ول	 )307( َقاِنــع:	هـــو	مـــن	َر�صي	مبا	َق�َصمـــه	اهلل	تعاىل	له	مـــن	الررِّ
يتذّمر.	ويقال	اأي�صـــًا:	َقُنوع،	وَقْنَعان،	وِمْقَتِنع	)	ُمْقَتِنع(.وتقال	ملن	ير�صى	بُحكم	القا�صي	
يت	َقَناَعًة	 َي،	و�ُصمرِّ اأو	بُحكـــم	مـــن	يقوم	بالإ�صالح	بينه	وبني	غريه.)	وَقِنَع	َقناعـــًة،	اإذا	َر�صِ
�صـــا	بالِق�ْصِم،	وقد	َقِنَع	َيْقَنع	 لأّنـــه	ُيْقِبُل	على	ال�صيء	الذي	لـــه	را�صيًا(	)5(.	)والَقَناَعُة:	الررِّ
َقَناعًة،	فهو	َقِنٌع	وَقُنوع.ويقال:	َقِنَع،	فهو	َقاِنٌع	وَقِنيٌع	وَقُنوٌع(	)6(. )308( َقاِيد:	قائد،	حيث	
فات	التـــي	توؤهله	باأن	يكـــون	قائدًا	 ي�صهلـــون	الهمـــز	كثـــريًا،	وهو	الذي	يتميـــز	ببع�س	ال�صرِّ
ْوق،	َيُقوُد	الّدابة	من	اأمامها	 جلماعة،	ويوجههم	ويرعاهم	ويديرهم.)والَقْوُد:	نقي�س	ال�صَّ
	الِقيادة،	والقائد	واحد	الُقّواد	والقادة،	ورجل	قائد.	ويف	 ُ وَي�ُصوقها	من	َْلفها،	وهو	قائد	بنيرِّ
حديـــث	علـــي:	))	قري�س	قـــاَدة	ذاَدة((	اأي	يقودون	اجليو�ـــس(	)7(.		)309( ُقْبَلة: يقال:	
فالن	ُقْبَلة،	اأو	ُقْبَلة	اأهله	وع�صريته،	ويعنون	بذلك	جمال	الوجه	وب�صا�صته،	وُح�ْصن	ا�صتقباله	
لغـــريه،	وياأن�س	املرء	اإىل	حديثه	وِع�ْصرته.	ومثلها	)	َمْقبول(.ويقال:	لفالن	َقُبول،	اأي	َيْقَبُل	
	ال�صتدبار.	وا�صتقَبَل	 بـــه	اخل�صوم	حلل	ق�صّيتهـــم.)	اأْقَبَل	عليه	بوجهه،	وال�صتقبال	�صـــدُّ
ال�صيء	وقاَبله:	حاذاه	بوجهه.	والإْقَبال:	نقي�س	الإدبار.والـُمـَقاَبلة:	املـَُواجهة.	ويقال:	عليه	
َقُبـــول	اإذا	كانت	العني	َتْقَبُله.	ويقال:	َقِبلته	َقــُبوًل	وُقــُبوًل	وعلى	وجهه	َقُبول(	)8(.)	الَقُبول:	

الل�صان	)	حدد	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س251	. 	)2(

الل�صان	)	قطع	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1048	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س32	. 	)5(

الل�صان	)	قنع	(	. 	)6(

الل�صان	)	قود	(	. 	)7(

الل�صان	)	قبل	(	. 	)8(
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ارة.الَقاِبليَّة:	ال�صتعداد	للَقُبول،	 �صا	بال�صيء	وَمْيل	النف�س	اإليه.	والَقُبول:	احُل�ْصن	وال�صَّ الررِّ
م�صدر	�صناعي(	)1(.	)310( َقِبيل:	الكافل	وال�صامن	لواحد	من	النا�س،	اأو	جلميع	اأفراد	
جماعتـــه،	فيمـــا	ُيطلب	مـــن	اأحدهم	جتاه	�صخ�س	اآخـــر،	اأو	جتاه	احلاكـــم،	اأو	جتاه	قبيلة	
ما.)الَقِبيل:	الكفيل	والَعريف.	وقد	َقَبل	وَقِبل	به	َيْقُبل	وَيْقَبل	وَيْقِبل	َقَباله:	َكَفله،	ونحن	يف	
َقَباَلتـــه	اأي	يف	ِعراَفته(	)2(.	)311( َقــَدا:	هي	من	الهتداء	وال�صتقامة	على	طريق	احلّق	
واخلري.يقـــال:	فـــالن	َقَدا،	اأي	هو	على	طريق	احلّق،	ول	يخالف.كما	تقال	لتاأكيد	الفعل	اأو	
القـــول	اإذا	كان	�صوابًا.	يقال:	فعل	اأو	قال	فالن	كـــذا،	فيقال:	َقَدا،	اأي	ما	فعله	اأو	قاله	من	
ال�صواب.	ويقال:	فالن	ِقْدَوة،	اأي	ُيْقَتدى	به،	ول	�صيما	يف	اخلري.كما	تقال	ِقْدوة	للموافقة	
املطلقـــة	على	القول	اأو	الِفْعل.ويقال:	فالن	ِمْتَقادي	)	ُمَتَقادي(	اإذا	كان	�صهل	النقياد،	اأو	
كان	علـــى	�صـــرية	ح�صنة.واأْقـــَدى	فالن	فيما	قالـــه	اأو	فعله:	اأ�صاب	ال�صـــواب،	فهو	ِمْقِدى.
ويقولون	)	امِلـْقِدَية(	وهي	ا�صم	ملا	يجب	ويتحّتم	على	املرء	قوله	اأو	ِفْعله	من	قول	كلمة	احلق	
يف	ال�صهـــادة	وغريهـــا،	ومن	مّد	َيد	العـــون	ملن	يحتاج،	اأو	وليمة	م�صتحقـــة	لفرد	اأو	جماعة	
ونحو	ذلك،	وقد	ُيْنَعت	من	يفعل	ذلك	كثريًا	باأبي	املـَـَقادي،	جمع	ِقْدوة،	اأو:	راعي	املقادي.
َز	يف	اخِلالل	كلرِّها(	)3(. يقـــال:	فـــالن	ل	ُيَقاديه	اأحـــٌد:	ل	ُيَجاريه	ول	ُيَباريه	؛	وذلك	اإذا	َبـــرَّ
)وقدا.	الِقْدَوة:	الأُ�ْصَوة،	يقال:	فالن	ِقْدَوة	ُيْقتدى	به،	وقد	ُي�صّم	فيقال:	يل	بك	ُقْدَوٌة(	)4(.	
اح: تقال	للمدح	اأو	للّذم،	ففي	املدح	مبعنى	القّوة	والنطالق	يف	القول	اأو	الِفْعل	 )312( َقدرَّ
َرر.وتقال	يف	الّذم	مبعنى	الندفاع	 دون	تـــردد،	مع	حزم،	فكاأنـــه	مثل	الّنار	التي	تقدح	بال�صَّ
والَهـــَوج.ومـــن	الكلمات	ال�صطالحية:	)	َيْقَدح	ِمْن	َرا�صه(	تقال	للمدح	اإذا	كان	من	قيلت	
فيـــه	ل	يرتدد	ول	يتلـــكاأ	يف	قوله	وِفْعله	على	ال�صواب،	وتقال	للّذم	اإذا	كان	ل	يقبل	م�صورة،	
اح	 ْند	وبالَقّداح	لُتوري.	والَقدَّ ويحيد	عـــن	ال�صواب	يف	قوله	وفعله.	)	والَقْدُح:	َقْدُحك	بالزَّ
اَحـــة:	احلجر	الـــذي	ُيْقَدُح	به	الّنار.	وَقَدَح	يف	ِعْر�س	اأخيه	َيْقـــَدُح	َقْدحًا:	عابه(	)5(.	 والَقدَّ
)313( َقــْدر:	يقـــال:	لفالن	َقـــْدر	؛	اأي	له	من	اخُلِلق	الفا�صل	ما	يرفـــع	مكانته	؛	فتكون	له	
ُحْرمـــة	متنع	من	الَغ�ّس	لهـــذه	املكانة.وقد	يكون	الَقْدر		ل�صاحب	املن�صب	الوظيفي.)	َقْدُر	

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س718	. 	)1(
الل�صان	)	قبل	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س727	. 	)3(
خمتار	ال�صحاح	)	َقَدا	(	. 	)4(

الل�صان	)	قدح	(	. 	)5(
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كّل	�صيء	وِمْقَداره:	َمْبَلُغه	)1(.)	والَقْدُر:	احُلْرَمُة	والوقار.	يقال:	له	عندي	َقْدٌر(	)2(.	)314( 
ُقْدَمــه ِعْندنــا:	الُقْدُم	والُقْدَمُة:	العطاء	اأو	املنفعة.ُقْدُمـــه	عندنا:	كلمة	ا�صطالحية،	تقال	
ملـــدح	من	كان	لـــه	ف�صل	ال�ّصبق	يف	مديد	الَعـــْون	لقائل	العبارة،	اأو	قـــام	با�صت�صافة	القائل	
واأهله	على	وليمة،	اأو	َقّدم	اأي	منفعة	مادية	اأو	معنوية.وتقال	للحث	على	رّد	هذه	الُقْدَمة	مبا	
مُياثلها.ويقـــال:	َله	ُقْدم،	وُقْدُمهم	ِعندنا	ونحو	ذلك.	والَقَدُم	والُقْدَمة:	ال�صابقة	يف	الأمر.	
م(	)3(.	)315( ِقْدَوة: تقال	ملن	 ْدٍق،	اأي	اأَثَرٌة	َح�َصنة.	والَقـــَدُم:	التََّقدُّ يقـــال	لفالن	َقَدُم	�صِ
ُيقّلـــده	غريه	يف	الِفعل،	اأو	القول،	اأو	يف	هيئتـــه	من	لبا�س	وزينة،	ول	ي�صتح�صن	ذلك	اإّل	مبا	
	بال�صيء	واهتداء،	وُمقـــاَدرة	يف	ال�صيء	 	على	اقتبا�ـــسٍ الح.)وقدو:	يدلُّ فيـــه	اخلـــري	وال�صّ
حتـــى	ياأتي	به	م�صاويًا	لغريه.وفالن	ُقْدوة)4(:	ُيْقَتدى	بـــه(	)5(.	)316( َقَرح:	َقَرَح	ال�صيء:	
اْنَفجـــر	وله	�صـــوت	عاٍل.يقال:	َقَرح	فالن	بكـــذا	من	القول،	يف	ُجـــراأة	و�صجاعة،	فاإن	كان	
القـــول	يف	احلـــق	واخلري	وال�صالح	فهو	من	املدح،	فاإذا	خالـــف	ذلك	فهو	من	الّذم.	وَقَرح	
،	اإذا	ا�صتقبله	به.	وهذا	ممكـــٌن	اأن	يكون	من	باب	الإبـــدال،	والأ�صل	 فـــالٌن	فالنـــًا	باحلـــقرِّ
َقَرعـــه.	وممكٌن	اأن	يكون	كاأّنـــه	َجَرحه	بذلك	)6(.	)317( َقْر�ــس: يقال:	فالن	َقْر�س،	وهو	
الّذكـــي	املتيّقظ،	اأو	الـــذي	ينتهز	الفر�صة	فيمـــا	فيه	املنفعة،	وتقال	للمخـــادع،	وهي	بهذا	
املعنـــى	من	الألفاظ	التي	ظهرت	يف	منطقة	ع�صـــري	يف	اأواخر	القرن	الرابع	ع�صر	الهجري	
عوا.	وَقَر�س	َيْقِر�ُس	وَيْقُر�س	 مَّ �ُصوا،	اإذا	جَتَ )الع�صرين	امليالدي(.والقر�س:	اجَلْمع.	يقال	َتَقرَّ
ْقِري�ـــس:	الكت�صـــاب)7(.		)318( َقْرم:	هو	 �س:	َجَمـــع	واْكَت�صب.	والتَّ َقْر�صـــًا	واْقرَت�ـــس	وَتَقرَّ
الّرجل	ال�صجاع	املقدام،	ل	يرتّدد	ول	يتلكاأ	يف	القول	اأو	الفعل،	وله	َهْيبة	جتمع	القوم	حوله،	
ـــم)8(.	)319( َقْرن:  ّيد	املـَُعظَّ جـــال:	ال�صَّ وياأمتـــرون	باأمـــره،	ول	ُيخالفونه.والَقْرُم	من	الررِّ
يقال:	فالن	َقْرن،	وهو	القوي	ال�صجاع	يف	القول	والِفْعل،	ل	يكاد	يقف	يف	وجهه	اإّل	من	كان	
مثله.ول	ي�صرتط	اأن	يكون	زعيمًا	جلماعته،	فهو	من	اآحاد	اجلماعة	التي	يكون	فيها	من	هو	
مثله.)والَقْرُن:	للثور	وغريه:		واجلمع	ُقرون،	ومو�صعه	من	راأ�س	الإن�صان	َقْرٌن	اأي�صًا.	وَقْرُن	

الل�صان	)	قدر	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س725	. 	)2(

الل�صان	)	قدم	(	. 	)3(
ويقال	بالك�صر	للقاف	اأي�صًا	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س66	. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س83	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س70	.	الل�صان	)	قر�س	(	. 	)7(
الل�صان	)	قرم	(	.	معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س75	. 	)8(
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	القـــوم:	�صّيدهـــم.	والِقـــْرُن،	بالك�صـــر:	الُكـــْفء	والنظـــري	يف	ال�صجاعـــة	واحلـــرب(	)1(.	
ــاع:	هـــي	هنا	مبعنى	احَلْزم	يف	القول	اأو	الِفْعـــل،	وهذا	ينبع	من	معرفة	وحكمة	 )320( َقطرَّ
جتعل	من	قوله	اأو	ِفْعله	ما	يكون	ُحْكمًا	ما�صيًا	يتقبله	جميع	من	يهّمهم	هذا	الأمر.والَقْطع:	
اًل.	والَقْطُع:	م�صدر	َقَطْعُت	احلبل	َقْطعًا	فاْنَقطع	)2(.	 اإَباَنُة	بع�س	اأجزاء	اجِلْرِم	من	بع�ٍس	َف�صْ
ة:	غلبه	واأ�صكته	فلم	ُيجب.	الَقاِطُع:	 	فيه.	وَقَطع	فالن	فالنًا	باحُلجَّ وَقَطَع	الرجل	براأيه:	َبتَّ
ـــاع:	ما�ٍس	)3(.	 اع:	يقال:	�صيف	َقطَّ .	وكالٌم	قاطع:	ناِفـــذ	الَقطَّ يقـــال:	�صيف	قاطع:	ما�ـــسٍ
)321( َقِطيــب:	يقـــال:	فالن	َقِطيب،	اإذا	كان	حري�صًا،	اأو	قوّيًا	يف	ج�صمه	وراأيه	وعقله،	ل	
	على	اجَلْمع.	وَقَطب	 ط	يف	اأموره.كمـــا	ُتقال	للبخيل	ال�ّصديد	الإْم�َصاك.	وقطب:		يـــدلُّ ُيَفـــررِّ
	البيا�س	 ال�صيء	َقْطبًا:	جمعه)4(.	)322( َقْلَبه اأبي�س:	�صوابها	�صم	الباء	يف	)	َقْلُبه(.يدلُّ
-	يف	ع�صـــري	-	علـــى	النقاء	وال�صفاء.وهي	كلمة	تقال	ل�صليـــم	القلب،	الذي	ل	يريد	الأذى	
اذج	حل�صن	نّيته	و�صفاء	�صريرته)5(.	)323( الَقْلْب اأْخ�سر:  لالآخرين،	وقد	تطلق	على	ال�صَّ
ّن،	ول	�صيمـــا	املـُـَت�صابي،	وكاأنه	 �صوابهـــا	�صـــم	الباء.كلمة	ا�صطالحية،	يقولهـــا	َكبري	ال�صرِّ
ي،	وهو	ميـــدح	نف�صه	بال	 يقـــول:	اإن		قلبـــي	يتدفـــق	بامل�صاعـــر	واحلّب،	ول	ُي�صريه	ِكـــرَب	�ِصنرِّ
ر:	 	اأْخ�صَ �صك.ويقـــال	لأمثاله	عبارة	اأخـــرى	هي:	)	َقْلبه	اأخ�صر(	بنف�ـــس	املعنى)6(.)�صابٌّ
	قد	َبَقل	)7(.	)324( َقِليل َكالم:	تقال	ملن	َقّل	كالمه،	فاإذا	تكّلم	نطق	ب�صواب،	وهم	 َغ�ـــسٌّ
َيْعُنـــون	به	اأي�صًا	الّرجل	الذي	يفعل	اأكر	مما	يتكّلـــم.	)325( َقَمر: يقال:	فالن	اأو	فالنة:	
َقَمـــر،	اأي	يف	جمال	الوجه	واإ�صراقه	وبيا�صه،	واأكـــر	ما	ت�صتعمل	للفتاة	اجلميلة.ويقولون:	
)ِمثـــل	َفْلَقة	الَقَمر(	و	)	اأْح�َصن	ِمن	الَقَمر(.)326( َقْ�َمة:	يقال:	فالن	َقْوَمة،	اأي	ن�صيط،	
و�صهـــم،	وُمَباِدر	اإىل	عمل	اخلري،	ل	يتعلَّل	بالأعذار	الواهية،	ويقوم	لالأمر	�صواء	ُطلب	منه	
اأم	ُيْطلب.ويقال	اأي�صـــًا:	َقْوَماين.ومن	الكلمات	ال�صطالحية:	)	َقاْم	َقْوَمه(	�صوابها:	َقاَم	
َقْوَمـــة،	اأي	قـــام	على	الأمر	قيامًا	ح�صنًا.)	قام	لالأمر:	تـــوّله.	وقام	على	الأمر:	دام	وَثبت.	
ـــة.	يقال:	قامـــوا	قومة	واحـــدة(	)8(.)327( َقِ�ّي:	تقـــال	للرجل	ال�ّصديد	 ْه�صَ الَقْوَمـــة:	النَّ

الل�صان	)	قرن	(	. 	)1(

الل�صان	)	قطع	(	. 	)2(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س752	. 	)3(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س105	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س749	.	الل�صان	)	قطب	(	. 	)4(
،	�س16	. لغة	الألوان	يف	منطقة	ع�صري،	حممد	اأحمد	ُمَعربرِّ 	)5(
،	�س25	. لغة	الألوان	يف	منطقة	ع�صري،	حممد	اأحمد	معربرِّ 	)6(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س239	. 	)7(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س773	. 	)8(
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اجل�صم،	واملفتول	الع�صالت،	كما	تقال	للرجل	احلازم	القاطع	يف	قوله	وِفْعله،	ل	يخ�صى	اإّل	
عيف.	واأ�صل	ذلـــك	من	الُقَوى،	وهي	َجْمـــُع	ُقّوة	من	ُقَوى	 اهلل	تعاىل.والَقـــِوّي:	خـــالف	ال�صّ
م:	الذي	ُيِقيم	الأمر	وي�صعى	يف	رعايته	و�صالحه	كما	 م َبْخت: الَقيرِّ احلبل(	)1(.	)328( َقيرِّ
جتتمـــع	فيه	�صفـــات	القائد	احل�صنة.البخـــت:	احلّظ	الذي	مينحه	اهلل	تعـــاىل	لعبده.َقيرِّم	
ة	والقـــوة	لل�صعي	يف	 بخـــت:	كلمـــة	ا�صطالحيـــة،	تقال	ملن	رزقـــه	اهلل	تعاىل	الَقُبـــول	والِهمَّ
م�صالح	النا�س	باأريحية	ون�صاط،	وتقال	يف	معر�س	الثناء	وال�صكر	لهذا	املرء.وجتمع	على:	
م	الأمر:	 ُقوَمـــان	َبْخت.والِقَيام:	نقي�س	اجللو�س،	قام	يقـــوم	قْومًا	وِقيامًا	وَقْوَمة	وَقامة.	َقيرِّ
ُم	القوم:	الذي	ُيقّومُهـــم	وَي�ُصو�س	اأمرهم(	)2(. ّيد	و�صائ�ـــس	الأمر.وَقيرِّ ُم:	ال�صَّ ُمِقيمـــه.	الَقيرِّ
،	معروف،	فار�صي،	 )قام	لالأمر:	تـــوّله.	وقام	على	الأمر:	دام	وَثبت(	)3(.والَبْخـــُت:	اجَلدُّ

.	واملبخوت:	املجدود(	)4(. وقد	تكلمت	به	العرب.ورجٌل	بخيٌت:	ذو	َجدٍّ
ة	والعناء،	واأكر	 )329( َكاِدح:	تقـــال	للرجل	الّدائب	يف	عمله،	مع	�صـــربه	على	امل�صقَّ
ما	ت�صتعمل	يف	الأعمال	اليدوية،	كالزراعة،	والبناء	ونحوهما.)	َكَدَح	يف	العمل	َيْكَدُح	َكْدحًا:	
�صعى	وكّد	وداأب.	وكَدح	لنف�صه:	عمل	خريًا	اأو	�صّرًا(	)5(.	)330( َكايف َخريه و�َسّره:		تقال	
ملـــن	ل	يتدخـــل	فيمـــا	ل	يعنيه.وَكَفاُه	ال�صيُء	يكِفيـــه	كفايًة:	ا�صتغنى	به	عـــن	غريه،	فهو	كاٍف	
)6(.  )331( َكاِمــل: الكمـــــــال	املـُــْطــــلـــق	هلل	تعــــاىل،	وهـــــــم	يف	منطقــــة	ع�صـــري	 وَكِفـــيٌّ
يدركــــــــون	ذلـــك،	فـــال	ميدحون	الرجـــل	اأو	ال�صيء	بالكمال	اإّل	يف	عبـــارة	ا�صطالحية	هي:	
)َكاِمل	والكاِمل	اهلل(	اأو	)	َكاِمل	والكاِمل	وجه	اهلل(،	ويف	العبارتني	ا�صتثناء	الكمال	املـُطلق.
ومـــن	ذلك	ال�صتثناء	اأن	ي�صعر	اأحدهم	بالّنق�س	والق�صـــور	يف	اأي	اأمر	من	اأموره،	اأو	
يعاتبـــه	بع�صهم	فيكـــون	رّده:	)	ما	كاِمل	اإّل	َوْجـــه	اهلل(	اأو:	)الكاِمل	َوْجه	اهلل(.	والَكَمال:	
َمـــام.	ورجـــل	كامل	وقـــوم	َكَمَلـــة(.	)332( َكِبري:	يقال:	فـــالن	َكِبـــري،	اأي	يف	الأخالق	 التَّ
الفا�صلـــة،	اأو	يف	زعامته	لع�صريتـــه	ونحوها،	اأو	يف	من�صبه	الوظيفـــي،	اأو	يف	ثرائه	وِغَناه.	
	: ،	اأي	َعُظم	فهو	كبـــري.	والِكرَبُ 	َيْكـــرُبُ ومـــن	الكلمـــات	ال�صطالحية:	)	َكِبـــري	َقْدر(.)	َكرُبَ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س36	. 	)1(
الل�صان	)	قوم	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س773	. 	)3(
الل�صان	)	بخت	(	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س785	. 	)5(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س799	. 	)6(
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ـــرف(	)1(.)333( َكُتــ�م: تقال	يف	املدح	 فعـــة	يف	ال�صَّ :	الررِّ 	والُكرْبُ غـــر.	الِكـــرْبُ نقي�ـــس	ال�صرِّ
ِمر	خديعـــة	وَمْكرًا.ويقال:	ِمْتَكّتم	 	ملـــن	ل	ُيْف�صي	الأ�صرار	والُعيـــوب،	وُتَقال	يف	الّذم	ملن	ُي�صْ
	 )	ُمَتَكترِّم(،	وَكامِت.والِكْتَماُن:	نقي�س	الإْعاَلن،	َكَتم	ال�صيء	َيْكُتُمه	َكْتمًا	وِكْتَمانًا.وَرُجٌل	َكامِتٌ

	على	اإخفاء	و�َصرت)3(. لل�صّر	وَكُتوم)2(.	وكتم:	يدلُّ
 )334( َكــِرمي: يقـــال:	فـــالن	َكـــِرمي،	اأي	يف	اأخالقـــه	الفا�صلة،	ومعاملتـــه	احل�صنة	
َياف	كثـــري	الولئم	لأقاربه	 لغـــريه،	اأو	اجلواد	مبالـــه	ونف�صه	يف	اخلري	وال�صـــالح،	اأو	امِل�صْ
	واأ�صدقائـــه	وغريهـــم.	ومـــن	الكلمـــات	ال�صطالحيـــة:	)	َكـــِرمي	�َصْبـــال(	ول	اأعلم	معنى	
جل	َكَرمـــًا	وَكَراَمة	فهو	َكِرمي(	)4(.وكرم:	�َصـــَرٌف	يف	ال�صيء	يف	نف�ِصه		 )	�َصْبال(.)َكـــُرَم	الرَّ
ْيَعته:	جعلها	يف	�صبيل	اهلل.	 ل	�صَ اأو	�صـــرٌف	يف	ُخَلـــق	من	الأخالق.	يقال	رجل	كرمي)5(.)	�َصبَّ
ْيَعة:	املزرعة. َبُل:	املطر،	وقد	اأ�صبلت	ال�صمـــاء(	)6(.وال�صَّ ْلت	ال�صـــيء	اإذا	اَبْحته.وال�صَّ 	و�َصبَّ
)335( ُكْفــ�:	يقـــال:	فالن	ُكْفو،	وذلك	يف	معر�س	الّتزكية	لـــه	باملعرفة	والُقدرة	يف	القول	
والعمـــل.	وُتقال	ملن	ح�صل	على	الّتكرمي	والّتبجيل	لقاء	ما	قاله	اأو	فعله،	مبعنى	ا�صتحقاقه	
لذلك.ويقـــال:	فالن	ُكفو	لفالن،	اأي	ُم�َصابه	ومماثل	له.والكـــفء:	امِلْثل)7(.	والُكُفوؤُ:	القوي	
القادر	على	ت�صريف	العمل(	)8(.	)336( َكْلمِته َوْحَده:		َواِحدة.كلمة	تقال	لتاأكيد	التزام	
ْدق	والوفاء.)	الَكِلَمة	والِكْلَمُة:	 َمـــْن	قيلت	فيه	مبا	قاله	اأو	وَعد	به،	ويف	هذا	تزكية	له	بال�صّ
ه:	منحوتة	من	)	كاأنَّه(.كلمة	تقال	ملدح	 ــي:	َكنَّ ه َمطر َربرِّ اللفظـــة	الواحدة(	)9(.	)337( َكنرَّ
القـــادم	اأو	ال�صيـــف،	وهي	تت�صمن	الفـــرح	والبهجة،	ول	يكون	ذلـــك	اإّل	ملحبوب	اأو	عزيز.	
د،	اأو	ل	َعْيب	فيه.رمبا	اأخذوها	من:	)	َرُجٌل	 �س،	مبعنى	َجيرِّ �س: يقال:	فالن	ُكَويرِّ )338(ُكَ�يرِّ
د،	َكا�َس	َكْي�صًا،	وهو	َكْي�ٌس	 َوقُّ ة	والتَّ �س،	وهو	العاقل.	والَكْي�ُس:	العقل(	)10(.والَكْي�ُس:	اخِلفَّ َكيرِّ
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�ُس:	العاقل،	والَكْي�ُس	ِخالف	احُلمق.	والَكْي�ُس:	الَعقل)1(.والَكْي�س	 �س،	واجلمع	اأكيا�س.	والَكيرِّ وَكيرِّ
�س	ورجاٌل	اأكيا�س(	)2(. َتَمع	الّراأي	والعقل.	يقال	رجٌل	َكيرِّ يف	الإن�صان:	ِخالف	اخُلْرق،	لأّنه	جُمْ

�سابعًا: حروف الالم، وامليم، والن�ن:
.) لُّ 	ول	مَيَ )339( ل ِيــِكّل ول مِيــّل: ينطقونها	هكـــذا	بالك�صر،	وال�صواب:	)	ل	َيـــِكلُّ
تقـــال	للرجـــل	الن�صيط	الـــدوؤوب	يف	عمله،	ل	يتعـــب،	ول	ي�صيبه	امللل.وللمـــراأة:	ل	تكل	ول	
	�صيئـــًا	وُتْعِر�س	 لَّ متل.ويقـــال:	وكّل	الّرجـــل	اإذا	َتِعـــب(	)3(.	والـَمَلـــُل:	املـَـــاَلل،	وهـــو	اأن	مَتَ
عنـــه.	َمِلْلـــت	ال�صيء	مّلة	وَمَلال	وَمالل	وَماَللـــة:	َبِرْمت	به.	وقالوا	اأْمـــاَلُه	اأي	ل	اأَملُّه.	َمِلْلت	
	وَمُلول.	ويف	احلديـــث:	))	اْكَفلوا	من	العمل	ما	 ال�صـــيء	وَمِلْلت	منـــه	اإذا	�صئمته.ورجل	َملٌّ
لُّوا(	)4(. 	اأبدًا،	َمِلْلتم	اأو	مل	مَتَ لُّ لُّوا((	معنـــاه	اإّن	اهلل	ل	مَيَ 	حتى	مَتَ لُّ 	ُتطيقـــون	فاإن	اهلل	ل	مَيَ
ه.تقال	للرجل	الـــذي	يلتزم	احلق	قوًل	وعماًل،	فال	 ه:	�صوابهـــا:	َلِزٌم	َحدُّ )340( لِزْم َحــدرِّ
يخـــرج	مبنطقه	عن	حـــدود	الأدب،	اأو	ما	يحتاجه	املوقف	من	كالم،	ول	يعتدي	على	حقوق	
	: غـــريه	من	مـــال	اأو	عقار.	لزم:		يـــدّل	على	م�صاحبة	ال�صـــيء	بال�صيء	دائمـــًا(	)5(.واحَلدُّ
احلاجـــز	بني	ال�صيئـــي)6(.	)341( َلِزي: يقال:	فالن	َلِزي،	اأي	ُمَتيّقظ	وحري�س	وحافظ،	
ة،	وتقال	هذه	اللفظة	يف	معر�س	الّتزكية	له	باأّنه	ِثقة،	وُيعتمد	 ل	ُيْخـــَدع،	ول	يوؤخذ	على	ِغرَّ
ق	به.َتَلّزَز	 ه:	�صّده	واأل�صقه.	َلّز	به	ال�صيء:	َل�صِ عليـــه،	اأو	ل	َخوف	عليه.	وللمراأة:	لِزَية.وَلزَّ
ه	اإىل	بع�س)7(.	)342( َلِبيب: هـــو	العاقل	الذي	ُيدير	اأموره	 ال�صـــيء:	اجتمع	وان�صّم	بع�صُ
بلطف	وُح�صن	معاملة،	فيكون	له	الَقبـُـول		وُتْق�صى	حاجته	على	اأح�صن	وجه،	واأي�صر	طريق.	
ي	الَعْقل	ُلّبًا.	 	�صيء،	وهو	خال�صة	وما	ُيْنتقـــى	منه،	ولذلك	�ُصمرِّ وهـــي	َلِبيبة.)	اللُّب:	من	كلرِّ
ورجـــل	لبيب،	اأي	عاقـــل(	)8(.	)343( ْل�َساِنْه ُطْلــق: �صوابها:	ِل�َصاُنه	َطـِْلـــق،	وتقال	للرجل	
احة،	بحيث	يحلو	حديثه	ل�صامعيه.وتقال	اأي�صًا	 الذي	ي�صرت�صـــل	يف	احلديث	بطالقة	وَف�صَ
يف	َمْعِر�س	اخل�صومة،	مبعنى	ال�صماح	لأحد	اخل�صوم	بقول	ما	ي�صاء	من	ُحجج	ومدافعة،	
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ْخِلَية	والإر�صـــال.	يقال	 	علـــى	التَّ فـــال	ُيَقاطـــع	حتـــى	ينتهي	مـــن	كالمه.	وطلـــق:	وهو	يـــدلُّ
	اْنطلـــق	الرجل	ينطلق	انطالقًا.	ورجٌل	َطـِْلق	اللرِّ�صـــان	وَطـِليُقه.	وهذا	ل�صاٌن	طلق	ذلق(	)1(.	
يٌء	ِمنه	وتقال	ملن	ي�صدر	 ي ِمْنه:	هكذا	ينطقون،	وال�صواب:	ِل�َصاُنُه	ُمَترَبرِّ )344( ْل�َسانْه ِمْتَبرِّ
	منـــه	الكالم	القبيح،	فـــكاأّن	ل�صانه	ُيعلن	الرباءة،	ف�صاحبه	هو	مـــن	يوجهه	للقول	القبيح.
ْيـــــن	والعيب	 )	َبــِرَئ	فــــالن	من	فـــالن	بــراءة:	تبـــاعــد	وتخـــلـــّى	عــنـــــه.	وَبـــريء	من	الــــدَّ
:	َبِرَئ،	فهو	َبـــريٌء()2(.	)345( َلِطيف: يقال:	 والتهمـــة:	َخَل�س	وخال،	فهو	باريء.	وَبُروؤَ
َغر	 	على	�صِ 	على	ِرْفٍق	ويدلُّ د.ولطف:	يدلُّ فالن	لطيف؛	اأي	يتعامل	برفق	ولني	ومداراة	وَتَودُّ

فق	يف	العمل	؛	يقال:	هو	لطيٌف	بعباده،	اأي	رءوف	رفيق(	)3(. يف	ال�صيء.	فاللُّطف:	الررِّ
ٌع(،	اإذا	كان	َذكّيًا،	ُيح�صن	الحتيال	 ع	)	ُمَلكَّ  )346( َلِكيــع:	يقال:	فالن	َلِكيـــع،	اأو	ْمَلكَّ
ـــظ	الَفِطن،	الذي	ل	يوؤخذ	علـــى	ِغّرة.وتقال	للئيم	 ملنفعـــة	نف�صـــه	اأوغريه،	كما	تقال	للمتيقرِّ
الـــّدينء،	الذي	ُيَغالط	غريه،	ول	ياأنف	من	الو�صـــول	اإىل	غايته	عن	طريق	اللوؤم	والّدناءة.
	على	ُلـــوؤم	ودناءة.	منه	َلُكَع	الّرجل،	 وبذلـــك	تكـــون	لفظة	)	َلكيع(	من	الأ�صداد.ولكع:	يدلُّ
اإذا	َلـــوؤُم،	لَكاعة،	وهو	األَكع.	يقال	له:	يا	ُلَكع()4(.	ورجل	اأْلَكع	وُلَكٌع	ولكيع:	لئيم	َديِنٌء،	وكل	
اح:	تقال	للُمتيقظ	الذي	ُيدرُك	بالّنظر	وال�صمع	ما	 ذلك	يو�صف	به	احَلِمُق(	)5(	)347( َلـمرَّ
يجـــري	حوله،	ويحاول	اأن	ل	تفوته	الكلمة	والإ�صـــارة،	مع	قدرته	على	قراءة	تعابري	الوجه.
اح:	 ْظَرة	بالَعَجَلة.	وَبْرٌق	لِمـــٌح	ومَلُوح	ومَلّاح.	واللُّمَّ َظر.	واللَّْمَحُة:	النَّ )	مَلَـــَح	اإليه:	اختل�ـــس	النَّ
اء:	يقال:	فالن	َله	الَبْي�صاء،	اأو:	)	الَبي�صاء	لفالن(،	 قور	الذكّية()6(.)348( َلُه الَبْي�سَ 	ال�صُّ
مة	ملـــن	قيلت	فيه،	وذلـــك	ب�صبب	 ـــاء(،	وكلهـــا	تعنـــي	املـــدح	وبـــراءة	الذرِّ اأو:	)	َراَيتـــه	َبْي�صَ
الِفعـــل	اجلميل	الـــذي	قام	به.	اأمـــا	البي�صاء	فهي	راية	مـــن	القما�س	الأبي�ـــس،	ُتْرَفع	فوق	
�صطـــح	املنــــزل،	اأو	ُيـــدار	بهـــا	يف	الأ�صـــواق	واملحافـــل،	ويق�صدون	بهـــا	التمجيـــد	والثناء	
	ملـــن	فعـــل	معروفـــًا،	ولهم	اأهازيـــج	تقال	حينـــذاك،	وتبقـــى	الّرايـــة	مرفوعة	لعـــّدة	اأيام.
	على	من	�صاأل	 ه:	�صوابها:	اهلل	َربُّنا	وَربُّه.كلمة	تقال	للتَّزكية،	وهي	ردٌّ َنا وَربرِّ )349( اهلل َربرِّ
عن	اأخالق	اإن�صان	ما.	)350( اهلل ِيثِني َعَلْيه: �صوابها:	ُيْثِني،	ب�صم	الياء.وتقال	للتزكية	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س	420. 	)1(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س420	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س250	. 	)3(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س264	. 	)4(
الل�صان	)	لكع	(	. 	)5(
الل�صان	)	ملح	(	. 	)6(
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والّدعـــاء	ملن	قّدم	معروفًا	اإىل	القائل	اأو	غريه.كما	تكون	لتف�صيل	رجل	على	اآخر،	اإذا	كان	
الأول	اأف�صل	من	الآخر.ويقال	اأي�صًا:	اهلل	يثني	على	فالن.	وال�صواب	يف	يثني	ال�صم	للياء	
الأوىل.	)351( َلَهبــة: اللرََّهبــُة:	�ُصْعلة	النار.	ويقال	عن	الرجل	وافر	الن�صاط	واحلركة	اأنه	
خان،	 َيْلَهـــب،	اأو	يقـــال	عنه:	مثل	اللََّهبـــة،	اأو	َلَهبة.ولهب:	ا�صتعال	النـــار	اإذا	خل�س	من	الدُّ

وقيل:	لهيُب	النار	حّرها.	قال	ال�صاعر:	
الـُمْلَهـــب)1( تــ�ــســمــُع مـــنـــهـــا، يف الــ�ــســلــيــق الأ�ـــســـهـــب ال�ســــرام  مـــثَل  معمعـــــة 

	�صيٍء	ارتفع	�صووؤُه	وملَع	ملعانـــــًا	�صديدًا	 واللََّهب:	َلـَهَب	الّنار.	تقول:	التهبت	التهابًا.	وكلُّ
ْرِبك  فاإّنـه	يقـــــال	فيه	ذلك.	واللَّهَب	واللَُّهــــاب:	ا�صتعــــال	الّنار()2(.	)352( َلْيْت ِمْن �سَ
ربـــك:	ِمْثُلك.	ميه:	مئة،	حيـــث	يهملون	الهمز	 ْرُبـــَك	مئة.�صَ ِمَيــه:	�صوابهـــا:	َلْيَت	ِمْن	�صَ
بيه	والنَّظري،	 ِريب:	ال�صَّ ي	بكرة	اأمثاله.)ال�صَّ كثريًا.وهي	كلمة	تقال	ملدح	الرجل،	مع	التََّمنرِّ

َرباء	واأ�صراب(	)3(.	 واجلمع	�صُ
)353( ما �َساَفْت َعْيِني ِمْثله:تقال	لتزكية	من	قيلت	فيه	ومدحه،	ول	ت�صّح	اإّل	اإذا	كان	
مـــن	اأهل	الف�صل.ومثلها	العبـــارات:	)	َما	ِفيه	ِمثله(	و	)	ما	يف	الّدنيا	ِمثل	فالن(	و	)	ماَله	
َمِثيـــل(	و	)	مـــا	�ِصفت	مثله(.	وِمثل:	كلمة	َت�ْصِوَيٍة.	يقال:	هـــذا	ِمْثله	كما	يقال	�ِصْبهه	و�َصَبُهه	
مبعنى.	والـَمَثُل	واملـَثـِيل:	كاملـِـْثل)4(.وعند	العرب	ما	مياثل	العبارات	ال�صابقة،	وهي:)	ما	يف	
	 ها: الَعنُّ ـــة	ِمثُل	فالن(	و	)	ما	َمَقَلْت	عيني	مثل	فالن(	)5(.	)354( ما ِعْنده فيمن َعنرَّ الرَبيَّ
للخيـــل،	اأي	َمْن	ُيَرو�صها	وَي�ْصُل�س	لـــه	قيادها	)	ِعَنانها(	من	الفر�صان.وتقال	ملدح	ال�صجاع	
املقـــدام،	وتكون	يف	مقـــام	التحدي	بلفظ	)	ما	ِعْندي...(.ويقـــال:	اأْعَنْنُت	الَفَر�س:	جعلت	
	: 	وَيُعنُّ 	َيِعنُّ :	ظهر	اأمامك.	وَعنَّ 	ال�صيء	َيِعـــنُّ ْنُته:	حب�صته	بعنانه(	)6(	)	َعنَّ لـــه	ِعَنانًا.	وَعنَّ
	 قُّ (	)7(.		)355( َما ِفيه َطّق: من	معاين	)	طـــق(	يف	منطقة	ع�صري:	ال�صَّ 	وَعَر�ـــسَ �ـــسَ اْعرَتَ
يف	اجلـــدار،	وال�صرب	ب�صيء	�صلـــب	على	�صيء	اآخر	مثله،	واإن	�صوعـــف	قيل:	َطْقَطق،	اأي	
ّوت،	ومنه	قالوا:	الَطْقَطَقة،	وهي	اجللبة	والأ�صوات	املختلطة،	اأو	�صوت	ت�صاقط	الأ�صياء	 �صَ

الل�صان	)	لهب	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س214	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س539	. 	)3(
الل�صان	)	مثل	(	. 	)4(

الزاهر،	الأنباري،	جـ2،	�س102،	�س126	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س19	. 	)6(

الل�صان	)	عنن	(	. 	)7(
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ال�صلبـــة	اأو	املعدنية	بع�صها	فـــوق	بع�س،	اأو	�صوت	�صرب	الدفـــوف	والّطبول،	ونحو	ذلك.	
ومـــن	ذلك	اأخذوا	)	الّطـــّق(	مبعنى	اجَلْرح	لل�صاهد	حني	التقا�صـــي،	وكذلك	فيمن	يف�صد	
ر(.	ما	فيه	َطّق:	كلمة	ُيزّكى	بها	 اجتمـــاع	القوم	وحم�صرهم	فيقولون:	)	فالن	َطّق	املـَْح�صَ
ال�صاهـــد،	بعدم	وجود	اأي	عيب	مينعه	من	تاأدية	ال�صهـــادة.)	طق:	حكاية	�صوت	حجر	وقع	
وَّت،	اأو	َكُر	 ـــّوت	اأو	�ُصِمع	له	�صوت	َطـــْق.	َطْقَطق:�صَ علـــى	حجـــر(	)1(.	)	َطّق	َيِطّق	َطّقًا:	�صَ
َرة:	تقال	ملدح	من	قيلت	فيه،	ُتفيد	عدم	ح�صول	 �صوته،	اأو	َتَفْرقع(	)2(	.	)356( َما ِفيه َق�سْ
ور	اأو	 ْق�ـــس	اأو	الق�صـــور	فيما	قام	به	قوًل	اأو	ِفْعاًل.وقد	تكـــون	رّدًا	على	من	اّتهمه	بالُق�صُ النَّ
رت	عنه	ُق�صورًا:	َعَجزت.	 رُت	يف	الأمر	تق�صريًا،	اإذا	توانيت.	وَق�صَ ْق�س.ويقـــال:	َق�صَّ النَّ
واأق�صرَت	عنه،	اإذا	نزعَت	عنه	واأنت	قادر	عليه.وكل	هذا	قيا�ُصه	واحد،	وهو	اأّل	يبُلَغ	مدى	
ر َلَها:تقال	للرجل	الذي	ُيح�صن	التخلُّ�س	مما	وقع	فيه	 ال�صيء	ونهايته(	)3(.	)357( َما ِيَدورِّ
ل	لأي	اأمر	من	اأموره	واأمور	 بالقول	اأو	الِفْعل،	وتقال	اأي�صًا	للًفِطن	الذي	ياأتي	مبا	فيه	الَف�صْ
غريه،	ويف	ذلك	املدح	له	بالِفْطنة،	اأّما	اإذا	كان	من	قيلت	فيه	ِمن	اأهل	ال�ّصّر	والف�صاد	فهي	
للـــّذم	له	والتحذير	منه.ويقال:	َداَر	َيـــُدور	َدَورانًا(	)4(.ودار	َيُدور:	طـــاَف	حول	ال�صيء)5(.		
)358( َمــا َي�ْسَمع ُقْطــَرة:	تقال	للرجل	ال�صجاع	املقدام،	واأّنه	ل	ياأَبه	باأحد.ومل	اأجد	اأ�صاًل	
يف	لفظـــة	)	قطـــرة(	اإّل	ما	جاء	يف	الل�صان	وهو:	)	الَقْطر:	املطر(	)6(ويف	الو�صيط:	)	َقَطر	

املاء(	)7(		والّدمع	وغريهما	َيْقُطر	َقْطرًا	وَقَطَرانًا	وُقطورًا:	�صال	َقْطَرًة	َقْطرة(.
فهـــل	اأخذوا	ذلك	مـــن	�صوت	َقْطر	املطر،	واأّن	هذا	الرجل	ل	ي�صمع	هذا	الَقْطر،	اأي	ل	
َنج(	ولي�س	به	 امم	عنـــه،	فهم	يقولون	لل�صجاع	)اأ�صـــّم(	اأو	)	اأ�صْ ياأبـــه	لـــه،	من	قبيل	الّت�صَ
�صمـــم،	اإمنـــا	�صبهوه	بالأ�صم	الـــذي	ل	ي�صمع،	فال	توؤثر	فيه	الأ�صـــوات	املعار�صة،	ول	يلوي	
علـــى	�صيء.		)359( َمــا ُيْعُقْلَها اإل �َسايب:	ال�صـــواب:	َيْعِقُلها.وتقال	حينما	يعجز	ال�صباب	
ّن،	ويقوم	بهذا	الأمر	بكل	ُي�صر.وقد	 عن	القيام	باأمر	من	الأمور،	فيح�صرهم	اأحد	كبار	ال�صرِّ
ن	بعمل	مـــن	الأعمال	ل	ُيتوقع	منه	لكرب	�صّنه.وقد	�صاألت	 تقـــال	ابتداء	حني	يقوم	كبري	ال�صرِّ

الل�صان	)	طقق	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س566	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س96. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س	3100 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س302	. 	)5(
الل�صان	)	قطر	(	. 	)6(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س750	. 	)7(
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بع�ـــس	كبار	ال�ّصن	عن	لفظة	)	يعقلها(	هل	هـــي	مبعنى	َعْقل	اجَلَمل	بالِعَقال	ليبقى	باركًا،	
اأم	مـــن	الَعْقـــل	مبعنى	التمييـــز	والإدراك،	فلم	اأجد	منهـــم	رّدًا	�صافيًا.ولعل	الأ�صل	هو	من	
َعْقـــل	اجلمل،	ثـــم	تو�صعوا	فيها	مبا	ينا�صب	احلال. )360( َماِهر:	هو	احلاذق	املــُـــْتـقن	يف	
عمله	اأو	ِمْهَنته	من	�صناعة	وزراعة	ونحوهما،	وتقال	اأي�صًا	يف	الِعْلم،	فيقال:	طالب	ماهر؛	
)	َراِعـــي	ِمْهَرة(	اأي	�صاحب	حرفة	يف	ال�صناعة	اأو	الزراعـــة،	وامِلْهَرة:	امِلْهَنة،	اأو	احِلْرفة،	
)الـَمــَهـارة:	احِلـْذق	يف	ال�صيء.	واملـَــاِهُر:	احلــاذق	بكل	عمل،	واأكر	مــا	يو�صف	به	ال�ّصابح	
املـُِجيد،	واجلمع	َمَهَرة(	)1(.)	َمَهَر	ال�صيء:	اأحكمه	و�صار	به	حاِذقًا.	فهو	َماِهر)2(.	ويقال:	
ناعة	وغريها(.	)361( ْمَباَرك:	يقال:	رجل	ْمَباَرك	)	ُمَباَرك(،	 َمَهـــر	يف	الِعْلم،	ويف	ال�صّ
وك،	اأو	َبَرَكة.وكلهـــا	مبعنى	التفاوؤل	به،	اأو	التزكيـــة	له	باخلري	والف�صل،	وهي	تقال	 اأو	َمـــرْبُ
يـــغ	املذّكرة	واملوؤنثـــة	من	الأ�صماء	 وكة،	وبركـــة،	وهي	بجميع	ال�صّ للمـــراأة:	ُمَباركـــة،	وَمرْبُ
يك:	 كة:	الَكْرة	يف	كل	خري.والتَّرْبِ َماء.	والرَبَ يادة	والنَّ َكة:	من	الزرِّ الّدارجة	يف	ع�صري.والرَبَ
عـــاء	لالإن�صـــان	اأو	غـــريه	بالربكـــة(	)3(.	)362( َمْبُخ�ت:	يقـــال:	فالن	َمْبُخـــوت	؛	اإذا	 الدُّ
	. زق،	اأو	ح�صـــل	على	ُبْغَيته	باأدنى	و�صيلة.ويقال:	رُجل	بخيٌت:	ذو	َجدٍّ تهّيـــاأت	له	اأ�صباب	الررِّ
	يف	كذا	اأي	ذو	َحّظ(	)5(.ويف	احلديث:	))	ل	 واملــَْبـُخوت:	املجدود(	)4(.ويقال:	فالٌن	ذو	َجدٍّ
ينفع	ذا	اجلد	منك	اجلّد((	يقول	ل	ينفع	الذي	له	حظ	يف	الأمر	اإذ	اأردت	به	خريًا	اأو	�صّرًا	
ال،	هـــي:	اْبَداأ.ومن	ال�صور	التي	 ى:	َبـــّد،	بفتح	الباء	وت�صديد	الدَّ حظـــه(	)6(.	)363( ْمَبــدرَّ
ْيتك:	 ْه:	ابداأ	ِبه.َبّدنا:	ابداأ	بنا.َبدَّ ْحت	والت�صهيل	للهمز.َبّديِن:	ابداأ	ِبي	اأنا.َبدرِّ جرى	فيها	النَّ
َبـــَداأُْت	ِبَك.َبّداهـــم:	بداأ	بهم.ْمَبـــّدى:	ُمبتداأ	به،	اأي	ُمَقّدم	علـــى	غريه)7(.والأخرية	مبعنى	
ل. ل:	�صوابها:	ُمَتَجمرِّ التبجيل	والتقدير	لهذا	الرجل،	وذلك	لَقْدره	ومكانته.	)364( ِمْتَجمرِّ
ل	على	فالن،	 اجلميـــل:	احَل�َصُن	من	الأقوال	والأفعـــال،	واخَلْلق	واخُلُلق،	يقال:	فالن	ُمَتَجمرِّ
وذلك	مبّد	يد	الَعْون	لـــه	بالعطاء،	والوقوف	اإىل	جانبه	وُن�صرته	بالقول	والِفْعل.واجَلَمال:	
ل:	َتكلُّف	اجلميل()8(. م�صـــدر	اجلميل،	واجلمال	احُل�صن	يكون	يف	الِفْعل	واخَلْلق.	والتََّجمُّ

الل�صان	)	مهر	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س896	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س230	.	الل�صان	)	برك	(	. 	)3(
الل�صان	)	بخت	(	. 	)4(
الل�صان	)جدد(. 	)5(

البارع،	القايل،	�س572	.	 	)6(
،	�س19	. تعا�صيب	اللغة	يف	منطقة	ع�صري،	حممد	بن	اأحمد	معربرِّ 	)7(

الل�صان	)	جمل	(	. 	)8(
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ِري،	اأي	ياأخذ	باأ�صباب	املـََدنّية،	اأي	خالف	 ر،	اأو	َح�صَ ر: يقال:	فالن	ُمَتَح�صرِّ )365( ُمـِــْتَح�سرِّ
اأ�صبـــاب	القرية	اأو	الباديـــة،	ول	اأرى	يف	ذلك	املدح	على	اإطالقه،	فالقرية	التي	كنا	نعرفها	
رًا	مـــن	املدينة	اليـــوم،	فقد	كان	اأهـــل	القرية	ياأكلون	 منـــذ	ن�صـــف	قرن	تقريبًا	اأكر	حت�صّ
ممـــا	يزرعـــون،	ويعمرون	منازلهـــم	باأيديهم،	ويقومـــون	بكل	ما	فيه	معا�صهـــم	وحياتهم،	
َر:	َتَخلَّـــق	باأخالق	اأهل	 �صَّ ُر:	خالف	الَبـــْدو.		وحَتَ 	وهـــذه	هي	احل�صـــارة	احلقيقية.واحَل�صَ
قــــّي	الِعْلمي	والفّني	والأدبي	والجتماعي	يف	 ارة:	مظاهر	الـرُّ احل�صـــر	وعاداتهم.	واحِلـَ�صَ
	احل�صـــر(	)1(.	)366( ِمْتَعــايف: تقال	للرجـــل	القوّي	يف	ج�صمه،	وال�صليـــم	من	الأمرا�س.
ه.	 حَّ ة	التاّمـــة.	عافاه	اهلُل	ُمَعافاة	وِعفاء	وعافية:	اأبـــراأه	من	الِعلل	واأ�صَ ـحَّ )	العافيـــة:	ال�صرِّ
	فالن	وَتَعْنَعَن:	 تعافـــى	فالن:	نال	العافيـــة(	)2(. )367( ِمْتَعْنِعن:	�صوابها:	ُمَتَعْنِعـــن.	َتَعننَّ
انت�صب	وهو	يف	اأح�صن	هيئة	يف	ج�صمه	ولبا�صه	وزينته،	ثم	َم�صى،	وتقال	لراكب	اجلمل	حني	
مييـــل	الراكب	اإىل	الأمام	واإىل	اخَللف	يف	حركة	َرِتيبـــة،	وذلك	بتاأثري	�َصري	اجلمل.وتكون	
ـَبْخرت	واخُلَيالء،	واإمنا	يظهر	 اللفظة	يف	احلالة	الأوىل	للمدح	والّذم،	فاإذا	كان	ل	يق�صد	التَّ
الزينة	واجلمال،	كما	َحّث	عليه	الإ�صالم،	فهذا	من	املدح،	اأما	اإذا	اأراد	التََّبْخرت	واخُلَيالء،	
فهذا	من	املذموم.اأما	احلال	الثانية	فلي�صت	للمدح	اأو	الّذم،	لأنها	خارجة	عن	اإرادة	راكب	
اجلمـــل.	)368( ِمْتَفائــل:	وهو	من	َيْظَهـــُر	الفرح	والبتهاج	يف	وجهـــه،	وهذا	مما	ل	َمْدح	
فيـــه،	واإمنـــا	تكون	للمدح	اإذا	كان	َمـــن	قيلت	فيه	دائم	التَّفاوؤل	قـــوًل	وِفْعاًل،	واإن	ح�صل	ما	
ُيكـــّدر	�صفوه،	وهذا	من	ال�صرب	والتجّلد.)	الفاأُْل:	قوٌل	اأو	ِفْعل	ُي�ْصَتْب�َصر	به،	وُت�َصّهل	الهمزة	
فيقـــال:	الفال(	)3(.	)369( ُمَتَفاِعل: الّتَفاُعل:	النغما�ـــس	يف	اأداء	العمل	بنف�س	را�صية،	
وُحـــّب	�صديد	لهذا	العمـــل،	كما	تقال	ملن	ي�صرت�صل	يف	كالمه	باندفـــاع	وحيوّية،	وين�صى	اأي	
اعتبـــارات	تتعلق	بـــاآداب	احلديث.)370( ُمـِـَتَفــاين:	وال�صواب:ُمَتَفـــاين.	هو	الذي	يبذل	
اأق�صـــى	جهده	يف	عمله	حتى	ي�صل	به	الأمر	اإىل	العناء	والتعب	والإرهاق.وتقال	ملن	ي�صعى	
يف	ِر�صـــا	وراحة	من	ُيحّب،	كوالديه،	وقرابتـــه،	واأ�صحابه،	ول	يّدخر	جهدًا	اأو	ماًل	يف	هذا	
ال�صـــاأن.)	َفِنَي	يف	ال�صيء:	اندمج	فيه	وبذل	غاية	جهده.	َتَفاَنى	يف	العمل:	اأجهد	نف�صه	فيه	

حتى	كاَد	َيْفنى(	)4(.	

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س180	. 	)1(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س618	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س677	. 	)3(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س710	. 	)4(
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)371( ِمْتَقــاِرب: وتقـــال	ملـــن	ل	َيَتَعـــاىل	اأو	يتكـــرّب	على	غـــريه،	وهذا	مـــن	الّتوا�صع.
وتقـــال	اأي�صـــًا	ملـــن	ُيبـــدي	ت�صاحمـــًا	اأو	ت�صاهـــاًل	مـــع	خ�صمه	حـــني	ي�صعى	اأهـــل	الإ�صالح	
�س:	وهـــو	�صاحب	املعرفة	 	علـــى	ِخـــاَلف	الُبعـــد(	)1(.	)372( ِمْتَمررِّ بينهمـــا.	وقـــرب:	يدلُّ
اِر�س.ومر�س:	 اِر�س،	وهم	ينطقونهـــا:	مِمَ واخِلـــرْبة	يف	عملـــه	اأو	ِحْرفته.ويقال	اأي�صـــًا:	مُمَ
�س	 ـــي	لَتَمرُّ ة	وُقـــّوة.	منـــه	املـَــَر�ـــس:	احَلْبـــل،	�صمرِّ ـــِة	�صـــيء	ل�صـــيء	ب�ِصدَّ امَّ 	علـــى	ُم�صَ يـــدلُّ
ُقـــواه	بع�صهـــا	ببع�س.	ورجـــٌل	َمِر�ـــٌس:	ذو	َجَلـــٍد(	)2(.وَماَر�َس	ال�صـــيَء	ِمَرا�صـــًا	ومُمار�صًة:	
ب	عليه(	)3(.	 �ـــس	بال�صيء:	تـــدرَّ ــرَّ 	الأمور	والأعمـــال.	ومَتَ ـــُه	وزاولـــه.	يقال:	َماَر�ـــسَ 	عاجَلَ
)373(ِمْتَيــاِدي:	�صوابهـــا:	ُمَتَياِدي.يقـــال:	هذا	ال�صيء	على	َيـــَداك،	اأي	يف	ُمَتناول	َيدك،	
اأو	هـــو	ممـــا		ُيَنا�صبك.	وفالن	ِمْتَيـــاِدي،	اأي	�صهل	يف	تعامله،	فهو	مييـــل	اإىل	املطاوعة	لك	
ْلب	يف	قوله	اأو	ِفْعله،	ول	ُيخ�صـــى	عليه،	وهو	املـُراد	 والنقيـــاد)4(.		)374( َمِتــني:	َقـــِوّي	و�صُ
ُلَب	 	من	كل	�صيء:	ما	�صَ ِمني	املعروف	عندهم	اأي�صًا.واملـنَْتُ بهـــذا	املعنى	هنا،	ل	مبعنى	ال�صَّ
	.)5(	) ْلب.وَوَتـــٌر	َمِتني:	�صديـــد.	واملتني	من	كل	�صـــيء:	الَقِويُّ 	�صُ :	َقِويٌّ 	َظْهـــره.	ورجل	َمـــنْتٌ
)375( ْمَثاِبــر:	وهـــو	املواظـــب	يف	درا�صتـــه	اأو	عملـــه	ونحـــو	ذلك.واملـُـَثاَبرة	علـــى	الأمر:	
	املواظبـــة	عليه.	واملثاَبرة:	احِلْر�ـــس	على	الِفعل	والقول	ومالزمتهمـــا.	وثاَبَر	على	ال�صيء:	
ف:	هو	من	َنـــال	ِق�صطًا	وافرًا	 واظـــب(	)6(.وَوَظـــَب	الأمر:	لزمه	وداومـــه(	)7(.	)376( ُمَثقرَّ
ـــف،	وال�صواب	 مـــن	الِعْلم	واملعرفـــة،	ول	ي�صل	اإىل	درجـــة	الَعامِل.وينطقونهـــا	اأي�صًا:	ْمَثقَّ
	بال�صـــم.)	َثِقْفـــُت	هـــذا	الـــكالَم	مـــن	فـــالن.		وذلـــك	اأن	ي�صيـــب	ِعْلـــَم	ما	ي�صمعـــه	على	
َعلُّم()9(. ا�صتـــواء(	)8(.وَثِقَف	ال�صيء:	َحَذَقـــه	وفِهَمه.	ويقال:	َثِقَف	ال�صيء	وهـــو	�ُصْرعة	التَّ
	والثَّقافة:	الُعلوم	واملعارف	والفنون	التي	يطلب	احِلذق	فيها(	)10(.	)377( ِمْثِل احَلَيا:	ينطقون	
)	ِمْثـــُل(	بك�صـــر	الـــالم،	وال�صـــواب	ال�صّم.وتقـــال	للقـــاِدم	اأو	ال�صيـــف،	وذلـــك	علـــى	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س80	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س310	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س869	. 	)3(
،	�س149	. تعا�صيب	اللغة	يف	منطقة	ع�صري،	حممد	بن	اأحمد	معربرِّ 	)4(

الل�صان	)	منت	(	. 	)5(
الل�صان	)	ثرب	(	. 	)6(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1054	. 	)7(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س383	. 	)8(

الل�صان	)	ثقف	(	. 	)9(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س98	. 	)10(
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	�صبيـــل	التفـــاوؤل	بوجوده،	اأو	مبـــا	يجلبه	من	هدايـــا	ونحـــو	ذلك.ومثلها:	)	ِمْثـــل	املـََطر(.
ازل	مـــن	ال�صماء(	)2(.	 	به	حيـــاة	الأر�س()1(.ومطـــر:		الَغْيث	النَّ 	)	ي�صّمـــى	املطـــُر	َحيًا	لأنَّ
ة	اجللد.كما	 هانة،	يف	البيا�س،	وِرقَّ َهاَنــة:	يقال:	فالن،	اأو	فالنة	مثل	الدرِّ )378( ِمْثــُل الدرِّ
هان:	 	على	ِلنٍي	و�صهولة.	والدرِّ هان	يف	النزلق.ودهن:	يدلُّ 	تقال	للمخادع،	على	الت�صبيه	بالدرِّ
اَعة:	تقال	ملـــن	يلتزم	مبواعيده	بدّقة.وتقال	للمواظب	 مـــا	ُيْدَهُن	به(	)3(.)379( ِمْثُل ال�سرَّ
ْيــف:	تقـــال	للرجـــل	احلـــازم	يف	قولـــه	وِفْعلـــه،	اأو	 واملنتظـــم	يف	عملـــه.	)380( ِمْثــُل ال�سرَّ
يف،	 	على	امتـــداٍد	يف	�صـــيء	وُطـــول.	ال�صَّ امل�صتقيـــم	علـــى	طريـــق	ال�صالح.و�صيف:	يـــدلُّ
ـــي	بذلك	لمتـــداده(	)4(.	)381( ِمْثُل الَعاِفية:	تقال	للرجـــل	اأو	املراأة،	مبعنى	ح�صول	 �صمرِّ
ال�صّحـــة	وال�صعـــادة	بوجود	هذا	ال�ّصخ�ـــس،	حُل�ْصن	ع�صرتـــه،	وطيب	اأخالقـــه،	وَدَماثته.
ه.	 حَّ ـــة	التاّمة.	عافاه	اهلُل	ُمَعافـــاة	وِعَفاء	وعافية:	اأبراأه	مـــن	العلل	واأ�صَ حَّ والَعاِفَيـــُة:	ال�صرِّ
تعافـــى	فالن:	نـــال	العافيـــة(	)5(.	)382( ِمْثــُل املِيــل: املـِيل:	ميـــل	املـُـْكَحلـــة	التي	يو�صع	
فيهـــا	الُكْحـــل،	ثم	يوؤخذ	بهذا	امليـــل،	وتكحل	به	الَعـــنْي،	وهو	اأداة	من	املعـــدن	ي�صل	طوله	
اإىل	نحـــو	)	10�صم(.تقـــال	اأي�صـــًا	للرجل	اأو	املـــراأة،	يف	ال�صتقامة	علـــى	احلق،	وتقال	ملن	
ْحَلة:	تقال	للرجـــل	اأو	املراأة،	يف	 يتقيـــد	بالأنظمـــة،	اأو	املواظب	يف	عملـــه.)383( ِمْثــُل النرَّ
الن�صـــاط	واخِلّفـــة	يف	احلركة	والعمل.والّنْحل:	ُذباب	الَع�َصـــل،	واحدته	َنْحَلة(	)6(.	)384( 
م.وتقال	ملن	يخاطـــر	بنف�صه،	وتكون	للمدح،	اإذا	كانت	 اِزف،	بال�صّ ــاِزف: �صوابها:	جُمَ جْمَ
املخاطرة	لإنقـــاذ	اإن�صان	من	الَغرق	اأو	احلريق	ونحو	ذلك.وتكون	للذم	ملن	يخاطر	بنف�صه	
	فيمـــا	ل	منفعة	فيه.	)	َجازَف	بنف�صه:	خاَطَر	بها.	وجـازَف	يف	كالمه:	اأر�صــله	اإر�صاًل	على	
اِمل:	�صوابها	�صم	امليم	الأوىل.وتقال	للمدح	اإذا	كان	من	قيلت	 غري	روّية(	)7(.	)385( جْمَ

فيه	يريد	اخلري	وال�صالح،	من	حيث	بقاء	املوّدة،	وعدم	اخلالف،	مع	طيب	نف�صه.
وتكـــون	للّذم	اإذا	كانـــت	املجاملـــة	مبعنـــى	املخادعه.واملـَُجاَملة:	املـَُعاملـــة	باجلميل.	
والـُمَجامـــل:	الذي	يقدر	على	جوابك	فيرتكة	اإبقاًء	على	َمَوّدتك.	واملـَُجاِمل:	الذي	ل	يقدر	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س122	. 	)1(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س332	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س308	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	121	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س618	. 	)5(

الل�صان	)	نحل	(	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س121	. 	)7(
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ِفه	الإخاء	 على	جوابك	فيرتكه	وَيْحِقد	عليك	اإىل	وقت	ّما.	وجاَمَل	الّرجَل	جماَملة:	مل	ُي�صْ
َتِهـــد،	ب�صم	امليم.وتقال	للمواظب	 َتِهد:	�صوابها:	جُمْ وما�َصَحه	باجلميـــل(	)1(.)386( جِمْ
والدائـــب	يف	عمله،	كما	تقال	ملـــن	ي�صعى	يف	خدمة	غريه	مبالـــه	ونف�صه.واجُلْهُد:	الّطاقة.	
ب،	 ررِّ ب: �صوابهـــا:	جُمَ ررِّ والجتهـــاد	والّتجاهـــد:	بذل	الُو�صـــع	واملجهـــود(	)2(.	)387( جْمَ
ب�صـــم	امليم.وتقال	ل�صاحب	اخِلـــرْبة	واملعرفة،	الذي	مار�س	احليـــاة،	فعرف	ما	فيها	من	
املنفعـــة	اأو	امل�صّرة،	وبذلك	ُيعّد	ممن	ُتْطلب	م�صورتـــه	وراأيه.والتَّْجِرَبُة:	الختبار	َمّرة	بعد	
اِبي: �س�ابها:	�صم	امليم.يقال:	فالن	ُيحاِبي	فالنًا،	اإذا	مال	اإليه	 اأخـــرى(	)3(.	)388( حْمَ
اأو	معـــه،	�صـــواء	على	احلّق	اأم	الباطل،	فـــاإن	كان	يف	احلق،	فذلك	من	املـــدح،	واإن	كان	يف	
الباطل	فذلك	من	الّذّم.)	قولهم:	َحاَبى	فالن	فالنًا:	مال	اإليه	وات�صل	به،	اأُخذ	من:	َحِبَي	
اِفظ:�س�ابها:  ال�ّصحـــاب،	وهـــو:	ال�ّصحاب	الذي	يدنو	بع�صـــه	من	بع�ـــس(	)4(. )389( حْمَ
�صـــم	امليم.تقـــال	للرجـــل	املـُلتـــزم	ب�صرائـــع	الإ�صـــالم	على	الوجـــه	ال�صحيح،	كمـــا	تقال	
	للحري�ـــس	املـُـَتيّقظ	يف	رعاية	اأهلـــه،	اأو	ماِله.ويقال:	وحافظ	على	ال�صيء:	واظب	عليه)5(.	
)390( حَماِيــد:	�صوابهـــا:	�صـــم	امليم.تقـــال	للرجل	الـــذي	ل	يدخل	يف	اأي	خـــالف	ين�صاأ	
بـــني	طرفـــني،	فال	مييـــل	اإىل	اأي	طرف	؛	وهذا	من	املـــدح	اإذا	كان	دخوله	لـــن	ُيفيد	�صيئًا،	
اأمـــا	اإذا	كان	ِحَياده	مـــن	قبيل	ال�صكوت	عن	قول	احلق،	وطلـــب	ال�صالمة	فذلك	من	الّذم.
	عنه	خوفـــًا	واأَنَفة(	)6(.)	احِلَياد:	عـــدم	امليل	اإىل	اأي	 دَّ والرجـــل	يحيـــد	عن	ال�صـــيء	اإذا	�صَ
ُب�ك: تقال	ملن	ُيجيد	القول	اأو	الِفْعل،	يف	 طـــرف	من	اأطراف	اخل�صومة(	)7(.	)391(  حَمْ
اإتقـــان	ونظام،	بحيث	ل	ُيبقي	لغريه	جمـــاًل	للقول	اأو	الِفْعل.وتقال	اأي�صًا	للمتنا�صق	اأع�صاء	
اجل�صم.وحبـــك:	وهو	اإحكام	ال�صـــيء	يف	امتداد	واّطراد.	يقال	بعرٌي	حمُبـــوك	الَقَرى،	اأي	
	الإزار،	وهـــو	قيا�ـــس	الباب()8(.واملـَْحُبوُك:	 قويُّـــه.	ومـــن	الحتبـــاك	الْحِتَباء،	وهـــو	�صـــدُّ
:	َفْرك	اأو	ك�صط	ال�صيء	 ْتَحت:	�صوابها:	ب�صم	امليم.احَلتُّ الـُمْحَكـــُم	اخَلْلق)9(.	)392( حْمَ

الل�صان	)	جمل	(	. 	)1(
الل�صان	)جهد(. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س114	. 	)3(
الزاهر،	الأنباري،	جـ1،	�س496،	جـ2،	�س49	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س184	. 	)5(
الل�صان	)	حيد	(	. 	)6(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س209	. 	)7(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س130	. 	)8(

الل�صان	)	حبك	(	. 	)9(
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ات	ت�صمى	احُلــَتـــات	اأو	احَلــَتاِحـــت،	مفردها	َحـّتة. الياب�ـــس	حتـــى	يت�صاقط	على	�صـــكل	ذرَّ
ْتَحت:	لفظة	تقال	للمم�صوق	القامة،	اأو	 ْتحتت:	َت�صاقطت	اأوراقها.حُمَ وَحـتَّت	ال�صجـــرة	وحَتَ
ْرَعـــة،	اأو	اخِلّفة،	اأو	 الق�صـــري،	كاأّنه	ُحـــّت	منه	ال�صيء	الزائد.وهـــي	هنا	للمدح	مبعنى	ال�صُّ
اّت	ال�صيء:	تناثر.	واحَلــــتـَّة:	الَق�ْصَرة،	والِقْطَعة	 ْرعة)1(.	وحَتَ هن.واحَلْتَحَتُة:	ال�صُّ توّقـــد	الذرِّ
رَتِف:	�صوابها	�صم	امليم.الحرتاف	 من	ال�صيء،	والعامة	يك�صرون	احلـــاء	)2(.	)393( حِمْ
واحَلَرافـــة:	ُمزاولـــة	العمل،	اأو	القـــول،	اأو	الكتابة،	اأو	الَفّن	ونحو	ذلـــك،	على	درجة	عالية	
ن،	ِوْفق	القواعد	وال�صوابط	والأ�صول	املعروفة،	فهو	حُمرتف،	ِخالف	 ـَمكُّ مـــن	الإتقان	والتَّ
انع.	 ُف:	ال�صّ يف،	وهو	املــُـــْتقن	واملتمّكن	يف	مهنته	ونحو	ذلك.واملـُــْحرَتِ الهاوي.ويقال:	ِحررِّ
يف	يف	 ناعة.	وقيل:	الحرتاُف	الكت�صـــاب	اأّيًا	كان(	)3(.ويقـال:	فــــالن	ِحررِّ واحِلْرَفـــة:	ال�صرِّ
م:  ر،	والعامة	تفتـــح	حـــاءه،	وهي	لفظة	موّلـــدة(	)4(.	)394( حْمرَتَ كـــذا:	ذو	ِحـــْذق	وَب�صَ
تقـــال	ملن	لـــه	َمنـزلة	رفيعة	؛	�صواء	باأخالقه	الفا�صلـــة،	اأم	ملكانته	الجتماعية،	اأم	ملن�صبه	
َمُه:	َكّرمه.	 الوظيفـــي،	اأو	لِكرَب	�صّنـــه	؛	وكل	ذلك	يوؤّدي	اإىل	مهابة	تفر�س	الحرتام.)	اْحرَتَ
ْحَبة	اأو	نحو	ذلك.	واحُلْرَمة:	املهابة()5(.	 احُلْرَمـــُة:	ما	ل	يحّل	انتهاُكه	من	ِذّمة	اأو	َحـــّق	اأو	�صُ
�ِسن:	�صوابها	�صم	امليم.	تقال	ملن	ُيقابل	الإ�صاءة	بالإح�صان.كما	تقال	ملن	ميّد	 )395( حِمْ
�صوان	 يـــد	الَعـــْون	للمحتاج،	من	مـــال	اأو	منفَعة،	ول	يرجـــو	من	وراء	ذلك	اإّل	املغفـــرة	والررِّ
�ُس�م:  �َصان)6(.	)396( حَمْ �ِصـــن	وحِمْ 	الإ�صاءة.	ورجل	حُمْ دُّ مـــن	اهلل	تعاىل.	والإح�صان:	�صِ
لـــه،	اأو	مكانته،	فال	ُيْنتق�س	قـــدره	بالقول	 ل	؛	وذلـــك	لف�صْ تقـــال	ملـــن	ُي�ْصتحى	منـــه	اأو	ُيَبجَّ
اأو	الِفْعل.)َح�َصـــَم	فـــالٌن	َيْح�ِصم	ُح�صومًا:	انقب�ـــس	وا�صتحيا.احَت�صـــَم:	ا�صتحيا.	احِل�ْصَمة:	
ب،	الذي	مار�س	 ــك:	�صوابهـــا	�صّم	امليم.تقـــال	للعاقل	املـُـجـــررِّ نرَّ احليـــاء(	)7(.	)397( حْمَ
احلياة	بجميع	تقلباتها،	فاأ�صبح	�صاحب	حكمة	ومعرفة،	يعرف	من	خاللها	ما	فيه	املنفعة	
ـــرر،	ويكـــون	بذلك	ممن	ُتطلب	م�صورتـــه.)	حّنكته	التَّجاُرب،	ورجـــٌل	حُمَتَنك	وهو	 اأو	ال�صّ
ـــر	بالأمور.	 ــّن	والتجـــربة	والَب�صَ 	التَّناهـــي	يف	الأمر	والبلوُغ	اإىل	غايته()8(.	واحُلــْنَكُة:	ال�صرِّ

الل�صان	)	حتت	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س154	. 	)2(

الل�صان	)	حرف	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س167	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س169	. 	)5(

الل�صان	)	ح�صن	(	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س176	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س111	. 	)8(
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ِل�ــس:	�صوابهـــا	�صم	امليم.تقال	ملن	َيظهر	منه	الوفـــاء	واحُلّب	قوًل	وعماًل،	ول	 )398( خِمْ
ِمر	احِلقد	والِغّل.وتقال	اأي�صًا	للنا�صح	الذي	يريد	اخلري	وال�صالح	لغريه.وخل�س:	وهو	 ُي�صْ
َفاه	 َتْنِقيُة	ال�صيء	وتهذيُبه.	يقولون:	َخلَّ�صُته	من	كذا	وَخَل�َس	هو(	)1(.)	اأْخَل�َس	ال�صيء:	اأ�صْ
(	)2(.	)399( ِمدٍّ وايف:	ال�صواب	يف	 ُه:	�صافاُه.	ويقال:	خال�صه	الُودَّ اه	من	�َصْوبه.	وخاَل�صَ 	وَنقَّ
(	�صم	امليم،	واملـُـــّد:	امِلكيال	املعروف.وهي	كلمة	ا�صطالحية،	تقال	للرجل	الّثَقة،	اأو	 )	ُمـــدٌّ
يء،	 �صاحب	الأخـــالق	الفا�صلة،	وهي	تت�صمن	معنـــى	التزكية	اأي�صًا.ويقـــال:	اأْوَفيُتَك	ال�صَّ
:	الكثري	الوفـــاء،	والذي	ياأخذ	احلّق	وُيعطي	احلق(	)4(.	 ْيَتـــه	اإّياه	وافيًا(	)3(.والَويِفُّ اإذا	َق�صَ
ــر:	�صوابها	�صـــّم	امليم.تقال	ملن	ُيح�صن	القيام	باأمـــوره	الجتماعية	واملالية،	 )400( ْمَدبرِّ
وينظـــر	اإىل	عواقـــب	ذلـــك،	فيحتاط	مما	قـــد	يوؤثر	على	هـــذا	التدبري.	وتقـــال	اأي�صًا	ملن	
ر	الإن�صان	اأْمَره،	وذلـــك	اأنَّه	ينُظر	اإىل	 ْدبـــري:	اأْن	ُيَدبرِّ َيـــرَتّوى	يف	كالمه	قبـــل	ُنْطقه	به.والتَّ
َر	الأمـــر	وتدبَّره:	نظـــر	يف	عاقبته(	)6(. مـــا	ت�صـــري	عاقبُته	واآخُره،	وهـــو	ُدُبـــره(	)5(.)	َدبَّ
ة	تعرتي	املرء	عند	 هول	واحَلرْيَ َه�س:	حالة	من	الذُّ )401( ِمْدِه�س:	�صوابها	�صم	امليم.الدَّ
ه	مـــن	النا�س	والأ�صيـــاء،	ول	�صيما	ما	يفوق	خيالـــه	وَت�صوُّره. نظـــره	اإىل	مـــا	ُيعجبه		وَي�صرُّ
ينة،	كما	تقال	ملن	هو	غاية	 	وتقال	لفظة	)ُمْده�س(	ملن	كان	غاية	يف	اجلمال	واللبا�س	والزرِّ
َه�س:	 	من	فنون	العلـــم	والأدب.	والدَّ يف	ُح�صـــن	الأداء	لعلمـــه،	اأو	يف	درا�صتـــه،	اأو	يف	اأي	َفنٍّ
(	)7(	ويقال:	ُدِه�َس،	اإذا	ُبِهت،	وَدِه�َس	 َهل	والَوَله.	وَدِه�َس	الّرجل:	حَتريَّ ذهاُب	العقل	من	الذَّ
ة.	فاأمـــا	الُبْهَتان	فالكـــذب(	)9(.)402( ُمـِْرَتــاح: ينطقونها	 َدَه�صـــًا(	)8(.والَبْهَتة:	احَلـــرْيَ
اَحة:	ويكون	ذلك	ب�صبـــب	َرَغد	الَعْي�س،	 م.الرَّ بال�صـــّم	اأو	الك�صـــر	يف	امليم،	وال�صـــواب	ال�صّ
ات،	وتقال	اأي�صًا	مبعنى	راحة	البال	والفرح	ملن	�صعى	يف	اإ�صعاد	غريه،	 �صَ وعدم	وجود	املـَُنغرِّ
ُجـــل،	اإذا	رجعت	اإليه	َنْف�ُصه	بعد	 اأو	تخّل�ـــس	مـــن	َمْظَلَمة	َظَلَم	بها	غريه.ويقالك:	)اأراح	الرَّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س208	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س249	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س129	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1060	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س324	. 	)5(
)	الل�صان	)	دبر	(	. 	)6(
الل�صان	)	ده�س	(	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س307	. 	)8(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س307	. 	)9(
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	به()2(.	 الإعياء)1(.واأَراَح	فالٌن	فالنًا:	اأدخله	يف	الّراحة.	يقال	ارتاح	لالأمر:	َن�ِصط	و�ُصرَّ
تيب:	التَّْن�صيق	والتنظيم،	وُمراعاة	الأولويات،	 ْ )403( ْمَرترَّب:	�صوابها	�صم	امليم.الرتَّ
وو�صع	كل	�صيء	يف	مو�صعه	املنا�صب	له،	وهو	خالف	الَفْو�صى.ويقال:	فالن	ُمَرّتب،	اإذا	كان	
ق	كالمه	ثـــم	األقاه	بنظام،	اأو	كان	جيد	التنظيم	 َح�َصـــن	الهيئة	من	لبا�س	وزينة،	اأو	اإذا	َن�صَّ
ه:  بطًا	يف	مواعيده،	ونحو	ذلـــك	يف	جميع	اأموره.)404( ْمَرفرَّ ملنـزلـــه	واأثاثه،	اأو	كان	ُمْن�صَ
ه،	اإذا	كان	يح�صـــل	على	كل	ما	يرغب	فيه،	 فرِّ ه	وُمرَتَ �صوابهـــا	�صم	امليم.يقال:	فـــالن	ُمَرفَّ
مـــن	طعام	و�صـــراب،	ولبا�س	وزينة،	و�صكن،	ومرُكوب	ونحو	ذلـــك،	ويكون	ذلك	من	اأف�صل	
	املبالغة	والِكـــرْب،	اأو	املـُـيوعة. 	�صـــيء	واأح�صنـــه؛	وهذا	مما	ميـــدح	به	اإذا	مل	ي�صل	اإىل	َحـــدرِّ
جيل	 ْ َهان	والرتَّ ِب	وِلنُي	الَعْي�س.	والإرَفاه:	الدَّ َفْهِنَية:	َرَغُد	اخِل�صْ َفاِهَيُة	والرُّ َفاَهُة	والرَّ )	الرَّ
ع	يف	املـَطعـــم	واملـَ�ْصرب.والإْرفاه:	 َو�صُّ ـــن	والتَّنعُّم،	وقيل:	التَّ كل	يـــوم.	والإْرَفاه:	َكْرة	التََّدهُّ
ز:  َعة	وُمظاهرة	الطعام	على	الطعام	واللبا�س	على	اللبا�س()3(.	)405( ْمَركرِّ التنعـــم	والدَّ
هن	يف	�صيء	حُمّدد،	 ز،	اأي	ُمَتيّقـــظ،	اأو	ُم�ْصَتْجِمُع	الذرِّ �صوابهـــا	�صم	امليم.يقال:	فالن	ُمَركرِّ
َز	 فال	ُيَبّدد	ذهنه	يف	اأ�صياء	ُمتعّددة	يف	وقت	واحد،	وهذا	اأْدَعى	اإىل	الإتقان	واجلودة.)	َركَّ
�س،	 �س.يقـــال:	فالن	ُمَريرِّ �ــس:	�صوابها:	ُمَريرِّ ـــره	فيه(	)4(.	)406( ْمَريرِّ ِفْكـــَره	يف	كذا:	َح�صَ
	على	ُح�ْصن	احلال،	ومـــا	يكت�صب	الإن�صان	من	 اإذا	كان	�صاحـــب	مـــال	وَعَقار.	وري�س:	يـــدلُّ
اح:  �َس	فالن:	قد	�صار	اإىل	معا�س	ومال()6(.)407( َمزرَّ ي�س:	اخلري)5(.	)	قد	َتريَّ َخرْي.	فالررِّ
هـــو	الـــذي	َتْغِلب	عليه	الـُمـَبا�صطـــة	واملـُـَداعبة	لأهله	واأ�صحابه،	مع	ُلطـــف	املع�صر،	وَدَماثة	
َزُح	َمْزحـــًا	وُمَزاحًا:	َدَعَب	 اخُللـــق،	وَطالقـــة	َوْجه.ويقال	اأي�صـــًا:	َمُزوِحي.ويقال:	َمـــَزَح	مَيْ
فًا	)7(.	)408( َمْزُب�ط: َزبــَـــَط	ال�صيء	والعمل:	اأحكمه	واأتقنه،	فهو	 وَهـــَزل	ُمبا�صطًا	ُمَتلطرِّ
ـــَط	فالن:	اإذا	اأح�صن	يف	لبا�صه	وزينتـــه،	فظهر	يف	هيئة	رائعة،	فهو	َمْزُبوط،	 َمْزُبوط.وَتَزبَّ
ـــط(.ومل	اأجد	لها	اأ�صاًل	بحرف	الّزاي،	وهـــي	لفظة	حديثة	يف	منطقة	 ـــط	)	ُمَتَزبرِّ اأو	ِمْتَزبرِّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س454	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س381	. 	)2(

الل�صان	)	رفه	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س370	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س	466. 	)5(
الزاهر،	الأتنباري،	جـ1ـ،	�س	309. 	)6(
املعجم	الو�صيط،جـ2،	�س	873. 	)7(
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ع�صـــري،	ولعلهم	اأخذوهـــا	من	الأجانب	-	غري	العرب	-	الذين	يقلبـــون	ال�صاد	اإىل	الزاي.
ْبطًا:	اأحكمه	واأتقنه(	)1(.	)409( ْم�َســالِ:	�صوابها	�صم	امليم،	وهو	 ِبطه	�صَ َبَطـــه	َي�صْ )	�صَ
الذي	َيْجَنح	اإىل	املـُوادعة	وامل�صاحلة،	وهو	يف	ذلك	يطلب	ال�ّصالمة	والطماأنينة	بعيدًا	عن	
م	اإذا	 املـُخا�صمة	واللرِّجاج،	ولي�س	ذلك	منه	تخاُذًل	اأو	خوفًا	؛	فهذا	مما	مُيدح	به.وتقال	للذَّ
اأّدى	ذلك	اإىل	عدم	قول	احلّق،	اأو	مبعنى	التَّخاُذل	واخلوف،	اأو	النقياد	على	غري	ب�صرية.

ْلح)3(.	 ْلم:	ال�صُّ ْلُم	وال�صرِّ اُلُح)2(.وال�صَّ :	التَّ�صَ ة.	والتَّ�َصامُلُ احَلَ )	املـُ�َصاملـَُة:	املـُ�صَ
)410( ِم�ْسَتِحــي:	�صوابهـــا	�صـــم	امليم	اأو	)	ُم�ْصَتٍح(.	يقال:	فـــالن	م�ْصتحي،	اأو	فالنة	
م�صتحيـــة	؛	اأي	اأخـــذه	اخلجـــل،	اأو	احِل�صمـــة،	وذلـــك	يف	ُح�صور	مـــن	ُيَبّجلـــه،	لف�صل	هذا	
	احلياء	منه،	واإن	مل	يح�صـــل	من	املـُ�صتحي	 ومكانتـــه	التـــي	تفر�س	عليـــه	الَهْيَبة،	وِمْن	َثـــمَّ
مـــا	ُيْخَجل	منـــه	اأ�صاًل.ويقرتن	احليـــاء	اأو	اخلجل	يف	الغالب	عندما	ُيريـــد	امل�صتحي	طلب	
حاجـــة	اأو	منفعة.وقـــد	يكون	احلياء	اأو	اخلجل	ب�صبب	خطاأ	يف	قـــول	اأو	ِفْعل	وقع	فيه،	فاأّدى	
بـــه	اإىل	اخلجـــل.	)411( ِم�ْستِقيــم:	�صوابها	�صم	امليم.تقال	ملن	يلـــزم	طاعة	اهلل	تعاىل،	
و�ُصّنـــة	نبيـــه	ملسو هيلع هللا ىلص.كما	ُتقـــال	ملن	ُيعاِمـــل	النا�س	مبحا�صـــن	الأخـــالق،	ول	ُيَخادعهم.ومن	
ني.	وال�ْصِتَقاَمُة:	 ـــاد	اأو	ال�صرِّ راط	املـُ�صتقيم(	تقال	بال�صَّ الكلمـــات	ال�صتقامـــة:	)	على	ال�صرِّ
راط:	الطريق(	 راط:	الطريق	الوا�صح.	وال�صرِّ العتدال،	ويقال:	ا�صتقام	له	الأمر	)4(.وال�صرِّ
ـــرْت،	وهو	التَّغطية،	ُتقـــال	ملن	َخِفي	حاله	مـــن	ِغًنى	اأو	فقر،	 )5(.	)412( َم�ْسُتــ�ر:	مـــن	ال�صرِّ
كمـــا	تقـــال	ملن	يجد	من	َكفاف	العي�ـــس	واحلياة	ما	يْدفع	عنه	م�صاألـــة	النا�س،	وتقال	اأي�صًا	
�صات.ومن	عباراتهـــم	الّدالة	على	ما	�صبق:	)	َم�ْصُتور	 ر	�صفوه	من	املنغرِّ ملـــن	�َصِلـــم	مما	ُيكدرِّ
	على	الِغَطـــاء.	تقول:	�صـــرتت	ال�صيء	�صـــرتًا(	)6(.	ورجـــل	َم�ْصتور	 احَلـــال(.)	�صـــرت:	تـــدلُّ
و�صتـــري	اأي	عفيف)7(.)413( ْم�َسْحنِ:	�صوابها	�صم	امليـــم.	وفالن	ُم�َصْحنِن:	�صاكت.تكون	
كوت	عن	ُف�صول	القـــول،	وتكون	للّذم	اإذا	�صكـــت	عن	قول	احلق،	 للمـــدح	حني	َيْح�ُصـــن	ال�صُّ
.)	�صحـــن:	ال�ّصحنة:	لني	الب�صرة	والنعمـــة،	وقيل	الهيئة	واللون	 	اأو	كان	�صكوتـــه	مـــن	الّتكربُّ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س535	. 	)1(
الل�صان	)	�صلم	(	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س90	. 	)3(
الل�صان	)	قوم	( 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س429،	�س515	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س132	. 	)6(

الل�صان	)	�صرت	(	. 	)7(
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واحلـــال(	)1(.	قلت:	لعلهـــم	اأخذوها	من	احلـــال	اأو	الهيئة	التي	هو	فيهـــا.)414( َم�ْسُل�ب: 
ْلــب: الأْخـــذ	بالقوة	اأو	الختال�ـــس.	يقال:	فالن	َم�ْصُلـــوب	اأو	ْم�َصلَّـــب	)ُم�َصلَّب(:	طويل	 ال�سرَّ
القامـــة	مـــع	نحافة	ج�صم،	فكاأّنه	اأُِخذ	من	ج�صمه،	وهذا	للمـــدح	بالر�صاقة	وِخّفة	احلركة.	
ويقـــال:	فـــالن	َم�ْصلوب	العقل،	اإذا	كان	فيـــه	ِخّفة	وَنَزق،	وهذا	للّذم	بنق�ـــس	العقل،	وكاأّنه	
	اأُِخذ	�صيئًا	من	عقله.و�َصَلَب	ال�صيء	َي�ْصُلبه	�َصْلبًا:	انتزعه	قهرًا.	ويقال:	رجل	�صليب	الَعْقل()2(.	
)415( ْم�َسلرِّي: �صوابها	�صم	امليم.	يقال:	فالن	ُم�َصلرِّي،	اأي	يقول	اأو	يفعل	ما	ُيزيح	الَهّم	عن	�صدر	
	احلزين	املهموم.اأ�ْصَلى	فالن	فالنًا	من	َهّمه:	ك�صفه	عنه.	�صاّله	واأ�ْصاَله:	ك�صف	الهم	عنه()3(.
)416( ِم�ْسَمار: يقال:	فالن	ِم�ْصَمار،	اأي	ثابت	وقوي،	ل	يتزحزح	عّما	هو	عليه،	وتقال	اأي�صًا	
َك	�صيئـــًا	بامِل�ْصَمار)4(.	 ْمُر:	�َصدُّ للـــذي	ُي�صّر	علـــى	طلبه	ويداأب	يف	ذلك	دون	كلـــل	اأو	َملل.	وال�صَّ
ئ	الوجه	الذي	يتالألأ	كاأّنه	يلمع،	ِمن	بيا�صه	 )417( ِم�ْســِرق:	�صوابها	�صم	امليم.	تقال	للو�صِ
ْم�ُس،	اإذا	 القـــة	والبت�صام	يعلـــو	الوجه.ويقالك	�َصَرَقـــت	ال�صَّ و�صفائـــه،	كمـــا	تقال	للِب�ْصر	والطَّ
ُروق:	ُطلوعها(	)5(.والتَّ�ْصِريق:	اجَلَمال	واإ�ْصراُق	الَوْجه)6(.	 طَلعت.	واأ�صرقت،	اإذا	اأ�صاءت.	وال�صُّ
َيِتــه:	تقـــال	ملـــن	قب�س	على	حليتـــه	بيده،	ثم	قـــال:	يف	ِذي	اللرِّحية،	 )418( َم�َســَط حلِْ
ويق�صـــد	بذلـــك	اللتـــزام	مبا	وَعَد	بـــه	مـــن	قـــول	اأو	ِفْعـــل.)419( َم�ْسُه�ر:	يقـــال:	فالن	
َم�ْصُهـــور،	اأي	معروف	بـــني	النا�س،	�صواء	ملكانته	الجتماعيـــة،	ومبن�صبه	الوظيفي،	اأو	مبا	
	على	 ي�صـــدر	عنه	من	اأقـــوال	واأفعال	يف	طريق	اخلـــري	وال�صالح	واملعروف.	و�صهـــر:	يدلُّ
ْهَرة:	ُو�صوح	الأمر.	وقد	�ُصِهـــر	فالٌن	يف	النا�س	بكذا،	فهو	 	ُو�صـــوٍح	يف	الأمـــر	واإ�صاءة.	وال�صُّ
ِخي: �صوابها	�صم	امليم.	يقال:	فالن	 ْهَرة:	الف�صيحـــة(	)8(.	)420( ِم�سْ م�صهور(	)7(.وال�صُّ
	يف	قوله	وِفْعله،	ويبذل	اأق�صـــى	جهده	يف	العمل	حتى	درجة	 ِخـــي	؛	اأي	جُمتهـــد	اأو	َجادٌّ ُم�صْ
دق	والإخال�س.مل	اأجد	لها	اأ�صاًل	ح�صب	ِعلمي،	وقد	 التعب	والإعياء،	كما	تقال	مبعنى	ال�صرِّ
خاء،	فقلبوا	ال�صني	اإىل	ال�صاد،	وهذا	من	التَّعاقب	بني	احلرفني	الذي	يدور	 تكون	من	ال�صَّ

الل�صان	)	�صحن	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س443	. 	)2(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س449	. 	)3(

الل�صان	)	�صمر	(	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س264	. 	)5(

الل�صان	)	�صرق	(	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س223	. 	)7(

الل�صان	)	�صهر	(	. 	)8(



309الق�سم الثالث : درا�ســات فــي لغــــة تهامـــة وال�ســــــراة
َرط	يف	�صرط	ونحو	ذلك.وعلى	ذلك	فاإن	 يف	كالمهم،	فهم	يقولون:	�صاخن	يف	�صاخن،	و�صَ
ُق�ل:  خي	هي	ُم�ْصِخي،	وهذه	مبالغة	يف	�َصِخي،	وال�صخاء:	اجلود	والكرم.	)421( َم�سْ ُم�صْ
ُقول،	اأي	َلِمع	الوجه	بيا�صًا	و�صفاًء.	كما	تقال	ملن	َحّنكته	التجارب،	اأو	حاز	 يقال:	فالن	َم�صْ
	على	 من	الِعلم	والّتدريب	ما	يجعله	منا�صبًا	للعمل	الذي	تعّلمه	اأو	تدّرب	عليه.	و�صقل:	يدلُّ
ْيف(	)1(.	 ِقيل	ال�صَّ ُقله.	وال�صَّ َقْلت	ال�صيف	اأ�صْ لي�ـــس	�صيء،	ثم	ُيقا�س	على	ذلك.	يقال:	�صَ مَتْ
م.تقال	ملن	يقوم	 ِلــح:	وهم	ينطقونهـــا	بال�صم	اأو	الك�صر	للميم،	وال�صواب	ال�صّ )422( ُم�سْ
بالوعـــظ	والإر�صـــاد	والتوجيه	اإىل	طريق	اخلري	وال�صالح.	كما	تقـــال	ملن	يقوم	بالإ�صالح	
ُلـــَح	ال�صيء	 	علـــى	ِخاَلف	الف�صـــاد.	يقال:	�صَ بـــني	النا�ـــس	فيمـــا	اختلفوا	فيه.و�صلـــح:	يدلُّ
ُلح.	)2(.		)423(  َلح	و�صَ َلح	بفتح	الالم.	وحكى	ابن	ال�ّصّكيت:	�صَ ُلـــح	�صالحًا.	ويقال	�صَ َي�صْ
لـــب،	ُتَقلَّب	به	الع�صيدة،	وهي	يف	الِقْدر	على	 َواُط:	ُعوٌد	من	اخل�صب	ال�صّ ــَ�اط:	امِلـ�صْ ِم�سْ
النـــار	حتى	تن�صج	جميع	اأجزاء	الع�صيدة.	وتنطق	بال�صاد	وال�صني	على	التعاقب	املعروف	
يف	هذين	احلرفني.وتقال	للرجل	ال�ّصجاع	املقدام	الذي	ُيحّرك	القوم	وي�صتنه�صهم	للفعل،	
اأو	تقـــال	للذي	يواجـــه	القوم	حماربًا	لهم،	فيفرقهم	ويجـــول	يف	�صفوفهم.)	�صاط	ال�صيء	
�َصْوطـــًا:	خلطه	وفركه	بامِل�ْصوط	ليختلط	بع�صـــه	ببع�س:	امِل�ْصَواط:	خ�صبة	اأو	غريها	يحّرك	
يَبة: ينطقونها	ب�صكون	امليم،	و�صوابها:	 	بهـــا	ما	يف	الِقْدر	وغريه	ليختلط(	)3(.	)424( ْم�سِ
يبـــة،	اإذا	كان	داهيـــة	قوّيـــًا	يف	ج�صمه	اأو	عقلـــه،	وهذا	من	 يَبٌة(.يقـــال:	فـــالن	ُم�صِ )	ُم�صِ
يبة	؛	 املـــدح،	اإّل	اأّن	اللفظـــة	قبيحة،	وغريها	اأف�صـــل	منها	يف	املدح.كما	يقال:	فـــالن	ُم�صِ
اِيب(	للمدح	وللّذم. يبة	املـَــ�صَ اإذا	كان	خبيثًا	ُمْف�ِصدًا.ومن	الكلمات	ال�صطالحية:	)	ُم�صِ
	بالإن�صـــان،	واجلمع	م�صائب	-	على	غـــري	قيا�س	-	وقيا�ُصها	 	َمْكـــروه	َيُحلُّ يَبـــُة:	ُكلُّ واملـُـ�صِ
ائب(،	 ايب	)	َم�صَ اِوب)4(.قلـــت:	وهم	يف	منطقة	ع�صري	يجمعون	م�صيبة	علـــى:	َم�صَ َم�صَ
ـــاِوب	.	)425( ُمْطَلــق: الّطاَلقُة:	ال�صفات	احلميدة:	مـــن	�صجاعة	وكرم	ومروءة	 اأو	َم�صَ
ونحوهـــا،	يقولـــون:	فالن	ُمْطَلق،	اإذا	ات�صف	بهذه	ال�صفـــات.)	َطَلق	يده	واأْطَلقها	يف	املال	
اَلقة. واخلري	مبعنى	واحد.	ورجل	َطْلُق	اليدين	والوجه	وَطِليُقهما:	�َصْمُحهما.	وامل�صدر:	الطَّ
وقد	َطُلق	الرجل	َطالقًة	فهو	َطْلق	وَطِليق	اأي	ُم�ْصَتْب�ِصر	منب�صط	الوجه	ُمتهّلُله.	وَطُلَقت	يده	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س296	. 	)1(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س303	. 	)2(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س465	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س529	. 	)4(
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َنخ	مبعنى	التُّـَخمة	من	الطعام،	اإّل	اأنهم	 باخلـــري	طاَلقة(	)1(.	)426( َمْطُنــ�خ:	يعرف	الطَّ
اء	؛	فيقال:	فالن	َمْطُنـــوخ،	اأي	�صجاع	ِمقدام،	 ي�صتعملـــون	ذلك	مبعنـــى	ال�صجاعة	اأو	الـــرَّ
�صُم:	 اأو	�صاحـــب	مـــال	كثري.ويقال:	َطِنـــَخ،	اإذا	َب�ِصم،	ويقـــال	اإذا	�َصِمن(	)2(.واأْطَنخـــه	الدَّ
	اأتخمـــه.	التَُّخَمة:	داء	ُي�صيب	الإن�صان	من	اأكل	الطعام	الوخيم،	اأو	من	امتالء	املعدة(	)3(.	
)427( ِمْعَتــِدل:	�صوابهـــا	�صـــم	امليـــم.	يقـــال:	فـــالن	ُمْعَتـــِدل،	اأي	م�صتقيـــم	على	طريق	
اخلـــري	وال�صالح،	كما	تقـــال	مبعنى	الَو�َصطّيـــة،	وهي	مبعنى	عدم	الإفـــراط	اأو	التفريط.
ل(	بنف�ـــس	املعنى.	وَعَدَل	فـــالن	يف	اأْمِره:	ا�صتقـــام.	اْعَتَدَل:	 ل	)	ُمَعدَّ ويقـــال	اأي�صـــًا:	ْمَعـــدَّ
	اأو	َكْيف	اأو	َتنا�ُصـــب،	يقال:	ماء	ُمْعَتِدٌل:	بني	احلـــاّر	والبارد)4(.	 	تو�ّصـــط	بني	حالني	يف	َكـــمٍّ
ف(	بال�صم	اأو	الك�صـــر	للياء،	وال�صواب	 ف:	هم	ينطقـــون	)	ُيَعرَّ )428( املـَْعــُروف مــا ِيَعــررَّ
ف	اإن�صانـــًا	عند	من	يعرفونه	متام	املعرفـــة،	ول	ُيْنكرونه.والُعْرُف:	 �صّمهـــا.	وتقال	ملن	ُيَعررِّ

املعروف،	وهو	خالف	النُّْكر	)5(.
ــ�ب:	هـــو	املفتـــول	الع�صـــالت،	واملـُـــــَتنا�صـــق	الأع�صـــاء،	وذلك	مبعنى	 )429( َمْع�سُ
	اجَلَمـــال	والُقـــّوة.)	فـــالٌن	مع�صـــوب	اخَلْلـــق،	اأي	�صديـــد	اكتنـــاِز	اللَّحـــم.	وهـــو	َح�َصـــن	
ي	ال�صديد.	ورجل	مع�صوب	اخَلْلق،	كاأمنا	 ب:	الطَّ ب.	والَع�صْ ب،	وامراأة	َح�َصنة	الَع�صْ الَع�صْ
ــر:	�صوابها	�صم	امليم	الأوىل،	وفتح	امليم	الأخرى	مع	ت�صديدها	 	ُلـــِوَي	َلّيًا(	)6(.	)430( ْمَعمرِّ
ٌر(.وهو	من	ناهز	املئة	من	ُعمره،	تقال	للمدح	على	اعتبار	معا�صرته	لأحداث	�صابقه،	 )	ُمَعمَّ
	على	بقاء	وامتـــداد	زمان.	فالُعْمر	هو	احلياة،	 مـــع	خربته	وجتاربه	يف	احلياة.وعمر:	يدلُّ
رهم	اهلل	جّل	ثناوؤُه	تعمريًا(	 وهـــو	الَعْمر	اأي�صًا.	ويقال:	َعِمَر	النا�س:	طالت	اأعمارهم.	وَعمَّ
)7(.والَعْمـــُر	والُعُمـــُر	والُعْمُر:	احلياة.	يقال:	قـــد	طال	َعْمُره	وُعْمُره.	واجلمـــع	اأْعَمار(	)8(.
)431( َمْغُب�ط:	هو	الذي	ُيَرى	من	َحاله،	اأو	ُيْعَلم	عنه	الراء	اأو	ال�صعادة	يف	نف�صه	واأهله،	
فيَتمّنـــى	الَغاِبـــط	اأّن	له	مثل	ذلك،	مع	عدم	متّني	زوالها	عن	املغبـــوط،	فاإذا		متّنى	زوالها	

الل�صان	)	طلق	(	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س426	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س573،	�س1031	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س594	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س601	. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س336	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س140	. 	)7(
الل�صان	)	عمر	(	. 	)8(
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كان	ذلـــك	احل�صد.	ويقـــال	للمتمّني:	َغبَّاط.وقد	تكون	الِغْبطـــة	َمْبِنّية	على	ظاهر	الأمر	ل	
حقيقته.وغبط:	نوٌع	من	احَل�َصد،	وهو	الَغْبط،	وهو	َح�َصٌد	يقال	اإّنه	غرُي	مذموم،	لأّنه	َيَتَمّنى	
	َغْبطًا	ل	 عـــاء:	))	اللهمَّ عمـــة	عن	غريه،	واحَل�َصُد	بخالف	هذا.	ويف	الدُّ ول	يريـــد	زوال	النرِّ
	ن�صاأُلـــك	اأن	ُنْغَبط	ول	ُنْهَبَط،	اأي	ل	ُنـَحـــّط(	)1(.	)432( ْمَفترِّح:	 َهْبطـــًا((،	ومعناه	اللهمَّ
�صوابها	�صم	امليم.	يقال:	فالن	ُمَفترِّح،	مبعنى	ذكّي	اأو	ُمتيّقظ،	فريتبط	الّذكاء	مبا	يح�صل	
عليـــه	من	مال	اأو	عقار	اأو	عمل	ُيدّر	عليه	مـــاًل	كثريًا،	ويرتبط	التَّيقظ	بحيطته	وا�صتعداده	
قـــوًل	وعماًل.فكاأّنـــه	َفَتـــح	لنف�صه	بابًا	يف	اخلـــري	اأو	اليقظة،	وكل	ذلك	بـــاإرادة	اهلل	تعاىل.
)	َفَتـــح	املـُـْغَلـــَق:	اأزال	اإغالقه.	انفتـــح	ال�صيء	عن	ال�صيء:	انك�صف	عنـــه.	َتَفتََّح	يف	الكالم:	
تو�ّصـــع	فيـــه(	)2(.	)433( َمْفُت�ل:	يقـــال:	فالن	مفتول:	اأي	م�صـــدود	القامة	والع�صالت،	
�صاقة.وَفَتَل	احَلْبل	وغريه:	لـــواُه	وَبَرَمه،	 ومتنا�صـــق	الأع�صاء،	وهذا	للمـــدح	بالقـــّوة	اأو	الرَّ
ُبها)3(.	 فهـــو	َمْفتول	وَفِتيل.	َفِتَل	َيْفَتل	َفْتاًل:	اْندمج	وَقِوي	؛	يقـــال:	َفِتلت	ذراعه:	ا�صتّد	َع�صَ
ــر:	�صوابها	�صـــم	امليم،	تقال	للّذكي،	الذي	ُيْعمل	عقلـــه،	بالبحث	والتحليل	 )434( ْمَفكرِّ
واملقارنـــة،	ول	يقتحم	الأمـــور	اقتحامًا	دون	َروّية.وَفَكَر	يف	الأمر	َيْفِكـــُر	َفْكرًا:	اأعمَل	العقل	
َر	يف	الأمر:	 فيـــه	ورّتَب	بع�س	ما	يعلـــم	لي�صل	به	اإىل	جمهول.	اأْفَكَر	يف	الأمر:	َفَكَر	فيه.وَفكَّ
ر	يف	امل�صكلـــة:	اأعمل	عقله	فيها	 مبالغـــة	يف	َفَكـــَر،	وهـــو	اأ�صيع	يف	ال�صتعمال	مـــن	َفَكَر.	وفكَّ
ل	اإىل	َحلرِّها.)435( ِمْقَتِدر:	هم	ينطقون	امليم	بال�صم	والفتح،	وال�صواب	ال�صم.	 ليتو�صّ
اقة.	والُقْدَرُة:	 ي.والُقـــْدَرة:	الطَّ ِ يقـــال:	فالن	ُمْقَتِدر،	ويعنون	بـــه	القوي	يف	ج�صمه،	اأو	الرَّ
اء،	يقال:	رجل	ذو	ُقْدَرة:	ذو	َي�َصار	 القـــّوة	على	ال�صيء	والتمّكن	منه.والُقْدَرة:	الِغَنى	والـــرَّ
ي. ِ 	وِغنًى		)4(.	)436( ِمْقَت�ي: ال�صواب	�صم	امليم.	تقال	للقِوّي	يف	ج�صمه،	اأو	تقال	للرَّ
ه	لنف�صه.تقـــّوى:	كان	ذا	ُقّوة(	)5(.	 )	اقتـــوى	الرجـــل:	كان	ذا	ُقّوة.	اْقتوى	ال�صـــيء:	اخت�صّ
م(	ب�صـــم	امليم.وتقال	ملن	يراأ�ـــس	قومه،	وي�صو�س	 م َرْبعــه:	�صوابها	)ُمَقدَّ )437( ْمَقــدرَّ
م	 َمُه	كّل	�صيء	اأّوله،	وُمَقدَّ اأمرهـــم،	تقال	لو�صف	احلال،	كمـــا	تقال	يف	معر�س	املدح.وُمقدرِّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س410	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س	678. 	)2(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س679	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س725	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س774	. 	)5(
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ْبُع:	يكون	 ُبوع:	اأهل	املنازل.	والرَّ ْبُع:	جماعة	الّنا�س.	والرُّ كل	�صـــيء:	نقي�س	موؤخره)1(.	والرَّ

املنـزل	واأهل	املنـزل(	)2(.	
:	القامة	 )438( َمْقــُدود:	تقال	للمدح	بالر�صاقة،	من	حيث	تنا�صـــق	الأع�صاء.)	الَقدُّ
ُجل	الذي	 اأو	القـــوام.	املـَْقـــُدودة:	َح�صنة	الَقّد:	الَقـــوام(	)3(.	)439( َمْقَطع َحــّق: تقال	للرَّ
ُعرفت	عنه	الرباعة	يف	احُلكم	بني	املتخا�صمني،	مع	�صيوع	الَقُبول	له	بني	القبائل.	وَمْقَطُع	
ل	بني	 :	ما	ُيْقَطُع	به	الباطل،	وهو	اأي�صًا	مو�صـــع	الِتقاء	احُلْكم،	وقيل:	هو	حيث	ُيْف�صَ احَلـــقرِّ
:	نقي�ـــس	الباطل		)5(.	)440( ُمَكاِفح: تقال	ملن	ل	ي�صل	 اخل�صـــوم	بن�س	احُلكم)4(.واحَلقُّ
اإىل	غايـــة	ُمَراده	يف	احليـــاة	اإّل	مب�صّقة	وعناء.وهي	لفظة	حديثـــة	يف	منطقة	ع�صري،	وهم	
يعرفـــون	املكافحة	مبعنى	املواجهـــة	يف	القتال،	فيقولون	َكَفَح	فالن	فالنـــًا،	اإذا	رّده	ودفعه	
ونحـــو	ذلك.	ويقال:	كافَح	القوُم	اأعداءهـــم:	ا�صتقبلوهم	يف	احلرب	بوجوههم	لي�س	دونها	
ُتْر�س	ول	غريه.	وكافح	ِقْرَنه:	قاومه	بقّوة.	ويقال:	كااَفَح	الأطباء	املر�س.	وكافحت	الدولة	
البطالة.	وكاَفَح	الأموَر:	با�صرها	بنف�صه(	)6(.	)441( َمْك�َسب:	يقال:	فالن	َمْك�صب،	بعلمه،	
اأو	بف�صلـــه،	اأو	مبكانتـــه	الجتماعيـــة،	اأو	باإجادتـــه	لعمله	ونحو	ذلـــك.	اأي	اأّن	�صداقة	هذا	
الرجـــل،	اأو	ان�صمامه	جلهة	ما	للعمل	فيها،	ُتعّد	مـــن	املكا�صب	التي	ل	ُتقّدر	بثمن.وك�صب:	
	علـــى	ابتغاء	وَطلٍب	واإ�صابة.	فالَك�ْصـــب	من	ذلك.	ويقال:	َك�َصب	اأهَلـــه	خريًا،	وَك�َصْبُت	 يـــدلُّ
ُجـــل	ماًل	فك�صبـــه(	)7(.	)442( َمْكَلَماين: الف�صيح	البليغ،	الـــذي	ُيجيد	الكالم،	وُيكر	 الرَّ
اِمع	لـــه،	وياأن�س	اإليه،	فهذا	مما	مُيدح	 منـــه،	ويكون	ذلك	مما	فيه	فائدة،	وَي�صتح�صنه	ال�صَّ
:	َجّيُد	الكالم	ف�صيح	َح�َصن	الكالم	ِمْنطيق.ورجل	ِكلرَِّماين:	كثري	الكالم.	 به.وَرُجٌل	ِكلرِّمايِنٌّ
والأنثـــى	ِكلرَِّمانّيـــة)8(.	)443( َمِكني:	يقـــال:	فالن	َمِكني،	اأي	َقـــِوّي،	اأو	رزين،	اأو	متمكن	يف	
ٌن(. ن	)	ُمَتَمكرِّ ِعْلمه	وَعمله	ونحو	ذلك	مما	فيه	القوة	والإتقان.ويقال	اأي�صًا:	َماِكن،	وِمْتَمكرِّ
	 ُ 	على	َمِكينته	اأي	على	ُتوؤََدِته.	وفالن	مكني	عند	فالن	َبنيرِّ َن.	وَمرَّ كَّ واملـََكاَنُة:	التُّوؤَْدُة،	وقد	مَتَ

الل�صان	)	قدم	(	. 	)1(
الل�صان	)	ربع	(	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س724	. 	)3(
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معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ2،	�س15	. 	)5(
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الل�صان	)	كلم	(	. 	)8(
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َن	من	ال�صيء	وا�ْصَتْمَكَن:	َظِفـــر)1(.	)445( ْمَلْحَلح:	�صوابها:	 كَّ املكانـــة،	يعني	املنـزلـــة،	ومَتَ
هن،	الذي	يـــداأب	يف	عمله،	اأو	الذي	 د	الذرِّ ُمَلْحَلٌح.يقـــال:	فـــالن	ُمَلْحَلح،	تقال	للّذكّي	املتوقرِّ
	على	ال�صيء:	اأقبل	عليـــه	ل		َيْفرُت	عنه،	وهو	 ينتهـــز	الفر�صـــة	للح�صول	على	ال�صـــيء.)	اأَلحَّ
	فـــالن	على	ال�صيء:	واظـــب	عليه(	)3(.	 َلب(	)2()	اأَلحَّ الإحَلاح.ورجـــٌل	ِمْلَحـــاٌح:	ُمـــِدمٌي	للطَّ
)446( ِمْل�ِســن:	�صوابهـــا:	ُمْل�ِصٌن.وهو	الف�صيح	البليغ،		وتقال	للّذم	اإذا	كان	الكالم	مما	ل	
امع.واملـَْل�ُصون:	رجل	َمْل�ُصون:	ُحلو	اللرِّ�صان	يقول	ول	يفعل)4(.	 فائـــدة	فيه،	اأو	ل	ياأن�س	له	ال�صَّ
)447( ْمَلْعِلــع:	ال�صواب	�صم	امليم.	يقال:	فـــالن	ُمَلْعِلع،	اإذا	تالألأ	وجهه	�صفاًء	واإ�صراقًا،	
بًا	وم�صتب�صرًا	مبن	َقِدم	عليه.	وتقال	للـــّذم،	وذلك	ملن	يكر	الكالم	 اأو	انطلـــق	�صوتـــه	ُمَرحرِّ
َلْعُلُع:	التَّالأَُلـــوؤُ)5(.	)448( َمَلــْك:	�صوابها:	َمِلك،	بك�صر	 ويرفـــع	�صوته،	ول	فائـــدة	منه.والتَّ
الاّلم.يقـــال:	فـــالن	َمِلك،	وفالنة	َمِلَكة.	يف	اجَلَمال،	اأو	ح�صـــن	الهيئة	من	لبا�س	وزينة،	اأو	
لطة	على	 ـــل	وُح�صن	اخُلُلق.والـَمَلـــُك:	واحد	املالئكة.	املـَِلُك:	�صاحـــب	الأمر	وال�صُّ يف	الَف�صْ
ٌب:	�صوابها	�صم	امليم.يقال:	 اأّمـــة	اأو	قبيلة	اأو	بالد،	واجلمع	اأمالك	وُمُلوك)6(.	)449( ْمَلكرَّ
ـــب،	اإذا	كان	تام	اخِلْلقة. ـــَب	الباب،	اأي	اأغلقه	باإحـــكام.	وباٌب	ُمَلّكب:	ُمْغلق.وُفاَلن	ُمَلكَّ 	َلكَّ
)	لكب:	املـَْلَكَبُة:	الناقة	الكثرية	ال�صحم	واللحم(	)7(.	)450( َمْلَيان:	َماْلآن،	تقال	ل�صاحب	
ّي،	كما	تقال	للعاقل	الّرزين.	وتكـــون	للّذم،	فيقال:	فالن	َمْلَيان	 ِ احلكمـــة	واملعرفـــة،	اأو	للرَّ
ورة،	اأو	َح�َصن	الأخالق	يف	 ِمني	اأي�صًا.	)451( َمِليح:	اجلميل	ال�صُّ َح�َصد.وهم	يقولونها	لل�صَّ
ُلوح.	 لوحة.ويقال	للـــكالم	احَل�َصن:	َمِليح،	ومَمْ ُلوح،	وهي	َمِليحة،	ومَمْ 	املعاملة.ويقـــال:	مَمْ
َتاز:	تقال	للنا�س	والأ�صياء،	مبعنى	 )	امِلْلُح:	احُل�ْصُن	من	املالَحة.	وهو	َمِليح(	)8(.	)452( ممُْ
الَغايـــة	يف	احُل�صن	واجلـــودة،	ولفظة	َجّيد	اأكر	دورانًا	علـــى	الأل�صنة	من	ممتاز.وبع�صهم	
َز	ال�صيء:	اْمَتاز.	املـَـْيز:	 ـيَّ يقـــول:	ُمْنَتاز،	بالنون.)	اْمَتاز	ال�صيء:	بدا	ف�صُله	على	مثلـــه.	مَتَ
ْفعـــة.	واملـِـيـــَزة:	املـَْيـــز()9(.	)453( ِمْن َحاِلــه يف َباِله:	تقال	ملن	يكتـــم	احلال	التي	هو	 الررِّ
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فيهـــا،	ِمـــن	�َصَعة	اأو	�صيق،	اأو	تقال	ملن	ل	يدخل	فيما	ل	يعنيه.قال	كـــراع:	)	يقـال:	ما	باُلك	
	البـــال،	اأي	احلـــال(	)1(.	وقال	اأي�صًا:	)	احلال:	التي	يكون	 فعلـــت	كذا	وكذا.	وفـــالٌن	َرِخيُّ
ا�س:	تقال	للرجل	الفا�صـــل	املتمّيز	يف	حما�صن	 الإن�صـــان	فيهـــا(	)2(.	)454( ِمَن ِخــرَية النرَّ
	الأخالق،	وُح�صن	املعاملة،	فهو	من	خيار	القوم.)	يف	احلديث:	حممد ملسو هيلع هللا ىلص خرية	اهلل	من
	خلقـــه()3(.	)455( ِمــْن ِطيِبــك:	تقـــال	ملـــن	قـــال	اأو	فعـــل	مـــا	يـــدّل	على	ُح�صـــن	اأخالقه	
	وف�صلـــه،	ومثلهـــا	العبارة:	)	ِمـــْن	ِزيـــِنك(.وتقـــال	يف	الّذم	مبعنى	ال�ّصخريـــة	وال�صتهزاء	
َدح	بها	الأ�صيل	يف	ن�صبه	وَح�صبه،	اأو	�صاحب	الأخالق	الفا�صلة،	 )456( ِمْن َعَرب:	عبارة	مُيْ
فاملدح	باأ�صالة	الّن�صب	من	اإقرار	احلال،	واملدح	بالأخالق	الفا�صلة	من	التزكية	للمرء	دون	

النظر	اإىل	ن�صبه	وح�صبه.
	)457( ِمــْن َقــْ�م:	تقال	للرجل	لإقرار	اأ�صالته	يف	ن�صبه	وح�صبه،	اأو	لتزكيته	من	جهة	
اأخالقـــه	الفا�صلة	التي	يتميز	بها	قومه.والَقْوُم:	اجلماعة	من	الرجال	والن�صاء	جميعًا	)4(.	
)458( ِمْنِجــز: �صوابهـــا	�صم	امليم.	تقال	ملن	ُيَبادر	اإىل	اإنهاء	عمله	على	الَوجه	املق�صود،	
زت	 ز	العمـــُل،	وجَنَ ـــي.	يقال:	جَنَ 	وُق�صِ ـــَز	ال�صيء	َيْنُجـــز:	مَتَّ فـــال	ُي�َصـــورِّف،	ول	يتلكاأ.)	جَنَ
َز	ال�صيء:	طلب	 َزه.	َتَنجَّ ـَز	ال�صـــيء:	مبالغة	جَنَ َزه	وَق�صاه.	جَنَّ َز	ال�صيء:	جَنَ احلاجـــة.	اأجْنَ
م:	تقال	ملن	تكـــون	عادته	و�صع	ال�صيء	يف	مو�صعه	املنا�صب	له،	 اإجنـــازه(	)5(. )459( ُمَنظرَّ
مـــع	التن�صيق	لالأ�صياء	بع�صهـــا	ببع�س،	كاللبا�ـــس،	والزينة،	والأثـــاث،	والأدوات	والآلت.
اأو	اللتـــزام	باملواعيـــد،	وترتيـــب	العمل	ح�صـــب	الأولويات.وهي	لفظة	حديثـــة	ال�صتعمال	
ـــواب.)	َنَظـــَم	الأ�صياء	 يف	منطقـــة	ع�صـــري،	ولذلـــك	ينطقونهـــا	ب�صـــم	امليـــم،	علـــى	ال�صّ
َبه.	اْنَتَظَم	ال�صيء:	تاألَّف	 	بع�صها	اإىل	بع�س.	وَنَظم	اأمـــره:	اأقاَمه	ورتَّ مَّ َيْنِظُمهـــا:	األََّفها	و�صَ
ظـــام:	الرتتيب	والّت�َصاق(	)6(.	 �َصـــق.	اْنَتَظَم	اأمره:	ا�صتقـــام.	َتَنّظم	ال�صيء:	انتظم.	النرِّ 	واتَّ
)460( ُمْنَفِعل: النفعال:	حالة	نف�صية	ترافقها	حركة	عنيفة،	مع	تغرّي	يف	مالمح	الوجه،	
وقـــد	يفقـــد	فيهـــا	الإن�صان	َرَزانتـــه،	فيقول	اأو	يفعل	مـــا	يخرج	به	عن	حّد	التـــزان،	وتكون	
ْرع	والآداب	 للمدح	اإذا	كان	املوقف	يفر�س	عليه	ذلك،	كاأن	ينفعل	ب�صبب	حدث	يخالف	ال�صَّ
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الل�صان	)	قوم	(	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س910	. 	)5(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س941	. 	)6(
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العامة.وتكـــون	للّذم	اإذا	كان	املوقـــف	ل	ي�صتلزم	هذا	النفعال،	اأما	النفعال	ب�صكل	خا�س،	
وهو	الذي	يتعلق	باحلالة	النف�صية	التي	تعرتي	الإن�صان	من	الفرح	اأو	احلزن	؛	فهي	حالة	ل	
تعني	املدح	اأو	الّذم،	لكونها	حالة	طبيعية	حت�صل	لكل	اإن�صان.	وينطقونها	ب�صم	امليم،	على	
ال�صـــواب،	لكونها	من	الألفاظ	احلديثة	يف	ع�صري.	)461( َمِنيــع:	تقال	ملن	َعَلت	مكانته،	
فكانـــت	لـــه	ح�صنًا	يحتمي	فيـــه.	كما	تقال	ل�صاحب	القـــّوة	اجل�صمية	التـــي	ميتنع	بها،	اأو	
�صاحـــب	املال	الذي	ميتنع	به.ومنع:	هو	ِخالف	الإعطاء.	وَمَنعُتـــه	ال�صيء	َمْنعًا،	وهو	َماِنٌع	
ب:	 	وَمْنَعة)1(.واملـَـِنيع:	القوي	ال�صديـــد	)2(.	)462( ْمَهذرَّ ـــاع.	ومكان	منيع.	وهو	يف	ِعـــزٍّ ومنَّ
�صوابهـــا	�صـــم	امليم.	تقال	ملن	يلتزم	حما�صـــن	الأخالق	يف	قوله	وِفْعلـــه،	فيظهر	اأثرها	يف	
معاملتـــه	احل�صنـــة	مع	النا�س،	وينتـــج	هذا	الأثر	-	اأ�صـــاًل	-	ِمن	ُح�صن	الرتبيـــة،	والُقْدوة	
ى	 ٌب:	ُمَنقَّ 	علـــى	َتْنِقيِة	�صيء	ممـــا	َيِعيُبه.ويقال:	�صيٌء	ُمهـــذَّ ال�صاحلة.وهـــذب:	كلمة	تدلُّ
َفاء	 :	َرّباه	تربية	�صاحلة	خالية	من	ال�صوائب.	الَهَذُب:	ال�صَّ بيُّ مما	َيعيُبه	)3(.)	هّذب	ال�صَ
ور	بانتظام	للدرا�صة،	اأو	لأداء	العمل	 واخُلُلو�ـــس	)4( )463( َُواِظــب:	تقال	ملن	يلتزم	احَل�صُ
ح�صب	املواعيد	املقررة،	وغري	ذلك	من	الأمور	التي	تقت�صي	اللتزام	باملواعيد.واظَب	على	

الأمر:	ثابر	عليه	وداومه(	)5(.	
ّي	الذي	ل	 ِ )464( ُم�ِجــد:	مـــن	الُوْجـــد،	مبعنى	المتـــالك	للمال	وكرته.	تقال	للـــرَّ
ُي�صتغـــرب	منـــه	الإنفاق	والعطاء،	وهذا	للمدح	لأن	العطاء	يت�صـــاوق	مع	وجود	املال.اأّما	اإذا	
اء.ويقال:	وَجَد	 َ خال	من	العطاء	واملعروف،	فاإن	اللفظة	ل	َتعني	اإّل	جمّرد	تقرير	حال	الرَّ
عة(	)6(.)	اأْلَفاه:	 مطلوبـــه:	اأدركـــه.	الَواِجُد:	املُو�صر	الغنّي	من	النا�س	الُوْجُد:	الَي�َصـــار	وال�صَّ
نه	ومل	يخرج	 قه	وَح�صَّ وَجَده	و�صادفه(	)7(.	)465( َمْ�ُزون:	يقال:	َوَزن	فالن	كالمه،	اأي	مَنَّ
به	عن	املاألوف.وفالن	َمْوُزون،	اأي	�صاحب	اعتدال	يف	قوله	وِفْعله.	اأو	مبعنى	َرِزين.ويقال:	
ِمتَِّزن	)ُمتَِّزن(.قال	اخلفاجي:	املولَّدون	ي�صتعملون	الـَموزون	مبعنى	احَل�َصن	واملـُـْعَتِدل)8(.	

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س278	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س895	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س45	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س989	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1054	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1024	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س840	. 	)7(

�صفاء	الغليل،	اخلفاجي،	�س519	. 	)8(
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وفـــالن	راجـــح	الَوْزن:	مو�صـــوف	برجاحة	العقل	والـــراأي.وزن	ال�صيء:	قـــّدره،	يقال:	وزن	
ي،	وهـــو	الذي	ا�صتغنى	بعد	مكابدة	وعناء،	وانتقل	 ِ الـــكالم(	)1(.	)466( ُم��ِسر:	تقال	للرَّ
من	حال	الُع�صر	اإىل	حال	الُي�ْصر.ويقـــال:	ِمي�ِصر،	اأي	ُمو�صر.والَي�َصار:	الِغَنى	)2(.واملـَْي�َصَرة:	
ــق:	�صوابها	�صم	امليم.تقال	ملـــن	اأعانه	اهلل	تعاىل	على	 اء(	)3(.	)467( ْمَ�فرَّ الِغَنـــى	والـــرَّ
زق،	فاأخذ	ينفـــق	منه	يف	�ُصُبل	 َر	له	الـــررِّ ـــالح،	اأو	ي�صَّ القـــول	والفعـــل	يف	�صبيل	اخلري	وال�صّ
اخلـــري	واملعروف.وتقال	اأي�صًا	ملن	ح�صل	لـــه	النجاح	والتوفيق	يف	درا�صته	اأو	عمله،	ب�صبب	
َر	وت�صهيل	طريق	 	طريق	ال�صَّ الطاعـــة	هلل	تعاىل،	ثم	لوالديه.والّتوفيق	من	اهلل	للعبـــد:	�َصدُّ
اخلـــري(	)4(. )468( َمْ�ُهــ�ب: تقـــال	ملن	وَهَبه	اهلل	تعاىل	من	الذكاء	مـــا	يفوق	به	اأقرانه.	
وتكون	املوهبة	فيمـــا	يخرج	عن	املاألوف،	كاحِلْفظ،	والبتـــكار،	والإبداع،	والخرتاع.وهي	
لفظـــة	حديثة	ال�صتعمال	بهذا	املعنـــى	يف	منطقة	ع�صري.واملـَْوُهـــوُب:	الولد.	يقال	للمولود	
لـــه:	�َصكرت	الواهب،	وبورك	لك	يف	املـَْوُهوب)5(. )469( َناِجح:تقال	ملن	ح�صل	على	�صيء	
بعـــد	جهـــد	وُمثابرة،	وملن	حالفه	التوفيـــق	يف	اأمر	من	اأموره،	كاجتيـــازه	اختبار	الدرا�صة،	
ن	يقول	 	وانتقالـــه	مـــن	مرحلة	درا�صية	اإىل	مرحلة	اأعلى،	ونحو	ذلـــك.وكان	بع�س	كبار	ال�صرِّ
)	َخاِمـــد(	مبعنـــى	ناجح،	فيقال:	َخْمـــد	فالن	؛	اأي	جنح	يف	الختبـــار	الدرا�صي.وت�صتعمل	
َخْمـــد	يف	الأ�صل	مبعنى	النُّ�صج	للطعام،	فكاأنهـــم	ا�صتعاروها	ملن	جنح	يف	الختبار	مبعنى	
	ِمْثُله	 َفُر	بال�صـــيء)6(. )470( َناِدر:تقال	ملـــن	َقلَّ َجاح:	الظَّ جـــه	بتفوّقـــه	واجتيازه.والنَّ ُن�صْ
يف	ُح�صـــن	الأخـــالق،	وطيب	الِع�صرة،	ونحو	ذلـــك	املحا�صن.	وَنَدَر:	َخـــَرج	من	غريه	وَبَرز.	
رفة	مـــن	القول.	وهو	 ـــاِدَرُة:	الطُّ 	وجود	نظريه.	النَّ م	وَقـــلَّ ل:	تقدَّ َنـــَدَر	فالٌن	يف	ِعْلـــم	وَف�صْ
د،	كمـــا	تقال	للمـُـَتَيـّقظ	 ـــره)7(.	)471( َنِبيه:تقال	للّذكي	املـَُتوقرِّ َنـــاِدَرة	زمانه:	وحيد	ع�صِ
ة.ويقال:	رجل	 الَفِطـــن،	الـــذي	ُيـــدرك	الأمور	ببوادرهـــا	وعالماتها،	فـــال	يوؤخذ	علـــى	ِغرَّ
َنِبيـــه،	اأي	�صريف(	)8(.وَنِبْهُت	لالأمـــر	اأْنَبُه	َنَبهًا:	َفِطنت،	وهو	الأمر	تن�صـــاه	ثم	َتْنَتِبُه	اإليه.

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1042	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س155	. 	)2(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1077	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1059	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1071	. 	)5(

الل�صان	)	جنح	(	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س918	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س384	. 	)8(
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َرف،	 باَهة:	ال�صَّ ّد	اخُلمول.	ورجل	َنْبٌه	وَنِبيٌه:	اإذا	كان	معروفًا	�صريفًا(	)1(.والنَّ َباهة:	�صِ والنَّ
يــب: تقال	للفا�صـــل	املـُـَمـيَّز	يف	 ْبـــه:	الِفْطَنـــة(	)2(.	)472( جَنِ ْهـــرة،	والِفْطَنـــة.	والنُّ وال�صُّ
ـــَب	َيْنُجُب	جَنابًة:	 حما�صـــن	الأخـــالق	على	اأنداده،	كما	تقـــال	للطالب	الّذكي	املتفوق.وجَنُ
ِفي�س	يف	نوعه،	وهي 	َنُبـــه	وَبـــان	ف�صله	على	مـــن	كان	مثله.النَّجيُب:	الفا�صل	على	ِمْثِلـــه	النَّ
اثله	يف	القّوة،	 	فالن،	اإذا	كان	مُيَ يبة(	)3(.	)473( َنِديد:	يقال:	فالن	َنِديد	فالن،	اأو	ِندُّ جَنِ
:	امِلْثل	والنَّظري،	واجلمع	اأنداد،	وهو	 دُّ اأو	يف	ح�صـــن	الأخالق،	واأكر	ما	ت�صتعمل	للمدح.والنرِّ
	فالن	وَنِديُده	اأي	ِمْثُله	و�َصَبُهه.	وهي	َنِديَدة(	)4(.	)474( َنِزيه:تقال	ملن	 ِديـــد.	يقال:	ِندُّ النَّ
ع	عن	مـــا	ي�صينه	من	النقائ�س	والعيـــوب.	ويقال:	رجل	 َيَتحلَّـــى	مبحا�صـــن	الأخالق،	ويرتفَّ
َزاهة:	الُبعد	عن	ال�ّصوء.	واإّن	فالنًا	َلنـزيٌه	كرمي	 َنِزيه	اخُلُلق:	بعيٌد	من	املطامع	الّدِنّية.	والنَّ
ه	عن	مالئم	الأخالق	اأي	يرتّفع	عما	 اإذا	كان	بعيدًا	من	اللُّوؤْم،	وهو	نزيُه	اخُلُلق.	وفالن	َيَتَنـزَّ
	منها(	)5(.	)475( َن�ْسِمي:قال	للرجل	الفا�صل	الكرمي،	املـُبـَادر	اإىل	ِفْعل	اخلري	ابتداًء	 ُيَذمُّ
ْن�ِصيُم:	البتداُء	 دون	اأن	ُيطلـــَب	منه،	كما	اأّنه	ل	يتاأخر	عن	مّد	يد	العون	ملن	طلب	ذلك.والتَّ
ت	باملاء(	)6(.ويقال:	 َمِت	الأر�س:	َنزَّ ْمت	اأي	ابتداأت.	وَن�صَّ يف	كل	�صيء.	َن�َصْمُت	يف	الأمر	وَن�صَّ

ف	يف	التما�صه(	)7(. ُم	الِعْلَم:	َيَتَلطَّ وفالن	َيَتَن�صَّ
)476( َن�ِسيط:يقال:	فالن	ن�صيط،	اأو	َن�ْصَطان	؛	اإذا	كان	خفيفًا	يف	حركته،	ُيَبادر	اإىل	
	على	اهتزاٍز	 العمـــل	ويواظب	عليه،	ويتهياأ	يف	كّل	اأمر	من	اأموره	مبا	ي�صتحقه.ون�صط:		يدلُّ
َفتُّح.	واأْن�َصَط	القوم:	 �صاط،	معروف،	وهو	ملا	فيه	من	احلركة	والهتزاز	والتَّ وحركة.منه	النَّ
�صاط:	ممار�صة	 كانت	دوابُُّهم	ن�صيطة(	)8(.ويقال:	وَتَن�ّصط	للعمل:	تهياأ	له	واأقبل	عليه.	والنَّ
يء،	احَل�َصن	 ري:تقال	جلميل	الوجـــه،	الَو�صِ �صادقـــة	لعمل	مـــن	الأعمـــال(	)9(.	)477( َن�سِ
	على	ُح�ْصٍن		وجمـــال	وُخـــلو�س.	 الهيئة.ون�صـــر:	النـــون	وال�صاد	والراء	اأ�صـــٌل	�صحيح	يدلُّ

الل�صان	)	نبه	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س905	. 	)2(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س908	. 	)3(

الل�صان	)	ندد	(	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س917	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س417	.	الل�صان	)	نزه	(	. 	)5(

الل�صان	)	ن�صم	(	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س932	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س426	. 	)8(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س930	. 	)9(
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ره(	)1(.	)478(  َنــــه	وَنـــوَّ ـــــَر	اهلل	وجهــــــــه:	َح�صَّ ــــَرة:	ُحــــ�ْصـــن	اللَّـــون.	وَن�صَّ �صْ منـــــــــه	النَّ
يـــب،	فهو	يف	اأح�صن	 ـــد	ج�صمه	ومالب�صه	بالغ�صل	والِطّ َنِظيــف: تقـــال	ملن	يحر�س	على	َتَعهُّ
حـــال	من	الّنقاء	واخُللو�س	من	الأو�صاخ.كما	تقال	ملن	َح�ُصنت	اأخالقه،	وَتَرّفع	عن	الّدَنايا	
	واحل�صد.	و	)	َيِده	نظيفة(	 والعيوب.ويقـــال:	)َقْلِبه	َنِظيف(	َقْلُبه،	تقال	ملن	خال	مـــن	الِغلرِّ
�صوابهـــا:	َيُده.وتقال	لالأمني،	الذي	ل	ي�صرق،	ول	يرت�صي.وَنُظـــَف	َيْنُظف	َنظافة:	َنِقَي	من	
ـــَف	قلَبه:	�صانه	عّما	ُيدّن�صه	 اه.	ويقال:	َنظَّ َفه:	َنقَّ َن�ـــس،	فهو	نظيـــف،	واجلمع	ُنَظَفاء.َنظَّ الدَّ
ف:	يرتّفع	 ف	فـــالن	َيَتَنظَّ ف	فالن:	�صار	نظيفـــًا.	وَتَنظَّ بهات	واملـُحّرمـــات.	وتَنظَّ مـــن	ال�صُّ
ِظيف:	يقال:	هو	نظيف	ال�ّصراويل:	عفيـــف.	وهو	نظيف	الأخالق: 	عمـــا	ي�صني	وَيتنــــّزه.	النَّ
ــاع: تقال	ملن	ُيَبـــادر	اإىل	ِفْعل	اخلري،	واملـَُعاونـــة	بالقول	اأو	الِفْعل،	 ب()2(.) 479( َنفرَّ 	ُمَهـــذَّ
�صـــواء	ُطلب	منه	ذلك	اأم	مل	ُيْطَلب.ويقـــال:		)	ل	َيْنَفع	ول	َي�صّر(	تقال	للمـَُحايد،	وهي	اإىل	
ْفع،	وقيـــل:	ينفُع	النا�س	ول	 اٌع:	كثري	النَّ .	ورجل	َنُفـــوٌع	وَنفَّ ررِّ ْفـــُع:	�صّد	ال�صُّ الـــذّم	اأقرب.والنَّ
ْفع:	اخلري	ومـــا	يتو�صل	به	الإن�صان	اإىل	مطلوبه(	)4(.	)480( َنِقّي: تقال	ملن	 	)3(.والنَّ ـــرُّ َي�صُ
	واحل�صد	ونحـــو	ذلك،	فهو	�صادق	يف	تعامله	مع	غـــريه،	ول	َيْعني	ذلك	 خـــال	قلبـــه	من	الغلرِّ
العلـــم	مبـــا	يحويه	�صـــدره،	واإمنا	يدّل	على	ذلك	مـــن	ُح�صن	التعامل	والأخـــالق	الفا�صلة.
ْيت	ال�صـــيء:	َخلَّ�صُته	مما	ي�صوُبه،	وكذلك	يقال:	 	على	نظافٍة	وُخُلو�س.	منه	َنقَّ ونقـــي:	يدلُّ
ه	)5(.	)481( َنِكيف:تقال	ملن	ميتنع	اأو	ياأنف	 انتقيت	ال�صيَء،	كاأنك	اأخذت	اأف�صَله	واأْخَل�صَ
ممـــا	قد	َي�ِصينه	مـــن	الأخالق	ال�صيئة.كما	تقـــال	ملن	ُيَبالغ	يف	النظافـــة	يف	ج�صمه	ولبا�صه	
و�صكنـــه.	وا�ْصَتْنكـــف،	اإذا	اأِنف	منـــه(	)6(.	والنَّكف:	َتنِحيُتك	الّدمع	عـــن	خّديك	باإ�صبعك.	
واْنَتكـــَف	الَعـــَرق	عـــن	جبينـــه	اأي	م�َصَحه	وَنّحـــاه(	)7(.وا�ْصتنكـــف	من	ال�صيء	وعنـــه:	اأِنَف	
ِمُر	 ـــَران،	اإذا	كان	�صجاعـــًا	ِمقدامًا.والنَّ ر،	اأو	مِنْ ر:يقال:	فـــالن	مِنْ وامتنـــع)8(.	)482( مِنْ
ي	بذلك	لُنَمٍر	فيه،	وذلك	اأنه	من	األوان	 بـــاع	اأخبث	من	الأ�صد،	�صمرِّ ْمـــُر:	�صرب	من	ال�صرِّ والنرِّ

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س439	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س941	. 	)2(

الل�صان	)	نفع	(	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س950	. 	)4(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س464	. 	)5(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س479	.	)	وحا�صية	املحقق	(	. 	)6(

الل�صان	)	نكف	(	. 	)7(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س962	. 	)8(
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وريـــة	ورتبة	اللواحم(	)2(.	 نَّ ِمُر:	حيـــوان	مفرت�س	اأرقط	من	الف�صيلة	ال�صرِّ 	خمتلفـــة	)1(.والنَّ
َفـــا،	كما	تقال	ملن	يحظـــى	بالَقُبول،	 )483( ُنــ�ر: يقـــال:	فالن	ُنـــور	؛	اإذا	تالألأ	وجهه	و�صَ
وُي�صتاأن�س	به	يف	حديثه	اأو	براأيه.	ويقال	فالن	ُنور	اأهله،	اأو	جماعته،	اإذا	كان	كذلك.ويقال	
	على	اإ�صاءة	وا�صطراب	وِقلَّة	ثبـــات.	منه	النُّور	والّنار،	 ٌر(.ونور:	يـــدلُّ ر	)	ُمَنورِّ اأي�صـــًا:	ْمَنورِّ
يـــا	بذلك	من	طريقة	الإ�صاءة،	ولأّن	ذلـــك	يكون	م�صطربًا	�صريع	احلركة)3(.وَناَر	َيُنور	 �صمرِّ

َنْورًا:	اأ�صاء.	وَناَر:	اأ�صرق	وَح�ُصن	لونه	)4(.
ثامنًا: حروف الهاء، وال�او، الياء:

يح:تقال	للذي	ُي�ْصَتْب�َصُر	بـــه،	اأو	للكرمي	اجلواد،	اأو	�صاحب	الأخالق	 )484( َهــاّب الررِّ
يح،	 ات	الررِّ ف�س.وهم	يقولـــون:	َهبَّ يح	التي	ُتْنِع�ـــس	النَّ الفا�صلـــة،	علـــى	الت�صبيه	بهبـــوب	الررِّ
يح	ريحـــًا،	لأن	الغالب	 لالأمـــر	الـــذي	ُي�صتب�صر	به.وقال	بع�ـــس	اأهل	اللغة:	اإمنـــا	�ُصّميت	الررِّ
وح	والراحة،	وانقطاع	هبوبها	يك�صب	الَكْرب	والَغّم	والأذى،	 عليها	يف	هبوبها	املجـــيء	بالرَّ
ْوح)5(.ويقال:	َهّبت	ريُحه،	اإذا	قامت	دولته	)6(.	)485( َهاِجد:تقال	 فهـــي	ماأخوذة	من	الرَّ
للنائـــم،	كمـــا	تقـــال	لل�ّصاِكـــن	الّطبع،	الـــذي	ل	يدخل	فيما	ل	يعنيـــه،	اأو	ل	يثـــري	امل�صاكل.
وَهَجـــَد	َيْهُجُد	ُهُجودًا	واأْهَجَد:	نـــام.	والهاجد:	الّنائم.وَهَجَد	وَتَهّجـــَد،	اأي	�َصِهَر،	وهو	من	
ْبـــع،	وهو	خالف	الأهـــوج.)	َهَداأ	 اِكن	الطَّ الأ�صـــداد)7(.	)486( َهاِدي:تقـــال	للوُقـــور	ال�صَّ
كون	عن	احلركات.	الِهْداأة:	الُهدوء(	)8(.	 	َيْهـــَداأ	َهْدءًا	وُهُدّوًا	وُهُدوءًا:	�َصَكَن.	الَهـــْداأة:	ال�صُّ
ْبـــع،	�صهل	التعامل	مع	غـــريه،	ل	يحب	 )487( َهِثيل:يقـــال:	فـــالن	َهِثيـــل،	اأي	هـــادئ	الطَّ
	املنازعة	اأو	املخالفة،	�صريع	التقارب	والأْلَفة.ويقال	يف	نف�س	املعنى:	َوِثيل.ومل	اأجد	اجلذر	
)هثـــل(	فيمـــا	بـــني	يـــدي	مـــن	املعاجـــم	العربيـــة.ومل	اأجـــد	)	وثيـــل(	باملعنى	املـــراد.	)	
عيـــف(	)9(.	)488( َهَ�اِوي:تقـــال	للعا�صـــق،	كمـــا	تقـــال	ملن	ُيحـــّب	النطالق	 الَوِثيـــل:	ال�صَّ

الل�صان	)	منر	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س963	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س368	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س970	. 	)4(
الزاهر،	الأنباري،	جـ2،	�س350	. 	)5(
�صفاء	الغليل،	اخلفاجي،	�س285	. 	)6(

الل�صان	)	هجد	(	. 	)7(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س43	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س985	. 	)8(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1023	. 	)9(
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	واملـَــــَرح.)	َهِوَي	فـــالٌن	فالنًا	َيْهَواه	َهـــًوى:	اأحّبه.	الَهـــَوى:	املـَــْيل.والَهـــــــَوى:	الِع�ْصق(	)1(.	
ل(	العقل،	اأي	ُيعجب	وُيْذِهل	من	جماله	وُح�صنه،	 ل	)	ُيَهورِّ )489( ه�ل:يقال:	هذا	ال�صيء	ِيَهورِّ
ل.ويقال:	فالن	ُهوَلة،	 كما	تقال	لالإعجاب	باجلمال	الفائق	للرجل	اأو	املراأة،	ولها	يقال:	ُتَهورِّ
اإذا	كان	ج�صيمـــًا،	اأو	جميـــاًل،	اأو	كان	يف	هيئـــة	ح�صنة	بارعة،	وتقال	للمـــراأة	اأي�صًا.ويقال:	
فـــالن	تهاويل،	اإذا	اأتـــى	بالغرائب	والعجائب	يف	قوله	اأو	ِفْعلـــه	ول	�صيما	اإذا	كانت	واقعية.
ويقولـــون	اإذا	�صاهدوا	ما	يفوق	ت�صورهم	وخيالهم	جمـــاًل	وُح�صنًا:	تهاويل.)	َهاَلت	املراأة	
لت	املراأة:	تزّيَنت	بزينة	اللبا�س	واحَلْلي.	والُهوَلُة:	الَعَجب،	 الناظر	بح�صنهـــا:	اأعجبته.	َهوَّ
وكل	مـــا	َهاَلَك.والُهوَلة	من	الن�صاء:	التي	َتُهول	الناظر	بح�صنها(	)2(.	والّتهاويل:	ما	َهاَلَك	
،	اإذا	كان	�َصْهـــاًل	لطيفًا	يف	معاملته	 مـــن	�صـــيء.	)490( َهِ�ين:يقال:	فالن	َهِويـــن	اأو	َهنيرِّ
	على	�صكون	اأو�صكينة	اأو	ُذّل.	من	ذلك	الَهْون:	 لغريه،	ل	يحّب	العنف	واملنازعة.وهون:	يدلُّ
	وَهنْي.	 .	فهو	َهنيرِّ ال�صكينة	والَوقار	)3(.وَهاَن	ال�صيء	عليه	َهْونًا:	�َصُهل	،	وَهان	ال�صيء:	َخفَّ
فق	والتُّـــوؤَدة.	يقال	على	َهْونك:	علـــى	ِر�ْصِلك)4(.	 	والَهـــْون:	الوقار		والّتوا�صـــع.	والَهْون:	الررِّ
)491(َهْيَبة:تقـــال	ملـــن	تكـــون	له	مكانـــة	ووَجاهـــة	اجتماعية	جتعـــل	من	حولـــه	ُيجّلونه	
ويحرتمونه،	مع	�صـــيء	من	الَوَجل	والّرْهَبة،	كما	تقال	للحازم	مع	�صيء	من	ال�صّدة.ويقال:	
)	َحّي	َمْن	َله	َهْيَبة(	تقال	للّتح�صي�س	على	احَلْزم	والقّوة.وهيب:	الهاء	والياء	والباء	كلمة	
بُت	ال�صيء:	ِخفُته)5(.وهاَبُه	َيَهابه	َهْيبًا	 اإْجـــالل	وخمافة.	من	ذلك	هاَبه	َيهاُبه	َهْيَبـــًة.	وَتَهيَّ
مه.	هاَبـــُه:	َحِذَرُه		وخافـــه)6(.	)492( َواِثق:تقال	ملـــن	اأحكم	واأتقن	 وَمَهاَبـــة:	اأَجلَّـــُه	وَعظَّ
ن	يف	قوله	اأو	ِفْعله،	وبذلك	ُيعتمد	عليه.ويقال:	ِثَقٌة،	وَمْوُثوق،	 اأمـــره،	وهو	-	اأي�صـــًا	-	املـُتمكرِّ
ْقـــُت	ال�صيء:	اأحَكْمُته.	وهو	 	على	َعْقٍد	واإْحكام.ووثَّ ق	)	ُمَتَوثرِّق(.ووثـــق:		تدلُّ وَوِثيـــق،	وِمْتَوثرِّ
َقُة:	م�صدر	قولك	َوِثَق	به	َيِثُق،	وثاَقًة	وِثَقة:	ائتمنه،	واأنا	واِثٌق	 ِثَقـــة،	وقد	وِثْقُت	به()7((.والثرِّ
بـــه	وهو	َمْوثوق	به،	وهي	َموثوق	بها،	وهم	موثوق	بهم.ورجل	ِثَقة.	والَوثاقة:	م�صدر	ال�صيء	
الوثيـــق	املـُْحَكـــم(	)8(. )493( َوا�ْسَطــة َخرْي:�صوابهـــا	ك�صـــر	ال�صني.وتقال	ملـــن	ي�صعى	يف	

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1012	. 	)1(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1010	. 	)2(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س21	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1011	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س22	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1013	. 	)6(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س85	. 	)7(

الل�صان	)	وثق	(	. 	)8(
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الإ�صالح	بني	النا�س،	كما	تقال	ملن	يلجاأ	اإليه	الّنا�س	-	بعد	اهلل	تعاىل	-	يف	طلب	ال�صفاعة	
ل	به	اإىل	ال�صيء.	والَو�ِصيط:	املتو�ّصط	 للح�صـــول	على	مـــال،	اأو	منفعة.والوا�ِصَطة:	ما	ُيَتَو�صَّ
ل،	اأو	 ل:يقـــال:	فالن	َوا�صِ ـــّر	)2(. )494( َوا�سِ بـــني	املتخا�صمني(	)1(.واخَلرْي:	خالف	ال�صَّ
يارة	 ـــٌل(،	اإذا	كان	يتعاهد	قرابته،	اأو	غريهـــم،	بالّرعاية	والزرِّ ل	)ُموا�صِ ـــول،	اأو	ْمَوا�صِ َو�صُ
ل،	اإذا	اأ�صبح	من	اأهل	املكانة	والوجاهة	الجتماعية،	 ب�صـــكل	م�صتمر.كما	يقال:	فالن	َوا�صِ
ح:تقال	ملن	 ل:	�صـــّد	الِهْجـــران(	)3(.	)495( َوا�سِ اأو	مـــن	اأ�صحاب	الِعْلـــم،	اأو	املال.والَو�صْ
ُح	 َح	ال�صيء	َي�صِ ريح	اأي�صـــًا.)	َو�صَ ح	بكل	ما	عنده،	وهو	ال�صَّ ـــررِّ ل	يخـــادع،	ول	يكذب،	وُي�صَ
َح:	َظهر(	)4(.	 َح	وَتَو�صَّ اح.	واأو�صَ ٌح	وَو�صَّ َح:	اأي	َبان،	وهو	وا�صِ َحًة	واتَّ�صَ َحًة	و�صِ وحًا	و�صَ ُو�صُ
وح	حاله	وظهور	ف�صله	)5(.	)496( َوايِف:يقال:	فالن	َوايف،	 والوا�صـــح:	�صّد	اخلامل	؛	لُو�صُ
،	اإذا	كان	مـــن	عادتـــه	اللتزام	والوفاء	بالعهد	والّتفـــاق،	كما	تقال	للرجل	الفا�صل	 اأو	َويِفّ
الكامل	يف	حما�صـــن	الأخالق،	وتقال	ملن	يتعاهد	الأقارب	والأ�صدقـــاء	بالّرعاية	والّزيارة	
:	الكثري	الوفاء،	والذي	ياأخذ	احلّق	وُيعطي	احلق	)6(.	 ب�صكل	دائم،	وتقال	لالأمني.والَويِفُّ
ِكمًا	ُمْتِقنًا،	ُيعتمد	عليه	وُيوثق	به.ويقال	 )497( َواِكد:يقال:	فالن	َواِكد،	اإذا	كان	حُمْ
	 وِكْد	َعْقَدَك،	اأي	�ُصـــّده.	والِوكاد:	حبل	ُت�َصدُّ د(.واأَ ـــد	)	ُمَتَوكرِّ لـــه	اأي�صـــًا:	َوَكاد،	وَوَكد،	وِمْتوكرِّ
د:	القائم	 ـــق.	واملـَُتَوكرِّ د:	ا�صتّد	وَتَوثَّ بـــه	البقرة	عند	احَلْلـــب(	)7(.	)	َوَكد	فالن:	اأ�صاب.	َتَوكَّ
	بها	البقر	عند	احَلْلب،	اأو	التي	 امل�صتعـــّد	لالأمور.	والـــِوَكاد:	واحد	الوكائد،	وهي	حبال	ي�صدُّ
ِتي	ال�ّصرج(	)8(.	)498( َواِهب:تقال	لكثري	الَعطاء،	�صواء	ُطلب	 ي�صـــّد	بها	الَقْربو�س	اإىل	َدفَّ
اب.)	وَهَب	له	ال�صيَء	َيَهَبه	وَيَهُبه	َوْهبًا	وَوَهبًا	وِهَبة:	 منـــه	اأم	مل	ُيْطلب.ويقـــال	له	اأي�صًا:	َوهَّ
ابة(	)9(.	)499( َوَتد:تقال	للرجل	 اب	وَوهَّ اأعطـــاه	اإّياه	بال	ِعَو�س.	فهو	َواِهٌب	وَوُهوب	وَوهَّ
د	 ـــد(،	وِمْتوترِّ 	الَقـــوّي	الثابت،	الـــذي	ل	ُيَزْعَزع	بقـــول	اأو	ِفْعل.ويقال	له	اأي�صـــًا:	ْمَوتَّد	)	ُمَوتَّ

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1042	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س232	. 	)2(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س115	. 	)3(

الل�صان	)	و�صح	(		. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1050	. 	)5(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1060	. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س138	. 	)7(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1065	. 	)8(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1071	. 	)9(
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	يف	احلائـــط	اأو	الأر�ـــس	مـــن	اخل�صـــب	)1(.	 ـــد(.)	الَوِتـــُد	والَوَتـــُد	والَوْتـــُد:	مـــا	ُرزَّ 	)	ُمَتوترِّ
مًا	يف	قومه،	ي�صريون	بقوله	اأو	ِفعله،	 )500( َوْجه:يقال:	فالن	َوْجه،	اأو	َوِجيه،	اإذا	كان	ُمَقدَّ
وذلـــك	ملعرفته	وحكمته،	وِرفعة	َقْدره	ومكانته.ويقـــال:	لفالن	َجاه،	اأي	مكانة	عالية،	وَقْدر	
	اجلاه.	وُوجوه	القوم:	�صادتهم،	 رفيع.وتقول:	َوْجِهي	اإليك.	ومن	الباب	قولهم:	هو	َوِجيٌه	َبنيرِّ
واحدهـــم	َوْجٌه،	وكذلك	ُوجَهاوؤُهـــم	واحدهم	َوِجيٌه(	)2(	)	اجَلاه:	الَقـــْدُر	واملـَْنِزلة،	وفالن	
ف،	الذي	ُيوؤن�س	به،	وُت�ْصتطاب	 ـــب	املـُتَلطرِّ ذو	جـــاه(	)3(.	)501( َوُدود:	تقال	للرجل	املـُـَتَحبرِّ
:	م�صدر	املوّدة.	 (،	وَوِديد.)	الودُّ ٌد(،	وْمـــوّد	)	ِمَودٌّ د	)	ُمَتَودرِّ ع�صرته.ويقـــال	له	اأي�صًا:	ِمْتَودرِّ
،	وهو	من	الأْمِنيَّة.ويقال:	 	يكون	يف	جميع	مداخـــل	اخلري.	ووِدْدُت	ال�صيء	اأَودُّ :	احلبُّ والـــودُّ
ه،	ُوّدًا،	وَوّدًا،	وِوَدادًا،	وَوَدادة،	 ُه	َيـــَودُّ َك	وَوِديـــدَك	كمـــا	تقول	ُحبُّـــك	وَحبيُبـــك(	)4(.)	َودَّ ِودُّ
ة.الَوُدود:	الكثري	 ة:	الـمحبَّ ه.َتَوّدد	اإليه:	حتّبب.	الـِمَوّد:	الكثري	احُلّب.	املـَـــَـــَودَّ وَمـــَوّدة:	اأَحبَّ
احُلـــّب	؛	ي�صتوي	فيه	املذّكر	واملوؤّنث.	الَوِديد:	الـُمِحّب()5(.	)502( َوْرع: ينطقونها	ب�صكون	
ع،	اأي	الحرتاز	من	الوقوع	يف	املناهي	ال�صرعية. الـــّراء،	وال�صواب	الَك�ْصر.وهي	من	الّتـــورُّ
	له،	تـــارك	له.	يقال:	قد	 	عّما	ل	َيِحلُّ ع	)	ُمَتـــَوّرٌع(.)	َرُجـــٌل	َوِرٌع:	َكاّفْ ويقـــال	اأي�صـــًا:	ِمْتَوررِّ
ة،	وهي	الَكّف	عما	 َوِرَع	الرجـــل	َيـــِرُع	وَرعًا	وِرَعًة:	اإذا	َكـــّف	عّما	ل	يحّل	له(	)6(.والـــَوَرع:	الِعفَّ
	بكالم	اإىل	 ل	ينبغـــي(	)7(.	)503( َوْزَوز:	يقـــال:	فالن	َوْزَوز	اأو	ْمَوْزِوز	)	ُمـــَوْزِوٌز(،	اإذا	اأ�َصرَّ
.كما	يقال:	فـــالن	َوْزَوز،	اإذا	كانت	فيه	 غـــريه،	يدعو	فيه	اإىل	خري	و�صـــالح،	اأو	ُيغريه	ِب�َصرٍّ
ْي�س.	ورجـــل	َوْزَواز	وُوزواَزٌة:	 ة	والطَّ ِخّفـــة	وَطْي�س،	مع	�صرعة	يف	الـــكالم.	)	الَوْزَوزُة:	اخِلفَّ
ٌط(،	 ٌط	)	ُمَتَو�صرِّ طائ�ـــس	خفيف	يف	م�صيه(	)8(. )504( َو�َسط:	يقال:	فالن	َو�َصط،	اأو	ِمْتَو�صرِّ
اأي	بـــني	املـَْدح	والّذم،	وهـــو	اأقرب	اإىل	املدح،	وتقال	حني	ال�صوؤال	عن	اأخالقه	اأو	�صالحيته	
	على	الَعْدل	والنرِّ�صف(	)9(. ط.وو�صط:	يدلُّ للعمل	ونحو	ذلك،	فيكون	الّرد:	و�صط	اأو	ُمَتو�صرِّ

الل�صان	)	وتد	(	.	املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1020	. 	)1(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س88	.	الل�صان	)	وجه	(	. 	)2(

خمتار	ال�صحاح	)	جوه	(	. 	)3(
الل�صان	)	ودد	(	. 	)4(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1031	. 	)5(
الزاهر،جـ1،	�س	188. 	)6(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س100	. 	)7(
الل�صان	)	وزز	(	. 	)8(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س108	. 	)9(
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يدة:	َو�ْصي:	َن�َصاأ.	 )	يقال	�صيء	و�َصٌط:	بني	اجليد	والرديء(	)1(.	)505( َو�ْسي يف َرا�س َع�سِ
يدُة	 را�ـــس:	راأ�س.َمثٌل	من	اأمثالهم،	ُي�صرب	للمـَُتـَرّفه	الذي	ن�صاأ	يف	بيت	ِنعمة	وثراء.والَع�صِ
ها	به،	فتنقلب	ول	يبقى	يف	الإناء	منها	�صيء	اإّل	اْنقلب،	وهو	 ُدها	بامل�صواط	فُتِمرُّ التي	َتْع�صِ
زين	العاقـــل	احلليم.)وقر:	الواو	 	بال�صمن	ويطبخ)2(.	)506( َوُقــ�ر:	تقال	للرَّ دقيـــق	ُيَلـــتُّ
َزانة.	ورجٌل	ذو	ِقَرٍة،	 	على	ِثَقل	يف	ال�صيء.والَوَقار:	احِلْلـــم	والرَّ والقـــاف	والراء	اأ�صـــل	يدلُّ
ب()3(.	)507( َوَلد: تقـــال	يف	الأ�صل	للطفل	الذي	مل	ي�صل	 رَّ ر:	جُمَ اأي	َوُقـــور.	ورجـــٌل	ُمَوقَّ
	من	ُعْمره،	فيقال:	فالن	َوَلد،	اإذا	 اإىل	مرحلة	الُفتّوة.	وت�صتعمل	يف	املدح	للرجل	يف	اأي	�ِصنٍّ
	كان	قوّيـــًا	و�صاحب	معرفة	وحكمـــة،	ُيعتمد	عليه،	وُيوثق	به.ومـــن	الكلمات	ال�صطالحية:	
)	ُخـــْذ	َلك	َوَلد(	تقال	للرجل	القوي	الَعارف،	الذي	ُيعتمد	عليه.والَوَلُد	والُوْلُد:	ا�صم	يجمع	
الواحـــد	والكثري	والذكـــر	والأنثى)4(.		)508( َوَلْد َحاَلل:	تقـــال	يف	الأ�صل	ملن	ُولد	لأبوين	
	 ّيب	اخَلُلوق.	)	احَلاَلُل:	�صدُّ ُمتَّ�صلـــنْي	بعالقة	الّزواج،	ثم	ا�صتعملوها	يف	املدح	للّرجل	الطَّ

احَلَرام(	)5(.	
ب،	لأّنـــه	ن�صاأ	يف	َكَنف	امراأة	 جاع	املـَُجررِّ )509( َوَلــْد َعُجــ�ز:	تقـــال	للرجل	الَقوّي	ال�صُّ
ابهة	 ّن،	قد	اأحكمتها	التَّجارب،	فا�صتفاد	منها،	ثم	اعتمد	على	نف�صه	يف	جُمَ كبـــرية	يف	ال�صرِّ
ْيَخـــة،	واجلمع	عجائز	وُعُجـــز	)6(.والَعُجـــوز:	والَعُجوزة	من	 احلياة.والَعُجـــوز:	املـــراأة	ال�صَّ
يخـــة	الَهِرمـــة.	ويقال	للرجل	َعُجـــوز	وللمراأة	َعُجـــوز)7(.)510( َوَلــْد ِنْعَمه:  الن�صـــاء:	ال�صَّ
ة،	مـــن	ُرواء	اجل�صم	ونظافته،	وما	 حَّ �صوابهـــا:	َوَلـــُد	ِنْعَمة.تقال	ملن	ظهرت	فيـــه	اآثار	ال�صرِّ
عليـــه	مـــن	مالب�س	فاخرة،	ونحـــو	ذلك	مما	يدّل	علـــى	الّرفاهية،	وهذا	مـــن	املدح	اإذا	مل	
ْعَمة:	 ي�صاحبهـــا	انحـــراف	يف	العقيـــدة	والأخـــالق،	فعندئذ	ي�صبح	ذلـــك	مـــن	الّذم.والنرِّ
فهم(	)8(.	 ـــَم	ُفـــالن	اأولَده:	َترَّ 	مـــا	ُيْنِعـــم	اهلل	تعاىل	علـــى	عبِده	من	مـــال	وعي�س.	وقـــد	َنعَّ
)511( َوْنِعــْم:	كلمـــة	ُتنطق	بفتح	الـــواو	اأو	ك�صرها.	وهي:	اأَْنِعـــم	به.كلمة	تقال	للمرء	حني	

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1042	. 	)1(
الل�صان	)	ع�صد	(	. 	)2(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س132	. 	)3(
الل�صان	)	ولد	(	. 	)4(
الل�صان	)	حلل	(	. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ4،	�س232	. 	)6(
الل�صان	)	عجز	(	. 	)7(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ5،	�س446	. 	)8(
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ف	بـــه	�صخ�س	اآخر،	ويكـــون	رّدها	بعبـــارة	اأخرى	هي	 	ُيْذكـــر	ا�صمـــه	اأو	ن�صبـــه	اأو	حني	ُيَعررِّ
)َمـــا	َعَلْيـــك	ُزوْد(	ومعنى	َزْود:	زيادة،	وكاأنه	يقول:	واأنت	اأْنِعم	بك.	ول	نزيد	عليك	ف�صاًل.
	وقـــد	يقـــال	يف	جواب	)	َوْنعم(:	)	َوْنِعـــِم	ْبَحاِلك(.ويقال	على	�صبيـــل	ال�صخرية	والتبكيت:	
َدروا(	اأي	ل	فائدة	منه.قال	ابـــن	منظور:	)	ِنْعَم:	�صّد	بئ�س.	اإذا	قلت:	ِنْعَم	 )	َوْنِعـــم	اإذا	�صَ
الرجل	زيٌد،	فقد	قلت:	ا�صتحق	زيد	املدح.	ويقال:	مررت	بقوم	ِنْعَم	قومًا،	وِنْعم	بهم	قومًا،	
ف	لإن�صـــاء	املـــَْدح.	يــقــال:	ِنْعــَم	الــفــــتى،	 ونعموا	قومًا(	)1(.	)	ِنْعـَم:	ِفْعــــل	غـــري	مت�صــــرَّ
وِنْعـــَم	الفتاة(	)2(.	)512( َوْين َذا ِمْن َذا: َوْين:	منحوتة	من	)	و(	ومن	)	اأْيَن(	اأي:	واأْين.	
	ذا:	مـــن	اأ�صمـــاء	الإ�صارة.وتقال	للتف�صيـــل	بني	�صيئني	اأو	�صخ�صني،	فا�صـــم	الإ�صارة	الأول	
)	ذا(	ي�صري	اإىل	الأف�صل	والأح�صن	والأجمل،	وا�صم	الإ�صارة	الثاين	ي�صري	اإىل	عك�س	ذلك.
	واأْيـــَن:	ظرف	مكان،	تكـــون	ا�صتفهامًا،	وتكون	�صرطـــًا	)3(.)	ِمْن:	للف�صـــل	والتمييز(	)4(.
)	ذا:	ا�صـــم	اإ�صارة	للمفرد	املذّكـــر،	وتلحقه	كاف	اخلطاب،	وقد	تتقدمهـــا	))	ها	التنبيه(((	)5(.	
)513( َيْجــَرْح وِيــَداِوي:	�صوابها:	َيْجـــَرُح	وُيَداِوي.عبارة	تقال	ملن	ُيَبـــادر	اإىل	اإ�صالح	ما	
ف.وجرح:	اجليـــم	والراء	واحلاء،	اأ�صالن	اأحدهما	�َصّق	اجللد.	 اأف�صـــده،	كما	ُتقال	للُمْن�صِ
واُء:	ما	 واء	ونحوه	ُمَداواة	وِدَواًء:	عاجلـــه.	الدَّ وال�صـــم	اجُلـــْرح()6(.)	داَوى	املري�س	بالـــدَّ
ُيَتـــداوى	بـــه	ويعالـــج(	)7(.	)514( ِيْخِرْجك ِمــْن ْثَياِبــك:	�صوابها:	ُيْخِرُجَك	ِمـــْن	ِثياِبَك.
ـــم،	اأو	ملن	ُيح�صـــن	التََّخلُّ�س. ة،	الـــذي	ُيفحم	اخَل�صْ كلمـــة	تقـــال	للّذكـــي،	و�صاحب	احُلجَّ
ويقولون	اأي�صـــًا:	)	ِيْنِدْرك	من	ْثَياِبْك(	و�صوابها:	)	ُيْنِدُرَك...(.وَنَدر	ال�صيء	َيْنُدر	ُنُدورًا:	
	�صقـــط.	وَنـــَدَر:	َخَرَج	من	غريه	وَبَرز،	يقـــال:	َنَدر	الَعْظم	من	مو�صعه.	اأْنـــَدره:	اأخرجه)8(.	
َياف،	مع	َب�صا�صة	 ي.كلمة	تقال	للكرمي	امِل�صْ ُب	َوُيَغدرِّ ي:	�صوابها:	ُيَرحرِّ ــْب وِيَغدرِّ )515( ِيَرحرِّ
ي(	 ي(	و�صوابها:	)	ُمَرِحٌب	ما	ُيَغدرِّ ٍب	ما	ِيَغدرِّ وُح�ْصن	ا�ْصتقبال.	وهناك	عبارة	تقول:	)	ْمَرحرِّ
َب	فالن	فالنًا	 تقـــال	ملن	ُيْح�صن	ال�صتقبال،	ول	يقوم	بواجب	ال�صيافة،	وهو	البخيل.	)	َرحَّ

الل�صان	)	نعم	(	. 	)1(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س943	. 	)2(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س34	. 	)3(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س895	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س307	. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س451	. 	)6(
املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س305	. 	)7(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س918	. 	)8(
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َعة،	اأو	قـــال	له:	مرحبًا(	)1(.والَغَداء:	َوْجَبة	 حب	وال�صَّ وبـــه،	ترحيبًا	وَتْرَحابًا:	دعاه	اإىل	الرَّ
ا�س:	�صوابها:	 ى:	اأكل	الَغـــَداء)2(.	)516( َيْرَفــِع الررَّ اه:	اأطعمه	الَغَداء.َتَغدَّ ِهـــرية.	َغـــدَّ الظَّ
اأ�س	تقـــال	للرجــــل	الفا�صـــل،	الذي	يفخـــر	به	القريــــب	اأو	ال�صديق،	فكاأّنه	رفع	 َيْرَفـــُع	الرَّ
�س	 راأ�ـــس	كل	مـــن	اّت�صل	به.ويقال:	)	َمْرُفـــوع	الّرا�س(	تقال	للرجل	الفا�صـــل	الذي	مل	ُيَدنرِّ
قولـــه	اأو	ِفْعلـــه	مبـــا	يجعله	ُيَطاأِطـــئ	راأ�صه.ويقـــال:	هذا	اأمر	َيرَفـــُع	الراأ�ـــس:	ُيعطي	جمدًا	
وكـــرام)3(.	)517( َي�ْســر: يقال:	فالن	َي�ْصـــر،	اأو	َي�َصر	؛	اإذا	كان	�َصْهـــاًل	لطيفًا	يف	معاملته	
ر	)	 ـــٌر(،	وَي�ِصري،	وْمَي�صَّ ر	)	ُمَتَي�صرِّ لغـــريه،	وهو	خـــالف	الَعِنيد	والَع�ِصر.ويقال	اأي�صـــًا:	ِمْتَي�صرِّ
ـــٌر(،	وِمْتَيا�صـــر	)ُمَتاَي�ِصـــٌر(،	وَمْي�ُصور.ويقـــال:	رجٌل	َي�ْصـــٌر	وَي�َصـــٌر،	اأي	َح�َصُن	النقياد		 ُمَي�صَّ
)4(.	واملـَـْي�ُصـــور:	الُي�صـــر،	وهو	م�صـــدٌر	على	وزن	مفعول.	منه:	خذ	مبي�صـــوِره	ودع	مع�صوَره.	
.كلمة	تقال	ملن	يكون	َعْونًا	لقريبه	 ْهر: �صوابها:	َي�ُصدُّ ْهل)5(.	)518( ِي�ِسدرِّ الظرَّ والَي�ِصري:	ال�صَّ
اأو	�صاحبه،	ل	يتاأخر	عن	ذلك،	�صواء	ُطلب	منه	الَعْون	اأم	مل	ُيطلب	منه.ويقولون:	)	ِيْن�َصّد	

ة	يف	ال�صيء(	)6(.	 	على	ُقوَّ .	وال�صد:	يدلُّ ْهر(	و�صوابها:	َيْن�َصدُّ به	الظَّ
َقاء	يف	اللـــون،	اأو	اللََّمَعان.	 فاء	والنَّ .ت�صتعمـــل	مبعنى	ال�صّ )519( ِيِلــّق: �س�ابهــا:	َيِلقُّ
يقـــال	اأبي�س	ِيلـــّق،	اأي	َيلمع.	وهي	تقال	لالأ�صيـــاء	ولالإن�صان،	واأكر	مـــا	ت�صتعمل	للجدران	
والبالط	ونحوهما،	وهي	تخت�س	بالبيا�س	غالبًا.ويقال:	فالن	يلق،	اإذا	كان	وجهه	ُم�صرقًا،	
مـــع	نظافة	ج�صمه	ولبا�صه،	وكمال	زينته.	ولالأنثى:	َتِلّق.والَيَلق:	الِبي�س	من	البقر.	والَيَلق:	
كي	 الأبي�ـــس	مـــن	كل	�صيء(	)7(.	)520( ُيْلُقــط الَكالم: �صوابها	فتـــح	الياء.كلمة	تقال	للذَّ
ام،	الذي	يت�صّقط	الأ�صرار،	ثم	 الَفِطـــن،	الذي	يحفظ	الكالم	ويفهمه.وتقال	يف	الـــّذّم	للّنمَّ
(	و	)	ِديُكه	َيْلُقط	احَلّب(.	وَلَقَط	 ـــام	اأي�صًا:	)	َيْلُقط	احَلبَّ يعمـــل	على	اإ�صاعتها.ويقال	للّنمَّ
اطة،	واملفعول	ملقوط	ولقيط.	 اط	وَلقَّ ال�صيء	َيْلُقط	َلْقطًا:	اأخذه	من	الأر�س،	فهو	لقط	وَلقَّ
:	اأخذه	من	هنا	ومن	هنـــا.	التَقَط	ال�صيء:	جمعه	مـــن	ُهنا	وهاُهنا.	 وَلَقـــَط	الطائر	احَلـــبَّ
ام.	والعرب	تقول:	اإّن	عندك	ِديكًا	يلتقط	 يقال:	فالن	يلتقط	كالم	الّنا�س؛	يقال	ذلك	للنمَّ

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س334	. 	)1(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س652	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ1،	�س361	. 	)3(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ6،	�س155	. 	)4(
املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س1078	. 	)5(

معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ3،	�س179	. 	)6(
الل�صان	)	يلق	(	.	معجم	مقايي�س	اللغة	)	يلق	(	. 	)7(
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الأ،	اإذ	ي�صّهلون	الهمز	 ال الَعني: ميال:	مَيْ ام	باملجل�س(	)1(.	)521( مَيْ احل�صى:	اإ�صارًة	اإىل	مَنَّ
كثريًا.	وتقال	للرجل	الفا�صل،	الذي	ُيْعَجُب	به	غريه،	�صواء	حل�صن	اأخالقه،	اأم	جلماله	يف	
ج�صمـــه	ومالب�صـــه	وزينته.)	َمالأُت	منه	عينـــي:	اأعجبني	منظُره.	وهو	ميـــالأ	العني	ُح�ْصنًا.
الأ	العني	بكماله(	)2(.	)522( ُيْنــُدر ِمْن َبنْي الـَمْفُت�لَتــنْي:	�صوابها:	َيْنُدر،	بفتح	 وفـــالن	مَيْ
اليـــاء.	َيْنُدر:	يخرج.عبارة		تقال	للرجل	�صاحـــب	الُقْدرة	واحليلة،	الذي	ُيْح�ِصن	التََّخّل�س	
َعاب.	ول	اأعلم	عن	املراد	باملفتولتني،	هل	هما	املـُثنى	لليد	املفتولة	القوية،	 من	الأمور	ال�صرِّ
اأم	املـــراد	بذلـــك	ال�صيء	القـــوي	املفتول	من	حيل	ونحو	ذلـــك.)	َنَدَر	ال�صيء	َيْنـــُدر	ُنُدورًا:	
�صقـــط.	وَنَدَر:	َخَرج	من	غريه	وَبَرز،	يقال:	َنَدر	الَعْظم	مـــن	مو�صعه.	اأْنَدَره:	اأخرجه(	)3(.
)	َفَتـــَل	احلبل	وغريه:	لواُه	وَبَرَمُه،	فهو	مفتول	وَفِتيل.	َفِتَل	َيْفَتل	َفَتاًل:	اْندمج	وَقِوَي	؛	يقال:	
ا: �صوابها:	 ُبها،	فهو	اأفتل(	)4(.	)523( ُي�َهْب علــى اجَلْرح ِفَيْبَ َفِتلْت	ذراعـــه:	ا�صتّد	َع�صَ
اأ.	ُيوهب:	ُيو�صـــع.	كلمة	تقال	للرجل	الفا�صل،	الذي	تفرح	وتاأن�س	 ُيوَهـــُب	على	اجُلْرِح	َفَيرْبَ
ْقم.	يقال:	َبِرْئت	وَبَراأْت(	)5(. المة	من	ال�صُّ ُء:	ال�صَّ ف�س	بح�صوره،	فهو	كالَبْل�صم	لها.والرُبْ النَّ

رابعًا : اآراء ووجهات نظر)6(:
جزيـــرة	العـــرب	هي	املوطـــن	الرئي�صي	للعـــرب	والعربيـــة،	واإذا	تاأملنـــا	يف	الكلمات،	
وال�صطالحـــات	الواردة	يف	هذا	الق�صم،	فال	غرابة	اأن	جندها	عربية	�صرفة،	ولها	اأ�صول	
يف	معاجـــم	اللغة	وكتب	الرتاث	الإ�صالمي.	وهذا	يقودنا	اأي�صًا	اإىل	الغنى	الرتاثي	والثقايف	
واحل�صـــاري	الذي	تتتمـــع	به	هذه	البالد	العربيـــة	الأ�صيلة.	وبالد	تهامـــه	وال�صراة	اإحدى	
الأجـــزاء	املهمـــة	يف	هذه	اجلزيرة	العربية،	واأهميتها	ل	يقت�صـــر	على	لغة	اأو	ثقافة	اأهلها،	
لكنها	متنوعة	يف	ح�صارتها	ال�صيا�صية	والجتماعية،	والقت�صادية،	والثقافية	والعلمية،	بل	
يوجـــد	فيها	الكثري	من	املواد	واملوارد	الأوليـــة	التي	تقوم	عليها	الدرا�صات	العلمية	البحتة.	
واإذا	كانـــت	بهذه	الكيفية،	فاإن	امل�صئولية	كبرية	على	�صا�صتها،	وعلمائها	يف	�صتى	امليادين.	
واليـــوم	واحلمـــد	هلل	يوجد	يف	هـــذه	الأوطـــان	التهاميـــة	وال�صروية	حوايل	�صـــت	جامعات	
علميـــة	حتتوي	على	ع�صرات	الكليـــات	والأق�صام	الأكادميية،	ويعمل	فيهـــا	مئات	الأ�صاتذة	

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س841	. 	)1(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س889	. 	)2(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س	679. 	)3(

املعجم	الو�صيط،	جـ2،	�س679	. 	)4(
معجم	مقايي�س	اللغة،	جـ1،	�س236	. 	)5(

هذا	املحور	من	اإعداد	�صاحب	الكتاب	)	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	(	،	)ابن	جري�س(	. 	)6(
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واملتخ�ص�صني	يف	جمالت	عديدة،	والواجب	على	اجلميع	التفاين	يف	خدمة	اأر�س	و�صكان	
هذه	الأجزاء	العربية	ال�صعودية،	وهذا	ما	نوؤمله	ونتمنى	روؤيته	يف	ال�صنوات	القادمة)1(.

وهنــاك بع�ــس الت��سيات التــي اأ�سردهــا يف ال�سط�ر التاليــة، وهي على 
النح� الآتي:

1	 لي�صت	ال�صهادة،	اأو	الدرجة	العلمية	مثل	املاج�صتري	اأو	الدكتوراه	مقيا�صًا	للقيام	ببع�س	.
	ل	 البحـــوث	العلمية،	وبخا�صـــة	يف	العلوم	الن�صانيـــة،	فهذا	الأ�صتاذ	حممـــد	بن	معربرِّ
يحمـــل	اإل	�صهادة	الثانويـــة،	لكنه	قادر	على	اجناز	اأعمال	علميـــة	عجز	عن	اإخراجها	
اأ�صحـــاب	ال�صهادات	العليا.	واعتقد	اأن	الرغبة	والهمة	العالية،	ثم	العكوف	والجتهاد	

يف	الدرا�صة	والبحث	تعد	من	الركائز	الأ�صا�صية	لالجناز	والإبداع	العلميني)2(.
2	 تنفق	الدولة	اأمواًل	طائلة	على	ميدان	التعليم،	لكن	خمرجاته	تدور	يف	فلك	الكم	.

ل	الكيـــف.	واإذا	نظرنا	يف	اأعداد	مراكز	البحوث	يف	بالدنا،	واجنازاتها	العلمية،	
فاإننـــا	�صوف	نفاجاأ	بخيبة	اأمل	كبرية	لقلة	الدعم	املادي،	وكذلك	�صوء	التخطيط	
لأمـــد	طويـــل،	مع	مراجعة	خمرجات	هـــذا	التخطيط	وهذه	املراكـــز	العلمية	من	
وقـــت	لآخر.	وهذه	النتيجة	اأقولها	من	خالل	جتربة	اأربعة	عقود	ون�صف	ق�صيتها	
يف	جامعاتنـــا	املحلية،	وبع�س	اجلامعات	العامليـــة،	واإذا	قارنا	بني	خدمة	البحث	
العلمـــي	يف	بالدنا	العربية،	والبالد	الغربية	وال�صرقية	التي	در�صنا	يف	جامعاتها،	
اأو	زرناهـــا	خالل	رحالتنـــا	العلمية	والتعليميـــة	فاإننا	جند	الفـــرق	كبريًا	والبون	
�صا�صعًا	والنتيجة	هي	�صاآلة	و�صعف	الدعم	للبحث	العلمي	يف	اأوطاننا،	وجامعاتنا	

وموؤ�ص�صاتنا	التعليمية	والبحثية.
من خــالل هذه البح�ث املن�س�رة يف هذا الق�ســم، ن��سي بالعديد من . 3

امل��س�عات اجلديرة، واجلديدة يف بابها، وهي على النح� الآتي:
لغـــة	واأدب	اأهل	تهامة	وال�صراة	يف	اجلاهلية	و�صدر	الإ�صالم	من	املو�صوعات	 اأ-		
املهمة	التي	مل	تدر�س	وت�صتحق	البحث	والتحليل	يف	عدد	من	البحوث	العلمية.

اأ�صـــرت	�صابقـــًا،	ومـــا	زلت	اأكرر	قـــويل	بـــاأن	جامعاتنا	تركز	جـــل	عملها	وجهودها	علـــى	طالباتهـــا	وطالبها	داخل	 	)1(	
اأ�صوارهـــا،	وهذا	اأمر	حممود،	لكنها	ما	زلت	مق�صرة	يف	ت�صجيع	البحث	العلمي	خلدمة	املجتمع	مبفهومه	الوا�صعة،	
واأرجـــو	اأن	يجـــد	هـــذا	النـــداء	اآذان	�صاغية	من	�صنـــاع	القـــرار	يف	وزارة	التعليم	ويف	اجلامعـــات	احلكومية	

والأهلية.	)ابن	جري�س(	.
مـــن	يقـــراأ	عن	بع�ـــس	املبدعني	يف	العـــامل،	يجد	اأنهـــم	ل	يحملـــون	موؤهالت	عاليـــة،	لكنهم	كانـــوا	جادين،	 	)2(	
راغبـــني،	جمتهدين،	يف	خدمـــة	العلم،	والتفاين	من	اأجلـــه،	وهذا	قادهم	اإىل	الإبـــداع	وال�صهامات	العلمية	

املميزة.	)ابن	جري�س(	.
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مقارنـــة	لغـــة	اجلاهليـــني	يف	جزيـــرة	العرب	مـــع	�صكان	هـــذه	البـــالد	يف	القرون	 ب-		
الإ�صالمية	الأوىل	مو�صوع	ي�صتحق	اأن	يب�صط	يف	عدد	من	الكتب	والر�صائل	العلمية.
هجـــرات	القبائل	من	جنوب	اجلزيـــرة	العربية	منذ	ع�صر	ما	قبل	الإ�صالم،	 ج-		
ثم	قـــدوم	بع�س	الأجنا�ـــس	اإىل	هذه	البـــالد	منذ	�صدر	الإ�صـــالم	اإىل	وقتنا	
احلا�صـــر،	وهذا	مما	اأثـــر	يف	الرتكيبة	الجتماعية	واللغويـــة	والأدبية	لأهل	
البـــالد	الأ�صليينز	وهذا	ميدان	كبـــري	ي�صتحق	البحث	والدرا�صة	يف	ع�صرات	

البحوث	والكتب	العلمية.
	ماجـــرى	على	بالد	تهامة	وال�صـــراة	منذ	مئة	عام	حتى	وقتنا	احلا�صر،	تبدلت	 د-	
�صيا�صية	واقت�صادية	وتنموية،	واجتماعية،	وح�صارية،	ولغوية،	وثقافية،	وفكرية	
وجميـــع	هذه	املحاور	ت�صتحـــق	التاأمل	والبحـــث	والتاأ�صيل،	وناأمل	مـــن	اأ�صاتذة	
اجلامعات	اأن	يعكفوا	على	درا�صة	مثل	هذه	املو�صوعات	اجلديرة	بالهتمام.

مـــا	مت	ن�صـــره	يف	�صفحـــات	هـــذا	الق�صـــم	منـــاذج	حمـــدودة	مـــن	الكلمـــات	 هـ-		
ال�صطالحيـــة	اللغوية،	ومن	يدر�س	عموم	املنطقة	الع�صريية،	اأو	بالد	تهامة	
وال�صـــراة	،	درا�صـــة	علمية	مطولة	ور�صينـــة،	فاإنه	يحتـــاج	اإىل	عقود	عديدة	
حتـــى	ي�صتطيع	جمع	العبـــارات	والأقوال،	والأحاجـــي،	والأهازيج،	والأمثال،	
واملفردات	التي	متيزت	بها	هذه	البالد،	وهي	ذات	اأ�صول	عربية	ف�صيحة.
اأرجـــو	من	اأق�صام	اللغـــة	العربية	واآدابها	يف	جامعات	اجلنـــوب	ال�صعودي	اأن	 و-		
تطلع	على	هذه	النماذج	وال�صطالحات	اللغوية	املن�صورة	يف	هذا	املجلد،	ثم	
ت�صت�صعر	اأهميتها	واأ�صالتها،	وت�صعى	اإىل	توجيه	طالباتها	وطالبها	يف	برامج	
الدرا�صـــات	العليا	حتـــى	ي�صجلوا	عناويـــن	ر�صائلهم	العلميـــة	يف	مو�صوعات	

حملية	تكون	موادها	من	�صميم	تراثنا	العلمي	والأدبي،	واللغوي)1(.

هـــذا	الكالم	ناديت	به،	وحثتت	عليه	يف	عدد	من	اأق�صـــام	اللغة	العربية	واآدابها	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	)من	 	)1(
الطائـــف	وجنوب	مكـــة	اإىل	منطقتي	جازان	وجنران(،	وقد	جتاوب	مع	هذا	النـــداء	بع�س	الأ�صاتذة	يف	هذه	

الأق�صام	فوجهوا	طالبهم	لدار�صة	بع�س	الظواهر	الأدبية،	اأو	اللغوية	يف	هذه	الأوطان.	)ابن	جري�س(	.
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الق�سم الرابــــــع

بح�ث وذكريات عن التعليم العام والعايل 
يف جن�ب اململكة العربية ال�سع�دية 

)1354 - 1439هـ/1935-2018م(
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القسم الرابع 

بح�ث وذكريات عن التعليم العام والعايل يف جن�ب اململكة 
العربية ال�سع�دية )1354- 1439هـ /1935-2018م(

ال�سفحةامل��س�عم
330متهيد اأوًل:

ثانيًا: 
وقفــات ووجهــات نظر عــن التعليم العــام والعــايل يف اجلن�ب 
اأ.د.  بقلــم.  )1354-1439هـــ/1935-2018م(  ال�سعــ�دي 

غيثان بن علي بن جري�س 
332

ثالثًا:
ق�ستــي مــع التعليــم يف جنــ�ب اململكــة العربيــة ال�سع�ديــة 
)1382-1422هـــ/1962-2002م( بقلــم. الدكت�ر/ حمم�د 

�ساكر �سعيد 
350

رابعًا:
مــن الذكريات وامل�ساهدات عن التعليم العايل يف منطقة ع�سري 
)1398-1429هـ/1978-2018م( بقلــم. اأ.د. �سالح بن علي 

اأب� عراد ال�سهري
378

410اآراء وتعليقات خام�سًا:

اأوًل: متهيد)1(:
مـــن	يدر�س	تاريخ	وح�صـــارة	جنوب	اململكـــة	العربية	ال�صعوديـــة	يف	الع�صر	احلديث	
واملعا�صر،	يجد	اأن	هذه	البالد	مرت	بالعديد	من	املراحل	التاريخية	املتفاوتة	يف	اإجنازاتها	
واأحداثها،	فلم	تخلو		من	احلراك	ال�صيا�صي	واحل�صاري	منذ	القرن	العا�صر	الهجري	حتى	
منت�صـــف	القرن	الرابع	ع�صر،	وهناك	العديد	من	الكتب	والبحوث	والر�صائل	العلمية	التي	
طبعت	ون�صرت	عن	تلك	الفرتة)2(.	واإذا	اأمعنا	النظر	يف	احلياة	العلمية	والتعليمية	والفكرية	

		هذا	التمهيد	من	اإعداد	�صاحب	كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(.	)ابن	جري�س(. 	)1(
		من	يزور	املكتبات	املركزية	يف	اجلامعات	ال�صعودية	فاإنه	�صيجد	الكثري	من	تلك	املطبوعات،	وما	زالت	هذه	 	)2(
الفرتة	)ق10-ق14هـ/ق16-20م(	حتتـــاج	اإىل	درا�صات	علمية	عميقة	وحتليلية،	وناأمل	من	اأق�صام	التاريخ	

يف	اجلنوب	ال�صعودي	اأن	تقوم	بهذه	املهمة.
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والثقافيـــة	يف	هذه	البالد	خالل	تلك	القرون	املا�صية	املتاأخرة	فاإننا	جند	ن�صاطات	علمية	
ومعرفيـــة	حمدودة	يف	بع�س	املـــدن	واحلوا�صر،	لكن	الأمية	كانـــت	ال�صائعة	يف	كل	مكان،	
ومعظم	النا�س	من�صرفون	للكد	والعمل	يف	مهنهم	املختلفة	من	اأجل	ك�صب	اأقواتهم)1(.

ومنـــذ	نهايـــة	الن�صـــف	الأول	يف	القـــرن	)14هــــ/20م(	اأ�صبحت	عموم	بـــالد	تهامة	
وال�صـــراة	)جنوب	البـــالد	ال�صعودية(	جزءًا	مـــن	دولة	امللك	عبدالعزيز	بـــن	عبدالرحمن	
الفي�صـــل	)اململكـــة	العربية	ال�صعوديـــة(،	واملتاأمل	يف	بدايات	تاريخ	هـــذه	اململكة،	يجد	اأن	
بانيها	وموحدها	اهتم	بتطوير	بالده	يف	�صتى	مناحي	احلياة)2(.	وكان	التعليم	اأحد	الركائز	
الأ�صا�صيـــة	التي	قامـــت	عليها	البالد،	فاأن�صئـــت	معتمدية	املعارف	يف	مكـــة	املكرمة،	وهذه	
املوؤ�ص�صـــة	التعليمية	قامت	بدورها	وافتتحت	املدار�ـــس	ال�صعودية	الأوىل	يف	حوا�صر	عديدة	
مـــن	بالد	اململكة	العربية	ال�صعودية،	وحظيت	مناطق	غامد،	واأبها،	وبي�صة،	وجازان	ببع�س	
املدار�ـــس	البتدائية	الأمريية	يف	منت�صف	خم�صينيات	القـــرن	)14هـ/20م(،	ثم	تزايدت	
مدار�س	التعليم	العام	يف	كل	مكان،	واأن�صئت	اإدارات	للتعليم	)بنني	وبنات(	يف	كل	منطقة،	
ومل	ياأت	نهاية	القرن	)14هـ/20م(،	اإل	ومدار�س	التعليم	العام	قد	و�صلت	اإىل	كل	مدينة،	
وقريـــة،	وهجرة،	وحتول	معظـــم	اأفراد	املجتمع	من	اأنا�س	اأميـــني	اإىل	جمتمع	يقراأ	ويكتب،	
وترقى	الكثري	من	بناته	واأبنائه	يف	�صلك	التعليم،	والتحقوا	مبوؤ�ص�صات	التعليم	العايل،	التي	
هي	الأخرى	�صارت	موجودة	يف	مدن	وحوا�صر	كثرية	من	بالد	اململكة	العربية	ال�صعودية)3(.
والواقـــف	اليوم	على	م�صتوى	واح�صائيـــات	التعليم	العام	والعـــايل	يف	جنوب	اململكة	
العربية	ال�صعودية	فاإنه	يجد	كمًا	هائاًل	من	الجنازات	التي	حتققت	خالل	العقود	الت�صعة	

املا�صية،	وحتتاج	اإىل	مئات	الكتب	والبحوث	والدرا�صات	العلمية	املوثقة.

		هناك	العديد	من	الكتب	والبحوث	والر�صائل	العلمية،	املن�صورة	وغري	املن�صورة،	التي	در�صت	احلياة	العلمية	 	)1(
والتعليميـــة	والفكرية	والثقافية	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	منـــذ	القرن	)10-14هـ/16-20م(،	وما	زالت	هذه	
الفـــرتة	اأي�صـــًا	حتتاج	ملزيد	من	البحوث	العلمية	الر�صينة	يف	هذا	البـــاب،	وما	زال	هناك	الكثري	من	الوثائق	

غري	املن�صورة	التي	ت�صتمل	على	تف�صيالت	كثرية	يف	�صتى	امليادين	ال�صيا�صية،	والإدارية،	واحل�صارية.
		انظـــر	احتفـــالت	املئوية	عام	)1419هــــ/1999م(،	فقد	ن�صر	فيهـــا	مئات	البحوث	التي	تـــوؤرخ	لدور	امللك	 	)2(
ا	ع�صرات	الكتـــب	والبحوث	والر�صائل	 عبدالعزيـــز	بن	عبدالرحمن	يف	حتديث	وتطويـــر	بالده،	وهناك	اأي�صً

التي	طبعت	ون�صرت	يف	هذا	اجلانب.
	هـــذه	اخلال�صة	تعك�س	م�صرية	التعليم	العام	والعـــايل	يف	اأنحاء	البالد	ال�صعودية،	ومن	يدر�س	كل	منطقة	اأو	 	)3(
مدينـــة	اأو	حا�صرة	ب�صكل	منف�صل	فاإنه	�صوف	يقف	على	كم	هائل	من	الح�صائيات	واملعلومات	التي	ر�صدت	
تاريـــخ	التعليم	يف	هـــذه	الأوطان،	وما	زال	هناك	�صجـــالت،	وتقارير،	ومذكرات،	ووثائـــق	مل	تدر�س،	ويجب	

احلفاظ	عليها	وال�صتفادة	من	معلوماتها	يف	درا�صات	وبحوث	اأكادميية	علمية.	
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والعـــام،	 العـــايل	 التعليـــم	 ميـــدان	 يف	 م�صـــاركات	 ثـــالث	 نن�صـــر	 الق�صـــم	 هـــذا	 ويف	
وهـــي:	)1(	وقفـــات	ووجهـــات	نظـــر	عـــن	التعليـــم	العـــام	والعـــايل	يف	اجلنـــوب	ال�صعـــودي	
)1354-1439هــــ/1935-2018م(	)1(.	)2(	ق�صتي	مع	التعليـــم	يف	جنوب	اململكة	العربية	
ال�صعوديـــة	)1382-1422هـ/1962-2002م(،	وهذه	امل�صاركة	لأحـــد	الأ�صاتذة	املتعاقدين	
الـــرواد،	الـــذي	تنقـــل	يف	مناطق	عديدة	من	بـــالد	تهامة	وال�صـــراة)2(.	)3(	مـــن	الذكريات	
وامل�صاهدات	عن	التعليم	العايل	يف	منطقة	ع�صري	)1398-1429هـ/1978-2018م(،	وهذا	
العمل	اأي�صًا	لأ�صتاذ	جامعي	عا�صر	بدايات	التعليم	العايل	يف	مدينة	اأبها	ومنطقة	ع�صري)3(.

ثانيــًا : وقفات ووجهات نظر عن التعليم العام والعايل يف اجلن�ب ال�سع�دي 
)1354-1439هـ/1935-2018م( بقلم اأ.د. غيثان بن علي بن جري�س

ال�سفحةامل��س�عم
333متهيداأوًل:

335ملحة عن التعليم العام يف اجلن�ب ال�سع�دي ثانيًا: 
339نبذة عن التعليم العايل يف اجلن�ب ال�سع�دي ثالثًا:
346اآراء واقرتاحات ووجهات نظررابعًا:

		�صميتهـــا	)وقفـــات	ووجهات	نظـــر(	ذكرت	فيها	نبدًا	ي�صرية	عن	هذا	املجال	الوا�صـــع،	واآمل	اأن	نرى	باحثني	 	)1(
وموؤرخـــني	جاديـــن	يدر�صون	احلياة	العلميـــة	والتعليمية	والثقافيـــة	والفكرية	يف	هذه	البـــالد	الغنية	برتاثها	

وموروثها	احل�صاري.
		وهـــذا	الرائد	هـــو	الدكتور	حممود	�صاكـــر	�صعيد،	وهناك	ع�صـــرات	الرواد	الأوائـــل	املتعاقدين	والوطنيني،	 	)2(
ومـــا	زال	بع�صهم	على	قيد	احلياة	داخل	اململكـــة	العربية	ال�صعودية	وخارجها،	حبذا	اأن	نرى	بع�س	الباحثني	
اجلاديـــن	الذين	ي�صعون	اإىل	اللتقاء	ببع�صهم،	وجمع	بع�س	اأقوالهم	وذكرياتهم	عن	التعليم	واحلياة	العامة	
يف	مناطـــق	جنـــوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	خالل	الن�صف	الثاين	مـــن	القرن	)14هـ/20م(	وبدايات	هذا	

القرن	)15هـ/20م(.
		هـــذا	الأ�صتاذ	هو	الدكتور/	�صالح	بـــن	علي	اأبو	عراد	ال�صهري،	ون�صكره	على	هذه	املبادرة،	واأعلم	اأن	هناك	 	)3(
اأ�صاتذة	من	بالد	تهامة	وال�صراة،	اأكرب	منه	�صنًا،	وتخرجوا	يف	التعليم	العايل	قبله،	وما	زال	اأكرهم	على	قيد	
احليـــاة،	وقـــد	ات�صلت	ببع�صهم	وطلبت	منهم	اأن	يدونوا	لنا	ذكرياتهم	مع	التعليم	العام	والعايل	يف	ع�صري	اأو	
جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	اإل	اأنهم	تقاع�صوا	واأ	و	اعتذروا،	واأقول	لهم	من	على	�صفحات	هذا	الكتاب	
)القـــول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب(	اأن	عليكم	م�صئولية	كبرية	جتاه	اأبنائكـــم	وطالبكم	والأجيال	القادمة،	
فانقلـــوا	لهـــم	ما	عرفتمـــوه	وعا�صرمتوه	يف	ميـــدن	التعليم	وغريه	حتـــى	يعرفوا	�صيئًا	من	تاريـــخ	هذه	البالد	

وح�صارتها.
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اأوًل: متهيد: 

عندما	نقول	اجلنوب	ال�صعودي،	فاملق�صود	به	بالد	تهامة	وال�صراة	املمتدة	من	الطائف	
وجنوب	مكة	املكرمـــة	اإىل	منطقتي	جازان	وجنران.	وهذه	الأوطان	ماأهولة	بال�صكان	منذ	
اآلف	ال�صنـــني،	كمـــا	اأنها	متنوعـــة	يف	ت�صاري�صها،	ومناخهـــا،	ومواردهـــا	الطبيعية،	واإذا	
در�صنـــا	تركيبتها	الب�صريـــة	فهي	موطن	لع�صـــرات	القبائل	والع�صائـــر	العربية	القحطانية	
والعدنانيـــة،	وما	زال	الت�صكيل	القبلي	هو	ال�صائـــد	يف	هذه	البالد	حتى	اليوم.	نعم	اإن	هذه	
الديار	تعي�س	يف	وقتنا	احلا�صر	حتت	�صلطة	دولة	حديثة	هي	)اململكة	العربية	ال�صعودية(،	
واملوؤ�ص�صـــات	الإدارية	يف	الدولة	هي	التي	ت�صو�س	البالد	والعباد،	وحتافظ	على	اأمن	وكيان	
الأمة،	اإّل	اأن	القبيلة	ما	زال	لها	تاأثري	على	اأبنائها،	فاإليها	ينت�صبون،	ومن	خاللها	يذهبون	
ويعودون،	والدولة	ل	متانع	هذا	النتماء،	لكنها	ت�صعى	وحتر�س	اأن	يكون	اجلميع	حتت	اإمرة	
	الوطن	الكبري	الذي	يعـــزز	الهوية	الوطنية،	ويحث	على	الأخوة	والتاآلف	والرتاحم	خلدمة	

الدين	والوطن)1(.
والعلـــم	والثقافة	مـــن	الركائز	الأ�صا�صية	لبناء	اأي	جمتمـــع،	والدار�س	للحياة	العلمية	
والتعليميـــة	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	قبل	ظهور	الدولة	ال�صعودية	احلديثة	)اململكة	العربية	
ال�صعوديـــة(	فاإنـــه	ل	ي�صتطيـــع	انكار	عـــدم	وجود	�صيء	مـــن	ذلك،	لكنه	مل	يكـــن	منظمًا،	
وي�صرف	عليه	موؤ�ص�صات	اإدارية	متخ�ص�صة.	واأوطان	ال�صروات	وتهامة	كانت	على	عالقات	
اقت�صادية،	واجتماعية،	ودينية.	مبن	حولها	من	البلدان	وبخا�صة	بالد	اليمن	واحلجاز)2(،	
ولهـــذا	فاإن	بع�ـــس	اأبنائها	كانوا	يذهبون	اإىل	بع�س	احلوا�صـــر	احلجازية	واليمنية	ليتلقوا	
بع�س	العلـــوم	واملعارف	العربية	وال�صرعية،	ثم	يعـــودون	اإىل	اأوطانهم،	ويتولون	الإ�صراف	
علـــى	تعليم	اأبنائهم،	وق�صاء	حوائج	النا�س،	مثل:	اإبرام	عقود	الأنكحة،	واإمامة	النا�س	يف	

		من	يدر�س	اأحوال	هذه	البالد،	اأو	عموم	اأجزاء	اململكة	العربية	ال�صعودية	خالل	العقود	الأوىل	والو�صطى	من	 	)1(
القرن	)14هـ/20م(،	فاإنه	يجد	الفو�صى	�صاربة	اأطنابها	يف	كل	مكان،	وكانت	القبيلة	�صاحبة	احلل	والعقد	
يف	بالدهـــا،	وكل	ع�صـــرية	اأو	قبيلة	م�صتقلـــة	بذاتها،	ول	يربطها	رابط	واحد	يوحـــد	قرارها	وي�صو�س	بالدها.	
وعندمـــا	جاء	امللك	عبدالعزيز	بـــن	عبدالرحمن	الفي�صل	)يرحمه	اهلل(	ا�صتطـــاع	اأن	يوحد	البالد	والعباد	
حتـــت	راية	التوحيد،	ويق�صـــي	على	احلروب	وال�صراعات	القبلية	التي	كانت	ديـــدن	النا�س	اآنذاك،	وين�صىء	
موؤ�ص�صـــات	اإدارية	تقـــوم	بالإ�صراف	على	حفظ	اأمن	النا�س	وق�صاء	حوائجهم	بطرق	ح�صارية	متمدنة،	وهذا	

ما	اأو�صل	جميع	بلدان	اململكة	العربية	ال�صعودية	اإىلحياة	متطورة	يف	جوانب	ح�صارية	عديدة.
		كان	التعلـــم	والتعلـــم	يف	اليمن	واحلجاز	قدميًا	منذ	فجر	الإ�صالم،	وا�صتمر	عرب	اأطوار	التاريخ،	والرحالت	 	)2(
العلمية	اإىل	هذه	الأوطان	من	داخل	اجلزيرة	العربية	وخارجها	م�صتمرة،	وهناك	ع�صرات	امل�صادر	واملراجع	
التـــي	ف�صلـــت	احلديث	يف	هـــذا	اجلانب.	وبع�س	رجـــالت	ال�صروات	وتهامـــة	كانوا	ممن	هاجـــر	اإىل	اليمن	
واحلجاز	للح�صول	على	بع�س	العلوم	واملعارف.	وهناك	الكثري	من	الوثائق	احلديثة	التي	اأ�صارت	اإىل	اأعالم	

�صرويني	وتهاميني	تعلموا	يف	احلجاز	واليمن	خالل	القرون	الثالثة	املا�صية	املتاأخرة.
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اجلمع	واجلماعات،	وتق�صيم	املواريث،	وتب�صري	النا�س	يف	عباداتهم)1(.

ومن خالل قراءاتي يف بع�س امل�سادر، وال�ثائق، واملراجع، ورحالتي يف اجلن�ب ال�سع�دي 
خالل الثالثني عامًا املا�سية، ات�سح يل اأم�ر عديدة نذكر اأهمها يف النقاط الآتية:

1	 كانـــت	اأوطان	اجلنـــوب	ال�صعـــودي	وبخا�صة	املرتفعـــات	ال�صروية	مـــن	الطائف	اإىل	.
جنران،	ومناطق	الأ�صدار،	والعرو�س	التي	تقع	عند	�صفوح	ال�صروات	من	الغرب)2(،	
مـــن	اأقل	البالد	ن�صيبـــًا	يف	التعليم	والثقافة	واملعرفة،	ورمبا	ال�صبب	يف	ذلك	�صعوبة	
ت�صاري�صهـــا،	وانزوائهـــا	يف	مواقعهـــا،	وان�صغـــال	اأهلهـــا	باملهن	التـــي	يقتاتون	منها	

كالرعي،	والزراعة،	وممار�صة	بع�س	احلرف	وال�صناعات	التقليدية	املحلية.
2	 ظهـــور	بع�س	الكتاتيب	وبيوتـــات	العلم	يف	جازان،	والـــربك،	والقنفذة،	ويف	بع�س	.

القـــرى	ال�صروية	املمتـــدة	من	جنـــران	اإىل	الطائـــف)3(.	وكان	القائمون	على	هذه	
البيـــوت	والكتاتيب	بع�س	اأبناء	تهامة	وال�صروات	الذين	رحلوا	اإىل	جازان	اأو	اليمن	
اأو	احلجـــاز	اأو	جنـــد	اأو	غريها	خارج	�صبه	اجلزيـــرة	العربية،	وح�صلوا	على	ق�صط	
من	العلم	اللغوي	وال�صرعي	ثم	عادوا	اإىل	اأوطانهم	ومار�صوا	مهنة	التعليم	والوعظ	
والإر�صـــاد)4(،	وهناك	فئة	اأخرى	جاءوا	من	خـــارج	اجلنوب	ال�صعودي،	واأقاموا	يف	
بع�س	القرى	اأو	احلوا�صر	ومار�صوا	مهنة	التدري�س	يف	الكتاتيب	وامل�صاجد	وغريها،	
وبع�ـــس	هوؤلء	اأر�صلوا	من	قبل	امللـــك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل	ليعلموا	

النا�س	القراءة	والكتابة،	وير�صدونهم	يف	اأمور	دينهم)5(.

		اطلع	الباحث	على	وثائق	واإجازات	عديدة	لطالب	علم	من	بع�س	بلدان	ال�صروات	وتهامة	ذهبوا	اإىل	بع�س	 	)1(
علمـــاء	احلجـــاز،	اأو	اليمن،	اأو	م�صر	وال�صودان	وتلقـــوا	على	اأيديهم	بع�س	العلوم	والقـــراءات	ثم	عادوا	اإىل	

ديارهم	يف	القرنني	)13-14هـ/19-20م(	وقاموا	على	تعليم	النا�س	واإر�صادهم	اإىل	كل	خري.
		مثـــل	تهامـــة	قبائل	الطائف،	وبلدتي	قلوة	واملخواة	يف	تهامـــة	غامد	وزهران،	والعر�صيات	)تهامة	حمافظة	 	)2(
بلقرن(،	وخاط،	واملجاردة،	وبارق،	وحمائل	ع�صري،	ورجال	اأملع،	ودرب	بني	�صعبة،	وفيفا	وبني	مالك،	وجبال	

قي�س	والعار�صة،	وتهامة	قبائل	�صهران	وقحطان.
		هنـــاك	بع�س	امل�صادر	واملراجع	املن�صورة،	وبع�س	املدونات	والر�صائـــل	العلمية	والوثائق	غري	املن�صورة	التي	 	)3(
اأ�صـــارت	اإىل	اأ�صـــر،	وكتاتيب،	واأعالم	ظهـــروا	يف	اجلنوب	ال�صعودي	خالل	القـــرون	الثالثة	املا�صية	)ق12-

14هـ/ق18-20م(.وناأمل	اأن	نرى	باحثني	جادين	يدر�صون	هذا	امليدان	يف	كتب	وبحوث	علمية	مطولة.
		�صمعـــت	اأثنـــاء	رحالتي	يف	ال�صروات	وتهامة	خالل	العقود	الثالثة	املا�صيـــة	اأ�صماء	كتاتيب	عديدة،	واأ�صماء	 	)4(
معلمـــني	مـــن	�صكان	اجلنـــوب	ال�صعودي	كانـــوا	يتولون	تعليـــم	النا�س	والإ�صـــراف	على	وعظهـــم	واإر�صادهم.	
ومعظمهم	عا�صوا	خالل	القـــرن	)13هـ/19م(،	والعقود	الأوىل	والو�صطى	من	القرن	)14هـ/20م(.	وناأمل	

اأن	نرى	باحثني	جادين	يدر�صون	تاريخ	تلك	الكتاتيب	واأولئك	املعلمني.
		بع�ـــس	امل�صادر	واملراجع	املن�صورة	اأ�صـــارت	اإىل	بع�س	اأولئك	املعلمني	واملر�صدين	الوافدين،	وما	زال	هناك	 	)5(
مئـــات	الوثائق	غـــري	املن�صورة	التي	اأ�صارت	اإىل	بع�ـــس	اأولئك	املعلمني	والدعاة	الذيـــن	اأر�صلوا	من	قبل	امللك	

عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	اإىل	مناطق	عديدة	يف	اجلنوب	ال�صعودي.
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3	 مل	تخل	مناطق	جازان،	وع�صري،	والباحة،	والقنفذة،	وجنران،	والطائف	من	معلمني	.

وطـــالب	علم	قبـــل	ظهور	الدولة	ال�صعوديـــة	احلديثة	)اململكة	العربيـــة	ال�صعودية(.	
والقارىء	لتاريخ	الإمارات	والقـــوى	ال�صيا�صية	التي	حكمت	اأوطان	ال�صروات	وتهامة	
منـــذ	القرن	)12هــــ/18م(	اإىل	العقود	الأوىل	من	القـــرن	)14هـ/20م(	فاإنه	يجد	
علمـــاء	ظهروا	يف	جـــازان،	ورجال	اأملع،	و�صروات	الطائـــف،	والباحة،	وع�صري،	وكان	
لبع�صهـــم	موؤلفـــات	و�صلنا	البع�س	منهـــا،	واآخرون	لهم	مدونـــات،	اأو	مرا�صالت،	اأو	
وثائق	تعك�س	بع�س	جهودهم	العلمية	والتعليمية.	بل	اإن	بع�س	الأمراء	وال�صا�صة	الذين	
حكموا	البالد	يف	تلك	الفرتة	كان	لهم	جهود	ح�صنة	يف	خدمة	العلم	والعلماء)1(.

4	 من	اأهـــم	اجنازات	امللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	اإدراكه	باأهمية	جمع	�صتات	.
الأمـــة	علـــى	راية	واحدة،	وذلك	مل	يحـــدث	اإل	بن�صر	الوعي	والفكـــر	والثقافة	بني	
النا�ـــس،	واإذا	كان	جاهد	وحـــارب	من	ي�صعى	اإىل	ن�صـــرا	الفو�صى	يف	البالد،	وقد	
قطع	يف	ذلك	�صوطًا	كبريًا،	اإل	اأنه	يف	الوقت	نف�صه	عمل	على	�صقل	اأرواح	النا�س،	
فجمعهم	على	تطبيق	كتاب	اهلل	و�صنة	ر�صوله	ملسو هيلع هللا ىلص،	وار�صل	الدعاة	والر�صائل	التي	
تو�صـــح	للفرد	واجلماعة	احلقوق	والواجبات،	ثم	اجتهـــاده	يف	تاأ�صي�س	موؤ�ص�صات	
اإدارية،	و�صيا�صية،	واجتماعية،	ودينية،	واقت�صادية،	ومالية،	وتعليمية	حديثة)2(.

ثانيًا : ملحة عن التعليم العام يف اجلن�ب ال�سع�دي:
ع�صـــري	اأول	اأجـــزاء	اجلنـــوب	ال�صعـــودي	التي	دخلـــت	حتت	لـــواء	النفـــوذ	ال�صعودي	
احلديث)3(،	وذلك	يف	نهاية	الثالثينيات	من	القرن	)14هـ/20م(،	ثم	تتاألت	بقية	الأجزاء	
حتـــى	�صـــارت	جميع	بالد	تهامـــة	وال�صراة	جـــزءًا	رئي�صيًا	من	دولة	امللـــك	عبدالعزيز	ابن	

		مـــن	يدر�ـــس	تاريـــخ	اإمـــارة	اآل	املتحمـــي	يف	ع�صـــري،	وبع�ـــس	الإمارات	التـــي	قامـــت	يف	منطقة	جـــازان	يف	القرن	 	)1(
)13هـ/19م(،	واإمارة	اآل	عائ�س،	اأو	النفوذ	العثماين	يف	ع�صري	خالل	القرنني	)13-14هـ/19-20م(	فاإنه	�صيجد	
اأ�صماء	كتاتيب	وعلماء	وطالب	علم	كانوا	ميار�صون	بع�س	الن�صاطات	العلمية	التي	ت�صب	يف	خدمة	النا�س.	وما	زال	
هنـــاك	م�صادر	خمطوطة	ومطبوعة	وكذلـــك	وثائق	من�صورة	وغري	من�صورة	حتتوي	علـــى	معلومات	جيدة	ت�صب	يف	
خدمة	هذا	املو�صوع،	وناأمل	اأن	نرى	باحثني	جادين	يدر�صون	هذه	املو�صوعات	يف	هيئة	كتب	اأو	بحوث	علمية	موثقة.
		ل	ننكـــر	وجـــود	مثل	هذه	املوؤ�ص�صات	عند		المارات	واحلكومات	التي	�صبقت	عهد	الإمام	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن،	اإل	 	)2(
اأنهـــا	كانـــت	يف	م�صتوى	متوا�صع	مقارنة	بالأدارات	احلديثة	التي	اأن�صاأها	امللك	عبدالعزيز	لعموم	اأجزاء	البالد	ال�صعودية.	
وقد	حر�س	الإمام	ابن	�صعود	على	ال�صتفادة	مما	عند	الأمم	الأخرى،	واجتهد	يف	جلب	اأ�صحاب	التعليم	العايل	واخلربات	
اجليدة	الذين	اأ�صرفوا	على	اإن�صاء	الإدارات	واملوؤ�ص�صات	احلديثة	يف	حكومته	وهناك	ع�صرات	الكتب	والبحوث	التي	ف�صلت	

احلديث	عن	جهود	امللك	عبدالعزيز	يف	حتديث	دولته،	وتطوير	الأر�س	وال�صكان	يف	جميع	اأنحاء	البالد	ال�صعودية.
		تاريـــخ	منطقـــة	ع�صري	يعـــود	اإىل	ع�صور	ما	قبل	الإ�صالم،	وخمالف	جر�س	)معظـــم	�صروات	ع�صري	حاليًا(	 	)3(
مذكـــور	يف	كثري	من	كتب	الرتاث	الإ�صالمـــي،	وناأمل	اأن	يقوم	علماء	الآثار	بدرا�صة	اآثار	خمالف	جر�س	حتى	
يطلعـــون	على	عراقة	هذه	البـــالد	وقدمها	التاريخي.	وهناك	ع�صرات	الكتب	والر�صائل	والوثائق	التي	در�صت	

تاريخ	ع�صري	احلديث،	وكيف	اأ�صبح	جزءًا	من	اململكة	العربية	ال�صعودية.
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عبدالرحمـــن	)اململكة	العربيـــة	ال�صعودية(	)1(.	ويف	بدايـــة	اخلم�صينيات	اأ�صبحت	معظم	

اأجزاء	�صبه	اجلزيرة	العربية	تعرف	با�صم	)اململكة	العربية	ال�صعودية(.
ومنـــذ	الثالثينيـــات	وبدايـــة	الأربعينيـــات	يف	القـــرن	الهجـــري	املا�صي	�صـــار	امللك	
عبدالعزيز	يويل	القطاع	الإداري	والتنموي	عناية	كبرية)2(.	وكان	التعليم	اإحدى	املوؤ�ص�صات	
التـــي	اهتم	بها،	فعمل	علـــى	اإن�صاء	مديرية	املعارف	يف	مكة،	وكان	من	اأعظم	مهامها	ن�صر	

التعليم	احلديث	يف	جميع	اأنحاء	البالد	ال�صعودية)3(.
واجلنـــوب	ال�صعـــودي	مـــن	اأوائل	املناطـــق	التي	حظيـــت	مبدار�س	التعليـــم	احلديث.	
والوثائـــق	وبع�س	الرواه	يذكرون	اأوائل	املدار�س	احلديثـــة	فكانت	على	النحو	التايل:	)1(	
املدر�صـــة	البتدائيـــة	الأمريية	يف	الظفري	ببالد	غامد	وزهران	عـــام	)54-1355هـ/35-
1936م(.	)2(	املدر�صـــة	البتدائيـــة	الأمرييـــة	يف	اأبهـــا	عام	)1355هــــ/1936م(.	)3(	
املدر�صة	البتدائية	الأمريية	يف	جازان	عام	)1355هـ/1936م(.	)4(	املدر�صة	البتدائية	
الأمرييـــة	يف	بي�صة	عام	)1355هـ/1936م(	)4(.		ومت	اقـــرار	جميع	هذه	املدار�س	من	قبل	
مديرية	املعارف	واعتمدت	من	امللك	عبدالعزيز،	واأر�صل	اإىل	كل	ناحية	مدر�صون	من	مكة،	
وبع�صهـــم	جاءوا	اإىل	احلجـــاز	من	بلدان	عربية	اأخرى)5(،	وقامـــوا	بالإ�صراف	على	اإن�صاء	
هـــذه	املدار�س	واإدارة	�صئونها.	وقد	التقيت	ببع�ـــس	رواد	التعليم	احلديث	يف	ع�صري	خالل	
العقـــد	الثاين	من	القرن	)14هـ/20م(	واأخربوين	عـــن	بدايات	التعليم	احلديث	يف	اأبها،	
وخمي�س	م�صيط،	والنما�س،	وبي�صـــة،	ورجال	اأملع،	وحمايل	ع�صري،	وذكروا	اأ�صماء	معلمني	

		هنـــاك	بع�ـــس	الدرا�صات	والكتـــب	والوثائـــق	املطبوعة	واملن�صورة	التـــي	ف�صلت	احلديث	عـــن	دخول	عموم	 	)1(
اجلنـــوب	ال�صعودي	حتت	لواء	امللك	عبدالعزيـــز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل.	وما	زالت	هذه	البالد	حتتاج	اإىل	

درا�صات	اأطول	واأعمق.
		هنـــاك	مئـــات	الكتـــب	والبحـــوث	املطبوعـــة	واملن�صـــورة	التـــي	در�صـــت	ن�صـــاأة	وتطـــور	املوؤ�ص�صـــات	الإدارية	 	)2(
الع�صكريـــة	واملدنية	يف	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية.	وما	زال	هناك	�صجالت	ووثائـــق	غري	من�صورة	تدور	حول	
	تاريـــخ	وتطور	هـــذه	الإدارات،	وناأمـــل	اأن	نرى	الباحثني	واأ�صاتـــذة	اجلامعات	يولون	هـــذا	اجلانب	اأهمية	يف	

بحوثهم	ودرا�صاتهم.
		بدايات	التعليم	احلديث	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	متت	درا�صته	يف	بع�س	الكتب	والر�صائل	العلمية،	وما	 	)3(

زال	هذا	امليدان	يحتاج	اإىل	مزيد	من	البحث	والدرا�صة	والتحليل.
		هذا	ما	وجده	الباحث	يف	بع�س	الوثائق	وال�صجالت،	واأي�صًا	ما	�صمعه	من	بع�س	الرواة	املعا�صرين	يف	مدن	 	)4(

عديدة	من	مناطق	اجلنوب	ال�صعودي.
		من	يقراأ	�صري	املدر�صني	الذين	افتتحوا	املدار�س	احلديثة	الأوىل	يف	مناطق	اجلنوب	ال�صعودي	يجد	اأن	اأ�صول	 	)5(
بع�صهم	من	ال�صام،	والعراق،	وم�صر،	وبع�س	بلدان	�صمال	اأفريقيا،	ومن	تركيا	وغريها.	ومعظمهم	جاءوا	اإىل	

احلجاز	وا�صتقروا	فيها	مع	اأ�صرهم،	وكانوا	متعلمني،	و�صاروا	�صعوديني،	وانخرطوا	يف	مهنة	التعليم.
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كر	قادوا	م�صرية	التعليم	يف	منطقة	ع�صري	من	عام	)1354-1386هـ/1934-1966م(،	

وقد	اأوردت	ذلك	مف�صاًل	يف	بع�س	موؤلفاتي	املطبوعة	واملن�صورة	عن	التعليم)1(.
ومناطق	الباحة،	وبي�صـــة،	والقنفذة،	وجازان	عا�صرت	بدايات	التعليم	احلديث	منذ	
خم�صينيـــات	القرن	)14هـ/20م(،	اأما	منطقة	جنران	فلم	يبداأ	فيها	التعليم	احلديث	اإل	
يف	بداية	ال�صتينيات	عندما	افتتحت	املدر�صة	ال�صعودية	عام	)1362هـ/1943م(،	وكانت	
تراجـــع	معتمديـــة	املعارف	يف	اأبهـــا)2(.	وقـــد	زرت	جميع	هذه	املناطـــق،	وحاولت	الطالع	
علـــى	بع�ـــس	الوثائق	وال�صجالت	التي	تـــوؤرخ	لبدايات	التعليم	هنـــاك،	لكنني	مل	اأعر	على	
تف�صيـــالت	وحقائق	توؤرخ	لتلك	احلقبة،	وناأمـــل	من	اأ�صاتذة	اجلامعات	والباحثني	يف	تلك	
النواحي	اأن	يبذلوا	ق�صارى	جهودهم	لدرا�صة	ن�صاأة	تطور	التعليم	العام	يف	مناطقهم)3(.
ومنـــذ	ال�صتينيات	وال�صبعينيات	يف	القرن	)14هـ/20م(	تزايدت	املدار�س	البتدائية	
واملتو�صطـــة	للبنـــني	يف	عموم	اجلنوب	ال�صعـــودي،	ثم	افتتحت	مدار�ـــس	البنات	من	بداية	
الثمانينيـــات،	ومل	يـــاأت	العقـــد	التا�صع	اإّل	وجميـــع	مدار�س	التعليم	العـــام	)بنني	وبنات(	
موجـــودة	يف	بع�ـــس	املـــدن	واحلوا�صـــر	اجلنوبيـــة	ال�صعودية.	ومنـــُذ	الثمانينيـــات	وبداية	
الت�صعينيـــات	يف	القرن	)14هـ/20م(	ان�صئت	معاهد	اإعـــداد	املعلمني	واملعلمات	يف	بع�س	
احلوا�صـــر	واملـــدن	الكبرية	واملتخرجـــون	يف	هذه	املعاهد	يعينـــون	مدر�صني	ومدر�صات	يف	

املدار�س	البتدائية،	وقليل	منهم	يوجهون	اإىل	العمل	يف	املراحل	املتو�صطة)4(.

انظـــر:	غيثان	بن	جري�ـــس.	تاريخ	التعليم	يف	منطقة	ع�صـــري	)1354-1386هــــ/1934-1966م(	)جدة:	دار	 	)1(
البـــالد	للطباعة	والن�صر،	1416هــــ/1995م(	)اجلزء	الأول(	)348	�صفحة(.	املوؤلـــف	نف�صه.	القول	املكتوب	
يف	تاريـــخ	اجلنوب	)ع�صـــري	اأمنوذجًا(	)الريا�س:	مكتة	العبيكان،	1426هــــ/2005م(	)اجلزء	الأول(	)567	
�صفحـــة(.	للموؤلـــف	نف�صـــه.	مـــن	رواد	الرتبيـــة	والتعليم	يف	اململكـــة	العربيـــة	ال�صعودية	)حممد	اأحمـــد	اأنور(	
)درا�صـــات،	و�صهادات،	ووثائق(	)الريا�س:	مطابـــع	احلمي�صـــي،	1437ه/2016م(	)الطبعة	الثانية(	)587	
�صفحـــة(.	واأقـــول	اأن	بدايـــات	التعليم	يف	منطقة	ع�صري	مـــا	زال	بحاجة	اإىل	درا�صات	طويلـــة	وعميقة.	كما	اأن	
رواد	التعليـــم	يف	هذه	الناحيـــة	ي�صتحقون	اأن	تدر�س	�صريهم	يف	ر�صائل	وبحوث	علمية.	وللمزيد	انظر	درا�صتني	
م�صتقلتني	عن	التعليم	يف	ع�صري	يف	عهدي	امللكني	عبدالعزيز	واإبنه	�صعود	يف	كتابنا:	درا�صات	يف	تاريخ	وح�صارة	

جنوبي	البالد	ال�صعودية	)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1434هـ/2013م(،	جـ1+2،	�س	574-487.
انظر	ابن	جري�س،	تاريخ	التعليم	يف	منطقة	ع�صري،	جـ1،	�س	64. 	)2(

خـــالل	الع�صرين	عامًا	املا�صيـــة	زرت	اإدارات	تعليم	جازان،	و�صبيا،	وجنران،	وبي�صـــة،	والباحة،	والقنفذة،	 	)3(
وطلبت	من	امل�صئولني	اأن	يطلعوين	على	اأوائل	ال�صجالت	يف	اإداراتهم،	فاعتذروا	وقالوا	لي�س	عندهم	�صجالت	
قدمية	تعود	اإىل	اخلم�صينيات	وال�صتيينيات	من	القرن	)14هـ/20م(،	وهو	تاريخ	بدايات	التعليم	احلديث	يف	

مناطقهم،	وزودوين	باح�صائيات	حديثة	ت�صري	اإىل	اأرقام	وتواريخ	قدمية،	ل	يذكر	م�صدرها.
اطلعـــت	على	بع�س	الوثائـــق	وال�صجالت	يف	اإدارات	تعليم	الطائف،	وبي�صة،	واأبهـــا،	وجازان،	ووجدت	اأ�صماء	 	)4(
عدد	من	معاهد	البنني	والبنات	يف	بع�س	مدن	املنطقة	اجلنوبية،	وات�صح	يل	اأن	معظم	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	
متعاقديـــن	من	دول	عربية،	واأجنبية،	وكانت	ن�صبة	ال�صعوديني	قليلة	جدًا،	ومعظمهم	مديرون	اأو	وكالء	لتلك	
املعاهد.	كما	اأن	اأعداد	الطالب	يف	الف�صول	وبخا�صة	يف	املعاهد	الكبرية	مثل	الطائف،	واأبها،	وبي�صة	ترتاوح	

من	ثالثني	واأربعني	اإىل	خم�صني	و�صتني	طالبًا	وطالبة.
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ونالحظ	حتى	العقد	التا�صع	يف	القرن	الهجري	املا�صي	اأن	اإدارات	تعليم	البنني	والبنات	
حمـــدودة،	فلم	يكن	يف	ع�صري	اإل	اإدارة	اأبها	وبي�صة	للبنني،	اأما	اإدارة	تعليم	البنات	يف	ع�صري	
ومقرها	اأبها،	فكانت	امل�صئولة	عن	جميع	املدار�س	يف	مناطق	ع�صري،	وجازان	وجنران،	ومع	
بداية	القرن	)15هـ/21م(،	ثم	حلول	العقد	الثاين	من	هذا	القرن	تزايدت	اإدارات	التعليم	
يف	منطقـــة	ع�صري	حتى	زادت	عن	�صـــت	اإدارات	يف	اأبها،	وبي�صة،	والنما�س،	وحمايل	ع�صري،	
ورجـــال	اأملع،	و�صراة	عبيـــدة،	واأخريًا	ظهران	اجلنوب	يف	ثالثينيات	هذا	القرن،	ويف	جازان	
ادارتـــان	يف	مدينة	جازان،	و�صبيا،	ويف	منطقـــة	الباحة	اثنتان	يف	مدينة	الباحة	ويف	مدينة	
املخـــواة،	ويف	جنران	اإدارة	واحـــدة،	وعندما	كانت	اإدارات	تعليم	البنات	م�صتقلة،	مت	�صمها	
مع	اإدارات	تعليم	الأولد،	واأ�صبحت	اإدارة	واحدة	ت�صرف	على	اجلن�صني،	الذكور	والإناث)1(.
كان	التعليم	العام	يعتمد	على	املعلمات	واملعلمني	املقاولني	اأو	املتعاقدين)2(	منذ	ال�صتينيات	
يف	القـــرن	)14هـ/20م(	اإىل	نهاية	العقد	الأول	من	القرن	)15هـ/20م(،	ومعظمهم	كانوا	من	
الـــدول	العربية	ال�صقيقة	)فل�صطـــني،	الأردن،	�صوريا،	م�صر،	ال�صـــودان،	العراق،	اجلزائر،	ثم	
بريطانيـــا،	واأمريكا	لتدري�ـــس	اللغة	الإجنليزية(	)3(.	كما	حظي	التعليـــم	العام	يف	هذا	اجلنوب	
العربـــي	ال�صعودي	بالدعم	املادي	واملعنوي	من	قبل	الدولـــة،	فاأن�صاأت	املدار�س	احلكومية	يف	كل	
مـــكان،	وقدمت	الدعم	وامل�صاعـــدات	للطالبات	والطالب	الفقـــراء	واملحتاجني	واأدخلت	الكثري	
من	الألعاب	والأن�صطة	الريا�صية،	والجتماعية،	والثقافية،	وطورت	الكوادر	الب�صرية	ال�صعودية	
حتى	�صاروا	اليوم	هم	القائمني	على	م�صرية	التعليم	العام	يف	جميع	املراحل	للبنني	والبنات)4(.

		تاريخ	اإدارات	تعليم	البنني	والبنات،	ثم	اإدارات	التعليم	التي	ت�صرف	على	اجلن�صني	الذكور	والإناث	يف	اجلنوب	 	)1(
ال�صعـــودي	ت�صتحـــق	اأن	تدر�ـــس	يف	ع�صرات	الكتب	والبحـــوث	والر�صائل	العلمية،	وناأمل	مـــن	الباحثني	الرتبويني	

واملوؤرخني	يف	اجلامعات	ال�صعودية	اجلنوبية	اأن	يتولوا	هذه	املو�صوعات	بالبحث	والدرا�صة	العلمية	املوثقة.
		وجدت	ذكرهم	يف	ال�صجالت	با�صم	)املقاولني(	واأحيانًا	)املتعاقدين(. 	)2(

		واأقـــول	اأن	اأولئـــك	املدر�صـــني	لهم	ف�صل	كبري	علـــى	جميع	مراحل	التعليـــم	العام	يف	عمـــوم	اململكة	العربية	 	)3(
ال�صعوديـــة،	ولي�ـــس	فقط	جنوبها،	وكان	معظمهم	على	قدر	كبري	من	العلم،	واخللق،	والن�صباط،	بل	كان	فيهم	
الأدبـــاء،	وال�صعـــراء،	واخلطباء.	وقـــد	�صاهدت	و�صمعت	مـــن	بع�صهم	يف	ت�صعينيات	القـــرن	)14هـ/20م(	يف	
حمافظـــة	النما�ـــس،	وبع�ـــس	مدن	وقرى	منطقـــة	ع�صري.	واآمل	اأن	نرى	مـــن	الباحثني	من	يجمـــع	تراث	اأولئك	
املعلمني،	وما	قدموه	من	خدمات	ثقافية	ومعرفية	واأدبية	وتعليمية	لأر�س	و�صكان	املناطق	اجلنوبية	ال�صعودية.
		عا�صـــرت	التعليـــم	العـــام	يف	اجلنوب	ال�صعودي	منـــذ	كان	ب�صيطًا	متوا�صعـــًا	يف	اإمكاناتـــه	املادية،	وكوادره	 	)4(
الب�صريـــة،	ثـــم	تطوره	وقفزاته	ال�صريعة	خالل	الأربعني	عامًا	املا�صية	حتـــى	اأ�صبحت	كل	اإدارة	تعليم	ت�صرف	
علـــى	مئات	املدار�ـــس،	واآلف	الطالبات	والطالب،	وكذلك	اآلف	املعلمني	واملعلمـــات	والإداريني	والإداريات،	
ناهيـــك	عـــن	ما	ت�صرف	عليه	من	مئـــات	الأن�صطة	الال�صفيـــة،	وامل�صابقات	الجتماعيـــة	والعلمية	والثقافية.	
واأقـــول	اأن	علينا	يا	معا�صر	املوؤرخني	والباحثني	والرتبويني	م�صئولية	عظيمة	جتاه	هذا	ال�صرح	الكبري	فنعمل	

على	توثيق	تاريخه	وما	قدم	من	اجنازات	واإيجابيات	يف	خدمة	الوطن	والدين.
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كانت	مدينة	اأبها	يف	ع�صري	اأول	ناحية	يف	اجلنوب	ال�صعودي	تعرف	موؤ�ص�صات	التعليم	
العايل)1(.	ففي	عام	)1396هـ/1976م(	افتتحت	جامعتي	امللك	�صعود،	والإمام	حممد	بن	
�صعود	الإ�صالمية	فرعني	لهما	يف	اأبها،	واأُن�صئت	كلية	الرتبية	للبنني،	التابعة	جلامعة	امللك	
�صعـــود،	واأ�ص�صت	كلية	ال�صريعـــة	واللغة	العربية	وتعود	يف	اإدارتها،	ماليـــًا	واإداريًا،	جلامعة	
الإمـــام	حممد	بـــن	�صعود	الإ�صالميـــة	يف	الريا�س)2(.	وكـــوين	معا�صرًا	لهاتـــني	الكليتني،	
وبـــداأت	درا�صتي	اجلامعية	يف	كليـــة	ال�صريعة	يف	عام	)1396هـ/1976م(،	ثم	انتقلت	اإىل	
كلية	الرتبيـــة،	وتخرجت	فيها	عام	)1400هـ/1980م(،	فاإننـــي	اأدون	يف	ال�صطور	التالية	

بع�س	احلقائق،	والنطباعات،	ووجهات	النظر،	وهي:
1	 ل	يوجد	يف	مناطق	اجلنوب	ال�صعودي	عمومًا	اأي	موؤ�ص�صة	تعليمية	عالية،	ما	عدا	هاتني	.

الكليتني	الآنفتي	الذكر.	بـــداأت	كلية	الرتبيبة	يف	عمارة	�صعيد	بن	م�صبب	القحطاين،	
القريبـــة	من	طريـــق	املطار،	على	طريق	اأبهـــا	اخلمي�س،	وهي	بنايـــة	م�صتطيلة	تتكون	
مـــن	طابقـــني،	وم�صاحتها	تزيد	عـــن	ع�صرة	اآلف	مرت	مربع،	ولهـــا	مالحق	تتكون	من	
م�صتودعات،	ومطعم	عام	للطالب،	وحديقة	حيوان.	وجميع	مرافقها	ت�صتخدم	ف�صوًل	
لتدري�س	الطالب،	وجزء	منها	خ�ص�س	�صكنًا	للطالب	املغرتبني،	بال�صافة	اإىل	مكاتب	
العميـــد	واملوظفني	واأع�صاء	هيئـــة	التدري�س)3(.	اأما	كلية	ال�صريعـــة	واللغة	العربية	فقد	
بداأت	يف	املدر�صة	ال�صعودية	الواقعة	يف	حي	الطبجية	و�صط	مدينة	اأبها،	وما	زالت	هذه	
املدر�صـــة	قائمة	حتى	اليوم،	ويدر�س	بها	طالب	املرحلتـــني	البتدائية	واملتو�صطة.	وهي	
عمـــارة	م�صلحة	على	اأر�ـــس	تزيد	م�صاحتها	عن	)7000م2(.	وقـــد	در�صت	فيها	عندما	
�صجلـــت	يف	كلية	ال�صريعة	وبقيت	فيها	حوايل	ثالثة	�صهور	من	عام	)96-1397م/76-
1977م(،	وتتكـــون	من	طابقني	مـــع	مالحقها.	وعميد	الكلية	عنـــد	الفتتاح	والتاأ�صي�س	

ال�صيخ/	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	امل�صلح،	ونائبه	الدكتور	فهيد	ال�صبيعي)4(.

ملزيـــد	عن	تاريخ	مدينـــة	اأبها،	انظر	غيثان	بن	جري�ـــس.	اأبها	حا�صرة	ع�صري	)درا�صـــة	وثائقية(	)الريا�س:	 	)1(
مطابع	الفرزدق،	1417هـ/1997م(	)584	�صفحة(.

		ت�صتحقـــان	هاتـــان	الكليتان	اأن	يفرد	لهمـــا	درا�صة	اأو	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية	تف�صـــل	احلديث	عن	بداياتهما	 	)2(
واآثارهما	الإيجابية	على	عموم	املنطقة	اجلنوبية.

		كان	الباحـــث	اأحد	طالب	الكلية،در�س،	و�صكن	يف	هذه	البناية	الآنف	ذكرها	معظم		مدة	درا�صته	)1397- 	)3(
1400هـ/	1997-1980م(.

		تاريـــخ	هـــذه	الكلية	خالل	الع�صر	�صنوات	الأوىل	مهم	ملا	لها	من	اآثـــار	اإيجابية	على	عموم	منطقة	ع�صري	وما	 	)4(
جاورها،	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	هذه	الكلية	درا�صة	علمية	موثقة.	وقد	التقيت	بالدكتورين	عبداهلل	
امل�صلـــح	وفهيـــد	ال�صبيعي	وحاولت	احل�صول	علـــى	بع�س	املعلومات	عن	هذه	املوؤ�ص�صـــة	التعليمية	يف	�صنواتها	

الأوىل،	لكنهما	مل	يتعاونا	معي،	واعتذرا	عن	ذلك.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 340
2	 جميـــع	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�س	العاملـــني	يف	هذه	الكليات	متعاقديـــن	من	دول	عربية	.

واأجنبيـــة،	ون�صبـــة	ال�صعوديني	�صفر،	ما	عـــدا	العمداء	وبع�ـــس	املوظفني	من	حولهم.	
ومعظـــم	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�س	يف	فـــرع	جامعة	الإمام	حممد	بـــن	�صعود	جاءوا	من	
جامعـــات	م�صريـــة	اأو	�صامية،	وكان	لالأزهريـــني	ن�صيب	الأ�صـــد،	وبخا�صة	الأ�صاتذة	
املتخ�ص�صني	يف	العلوم	ال�صرعية،	كالقراآن	وعلومه،	وال�صنة	وعلومها،	والفقه	واأ�صوله،	
والعقيـــدة.	وكذلك	اأ�صاتذة	اللغـــة	العربية	واآدابها)1(.	اأما	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�س	يف	
كليـــة	الرتبية	فكانوا	من	دول	عربية	كم�صر،	وال�صـــام،	والعراق،	وال�صودان.	والبع�س	
منهم	ح�صلوا	على	درجاتهم	العليا	من	اأمريكا،	وبع�س	دول	اأوربا	الغربية	وال�صرقية،	
اأو		بع�ـــس	دول	الحتـــاد	ال�صوفيتي،	ولهذا	كان	البع�س	منهـــم	يحمل	اأفكار	ليربالية	اأو	
�صيوعية،	ونحن	الطالب	يف	�صن	مبكرة	من	اأعمارنا،	مل	ندرك	ذلك	يف	مرحلة	درا�صة	
البكالوريو�ـــس،	وعرفنا	هـــذه	التوجهات	فيما	بعد،	وبخا�صة	بعـــد	اأن	عا�صرناهم	بعد	

ح�صولنا	على	درجتي	املاج�صتري	اأو	الدكتوراه)2(.

		ع�صت	معظم	حياتي	يف	قريتي	والدتي	ووالدي	يف	بالد	بني	عمرو	وبني	�صهر،	وعندما	التحقت	بكلية	ال�صريعة	 	)1(
و�صمعت	و�صاهدت	اأ�صاتذة	كبار	ومبدعون	يف	علومهم،	و�صروحاتهم،	واأخالقهم،	وهيئاتهم.	اأقول	اأن	درا�صة	
�صري	وتراجم	اأ�صاتذة	كلية	ال�صريعة	واللغة	العربية	يف	اأبها	خالل	ال�صنوات	الع�صر	الأوىل	من	تاريخها	جديرة	
بالبحث	والتدوين	والتوثيق،	ومن	اأ�صاتذة	هذه	الكلية	يف	ال�صنوات	الأوىل	من	ن�صاأتها	)1396-1399هـ/76-
1979(	)1(	ال�صيـــخ	عبداهلل	بـــن	عبدالعزيز	امل�صلح،	عميد	الكلية	)2(	اأ.	فهيـــد	عبيد	حميميد	ال�صبيعي،	
وكيـــل	الكلية.	)3(	الدكتور/عبدالعزيز	حممد	عزام	رئي�س	ق�صـــم	الفقه	والأ�صول.	)4(	ال�صيخ	حممد	علي	
عثمان،	رئي�س	ق�صم	الكتاب	وال�صنة.	)5(	الدكتور/	حممد	اأحمد	�صحلول،	رئي�س	ق�صم	النحو	وال�صرف	وفقه	
اللغـــة.	)6(	الدكتور/عبدالعزيـــز	عبداملعطي	عرفه،	رئي�س	ق�صم	البالغـــة	والأدب	والنقد.	والأ�صماء	الآنف	
ذكرهـــا،	هم	اأع�صاء	جمل�س	كليـــة	ال�صريعة	واللغة	العربية	يف	اجلنوب	باأبها،	وكلهم	م�صريون	ما	عدا	عميد	
الكلية	ووكيله.	وهناك	اأع�صاء	هيئة	تدري�س	اآخرون،	هم:	الدكتو	�صوقي	ريا�س	اأحمد،	)م�صري	اجلن�صية(،	
والدكتـــور	عبدالوهـــاب	عبدالعزيـــز	ال�صي�صاين	)م�صـــري	اجلن�صيـــة(،	والأ�صتاذ	عبداملالـــك	عبدالرحيم	
م�صطفى	)م�صري	اجلن�صيـــة(،	والأ�صتاذ	عبدالعزيز	علي	الغامدي	)�صعودي	اجلن�صية(،	والأ�صتاذ	حممد	
عـــادل	الها�صمي	)�صوري	اجلن�صيـــة(،	والأ�صتاذ	�صعيد	حممد	الرتام�صي	)م�صـــري	اجلن�صية(.	وقد	در�صت	
عنـــد	معظم	هوؤلء	الأ�صاتـــذة	خالل	الف�صل	الدرا�صي	الأول	عـــام	)96-1397هـ/76-1977م(،	وكان	عدد	
الف�صـــول	يف	ال�صنة	الأوىل	اأربعة	يدر�س	فيهـــا	حوايل	)331(	طالبًا	وطالبة	منتظمون	ومنت�صبون،	يف	اأق�صام	
ال�صريعة	)222(	طالبًا	وطالبة،	واأق�صام	اللغة	العربية	)45(	طالبًا	وطالبة،	وخالل	ال�صنة	الأوىل	حتول	من	
الريا�س	حوايل	)64(	طالبًا	يدر�صون	يف	ال�صنة	الثانية.	امل�صدر:	معا�صرة	الباحث	لهذه	الفرتة،	فكان	اأحد	
طالب	كلية	ال�صريعة	ملدة	ف�صل	درا�صي	واحد،	ثم	انتقل	اإىل	كلية	الرتبية	بفرع	جامعة	امللك	�صعود	يف	اأبها.
	كثـــري	مـــن	اأع�صاء	هيئـــة	التدي�س	الذيـــن	قدمـــوا	اإىل	اأبها	اأثنـــاء	تاأ�صي�س	الكليـــات	ا�صتمـــروا	يف	اأق�صامهم	 	)2(
الأكادمييـــة	�صنـــوات	عديدة	تزيـــد	عن	الع�صر	�صنـــوات،	وبع�صهم	امتدت	بـــه	الإقامـــة	اإىل	ع�صرين	وثالثني	
عامـــًا.	واذكـــر	ممن	ا�صتمـــر	يف	كلية	الرتبيـــة.	الدكتور	اإياد	نـــادر،	والدكتور/	عبدالكرمي	نا�صـــر،	والدكتور	
ح�صـــني	اأبو	الفتـــح،	والدكتور	�صالح	باروما،	والدكتور	كمال	�صكاك،	والدكتور/	حممد	اأرباب،	والدكتور	�صيد	
اأحمد	يون�س،	والدكتـــور/	حممد	�صعيد	الأمني،	والدكتور/	�صكري	التاجي،	والدكتور	علي	�صقري،	والدكتور/	
لطفي	بركات،	والدكتور/	تارفن،	والدكتور/	�صبحي	رجب،	والدكتور/	جهاد	قربة،	والدكتور/	حممد	كمال	
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3	 كان	الطـــالب	يف	كليـــات	الفرعني	باأبها	مـــن	جميع	مناطق	اجلنـــوب	من	جنران	اإىل	.

الباحـــة	ومن	جازان	اإىل	القنفذة.	ون�صبة	طـــالب	منطقة	جازان	يف	هذه	الكليات	من	
اأعلى	الن�صب	مقارنة	بغريها	من	املناطق)1(.	ومعظم	املوظفني	والإداريني	ال�صعوديني	
من	اجلنـــوب	ال�صعودي،	وهناك	موظفون	ومدنيون	اآخرون	مـــن	بع�س	الدول	العربية	

وقليل	منهم	من	دول	اأجنبية.
4	 كان	الو�صـــع	الثقـــايف	والتوعوي	والعلمـــي	متوا�صعًا	يف	منطقة	ع�صـــري	وما	حولها	قبل	.

بدايـــة	التعليـــم	العايل	يف	اأبها،	ومنـــذ	ن�صاأة	كليتـــي	ال�صريعة	واللغـــة،	والرتبية	بداأت	
عجلـــة	النمـــو	والتطـــور	املعـــريف	ت�صري	يف	�صرايـــني	املجتمـــع،	والذي	�صاعـــد	يف	ذلك	
حت�صـــن	الأو�صاع	القت�صادية	يف	عهد	امللك	خالـــد	بن	عبدالعزيز	اآل	�صعود	)1396-
1976/1402-1982م(	)2(،	بال�صافـــة	اإىل	اخلطـــط	اخلم�صيـــة	التي	بداأت	من	عام	
)1390هـ/1970م(.	وكان	لكلية	ال�صريعة	واللغة	جهود	تذكر	فت�صكر	يف	تنوير	النا�س	
يف	عباداتهـــم،	وحماربة	بع�س	الأعراف	والعـــادات	التي	تتعار�س	مع	الكتاب	وال�صنة،	
وكذلـــك	الإ�صراف	علـــى	بع�س	الأن�صطـــة	الدينية	والجتماعية	مثـــل	اإمامة	النا�س	يف	
م�صاجدهم	وجوامعهم،	واإقامة	بع�ـــس	املهرجانات	واملخيمات	الدعوية،	وغريها	من	

الأن�صطة	الإيجابية	التي	ت�صب	يف	خدمة	بناء	الفرد	واملجتمع)3(.
5	 بقيـــت	كليتا	الرتبيـــة،	وال�صريعـــة	واللغة	تقـــود	م�صرية	احليـــاة	العلميـــة	والثقافية	يف	.

مناطـــق	ع�صري،	وجازان،	وجنران،	ويف	عام	)1403/1402هـ(	انف�صلت	اأق�صام	اللغة	
العربيـــة	واآدابها	عن	ال�صريعـــة،	و�صار	ا�صمها	كلية	اللغة	العربيـــة	والعلوم	الجتماعية	
ومـــن	اأق�صامها:	�صعبـــة	النحو	وال�صرف،	و�صعبـــة	الأدب	والبالغة	والنقـــد،	والتاريخ،	
واجلغرافيـــا،	والعلوم	الإدارية،	واملحا�صبة،	وعلـــم	الجتماع،	وعلم	القت�صاد.	وحتول	
م�صمـــى	ال�صريعة	اإىل	)كلية	ال�صريعة	واأ�صول	الدين(،	وا�صتمر	ال�صيخ	عبداهلل	امل�صلح	

�صبانه،	والدكتور/	عا�صم	اأحمد،	والدكتور/	عالء	الدين	ال�صامرائي،	والدكتور/	هاطور،	والدكتور/	جميل	
حـــرب،	والأ�صتاذ/	فتحي	جا�صـــر،	والأ�صتاذ/	عبدالعطيم	ح�صي�س.	وهنـــاك	اأ�صاتذة	كثريون	يف	فرع	جامعة	

الإمام	حممد	بن	�صعود	ن�صبت	الكثري	من	اأ�صمائهم.	
		هـــذا	مـــا	عرفتـــه	وعا�صرتـــه	اثنـــاء	درا�صتـــي	يف	كليـــة	ال�صريعـــة	ثـــم	كليـــة	الرتبيـــة	خـــالل	اأربـــع	�صنـــوات	 	)1(
)1396-1400هـ/1976-1980م(،	وكذلك	اأثناء	عملي	يف	اجلامعة	معيدًا	ثم	حما�صرًا	ثم	اأ�صتاذًا	م�صاعدًا.

		ُعـــرف	ع�صر	امللك	خالد	بن	عبدالعزيز	با�صـــم	)ع�صر	الطفرة(،	وذلك	لرتفاع	الرواتب،	وحت�صن	اأحوال	 	)2(
النا�ـــس	يف	مطمعهم	وم�صربهـــم،	وم�صكنهم.	وتلك	الفرتة	لها	جوانب	اإيجابية	واأخـــرى	�صلبية	حبذا	اأن	نرى	

باحثًا	جادًا	يدر�صها	درا�صة	علمية	حيادية.
		جهـــود	كليـــة	ال�صريعـــة	يف	ال�صنوات	الع�صـــر	الأوىل	منذ	تاأ�صي�صها	كثـــرية	وجيدة	وتاريخ	هـــذه	الكلية	جدير	 	)3(

بالدرا�صة	مع	الرتكيز	على	اآثارها	الإيجابية	على	عموم	املنطقة	اجلنوبية.
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يقـــود	زمامهـــا	حتى	بدايـــات	القرن	)15هــــ/20م(،	وبقيت	كلية	الرتبيـــة	على	حالها،	
وامل�صرف	عليها	منذ	تاأ�صي�صها	الدكتور	مزيد	اإبراهيم	املزيد،	وتتكون	من	ثمانية	اأق�صام:	
هـــي:	التاريخ،	واجلغرافيـــا،	واللغة	الإجنليزيـــة،	وعلم	النف�س،	والأحيـــاء،	والكيمياء،	
والفيزيـــاء،	والريا�صيات،	بالإ�صافة	اإىل	مواد	عامة	م�صاندة،	مثل:	الرتبية	الريا�صية،	

والرتبية	الفنية،	ومواد	اللغة	العربية،	والثقافة	الإ�صالمية،	والو�صائل	التعليمية)1(.
6	 ويف	عـــام	)1400هـ/1980م(	افتتحت	جامعـــة	امللك	�صعود	كلية	الطب	يف	اأبها،	وهي	.

اأول	كليـــة	طبية	يف	اجلنـــوب	ال�صعودي.	واإذا	كانـــت	كليات	ال�صريعـــة،	واللغة	العربية	
والعلـــوم	الجتماعية	والإدارية،	والرتبية	ت�صري	�صريًا	حثيثًا	يف	اأداء	ر�صالتها	يف	خدمة	
الدين	والوطن.	فتلك	كلية	الطب	جاءت	خلدمة	الأر�س	وال�صكان،	وكان	اأول	عميد	لها	
هو	الدكتور	زهري	بن	اأحمد	ال�صباعي)2(،	وقد	ا�صتقطبت	هذه	الكلية	كوادر	جيدة	من	
اأبنـــاء	املنطقة	اجلنوبية،	وقامت	على	تدري�صهـــم،	وتدريبهم،	و�صقلهم	حتى	ح�صلوا	

على	مبتغاهم،	وترقوا	يف	�صلم	العلم	واملعرفة	الطبية	والإن�صانية)3(.
7	 هـــذه	الكليـــات	الأربع	)ال�صريعة	واأ�صـــول	الدين،	واللغة	العربيـــة	والعلوم	الجتماعية	.

والإدارية،	والرتبية،	والطب(	ُتعد	النواة	الأوىل	للتعليم	العايل	يف	اجلنوب	ال�صعودي.	
ومن	خاللها	تخرج	الآف	الطالب	الذين	اأ�صهموا	يف	بناء	بالدهم	وجمتمعاتهم	حمليًا	
واإقليميـــًا.	كما	اأنها	اللبنات	الأوىل	التي	اأ�صهمت	يف	ن�صر	التعليم	العايل	راأ�صيًا	وافقيًا	

يف	اأنحاء	املنطقة	اجلنوبية	ال�صعودية)4(.

		من	ينظر	يف	خطط	الكليات	منذ	ن�صاأتها	حتى	عام	)1410هـ/1990م(،	فاإنه	�صوف	يطالع	اأ�صماء	املواد	يف	 	)1(
كل	تخ�ص�س،	وعدد	ال�صاعات	التي	يجب	على	الطالب	اجتيازها	حتى	يح�صل	على	ال�صهادة.	واأقول	اأن	تاريخ	
هذه	الكليات	منذ	الن�صاأة	حتى	ظهور	جامعة	امللك	خالد	عام	1419هـ/1999م،	جدير	بالتوثيق	والدرا�صة	يف	

عدد	من	الكتب	والبحوث	العلمية.
		الدكتـــو	زهري	ابـــن	املوؤرخ	والأديب	الأ�صتاذ	اأحمد	ال�صباعي،	�صاحب	كتاب	تاريخ	مكة،	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	 	)2(

يدر�س	تاريخ	كلية	الطب	اأثناء	اإدارته	لكلية	الطب	يف	اأبها.
		ناأمل	اأن	نرى	من	اأبنائنا	الباحثني	اجليدين،	اأو	من	املوؤرخني	ال�صادقني	من	يدر�س	ن�صاأة	وتطور	كلية	الطب	 	)3(
يف	اأبها،	وما	قدمت	من	خدمات	على	امل�صتوى	املحلي،	والإقليمي،	والعامل.	ومن	يقوم	باإجناز	هذه	املهمة	فاإنه	

�صوف	ي�صدي	لنا	معا�صر	الباحثني	معروفًا	عظيمًا.
		حبـــذا	اأن	نـــرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	تاريخ	هـــذه	الكليات	الأربع	وما	قدمت	من	اجنـــازات	لالرتقاء	بالأر�س	 	)4(
وال�صكان	يف	�صتى	اجلوانب.	واأقول	اأن	جامعة	امللك	خالد	يجب	اأن	تاأخذ	املبادرة	يف	ر�صد	وتوثيق	ن�صاأة	وتطور	

التعليم	العايل	يف	ع�صري	ويف	جميع	مناطق	اجلنوب	ال�صعودي.
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وافتتحت	الدولة	موؤ�ص�صات	تعليم	عالية	اأخرى	يف	مناطق	اجلنوب	ال�صعودي،	ففي	عام	
)1397هـ/1977م(	�صـــدر	قرار	وزير	املعارف	باإن�صاء	)الكلية	املتو�صطة	لإعداد	املعلمني	
يف	اأبهـــا(،	على	اأن	متنح	خريجيها	درجة	دبلوم	الكلية	املتو�صطة	بعد	اأن	يجتاز	الطالب	اأو	

الدار�س)1(	)76(	�صاعة	معتمدة	يف	تخ�ص�صني	اأحدهما	رئي�صي	والآخر	فرعي.
وبقيـــت	الكليـــات	املتو�صطة	متنـــح	دبلوم	حتى	عـــام	)1409هــــ/1989م(،	ثم	بداأت	
متنح	درجة	البكالوريو�س،	وارتفع	عدد	ال�صاعات	املقررة	على	الطالب	اإىل	)149(	�صاعة	
يف	جميـــع	التخ�ص�صـــات،	ما	عدا	ق�صم	العلوم	فعدد	ال�صاعـــات	املقررة	له	)151(،	وتغري	
م�صمـــى	الكليـــة	ال�صابـــق	اإىل	ا�صم	)كلية	املعلمـــني(	)2(.	وبداأت	الكليـــة	املتو�صطة	باأبها	يف	
بع�ـــس	العمائـــر	امل�صتاأجرة	يف	حي	العرين،	ثـــم	حدد	لها	اأر�س	حكوميـــة	على	طريق	اأبها	
اخلمي�ـــس	تبلغ	م�صاحتها	حـــوايل	)60000م2(،	واأن�صىء	فيها	مبـــاين	عديدة	ا�صتخدمت	
قاعـــات	للدرا�صـــة،	وم�صجد،	ومطعـــم،	ومالعب،	ومكاتـــب	اإدارية،	وخمتـــربات)3(.	وقد	
اأن�صئـــت	عـــدد	من	الكليات	املتو�صطـــة،	ثم	املعلمني	يف	الطائف	عـــام	)98-1399هـ/78-
1979م(،	ويف	جـــازان	عـــام	)1401-1402هــــ/81-1982م(،	وبي�صـــة،	والقنفـــذة	عام	

)1406-1407هـ/86-1987م(،	والباحة	عام	)407-1408هـ/87-1988م(	)4(.

		يطلـــق	ا�صـــم	)الدار�ـــس(	على	معلمني	يف	امليـــدان	التحقوا	بالكليـــة	املتو�صطة،	وهم	يختلفـــون	عن	الطالب	 	)1(
اجلديد	الذي	تخرج	من	الثانوية	والتحق	بالكلية	نف�صها.	امل�صدر:	م�صاهدات	ومعا�صرته	لتلك	احلقبة.

		عا�صـــر	الباحث	الكلية	املتو�صطة	ثم	املعلمني	يف	ابها	من	عام	)1397-1420هـ/1977-2000م(.	واأخريًا	 	)2(
الغيـــت	كليـــات	املعلمـــني	يف	اأبها	وبي�صـــة	وان�صم	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�س	فيهـــا	اإىل	جامعة	امللـــك	خالد	عام	

)1429هـ/2008م(.
		عندمـــا	الغيت	كلية	املعلمني	يف	اأبها	�صارت	مبانيها	جلامعة	امللك	خالد،	وحتولت	اإىل	قاعات	مغلقة	ُيدر�س	 	)3(
فيهـــا	برامج	الدرا�صات	العليا	للن�صاء،	واأجزاء	منها	ا�صتخدمت	مقـــرًا	لبع�س	الإدارات	والعمادات	امل�صاندة	
يف	اجلامعـــة.	وملزيد	من	التف�صيالت	عـــن	تاريخ	الكلية	املتو�صطة،	ثم	كلية	املعلمني	يف	اأبها.	انظر:	فهيد	بن	
عبيد	ال�صبيعي.	"اأ�صواء	على	م�صرية	التعليم	يف	كليتي	املعلمني	باأبها	وبي�صة".	ندوة	التعليم	العايل	يف	ع�صري	
)ربـــع	قرن	من	الجناز	والعطـــاء	)�صل�صلة	بحوث	واأوراق	الندوات	واملوؤمترات/1(	)مطبوعات	جامعة	امللك	

خالد،	1421هـ/2000م(،	�س	336-301.
		جميع	هذه	الكليات	الغيت	يف	الع�صرينيات	واأوائل	الثالثينيات	من	القرن	)15هـ/21م(،	ونقلت	ممتلكاتها	اإىل	اأقرب	 	)4(
جامعـــة	من	كل	كلية،	و�صار	اأع�صاء	هيئة	تدري�صها	يعملون	يف	تخ�ص�صاتهم	باجلامعات.	واأقول	اأن	هذه	الكليات	الآنف	
ذكرها	يف	اجلنوب	ال�صعودي	جديرة	اإىل	اأن	ي�صدر	عنها	بحوث	ودرا�صات	عديدة	تر�صد	تاريخها	وم�صريتها	التعليمية	

واآثارها	الإيجابية	على	املناطق	اجلنوبية	ب�صكل	خا�س	وعلى	عموم	اململكة	العربية	ال�صعودية	ب�صكل	عام.
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ويف	عام	)1401-1402هـ/81-1982م(	ان�صئت	كلية	الرتبية	للبنات	باأبها)1(،	وبداأت	
يف	مقـــر	حكومي	بحي	القابل،	وكان	اأول	مدير	لها	الأ�صتاذ	حممد	اأحمد	الأحمد،	وحتتوي	
على	ع�صرة	اأق�صام	اأدبية	وعلمية	،	فالأدبية:	الدرا�صات	الإ�صالمية،	واللغة	العربية،	واللغة	
الإجنليزية،	والتاريخ	واجلغرافيا.	والأق�صام	العلمية:	الكيمياء،	والفيزياء،	والريا�صيات،	
والقت�صاد	املنزيل)2(.	وكان	عدد	الطالبات	عام	)1401-1402هـ/	81-1982م(	حوايل	
�صبعـــني	طالبـــة.	وا�صتمرت	الكليـــة	ب�صع	�صنوات	يف	املبنـــى	املخ�ص�س	لها	بحـــي	القابل،	
ثـــم	ف�صلـــت	الأق�صام	الأدبيـــة،	ونقلت	اإىل	عمائر	�صعيـــد	بن	م�صبب	القحطـــاين	بني	اأبها	
واخلمي�س،	وهي	العمائر	نف�صها	التي	بداأت	فيها	كلية	الرتبية	للبنني	عام	)96-1397هـ/	
76-1977م(،	اإّل	اأن	�صاحبهـــا	القحطـــاين	تو�صع	يف	من�صاآتهـــا	لتزايد	عدد	الطالبات	يف	
الأق�صام	الأدبية،	وبقيت	الأبنيـــة	املوجودة	يف	القابل	لطالبات	الأق�صام	العلمية	وا�صتمرت	
م�صـــرية	التعليـــم	لهـــذه	الكلية	حتـــى	�صمت	اإىل	جامعـــة	امللك	خالد	يف	العقـــد	الثالث	من	
هـــذا	القـــرن	)51هـ	/	12م(	،	ثم	انتقلت	اإىل	مقرها	احلـــايل	على	طريق	امللك	عبداهلل،	

وتزايدت	عدد	الكليات	الن�صائية)3(.
وافتتحـــت	عدد	من	كليات	البنـــات	يف	منطقة	ع�صري،	ويف	مناطـــق	جازان،	والباحة،	
والطائـــف.	وكانـــت	ت�صـــرف	على	معظمهـــا	اإدارات	التعليـــم	يف	املناطق	وبع�صهـــا	اإدارات	
م�صتقلة	مثل	اإدارة	كليـــات	البنات.	وعند	اإن�صاء	جامعات	اجلنوب	)امللك	خالد،	وجازان،	
وجنـــران،	والباحة،	والطائـــف،	وبي�صة(	اأ�صبـــح	التعليم	العايل	للبنـــات	يف	كل	منطقة	اأو	

حمافظة	يتبع	للجامعات)4(.
		اأ�ص�س	يف	نهاية	الت�صعينييات	من	القرن	)14ه-20م(،	كلية	متو�صطة	للبنات	باأبها	ثم	تطورت	تلك	اإىل	كلية	 	)1(
الرتبيـــة،	واأن�صئـــت	كليات	متو�صطة	اأخرى	يف	بي�صة	عام	)1408هــــ/1988م(،	ويف	مدينة	العالية	مبحافظة	
بلقـــرن	عـــام	)1419هــــ/1999م(،	و	يف	مدن	اأخـــرى	عديدة	من	جنـــوب	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية.	انظر	
	غيثـــان	بـــن	جري�س،	تاريـــخ	التعليم	العام	والعايل	يف	منطقـــة	ع�صري	خالل	عهد	خـــادم	احلرمني	ال�صريفني	
امللـــك	فهد	بن	عبدالعزيز	)1402ه-1422هـ/1982-2002م(	)جـــدة:	مكتب	الرواد،	1424هـ/2002م(،	

�س	344	وما	بعدها.
		مقابلـــة	مع	الأ�صتاذ	حمفوظ	بن	حممـــد	اآل	مداوي،	مدير	عام	الإدارة	العامة	لكليات	البنات	يف	اأبها	خالل	 	)2(

العقدين	الثاين	والثالث	من	القرن	)15هـ/20-21م(.
		اأقول	اأن	تاريخ	كليات	البنات	يف	اأبها	ي�صتحق	اأن	يفرد	له	بحوث	ودرا�صات	علمية	موثقة،	وناأمل	من	طالباتنا	 	)3(
يف	برامج	الدرا�صات	العليا	بق�صم	التاريخ	يف	جامعة	امللك	خالد	اأن	يتولني	درا�صة	هذه	املوؤ�ص�صة	يف	عدد	من	

البحوث	العلمية.
		تاريـــخ	التعليم	العايل	للبنات	يف	اجلنوب	ال�صعودي	من	املو�صوعات	املهمة	واجلديدة	يف	ميدانها،	وي�صتحق	 	)4(
اأن	يدر�ـــس	يف	هيئة	كتـــب	اأو	ر�صائل	علمية،	وناأمل	من	اأق�صام	الدرا�صـــات	العليا	املعنية	اأن	تويل	هذا	اجلانب	

اأهمية	ق�صوى	يف	ميدان	بحوثها	ودرا�صاتها	العلمية.
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ومـــن	كليـــات	التعليـــم	العـــايل	يف	اجلنـــوب	ال�صعـــودي،	كليـــات	العلـــوم	ال�صحيـــة	
للبنـــني	والبنـــات	يف	اأبهـــا،	وت�صرف	عليهـــا	وزارة	ال�صحة،	وقد	افتتحت	كليـــة	البنني	عام	
)1410هـ/1990م(،	وكلية	البنات	عام	)1415-	1416هـ/	95-1996م(،	وبداأت	هاتان	
الكليتان	يف	اأبنية	م�صتاأجرة،	ثم	خ�ص�س	لهما	اأرا�صي	حكومية	و�صيدت	عليها	اأبنية	خا�صة	
بهما،	واأهم	اأق�صام	هذه	الكليات	التمري�س،	وال�صيدلة،	واملختربات.	كما	اأن�صىء	مثل	هذه	
الكليات	يف	الطائف،	والباحة،	وجازان.	وعندما	افتتحت	جامعات	يف	هذه	املناطق	األغيت	
الكليات	ال�صحية،	و�صم	موظفوها	واأع�صاء	هيئة	تدري�صها	اإىل	اجلامعات	القريبة	من	كل	

كلية،	اأو	اإىل	مديريات	ال�صئون	ال�صحية)1(.
وللتعليـــم	الفني	وجود	كبـــري	يف	املنطقة	اجلنوبيـــة)2(،	فاملعاهد	املهنيـــة	افتتحت	يف	
اأماكـــن	عديـــدة	من	مناطق	ع�صري،	وجـــازان،	والباحة،	والطائف،	وجنـــران،	كما	وجدت	

بع�س	الثانويات	ال�صناعية	يف	حوا�صر	اجلنوب	الرئي�صية.
وبداأت	املوؤ�ص�صة	العامة	للتعليم	الفني	والتدريب	املهني	باإن�صاء	عدد	من	كليات	التقنية	
يف	بع�س	املدن	الكبرية	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	وكانت	اأول	تلك	الكليات:	كلية	
التقنية	باأبها	التي	اأن�صئت	عام	)1410هـ/1990م(،	�صيد	لها	اأبنية	حديثة	يف	حي	املن�صك	
باأبهـــا	ا�صتملـــت	على	قاعات،	وور�ـــس،	وخمتربات	للطالب،	ومكتبـــة،	ومكاتب،	و�صالت،	
ومطعم،	وقريبًا	من	اأبنية	الكلية	عمارات	عديدة	تتكون	من	عدة	طوابق،	خ�ص�صت	�صكنًا	
لأع�صـــاء	هيئـــة	التدري�س	يف	الكليـــة.	وال�صائر	يف	اأجزاء	املنطقة	اجلنوبيـــة	اليوم	يجد	اأن	
كليات	التقنية	منت�صرة	يف	معظم	حمافظات	املنطقة،	وجميعها	يف	اأبنية	حكومية	متكاملة	

خلدمة	التعليم	الفني	والتقني)3(.
ومنذ	منت�صف	الع�صرينيات	يف	القرن	)15هـ/20م(،	وبخا�صة	من	بداية	عهد	امللك	
عبداهلل	بـــن	عبدالعزيز	اآل	�صعود	عـــام	)1426هـ/2005م(	تزايـــدت	موؤ�ص�صات	التعليم	
العايل،	واأن�صئت	جامعات	جديدة	مثل:	جامعة	جازان،	وجامعة	جنران،	وجامعة	الباحة،	

	اأدت	الكليـــات	ال�صحيـــة	حتت	مظلة	وزارة	ال�صحة	ر�صالتها	ب�صكل	جيـــد	يف	خدمة	الوطن،	وتلك	املوؤ�ص�صات	 	)1(
ت�صتحق	اأن	يكتب	عنها	وير�صد	تاريخها،	وناأمل	اأن	نرى	باحثني	جادين	يتولونها	بالبحث	والدرا�صة	والتوثيق.	
		اأن�صئـــت	املوؤ�ص�صة	العامة	للتعليم	الفنـــي	والتدريب	املهني	يف	اململكة	عام	)1400هـ/1980م(،	ثم	اجتهدت	 	)2(

يف	اإن�صاء	الكثري	من	املعاهد	والثانويات	ال�صناعية	يف	عموم	اململكة	العربية	ال�صعودية.
		جميـــع	موؤ�ص�صـــات	التعليم	الفنـــي	والتدريب	املهني	ما	زالـــت	م�صتقلة	وتتبع	املوؤ�ص�صة	العامـــة	للتعليم	الفني	 	)3(
والتدريب	املهني،	وكليات	التقنية	واملعاهد	املهنية	توجد	يف	كثري	من	املحافظات	من	مناطق	اململكة	العربية	
ال�صعوديـــة.	وقـــد	جتمع	يومًا	ما	يف	جامعـــة	م�صتقلة،	اأو	تلغى	وتلحـــق	تخ�ص�صاتها	واأع�صـــاء	هيئة	تدري�صها	
بالأق�صـــام	والكليات	اجلامعية	كما	ح�صل	مـــع	كليات	املعلمني،	والكليات	ال�صحية.	واأقـــول	اأن	تاريخ	التعليم	

الفني	يف	مناطق	اجلنوب	ال�صعودي	جديران	يبحث	يف	كتب	ور�صائل	علمية	موثقة.
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وجامعة	الطائف،	واأخريًا	جامعة	بي�صة،	وقد	ترى	قريبًا	جامعات	اأخرى	جديدة	يف	القنفذة	
وحمائـــل	ع�صري.	وجميع	هذه	املناطق	بداأ	التعليم	العايل	فيها	باأق�صام	اأو	كليات	حمدودة،	
ويف	اخلم�س	ع�صرة	�صنة	الأخرية	)1425-1439هـ/2004-2018م(	�صمل	التعليم	العايل	
كل	اأجزاء	املنطقة	اجلنوبيـــة،	و�صارت	اجلامعة	الواحدة	توؤ�ص�س	كليات	وفروعًا	يف	اأنحاء	
املنطقـــة	التي	توجد	فيها.	فاإدارة	اجلامعات	الأم	يف	مـــدن	جنران،	اأو	جازان،	اأو	اأبها،	اأو	
بي�صه،	اأو	الباحة،	اأو	الطائف،	وكلياتها	العلمية	والأدبية	موجودة	يف	كل	احلوا�صر	اأو	املدن	

الرئي�صية	لتلك	املناطق	اأو	املحافظات)1(.
رابعًا: اآراء، واقرتاحات، ووجهات نظر:

1	 كان	هـــذا	اجلنوب	ال�صعودي،	من	الطائف	اإىل	جنـــران	ومن	جنوب	مكة	اإىل	جازان،	.
يعي�ـــس	حيـــاة	التفرقـــة	والنعزال،	فـــكل	ناحية	اأو	قبيلـــة	تعي�س	م�صتقلـــة	عن	غريها.	
وامل�صـــادر	واملراجـــع	التاريخيـــة	والأدبية	ت�صتمـــل	على	�صيء	من	ذلـــك	التاريخ	الذي	
ت�صـــوده	الفو�صى	وال�صطراب،	وتخيم	على	اأهلـــه	حياة	الفقر	واجلوع	واجلهل.	وعند	
جمـــيء	امللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صـــل	عمل	جاهدًا	على	توحيد	البالد،	
ون�صـــر	الأمان،	وتر�صيخ	مبداأ	الإخوة	حتت	مظلـــة	)ل	اإله	اإل	اهلل	حممد	ر�صول	اهلل(،	

ومل	يغفل	عن	ن�صر	الوعي	والعلم	والثقافة	بني	النا�س.
2	 مل	يكـــن	الإمـــام	عبدالعزيز	يعمـــل	مبفرده	يف	تاأ�صي�ـــس	دولته،	واإمنـــا	كان	معه	رجال	.

خمل�صـــون	من	داخـــل	اجلزيرة	العربية	ومن	خارجها،	فلـــم	يدخروا	جهدًا	يف	الرقي	
بالبالد	�صيا�صيًا،	واجتماعيًا،	واقت�صاديًا،	وثقافيا	وفكريًا	وتعليميًا.	وقد	وقفت	وقراأت	
اأ�صمـــاء	اأعالم	كثريين	جاءوا	اإىل	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	فكانوا	خري	ر�صل	
للملـــك	عبدالعزيز،	وبذلوا	الغايل	والنفي�ـــس	يف	اأداء	الر�صالة	التي	جاءوا	من	اأجلها.	
ومـــن	يتوقف	مع	رواد	العلـــم	والتعليم	يف	هذا	اجلزء	العربي	الأ�صيل	فاإنه	�صوف	يطلع	

على	�صري	م�صرقة	بذل	اأ�صحابها	زهرة	�صبابهم	خلدمة	الوطن	والدين)2(.

		تاريـــخ	اجلامعـــات	يف	اجلنوب	ال�صعودي	مو�صوع	جديـــد،	وت�صتحق	كل	جامعة	اأو	كل	كليـــة	يف	هذه	الناحية	 	)1(
اأن	يفـــرد	لها	بحوث	ودرا�صات	علمية	موثقـــة.	وناأمل	اأن	نرى	من	الباحثني	واملوؤرخني	املحققني	اجليدين	من	

يتوىل	هذا	امليدان	بالبحث	والتاأ�صيل.
		اأ�صـــرت	اإىل	بع�ـــس	اأولئك	الرواد	يف	بع�س	موؤلفاتي	التي	�صدرت	خـــالل	الثالثني	عامًا	املا�صية،	كما	ذكرت	 	)2(
رمـــوزًا	واأعالمًا	اآخريـــن	كان	لهم	ب�صمات	يف	ميادين	�صيا�صية	وحربيـــة،	واجتماعية،	واقت�صادية.	واآمل	اأن	
نـــرى	باحثـــًا	جادًا	يح�صر	م�صاهري	واأعالم	املنطقة	اجلنوبية	خالل	القـــرن	)14هـ/20م(،	ومن	يعمل	ذلك	

فاإنه	�صوف	يطلعنا	على	�صفحة	بي�صاء	من	تاريخ	هذا	الوطن	الكرمي.
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3	 كانـــت	مراحل	التوحيد	ال�صيا�صي	والإداري	احلديث	لهـــذه	البالد	من	اأهم	اخلطوات	.

عنـــد	�صنـــاع	القرار،	وقد	اأبلوا	يف	ذلك	بـــالء	ح�صنًا،	لكن	�صقل	عقـــل	الفرد	وتوعيته	
علميـــًا	وثقافيـــًا	خطوة	اأخـــرى	مهمة،	وهـــذا	ما	جرى،	فـــكان	الدعاة	وطلبـــة	العلم،	
واأحيانـــًا	ال�صعراء	والأدباء	ي�صريون	جنبًا	اإىل	جنب	مـــع	رجال	احلرب	وال�صيا�صة	من	
اأجـــل	اإر�صادهم	اإىل	ال�صواب،	وم�صاعدتهم	على	اتخـــاذ	القرار	ال�صليم	الذي	يتوافق	
مـــع	كتـــاب	اهلل	و�صنة	ر�صوله	)ملسو هيلع هللا ىلص(.	وهناك	�صيوخ،	وفقهـــاء،	وعلماء،	ودعاة	جاءوا	
مع	جيو�س	امللك	عبدالعزيز	اإىل	مناطق	اجلنوب	فكانوا	خري	عون	ون�صري	لهم.	ومن	
يقراأ	�صري	ق�صاه	ودعاة	ورجال	العلم	يف	ع�صري،	وجازان،	وجنران	يف	ع�صور	ملوك	اآل	
�صعود	من	امللك	عبدالعزيز	اإىل	ع�صر	امللك	خالد	فاإنه	�صيجد	الكثري	منهم	على	قدر	

رفيع	من	العلم	والتزان،	واخللق	احل�صن)1(.
4	 تاريـــخ	التعليم	العام	يف	مناطق	اجلنوب	ال�صعـــودي	جمال	كبري	منذ	مرحلة	الكتاتيب	.

يف	املنـــازل	وامل�صاجد،	ثـــم	ن�صاأة	التعليم	احلديـــث	للذكور	والإناث،	مـــع	الإ�صارة	اإىل	
ال�صعوبـــات	التـــي	واجههـــا		الطالب	واملعلمـــون	واملعلمـــات،	ودور	اأفـــراد	املجتمع	يف	
دعـــم	اأو	تثبيـــط	م�صـــرية	التعليم،	وما	بذلت	الدولـــة	ماديًا	ومعنويـــًا	يف	اإي�صال	العلم	
والتعليم	اإىل	كل	بلدة	اأو	قرية	اأو	حا�صرة،	وما	بذله	اإخواننا	واأ�صاتذتنا	)املقاولون(	اأو	
)املتعاقدون(	يف	تعليمنا	وتعليم	اأبنائنا	وبناتنا)2(.	وما	خلفوه	من	اآثار	اإيجابية	ارتقت	

باحلياة	العلمية	والتعليمية	يف	البالد.
5	 ات�صعت	رقعـــة	التعليم	العام،	وكر	املتعلمون	واملتعلمات،	وخرجوا	اإىل	احلياة	العامة،	.

و�صاهمـــوا	يف	تطويـــر	البـــالد،	وكثـــري	منهـــم	وا�صلـــوا	درا�صاتهـــم	العليـــا،	وتخرجوا	
يف	اجلامعـــات،	وعملـــوا	يف	مفا�صل	الدولة،	وتاأثـــروا	واأثروا	يف	بنـــاء	الوطن	�صيا�صيًا	

		قراأت	عن	بع�صهم،	واطلعت	على	بع�س	اجنازاتهم	يف	ميادين	الق�صاء	والعلم	والدعوة	اإىل	اهلل،	فوجدتهم	 	)1(
قامـــات	عظيمة	ت�صتحق	الذكـــر	والتقدير،	واأعمالهم	ت�صتحق	الر�صد	والتوثيـــق.	واآمل	من	طالباتنا	وطالبنا	
يف	برنامـــج	الدرا�صات	العليا	بق�صم	التاريخ	يف	جامعة	امللك	خالد	اأن	يتخذوا	من	اأولئك	الأعالم	مو�صوعات	

لطروحاتهم	يف	درجتي	املاج�صتري	والدكتوراه.
		قلـــت	وما	زلـــت	اأردد	اأهميـــة	اجلهود	التي	قدمهـــا	الأ�صاتذة	املتعاقـــدون	يف	خدمة	الفـــرد	واملجتمع،	وهذا	 	)2(	
اجلانب	ذو	اأهمية	كبرية	ومل	يكتب	عنه،	وناأمل	اأن	نرى	من	الباحثني	اجلادين	من	يدر�صه	يف	بحوث	ور�صائل	

علمية	عديدة.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 348
وح�صاريـــًا.	وهذا	مـــا	مل�صته	وع�صته	وعرفتـــه	من	خالل	رحالتي	وجتـــوايل	يف	اأجزاء	
اجلنوب	ال�صعودي،	ويف	مناطق	ومدن	اأخرى	عديدة	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية)1(.

6	 اأ�صبـــح	التعليـــم	العام	والعايل	اليـــوم	يف	اجلنوب	ال�صعودي	عاملًا	كبـــريًا،	فلم	نعد	اأمام	.
مدر�صـــة	اأو	كلية	�صغرية	تخدم	ع�صرات	الطـــالب،	كما	كان	الو�صع	يف	بدايات	الن�صف	
الثاين	من	القرن	)14هـ/20م(،	اأو	حتى	يف	نهايته	وبدايات	هذا	القرن	)15هـ/20م(،	
واإمنـــا	�صار	هنـــاك	اآلف	املدار�س	يف	التعليم	العام	ومئـــات	الكليات	يف	التعليم	العايل،	
ناهيـــك	عـــن	الطـــالب	فهـــم	مبئـــات	الآلف،	واملدر�صون	واأع�صـــاء	هيئـــة	التدري�س	يف	
اجلامعات	بع�صرات	الآلف،	ومرافق	هذه	القطاعات	كثرية	جدًا،	والأموال	التي	ت�صرف	
على	م�صرية	التعليم	العلمية،	والثقافية،	والبداعية	والتقنية	تقدر	مبئات	املليارات)2(.

ونخل�س يف نهاية هذه ال�قفات اإىل عدد من الآراء والت��سيات التي اأذكرها 
يف النقاط الآتية:

1	 تاريخ	الكتاتيب	وطلبة	العلم	ورحالتهم،	وموؤلفاتهم	يف	بالد	تهامة	وال�صراة	حتتاج	اإىل	.
جمـــع	ودرا�صـــة،	وبخا�صة	قبل	ظهور	التعليم	احلديث،	ول	تخلو	اأي	مدينة	اأو	ناحية	يف	
هذا	اجلزء	العربي	ال�صعودي	من	حراك	علمي	متوا�صع،	وناأمل	اأن	نرى	من	الباحثني	

واملوؤرخني	املن�صفني	من	يقوم	بدرا�صة	هذا	املو�صوع)3(.
2	 عـــرف	التعليم	احلديـــث	يف	اجلنـــوب	ال�صعودي	من	بدايـــة	اخلم�صينيـــات	اإىل	اأوائل	.

الت�صعينيـــات	اأ�صاتـــذة،	وعلماء،	واأدبـــاء،	وروادًا	يف	ميدان	الرتبيـــة	والتعليم،	ونرجو	
مـــن	اإدارات	التعليم	اأو	اجلامعات	يف	هذه	املناطـــق	اأن	تدر�س	�صريهم	وما	قدموا	من	
اأعمـــال	�صغرية	وكبـــرية	يف	الأر�س	ومع	النا�س.	وي�صتح�صـــن	اأن	توؤ�ص�س	مراكز	بحوث	

متخ�ص�صة	تقوم	باجناز	هذا	العمل	العلمي)4(.

		هـــذه	اخلال�صة	عرفتها	وع�صتها	طالبًا	�صغريًا	يف	مراحل	التعليـــم	العام،	ثم	طالبًا	�صابًا	فمدر�صًا	فاأ�صتاذًا	 	)1(
يف	اأروقة	جامعات	اجلنوب	ال�صعودي	وغريها	داخل	اململكة	العربية	ال�صعودية	وخارجها.

		كل	هـــذه	املحـــاور	املذكورة	يف	ال�صفحـــات	ال�صابقة	مو�صوعات	مهمة	وجديـــدة	وت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	عدد	 	)2(
من	البحوث	العلمية.	ويوجديف	اجلنوب	ال�صعودي	العديد	من	اجلامعات	التي	يعمل	فيها	مئات	اأع�صاء	هيئة	
التدري�س،	وع�صرات	الأق�صام	ومراكز	البحوث	والواجب	عليها	اأن	تد�س	اآثار	وتاريخ	هذه	املوؤ�ص�صات	وما	تقوم	

به	من	اأعمال	على	امل�صتوى	املحلي	والإقليمي.
		هنـــاك	بع�ـــس	البحوث	والر�صائـــل	العلمية	القليلة	التي	در�صت	هذا	اجلانب	لكننـــا	نتطع	اإىل	درا�صة	مطولة	 	)3(

وموثقة	يف	هذا	امليدان.
		لالأ�صف	جتولت	يف	عموم	بالد	تهامة	وال�صراة	وزرت	اجلامعات	واإدارات	التعليم	فيها،	فوجدتها	مق�صرة	يف	 	)4(
حفظ	�صجالت	واأوراق	الثقافة	والتعليم	احلديث،	ومعظم	هذه	امل�صادر	اأ�صبحت	غري	موجودة،	وهذه	م�صكلة	

عوي�صة	ملن	يريد	البحث	يف	تاريخ	احلياة	العلمية	والثقافية	خالل	القرون	املا�صية	املتاأخرة.
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3	 اإن	درا�صـــة	حيـــاة	النا�س	العامة	واخلا�صة	قبل	ظهور	التعليـــم	العام	والعايل	احلديث	.

وبعـــده	من	املجالت	املهمـــة	واخل�صبة،	فالنا�ـــس	كانوا	قدميًا	يفتقـــدون	اإىل	التنوير	
واملعرفـــة	املتخ�ص�صة	والعامة،	ومنذ	�صبعني	عامـــًا	�صار	التعليم	بخطى	ثابتة،	وو�صل	
اإىل	كل	هجـــرة،	وقرية،	ومدينة،	وبيت،	وحتولت	اأحوال	املجتمعات	من	الأمية	و�صاآلة	

املعرفة	اإىل	نور	ومعرفة	وتقدم	يف	جميع	مناحي	احلياة)1(.
4	 يوجـــد	علـــى	اأر�س	اجلنـــوب	ال�صعـــودي	العديـــد	مـــن	اجلامعـــات،	واإدارات	التعليم،	.

وع�صـــرات	الكليـــات	والأق�صام،	ومئات	الأ�صاتذة	يف	�صتى	املجـــالت	وعليهم	جميعًا	اأن	
يكونوا	عنا�صر	فاعلـــة	يف	خدمة	البحث	العلمي،	ودرا�صة	�صتى	اجلوانب	الجتماعية،	
والتاريخيـــة،	والقت�صاديـــة،	والإدارية	واملالية،	واملعرفية،	كمـــا	يجب	بحث	الظواهر	

الطبيعية،	واجلهود	الب�صرية	يف	خدمة	الإن�صانية.
5	 در�صـــت	وعرفت	طبيعة	الأر�س	والنا�ـــس	يف	عموم	املناطق	اجلنوبية	ال�صعودية،	وزرت	.

بيوتات	العلم	القدميـــة،	ووقفت	على	كثري	من	املكتبات	احلكومية	والأهلية،و�صاهدت	
بع�س	املتاحف	التاريخية	الر�صمية	والفردية،	وجل�صت	مع	عدد	من	املفكرين	والباحثني	
والدار�صني	واملخططني،	و�صاحبت	ع�صرات	الأ�صاتذة	اجلامعيني،	واملعلمني	يف	ميدان	
الرتبيـــة	والتعليـــم،	ووجدت	عندنـــا	جميعًا	ق�صـــورًا	كبـــريًا	يف	اإدراك	اأهمية	املوروث	
التاريخي	واحل�صاري،	بل	اإن	الغالبية	ل	يلقون	باًل	لذلك،	وهذا	مما	اأ�صهم	يف	�صياع	
هذا	الرتاث	�صواء	كان	�صفهيًا	اأو	ماديًا)2(.	واإذا	كان	هذا	الأمر	ال�صائد	بني	النا�س	يف	
ع�صر	النفجـــار	الثقايف	والتقني	واملعريف،	فاإننا	�صوف	جننـــي	على	اأبنائنا	وحفدتنا	
الذيـــن	يعي�صون	اليـــوم	مع	عامل	التقنيـــة	واملعـــارف	والثقافات	احلديثـــة	املت�صارعة،	

ويجهلون	موروث	الآباء	والأجداد	والعلماء	والأدباء	القدماء.

		هـــذا	مـــا	عرفته	وعا�صرته	وقرات	عنه	منذ	خم�صينيات	القـــرن	الهجري	املا�صي	اإىل	وقتنا	احلا�صر،	وهذه	 	)1(
احلقبـــة	التاريخية	احلديثة	واملعا�صرة،	ل	ي�صبههـــا	اأي	حقبة	من	حقب	التاريخ	القدمي	والو�صيط	واحلديث،	

فهي	فرتة	تطور	ومنو	وح�صارة	حديثة،	وت�صتحق	اأن	ي�صدر	عنها	مئات	الكتب	والبحوث	والدرا�صات.
		موروثنـــا	القـــدمي	متنوع	وجميـــل	يف	خمطوطاتـــه،	ووثائقـــه،	واأدواته	الرتاثيـــة	الجتماعيـــة،	وال�صيا�صية،	 	)2(
واحلربيـــة،	والقت�صاديـــة،	والثقافية،	والتعليميـــة،	والفكرية،	ويف	مروياته	ال�صفاهية	مـــن	حكم،	واأهازيج،	
وروايـــات،	وق�ص�س	واأحاجي،	واأمثـــال،	واألغاز،	ومفردات،	ولهجات	وم�صطلحـــات	لغوية.	نعم	اأجيال	اليوم	
وبخا�صـــة	ال�صبـــاب	حتى	�صن	الثالثني	والأربعني	يجهلون	ال�صيء	الكثري	من	موروث	الأوائل،	بل	اأننا	جميعًا	ل	
نحر�ـــس	على	التوثيق	وحفظ	تراثنا	املكتوب	من	وثائق،	ومذكرات،	و�صجالت،	ومدونات	وغريها.	ويجب	اأن	

نغري	هذه	الثقافة	عند	اجلميع،	ونعمل	على	حفظ	تراثنا	وموروثنا	احل�صاري	املدون	واملكتوب.
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ثالثًا: ق�ستي مع التعليم يف جن�ب اململكة العربية ال�سع�دية )1382هـ-

1422هـ/1962-2002م(. بقلم د. حمم�د �ساكر �سعيد)1(.
ال�سفحةامل��س�عم

351مقدمة اأوًل:
352مدخل ثانيًا: 
353من ذكريات الي�م الأول يف اململكة العربية ال�سع�دية ثالثًا:
354يف بلجر�سي رابعًا:

360يف بني �سالخام�سًا:
361من بلجر�سي اإىل الباحة �ساد�سًا:
363يف جدة �سابعًا:
365اإىل جن�ب اململكة مرة اأخرى )اإىل جازان( ثامنًا:
369مرحلة الإ�سراف الرتب�ي  تا�سعًا:
371مرحلة كليات املعلمني يف جازان عا�سرًا:

372يف ع�سري . حادي ع�سر:

		الدكتـــور	حممـــود	�صاكر	�صعيد،	اأردين	اجلن�صية،	ح�صل	على	درجـــة	الدكتوراه	يف	الأدب	والنقد	من	جامعة	 	)1(
الأزهر	بالقاهرة	عـــام	)1401هـ/1981م(،	عمل	مدر�صًا	بالتعليم	العام	يف	الباحة،	وجدة،	وجازان	حوايل	
ثالثـــني	عامـــًا،	ابتداأ	من	عام	)1382هـ/1962م(.	كما	عمل	ا�صتـــاذَا	ورئي�صًا		لق�صم	اللغة	العربية	يف	كليتي		
املعلمني	بجازان	واأبها	حوايل	)18(	عامًا،	وعمل	رئي�صًا	لق�صم	الدرا�صات	والبحوث	يف	جامعة	نائف	العربية	
للعلـــوم	الأمنيـــة،	ويعمل	حاليًا	مديـــرًا	لإدارة	املتابعة	يف	جامعة	نائـــف	العربية.	ويعمل	اأي�صـــًا	خبريًا	تربويًا	
	يف	بع�ـــس	املوؤ�ص�صـــات	الإدارية	والتعليمية	املحليـــة	والإقليمية.	له	موؤلفات	مطبوعـــة	ومن�صورة	كثرية،	ومنها:	
)1(	حممـــد	بـــن	علي	ال�صنو�صـــي..	�صاعـــرًا	)2(	املر�صـــد	يف	الإمـــالء.	)3(	املر�صد	يف	الإمـــالء	والتحرير	
	العربـــي.	)4(	الق�صايا	الإمالئيـــة	وطرائق	تدري�صها	يف	املرحلة	البتدائية.	)5(	اإجازات	وت�صويبات	لغوية.	
)6(	اأ�صا�صيـــات	يف	اأدب	الأطفـــال.	)7(	احلكمة	يف	�صعر	اأبي	متام.	)8(	ر�صائل	الآباء	اإىل	الأبناء	يف	الأدب	
العربي.	)9(	كيف	تراجع	كتابًا	اأو	بحثًا	علميًا.	)10(	ت�صويبات	لغوية.	وله	اأي�صًا	بحوث	عديدة	من�صورة	يف	

بع�س	املجالت	العلمية	والثقافية	داخل	اململكة	العربية	ال�صعودية	وخارجها.	)ابن	جري�س(.
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اأوًل: مقدمـــــة:

اأن	تق�صــــي	اأربعــــة	عقــــود	يف	التعليم	يف	مناطق	جنــــوب	اململكة	العربيــــة	ال�صعودية	ابتداء	
مــــن	بداية	نه�صتها	وخطواتها	الوا�صعة	نحــــو	التقدم	والزدهار	يتيح	لك	– بال	�صك-	اأن	تكون	
�صاهــــدًا	علــــى	ما	�صهدتــــه	اململكة	من	تطــــور	وازدهار	يف	جميــــع	جمالت	احليــــاة	الجتماعية	
والقت�صاديــــة	والعلميــــة	والثقافيــــة	واحل�صاريــــة..	وغريهــــا)1(،	واأنــــت	كونــــك	م�صــــاركًا-	ولو	
ب�صــــورة	ثانويــــة	– يف	م�صــــرية	جمــــال	مــــن	اأهــــم	جمــــالت	احليــــاة	والتقــــدم	والزدهــــار	يف	
	الوطــــن	الــــذي	تهفو	اإليــــه	الأفئدة	ويتمنى	كل	مواطــــن	عربي	اأو	م�صلم	اأن	يعي�ــــس	فيه	اأو	يحظى	
بزيارته	لأداء	احلج	اأو	العمرة.	وبحمد	اهلل	وتوفيقه	فقد	كنت	من	اأوائل	املعلمني	العرب	الذين	
ت�صرفــــوا	يف	العمل	مبهنة	التعليم	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	منذ	عام	1382هـ)1962م()2(،	
وي�صعــــدين	اأن	اأ�صطــــر	يف	ال�صفحات	التاليــــة	بع�س	ذكريات	تلك	املرحلة	مــــن	مراحل	حياتي،	
وتلــــك	املرحلة	مــــن	مراحل	التقــــدم	ال�صريع	والزدهــــار	املتتابع	الذي	�صهدتــــه	اململكة	العربية	
ال�صعوديــــة،	وكلي	اأمل	اأن	يجد	القارىء	الكــــرمي	فيها	ما	يعيده	اإىل	ت�صور	اأو	تخيل	تلك	احلقبة	
مقارنة	مبا	حتقق	اليوم	للمملكة	من	تقدم	وتطور	وازدهار	يف	كل	جمال	من	جمالت	احلياة.
ويطيب	يل	بهذه	املنا�صبة	اأن	اأتقدم	بال�صكر	والتقدير	حلكومة	اململكة	العربية	ال�صعودية	
ممثلـــة	بوزارة	املعـــارف	اأو	وزارة	الرتبية	والتعليـــم	اأو	وزارة	التعليم	التـــي	اأتاحت	يل	فر�صة	
خدمـــة	اأبناء	هذا	الوطن	احلبيب،	واأن	اأ�صهم	يف	نه�صته	جنًبا	اإىل	جنب	مع	اإخوتي	واأ�صقائي	
من	اأبناء	اململكة	العربية	ال�صعودية	الأفذاذ	الذين	اأثبتوا	قدرتهم	وجدارتهم	يف	بناء	وطنهم	
وتطـــوره	يف	كافة	املجـــالت)3(.	وال�صكر	مو�صول	ل�صعادة	الأ�صتـــاذ	الدكتور	غيثان	بن	جري�س	
علـــى	هذه	اللفتة	الرائعة	املتمثلة	يف	حر�صه	على	اإلقاء	ال�صوء	على	مظاهر	احلياة	يف	جنوب	
اململكة	العربية	ال�صعودية	والوقوف	على	القفزات	التطويرية	التي	خطتها	اململكة	يف	املجالت	
احلياتيـــة	بعامة	ويف	جمال	التعليم	والثقافة	بخا�صة،	مـــع	العرتاف	باأن	ما	مت	تقدميه	لهذا	

الوطن	هو	القليل	لوطن	ي�صتحق	من	اجلميع	الكثري.	واهلل	ويل	التوفيق)4(،،،

		وهذه	التنمية	احل�صارية	حتتاج	اأن	تدر�س	يف	ع�صرات	الكتب	والبحوث.	)ابن	جري�س(. 	)1(
		هنـــاك	مئـــات	املعلمني	الوافدين	من	دول	عربية	اأخرى،	ولهم	اأثـــر	ب�صمات	على	الأر�س	وال�صكان	يف	عموم	 	)2(

البالد	ال�صعودية،	والواجب	على	املوؤرخني	والباحثني	اأن	يدر�صوا	اآثارهم	و�صريهم	)ابن	جري�س(.
		لقـــد	عا�صرت	ع�صرات	املعلمني	الذين	عملوا	يف	التعليم	العام	والعايل	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	 	)3(
وكان	للكثري	منهم	اأف�صال	كبرية	على	�صكان	هذه	البالد،	والواجب	علينا	يا	معا�صر	املوؤرخني	اأن	ندر�س	تاريخ	

اأولئك	الرجال	وما	قدموا	من	خدمات	كثرية	يف	ميدان	الرتبية	والتعليم	)ابن	جري�س(.
		ن�صكـــرك	يـــا	دكتور	حممود	�صاكر	�صعيد	على	هذه	امل�صاهمة	العلمية،	ونرجو	من	�صعادتكم	اأن	ل	تبخل	علينا	 	)4(
مبـــا	عرفتـــه	و�صاهدته	من	تاريخ	ح�صاري	يف	هذه	البلدان	العربيـــة	اجلنوبية	ال�صعودية،	واعلم	– بارك	اهلل	
فيك-	اأنك	متف�صل	علينا	مبا	اطلعتنا	عليه	من	علوم	ومعارف	عرفتها	وعا�صرتها	يف	هذه	الأوطان	التهامية	

وال�صروية.	)ابن	جري�س(.
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يف	�صيـــف	عام	)1962(	للميالد	املوافق	لعـــام	)1382(	للهجرة	كانت	جلنة	التعاقد	
التابعـــة	لوزارة	املعـــارف	ال�صعودية	)وزارة	الرتبيـــة	والتعليم	لحًقـــا	ووزارة	التعليم	فيما	
بعد(	تتمركز	يف	املدر�صة	الر�صيدية	الثانوية	للبنني	يف	مدينة	القد�س	)يف	ال�صفة	الغربية	
للمملكة	الأردنية	الها�صمية(	وطلبت	التقدم	لوظائف	معلمني	يف	مراحل	التعليم	املختلفة،	
وكانـــت	�صروط	التعاقـــد	تنح�صر	فيما	يلي:	)اأ(	ح�صول	الراغبـــني	يف	العمل	على	وظيفة	
معلمـــني	يف	املرحلة	البتدائية	على	�صهادة	الثانوية	العامة	)التوجيهي(	مبعدل	يزيد	على	
)75%(	اأو	�صهـــادة	دار	املعلمـــني.	)ب(	ح�صـــول	الراغبني	يف	العمل	علـــى	وظيفة	معلمني	
يف	املرحلتـــني	املتو�صطة	والثانوية	علـــى	�صهادة	دار	املعلمـــني	اأو	البكالوريو�س.	وكان	ذلك	
العـــام	هو	العام	الأول	الـــذي	متنح	فيه	اململكة	الأردنية	الها�صميـــة	�صهادة	الثانوية	العامة	
)التوجيهي(	بعد	اأن	كانت	متنح	�صهادة	املرتك	بعد	ال�صف	اخلام�س	الثانوي	حيث	توقف	
ذلك	النظام	يف	عام	)1960م(	و�صار	نظام	املرحلة	الثانوية	ي�صم	ثالث	�صنوات	هي	الأول	
ثانوي	والثاين	ثانوي	والثالث	ثانوي	بعد	اإمتام	املرحلة	الإعدادية	)املرحلة	املتو�صطة(.	
)كنـــت	اأحـــد	خريجـــي	الفـــوج	الأول	ملرحلـــة	الثانوية	العامـــة	)التوجيهـــي(	يف	عام	
)1962م/1382هــــ(	ومـــن	احلا�صلني	علـــى	املعدلت	املرتفعـــة	فكانت	فر�صتـــي	للتقدم	
للعمـــل	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	لوظيفة	معلـــم	ابتدائي)1(.	وعندما	تقدمت	اإىل	جلنة	
التعاقد	مل	تركز	اللجنة	اإل	على	التاأكد	من	احل�صول	على	معدل	مرتفع	يف	الثانوية	العامة	
)التوجيهي(	حيث	مت	التعاقد	معي	فوًرا	على	اأن	اأكون	معلًما	للمرحلة	البتدائية	يف	منطقة	
بلجر�صـــي	)منطقة	الباحة	حاليًّا(	)2(.	وما	هـــي	اإل	اأيام	قالئل	حتى	ح�صلت	على	تاأ�صرية	

الدخول	والتذكرة	لل�صفر	اإىل	مطار	جدة	باململكة	العربية	ال�صعودية.	
ويف	يوم	)1962/9/12م	املوافق	1382/4/14هـ(		كان	�صفري	اإىل	مدينة	جدة	من	
مطار	ماركا	بعمان	)اإذ	مل	يكن	مطار	امللكة	علياء	بعمان	قد	اأن�صئ	بعد(،	ويف	اليوم	نف�صه	
ا�صتقليت	الطائرة	من	جدة	اإىل	مطار	احلوية	بالطائف	حيث	بداأت	ق�صتي	مع	التعليم	يف	

اململكة	العربية	ال�صعودية)3(:	

		نظـــام	تعاقـــد	وزارة	املعـــارف،	اأو	التعليم	مع	اأ�صاتذة	من	الدول	العربيـــة	والأجنبية	مو�صوع	ي�صتحق	البحث	 	)1(
والدرا�صة	يف	بحوث	علمية	موثقة	)ابن	جري�س(.

		بالد	بلجر�صي	اإحدى	احلوا�صر	الرئي�صية	يف	منطقة	الباحة،	ولها	تاريخ	ووثائق	عديدة	يف	الع�صر	احلديث	 	)2(
وت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	هيئة	ر�صالة	علمية	اأو	كتاب.	)ابن	جري�س(.

		هناك	معلمون	عديدون	�صلكوا	الطريق	نف�صها	التي	�صلكها	�صاحب	هذه	املذكرات،	وقابلت	بع�صهم،	وطلبت	 	)3(
اأن	يدونوا	لنا	مذكراتهم،	لكنهم	اعتذروا	وتكا�صلوا.	)ابن	جري�س(.
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رغـــم	�صدة	احلرارة	يف	عمان	يف	ف�صل	ال�صيـــف	اإل	اأن	الفارق	يف	درجة	احلرارة	يف	
مدينة	جدة	وزيادة	درجة	الرطوبة	كانت	هي	امللمح	الأول	بعد	نزولنا	من	الطائرة	يف	مطار	
جـــدة	)القـــدمي(؛	حيث	كانت	تنت�صر	املـــراوح	املتنقلة	ل	مراوح	ال�صقـــف	ول	املكيفات	كما	
تتوافـــر	يف	هذه	الأيـــام)1(.	ويف	مطار	احلوية	بالطائف	راجعنا	ق�صم	الإقامة	يف	اجلوازات	
حيـــث	�صجلت	لنا	يف	جـــواز	ال�صفر	عبارة	"�صوهد	يف	الطائـــف	يف	طريقه	اإىل	بلجر�صي".	
ومن	مطار	احلوية	اإىل	مدينة	الطائف	كان	الطريق	معبًدا	ولكنه	�صيق	ول	يت�صع	لأكر	من	

�صيارتني	متقابلتني)2(.	
ومـــن	اأبرز	املعامل	يف	مدينة	الطائف	يف	ذلـــك	احلني	م�صجد	ابن	عبا�س	الذي	تنت�صر	
حولـــه	املقاهـــي	)التي	هي	اأ�صبـــه	بال�صرتاحـــات)3(	لأنها	خم�ص�صـــة	لال�صرتاحة	والنوم	
مـــن	قبل	الغرباء	وامل�صافريـــن(	التي	كانت	جتمًعا	ل�صيارات	النقـــل	التي	تنطلق	اإىل	املدن	

وال�صواحي	واملناطق	املحيطة	باملنطقة.
وبعـــد	ال�صوؤال	عن	كيفيـــة	الو�صول	اإىل	بلجر�صي	)وهو	ا�صـــم	كان	يطلق	على	املنطقة	
وعلـــى	املدينة	التي	كانت	مركز	املنطقة	حيث	توجد	اإمـــارة	املنطقة	والإدارات	الر�صمية(	
ات�صـــح	اأن	الو�صيلة	الوحيدة	للو�صـــول	اإىل	بلجر�صي	هي	�صيارات	اللوري	)واأغلبها	من	نوع	
فـــورد(،	واإمكانية	الركوب	تتمثـــل	يف:	الركوب	يف	الغمارة	)بجانب	ال�صائق(،	وهذا	املكان	
يخ�ص�ـــس	لالأغنيـــاء	وعلية	القوم،	ول	يتاح	لكل	راكـــب،	اأو	الركوب	يف	�صندوق	اللوري	مع	
الأمتعـــة	وبع�س	املوا�صي	اأحياًنا)4(.		ورغم	اأن	امل�صافة	بني	الطائف	وبلجر�صي	ل	تزيد	على	

		تاريـــخ	حيـــاة	النا�ـــس	القت�صادية	والجتماعيـــة	يف	جدة	ومكة	املكرمـــة	خالل	الن�صف	الثـــاين	من	القرن	 	)1(
)14هـ/20م(	من	املو�صوعات	املهمة	واجلديرة	بالدرا�صة،	ناأمل	اأن	يدر�س	هذا	العنوان	اأحد	طالب	اأق�صام	

التاريخ،	يف	برنامج	الدرا�صات	العليا،	بجامعتي	اأم	القرى	اأو	امللك	عبدالعزيز.	)ابن	جري�س(.
		تاريخ	الطرق	واملوا�صالت	الربية	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	منذ	خم�صينيات	القرن	)14هـ/20م(	حتى	 	)2(
العقد	الثاين	من	القرن	)15هـ/20-21م(	من	املو�صوعات	احل�صارية	املهمة	وت�صتحق	البحث	والدرا�صة	يف	
ع�صـــرات	البحوث.	ونلحظ	اململكة	العربية	ال�صعودية	قد	قفزت	قفزات	كبرية	يف	ميادين	املوا�صالت	الربية،	

واجلوية،	والبحرية.	)ابن	جري�س(.
		لقـــد	اأدركت	تلك	ال�صرتاحات	واملقاهي	حول	م�صجد	عبداهلل	بن	عبا�س	)ر�صي	اهلل	عنهما(	يف	ت�صعينيات	 	)3(
القرن	)14هـ/20م(،	وحياة	اأهل	الطائف	الجتماعية	يف	الن�صف	الثاين	من	ذلك	القرن	ت�صتحق	اأن	تدر�س	

يف	كتاب	علمي	موثق.	)ابن	جري�س(.
		هـــذه	احلقيقـــة،	فقـــد	�صمعـــت	هـــذه	الرواية	مـــن	اأ�صخا�س	اآخريـــن	عا�صـــروا	العقود	الأخرية	مـــن	القرن	 	)4(
)14هـ/20م(،	وبدايات	هذا	القرن	)15هـ/20م(،	كما	اأين	اأي�صًا		�صاهدتها	يف	ت�صعينيات	القرن	الهجري	

املا�صي	)ابن	جري�س(.
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)150اأو	160(	كلـــم	اإل	اأنها	ا�صتغرقت	حوايل	ع�صرين	�صاعة	ل�صعوبة	الطريق	ووعورتها،	
وات�صـــح	اأنها	اأحياًنا	ت�صتغرق	يومني	اأو	ثالثة	يف	حال	وجود	�صيول	نتيجة	الأمطار	املتدفقة	
يف	الأوديـــة	التي	متـــر	بها	احلافـــالت	و�صيارات	النقـــل؛	وكان	امل�صافـــرون	ي�صطرون	اإىل	
النتظـــار	يف	املقاهي	املوجـــودة	على	حافتي	ال�صيـــل	ملدد	طويلة	حتى	تخـــف	درجة	ال�صيل	

الذي	كان	يهدد	ال�صيارات	ويجرفها	عند	مغامرة	بع�س	ال�صائقني)1(.	
رابعًا: يف بلجر�ســي

مل	يكـــن	يف	بلجر�صـــي	يف	تلك	الفرتة	فنادق	ول	ا�صرتاحات	لياأوى	اإليها	الغرباء،	حتى	
املقاهي	التي	كانت	ت�صتخـــدم	ل�صرب	ال�صاي	والقهوة	وال�صرتاحة	اأو	النوم	كانت	حمدودة	
ا؛	لـــذا	فقد	تـــوزع	املدر�صون	اجلدد	بني	�صقـــق	الزمالء	القدامى	الذيـــن	�صبقوهم	يف	 جـــدًّ
الأعـــوام	ال�صابقة	اأو	الإقامة	يف	املدار�س	لق�صاء	عدة	اأيـــام	قبل	حتديد	اأماكن	عملهم)2(.	
ويف	اليـــوم	التايل	لو�صولنا	مدينة	بلجر�صي	)مركز	املنطقـــة(	راجعنا	اإدارة	التعليم	التي	
كان	يراأ�صها	ال�صيخ	عبد	العزيز	اآل	ال�صيخ	وكان	الق�صم	الذي	ينتمي	اإليه	املدر�صون	الأجانب	
)غري	ال�صعوديني(	ي�صمى	ق�صـــم	املقاولني،	وكان	املدر�س	غري	ال�صعودي	ي�صمى	"مقاول"،	

فيما	ي�صمى	الق�صم	الذي	ينتمي	اإليه	الأ�صاتذة	ال�صعوديون	"ق�صم	الوطنيني")3(.
مت	تعيينـــي	يف	مدر�صـــة	الربيـــان	البتدائيـــة	وهي	تتبع	لبـــالد	زهـــران)4(	يف	منطقة	
بلجر�صـــي	التـــي	ت�صم	بالد	غامد	وزهـــران؛	حيث	مت	ا�صتئناف	ركوب	اللـــوري	مرة	اأخرى	
للو�صول	ملقر	العمل	اجلديد،	وكان	يالحظ	على	التعليم	يف	تلك	الفرتة	يف	منطقة	بلجر�صي	
مـــا	يلي:	)1(	ن�صبة	عدد	املدر�صني	الوطنيني	)ال�صعوديـــني(	اإىل	عدد	املدر�صني	املقاولني	

		معوقـــات	الطـــرق	الربيـــة	و�صعوبتها	حتـــى	بدايات	القرن	)15هــــ/20م(	كانت	من	امل�صـــاكل	الكبرية	التي	 	)1(
تواجـــه	امل�صافرين	والتجار	واحلجاج،	وكتب	الرتاث	الإ�صالمـــي	اأ�صارت	اإىل	تف�صيالت	كثرية	يف	هذا	الباب	
خالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صيطة	واحلديثة	حتى	القرن	)14هـ/20م(	عندما	كان	النا�س	مي�صون	
علـــى	الأقـــدام،	اأو	على	الدواب.	وعندما	جاءت	ال�صيارات	فكان	هناك	�صعوبات	كثرية	اأي�صًا	تواجه	اأ�صحاب	

ال�صيارات	وامل�صافرين	معًا.	وهذا	املو�صوع	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	كتب	وبحوث	عديدة	)ابن	جري�س(.
		كان	الفقـــر	وتوا�صع	حياة	النا�س	الجتماعية	والقت�صادية	�صائدة	يف	عموم	بالد	اململكة	العربية	ال�صعودية	 	)2(
حتى	نهاية	القرن	)14هـ/20م(	ثم	بداأت	اأحوال	النا�س	تتطور	حتى	و�صلوا	اليوم	اإىل	م�صتوى	جيد	يف	جميع	

جمالت	احلياة.
		هذه	امل�صطلحات	مدونة	يف	كثري	من	ال�صجالت	والوثائق	اخلا�س	بذلك	الع�صر	)ابن	جري�س(. 	)3(

		مدينـــة	بلجر�صـــي	يف	اجلزء	اجلنوبي	من	بـــالد	غامد،	وكالم	�صاحب	هذه	املذكـــرات	�صحيح	لأن	حا�صرة	 	)4(
بـــالد	غامد	وزهران.	كانت	يف	مدينة	بلجر�صي	عندما	قـــدم	اإليها	يف	ثمانينيات	القرن	)14هـ/20م(	)ابن	

جري�س(.
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)الأجانـــب(	ل	تتعـــدى	)10-20%(		وانت�صـــرت	يف	تلك	الفرتة	ظاهرة	مـــا	ي�صمى	مدر�س	
احلاجـــة	اأو	مدر�ـــس	ال�صرورة	اإذ	كان	كثـــري	من	املعلمني	ال�صعوديـــني	ل	يحملون	موؤهالت	
علميـــة	اإمنا	كانوا	يتقنون	القـــراءة	والكتابة	وبع�س	مهارات	التدري�ـــس،	وكان	هناك	عدد	
منهـــم	يحمـــل	ال�صهادة	البتدائيـــة	وقليل	منهم	يحمـــل	كفاءة	معاهد	املعلمـــني	البتدائية	
)وهي	ثالث	�صنوات	بعد	املرحلة	البتدائية(.	)2(	اأعداد	الطالب	يف	الف�صول	واملدار�س	
حمـــدودة	اإل	يف	مدار�ـــس	بع�س	البلـــدان	الكبـــرية	كبلجر�صي،	والظفري،	ورغـــدان،	وبني	
ظبيان	والأطاولة....	وغريها.	)3(	اأثاث	املدار�س	حمدود	جًدا؛	اإذ	ل	يزيد	على	ال�صبورات	
ال�صـــوداء	وعدد	حمـــدود	من	املكاتـــب	)الطـــاولت	اأو	املا�صات	كما	كانـــت	ت�صمى(	وعدد	
ا	من	الكرا�صي	اخلا�صة	باملعلمـــني،	ودولب	واحد	حلفظ	امللفات	وال�صجالت	 حمـــدود	جدًّ
الر�صميـــة	وكانـــت	مقاعد	الطـــالب	اإما	مـــن	املقاعد	اخل�صبيـــة	الثالثية	اأو	مـــن	احلنابل	
)الفر�ـــس	ال�صوفية(	اأو	من	احل�صـــري)1(.	)4(	اأغلب	املدار�س	فيهـــا	قائم	باأعمال	)وهو	
م�صمـــى	مـــن	يقوم	باإدارة	املدر�صـــة	لأن	م�صمى	مدير	ل	يعطي	اإل	لعـــدد	قليل	من	املديرين	
ذوي	املوؤهـــالت	اأو	اخلدمـــات	اخلا�صة(.	)5(	لـــكل	مدر�صة	خـــادم	اأو	اأكر	)ح�صب	عدد	
ف�صـــول	املدر�صـــة(	للقيـــام	بنظافـــة	املدر�صـــة،	واإعـــداد	ال�صـــاي	للمعلمـــني	يف	الف�صحـــة	
)ال�صرتاحة	بني	احل�ص�س(	والتعقيب	على	الطالب	الغائبني؛	اإذ	كان	هناك	�صجل	ي�صمى	
"دفرت	تعقيب	الطالب" ت�صجل	فيه	اأ�صماء	الطالب	الغائبني	يف	كل	يوم	من	اأيام	الدرا�صة	
ويقـــوم	خادم	املدر�صة	باإعالم	ويل	اأمر	كل	طالـــب	غائب	واأخذ	توقيعه	على	علمه	بالغياب	
يف	دفرت	التعقيب.		كما	كان	خادم	املدر�صة	ينوب	عن	املعلم	الغائب	يف	تدري�س	الطالب	اإذا	
كان	يح�صـــن	القراءة	والكتابة،	وكان	يحفظ	النظام	اأثناء	غياب	املعلمني	اإذا	كان	اأميًّا)2(.	
)6(	كان	يخ�ص�ـــس	لـــكل	مدر�صـــة	"متفرقـــة"،	وهي	مبلـــغ	�صهري	من	املـــال،	يخ�ص�س	
للنفقـــات	علـــى	امل�صتلزمات	املعروفـــة	للمدر�صة	كثمن	ال�صـــاي	وال�صكر	والغـــاز	وما	يتعلق	
باإعـــداد	ال�صاي	واأجرة	تاأمني	ماء	ال�صرب	الذي	كان	يو�صع	يف	براميل	اأو	خزانات	حديدية	

		اأ�صكرك	يا	دكتور	حممود	على	هذا	ال�صرد	التاريخي	اجليد	واأقول	لك	اإنني	عا�صرت	هذه	احلياة	يف	منطقة	 	)1(
النما�س	ببالد	بني	�صهر	وبني	عمرو	خالل	ت�صعينيات	القرن	)14هـ/20م(،	وكم	نحن	يف	اأم�س	احلاجة	اإىل	
تدويـــن	تاريخ	النا�س	يف	تلك	الفرتة،	واإطالع	الأجيال	احلالية	على	ال�صعوبات	التي	كانت	تواجه	ال�صكان	يف	

جمالت	احلياة	الجتماعية	والقت�صادية	والثقافية	والتعليمية	)ابن	جري�س(.
		وجـــدت	هـــذه	الأقوال	التـــي	يرويها	الدكتور	حممود	يف	�صجـــالت	اإدارة	تعليم	اأبها	عندمـــا	كنت	اأجمع	مادة	 	)2(
كتابي	)تاريخ	التعليـــم	يف	منطقة	ع�صري،	اجلزء	الأول(	يف	الفرتة	من	)1413-1415هـ/1993-1995م(،	
ولالأ�صف	عدت	اإىل	هذه	الإدارة	نف�صها	يف	ع�صرينيات	هذا	القرن	)15هـ/20م(	فوجدت	تلك	ال�صجالت	مت	

اإتالفها	والتخل�س	منها.	)ابن	جري�س(.
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خا�صة،	اإىل	جانب	امل�صتلزمات	الإدارية	التي	تختلف	من	مدر�صة	اإىل	اأخرى)1(.		)7(	كانت	
تنح�صـــر	�صجـــالت	املدر�صـــة	يف:	�صجل	العهـــدة	الثابتـــة	وامل�صتهلكة،	دفرت	الـــدوام،	�صجل	
الزيارات،	دفرت	التعقيب.	)8(	اأن	التوقيت	املعتمد	يف	املدار�س	ويف	جميع	الدوائر	احلكومية	
ا	ال�صاعـــة	الثانية	ع�صرة	م�صـــاء)2(	،	وتبداأ	 هـــو	التوقيـــت	الغروبـــي	)اإذ	تغيب	ال�صم�ـــس	يوميًّ
ا	ال�صاعـــة	الواحدة	والن�صف	�صباًحـــا(	كما	اأن	التاريخ	املعتمـــد	هو	التاريخ	 الدرا�صـــة	يوميًّ
الهجـــري.	)9(	اأغلب	املباين	املدر�صيـــة	م�صتاأجرة،	وهي	غري	معدة	اأ�صاًل	للتدري�س	اإل	يف	
بع�ـــس	القرى،	وكان	بع�ـــس	املواطنني	قد	بنوا	مدار�ـــس	ت�صلح	للدرا�صة	بـــدل	امل�صاكن	اأو	
الغرف	املتداخلة،	كما	اأن	هناك	بع�س	املباين	احلكومية	املعدة	اإعداًدا	جيًدا	كمدار�س	يف	
احلوا�صـــر	واملدن	الكـــربى.	)10(	يتعدد	التفتي�س	على	املدار�س	فهنـــاك	املفت�س	الإداري	
الـــذي	يعنـــى	بالأمور	الإداريـــة	املتمثلة	يف	ال�صجـــالت	الإدارية	وح�صـــور	املوظفني،	ومدى	
اللتزام	ب�صرف	املتفرقة،	وهناك	مفت�س	ق�صم	لكل	مادة	ويعنى	بدفاتر	التح�صري	)دفاتر	
اإعداد	الدرو�س(	واأ�صلوب	التدري�س	وم�صتوى	الطالب	يف	مادة	تخ�ص�صه،	ومفت�س	الن�صاط	
الفنـــي	)الر�صم	والرتبية	الفنية(	اأو	الن�صـــاط	الريا�صي،	وكان	املفت�صون	يزورون	املدار�س	
ب�صـــكل	مفاجئ	وميار�صـــون	التفتي�س	مبعناه	احلـــريف	وكان	كل	مفت�ـــس	ي�صجل	مالحظاته	
العامـــة	عن	املدر�صة	وعـــن	كل	مدر�س	على	حدة	ثم	يجتمـــع	باملدر�صني	املعنيني	ويوجههم	
وير�صدهـــم	اإىل	ما	يريـــده	م�صتقبال،	وكان	مفت�ـــس	الق�صم	يزور	املدر�صـــة	اأكر	من	زيارة	
ا	اإذ	ت�صمى	الزيارة	الأوىل	بالزيارة	التوجيهية	اإذ	ير�صم	فيها	املفت�س	ال�صيا�صة	العامة	 �صنويًّ
والأ�صاليـــب	التعليميـــة	التي	يدعـــو	لها	بناء	علـــى	ملحوظاته	على	مدر�صـــي	املدر�صة،	ويف	
الزيـــارات	التاليـــة	ت�صمى	الزيارات	التفتي�صيـــة	تتم	املحا�صبة	واللـــوم	وامل�صاءلة	عن	مدى	
اللتزام	بالتعليمـــات	التوجيهية)3(.	)11(	مل	تكن	توجد	مكتبات	مدر�صية	اإل	يف	املدار�س	
الكبـــرية	التي	تتعـــدد	ف�صولها	الدرا�صية	ويتوافر	لديها	غرفـــة	وا�صعة	ميكن	اأن	تخ�ص�س	
ملكتبة	املدر�صة	التي	حتوي	رفوًفا	حديدية	وبع�س	املقاعد	املخ�ص�صة	للطالب	عند	ارتياد	

		ت�صـــرف	هـــذه	النفقات	املالية	من	ماليـــة	الدولة،	وقد	اطلعت	على	مئات	الوثائـــق	ال�صادرة	من	مالية	اأبها	 	)1(
خـــالل	اخلم�صينيات	وال�صتينيات	من	القرن	)14هــــ/20م(	وفيها	معلومات	قيمة	عن	تلك	الأجور	والنفقات	

التي	ت�صرف	على	التعليم	يف	مناطق	ع�صري،	وجازان،	وبي�صه،	والباحة،	وغريها	)ابن	جري�س(.
		تاريـــخ	التعليـــم	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	منذ	خم�صينيات	القرن	الهجري	املا�صي	اإىل	بداية	هذا	 	)2(
القـــرن	)15هـ/20م(،	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	ع�صرات	البحوث،	وناأمل	اأن	تلتفت	اجلامعات	املوجودة	يف	هذا	

اجلزء	العربي	ال�صعودي	اإىل	هذا	امليدان	فيدر�س	يف	بحوث	عديدة	)ابن	جري�س(.
		اأ�صكـــرك	يـــا	دكتور	حممـــود	على	تدوين	هذه	التف�صيـــالت	التي	عا�صرناها	وعرفناهـــا	يف	مدار�س	منطقة	 	)3(

ع�صري	خالل	الت�صعينيات	من	القرن	)14هـ/20م(،	وبدايات	هذا	القرن	)15هـ/20(	)ابن	جري�س(.
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املكتبة،	وكان	للمكتبة	�صجل	خا�س	بالعهدة	و�صجل	اآخر	لإعارة	الكتب	التي	كانت	حمدودة	
ا	اإذ	كان	اأمني	املكتبة	)وهو	اأحد	املدر�صني	يقوم	بعمل	اأمني	املكتبة	اإىل	جانب	عمله	يف	 جدًّ
التدري�ـــس(	يحر�س	على	ما	لديه	من	عهـــدة	لأنها	جترد	عليه	يف	نهاية	كل	عام	اأو	يف	حال	
نقلـــه	من	املدر�صـــة	ويحا�صب	عـــن	كل	نق�س	فيها؛	حتـــى	اإن	بع�س	مديـــري	املدار�س	كان	
يحتفـــظ	بكتـــب	املكتبة	يف	�صناديق	حديديـــة	حفاًظا	عليها	من	التلـــف	اأو	ال�صياع	لي�صمن	
وجودهـــا	طبًقا	ل�صجـــل	العهدة	عند	نقله	من	املدر�صة	ويحـــرم	بذلك	اجلميع	من	الطالع	
عليها	اأو	الإفادة	مما	فيها	من	معلومات)1(.	)12(	كانت	رواتب	املعلمني	ال�صهرية	)470(	
ريـــاًل	حلملـــة	الثانوية	العامـــة،	و)520(	رياًل	حلملة	دار	املعلمـــني،	و)720(	رياًل	حلملة	
اللي�صان�س	اأو	البكالوريو�س،	وي�صرف	للجميع	بدل	�صكن	مقداره	األف		ريـال	�صنوًيا،	وكانت	
ا	اإمنا	ت�صرف	كل	�صهرين	اأو	ثالثة؛	حيث	يراجع	اجلميع	اإدارة	 الرواتـــب	ل	ت�صرف	�صهريًّ
التعليـــم	لت�صلـــم	رواتبهـــم	بعد	اأن	ي�صل	خرب	و�صـــول	الرواتب،	اأو	اأن	يـــوكل	جميع	موظفي	
املدر�صـــة	اأحدهـــم	لت�صلم	رواتب	املدة	املحـــددة	لل�صرف،	ثم	يقـــوم	بتوزيعها	عليهم	فيما	
بعد،	وكثرًيا	ما	يكون	الوكيل	هو	مدير	املدر�صة	اأو	القائم	بالأعمال	اأو	وكيل	املدر�صة	– اإن	
وجـــد.		وكانـــت	تخ�صم	من	الراتـــب	ومن	بدل	ال�صكـــن	ن�صبة	�صئيلة	متثل	الـــزكاة	وبع�س	
الر�صـــوم	الإدارية،	ويف	نهاية	العام	ت�صرف	رواتب	اأ�صهر	الإجازة	لكنها	تتاأخر	بعد	انتهاء	
الف�صـــل	الدرا�صـــي	باأ�صبوعـــني	اأو	ثالثـــة؛	واملعلمـــون	الأجانب	)املقاولـــون(	يتجمعون	يف	
بلجر�صـــي	لنتظـــار	�صرف	رواتـــب	العطلة	التي	كان	ت�صمـــى	"الت�صفيـــة"،	وبع�صهم	كان	
ي�صافر	بعد	اأن	يوكل	اأحد	زمالئه	بت�صلم	ت�صفيته	وهي	رواتب	اأ�صهر	الإجازة،	وكانت	متنح	
للمعلمـــني	زيادة	)50(	رياًل	�صهرًيا	بعـــد	اإم�صاء	خم�س	�صنوات	يف	العمل،	ومل	تكن	هناك	
عالوة	�صنوية)2(.	)13(	كانت	متنح	للمدر�صني	الأجانب	)املقاولني(	تاأ�صرية	خروج	فقط	
وعليهـــم	مراجعة	جلان	التعاقد	يف	كل	عام	اإما	يف	القد�س	اأو	عمان	)بالن�صبة	لالأردنيني(	
للتاأكـــد	مـــن	جتديـــد	عقودهـــم	ثم	ح�صولهـــم	على	تاأ�صـــرية	دخـــول	اإىل	اململكـــة	العربية	
ال�صعوديـــة.	)14(	ت�صـــرف	لـــكل	معلم	يف	ال�صهـــر	الأول	من	مبا�صرته	للعمـــل	يف	كل	عام	
درا�صـــي	قيمة	تاأ�صرية	الدخول،	وقيمة	اأجرة	ال�صيارة	التي	تقله	من	اإدارة	التعليم	اإىل	مقر	

		كان	للمكتبـــة	دور	كبـــري	يف	املدر�صة،	ومنذ	دخول	احلا�صـــب	الآيل	اإىل	املدار�س	و�صدور	تعميمات	كثرية	عن	 	)1(
الن�صاطات،	اأ�صبحت	مكتبات	املدار�س	ل	توؤدي	دورها	ب�صكل	جيد،	واأغلب	الأوقات	مهجورة	وغري	م�صتخدمة	

)ابن		جري�س(.
		بارك	اهلل	فيك	يا	دكتور	حممود	على	ر�صد	هذه	املعلومات	التاريخية	املهمة	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	 	)2(

تاريخ	التعليم	يف	مناطق	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	خالل	ال�صبعني	عامًا	املا�صية	)ابن	جري�س(.
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مدر�صته	)وكانت	قيمة	الأجرة	حمددة	باأرقام	معينة	لدى	اإدارة	التعليم(		ور�صوم	الإقامة	
ال�صنويـــة	لغري	ال�صعودي	تقدر	بثمانية	ريالت	فقط)1(.	)15(	كانت	الدرا�صة	�صتة	اأيام	يف	
ا	ال�صاعـــة	الواحدة	والن�صـــف	)بالتوقيت	الغروبـــي(	�صباًحا	وتنتهي	 الأ�صبـــوع	تبـــداأ	يوميًّ
ال�صاعـــة	ال�صاد�صـــة	والن�صـــف	ظهًرا،	وذلـــك	على	مدار	العـــام	يف	ال�صيـــف	وال�صتاء	ويف	
رم�صان؛	اإل	اأنه	يف	رم�صان	تلغى	اخلم�س	دقائق	التي	كانت	تف�صل	بني	كل	ح�صتني	فقط.	
)16(	كان	طـــالب	ال�صف	ال�صاد�ـــس	البتدائي	يتقدمون	لختبـــار	ال�صهادة	البتدائية	يف	
نهايـــة	العام،	ويكلف	مدر�صو	املدار�ـــس	باملراقبة	يف	غري	مدار�صهـــم،	اإذ	يتوزع	املدر�صون	
وروؤ�صـــاء	جلان	املراقبة	على	املدار�س	التي	تعقد	فيها	الختبارات)2(،	وقد	كلفت	باملراقبة	
على	طـــالب	ال�صهـــادة	البتدائية	يف	املدر�صـــة	الأوىل	ببلجر�صي،	ورئي�ـــس	جلنة	الختبار		
اآنذاك	الأ�صتاذ/في�صل	بن	�صعيد	اآل	�صقر	الغامدي)3(	وكان	مدير	مدر�صة	بني	�صامل؛	فما	
كان	منـــه	اإل	اأن	طلـــب	مني	اأن	اأنتقـــل	اإىل	مدر�صته	يف	العام	التـــايل؛	وكان	اأخوه	�صقر	بن	
�صعيـــد	بـــن	�صقر	الغامدي	مديًرا	ملعهـــد	املعلمني	يف	بني	ظبيان	ومن	كبـــار	موظفي	اإدارة	
التعليـــم	فيما	بعـــد	ما	�صهل	يل	النتقال	من	مدر�صة	الربيـــان	البتدائية	)يف	زهران(	اإىل	
مدر�صة	بني	�صامل	البتدائية	)يف	غامد(،	وبالد	بني	�صامل	ل	تبعد	عن	بلجر�صي	التي	هي	
مركـــز	املنطقة	�صوى	عدة	كيلومرتات	ما	يعني	اأنها	كانت	نقلة	نوعية)4(.	)17(	كان	املعلم	
يحظى	باحرتام	اجلميع	)املجتمع،	واأولياء	الأمور،	والطالب(	وكان	ذا	قيمة	عالية،	ويعد	
مـــن	الفئـــات	املرموقة	يف	املجتمـــع؛	بل	يف	مقدمة	الفئـــات	اجتماعيًّا	واحرتاًمـــا	وتقديًرا،	
واأوليـــاء	الأمـــور	يثقون	بقـــدرة	املعلم	العلميـــة	والرتبويـــة	وي�صعدهم	اأن	يحظـــى	اأبناوؤهم	
باهتمـــام	املعلمـــني	وتربيتهم	حتـــى	�صاعت	عبارة	)لـــك	اللحم	ولنا	العظـــم(	ت�صليًما	من	
املجتمـــع	بحر�س	املعلمني	على	تربية	اأبنائهـــم	وحر�صهم	على	م�صلحتهم	رغم	اأن	اأ�صلوب	
الرتبية	يف	ذلك	الوقت	كان	يكتنفه	كثري	من	الق�صوة	والعنف	مقارنة	مبا	و�صل	اإليه	اأ�صلوب	

		يا	دكتور	حممود	ذكرت	معلومات	مالية،	واإدارية،	وتعليمية،	وتربوية	و�صور	من	احلياة	الجتماعية،	واأرجو	 	)1(
اأن	تتو�صـــع	يف	هـــذه	النقـــاط؛	اأو	تكتب	لنـــا	ذكريات	اأخرى	ت�صـــب	يف	خدمة	تاريخ	النا�ـــس	يف	جنوب	اململكة	

العربية	ال�صعودية	)ابن	جري�س(.
		عا�صرنا	هذه	الإجراءات	ونحن	طالب	يف	مراحل	البتدائية	واملتو�صطة.	ومن	يقارن	التعليم	اليوم	والتعليم	 	)2(
يف	ذلـــك	الوقـــت	يجد	اأن	م�صتوى	الطالـــب	وحر�صه	على	العلـــم	والتعليم	يف	املا�صي	اأف�صـــل	بكثري	مما	نراه	

ون�صاهد	عند	طالبنا	واأبنائنا	اليوم	)ابن	جري�س(.
		حبذا	اأن	يدون	له	ترجمة	)ابن	جري�س(. 	)3(

		كان	املعلمـــون	قدميـــًا	يعانـــون	كثريًا	فالو�صائل	اخلا�صـــة	بالنقل	متوا�صعة	واأحيانًا	غـــري	موجودة،	وظروف	 	)4(
احلياة	املعي�صية	قا�صية	لندرة	امل�صاكن،	وقلة	الطعام	وال�صراب.	)ابن	جري�س(.
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الرتبية	يف	اأيامنا	هذه	من	"التدليل" ونعومة	التعامل	مع	اأخطاء	الطالب	اأو	اإهمالهم؛	اإذ	
كانـــت	"الفلكة" اأو	ال�صـــرب	بالع�صا	على	كفي	الطفل	اأو	اللطم	علـــى	الوجه	هي	اأ�صاليب	
التاأديـــب	ال�صائعـــة،	وكانـــت	مقبولة	مـــن	قبل	اجلميـــع	وتعد	األواًنـــا	مقبولة	مـــن	اأ�صاليب	
التاأديب)1(.	)18(	كانت	الواجبات	املنزلية	ت�صكل	عبًئا	كبرًيا	على	الطالب،	ولكنها	كانت	
ا	اأمًرا	معتاًدا،	وحـــل	جميع	اأ�صئلة	 �صائـــدة؛	اإذ	كان	ن�صـــخ	در�س	القراءة	ع�صر	مـــرات	يوميًّ
الدر�س	يف	الأيام	العادية،	اأما	يف	العطل	الأ�صبوعية	اأو	الر�صمية	فكانت	الواجبات	تت�صاعف	
لت�صتغرق	وقت	الطالب؛	اإذ	كان	واجب	كتابة	منوذج	اخلط	اأو	تكرار	كتابة	اخلطاأ	الإمالئي	
مـــن	الأعراف	املتبعة	يف	التدري�ـــس؛	اإىل	جانب	حفظ	�صور	القـــراآن	الكرمي	وحفظ	جدول	
ال�صرب	والعد	احل�صابي	ت�صاعديًّا	وعك�صيًّا.	)19(	رغم	ما	كان	يبدو	يف	تعامل	املدر�صني	
مـــع	طالبهـــم	مـــن	ق�صـــوة	اإل	اأن	الهـــدف	كان	�صامًيا	ويرمـــي	اإىل	تربية	الطـــالب	وتنمية	
�صخ�صياتهـــم	وتعويدهم	على	اجلدية	والن�صباط؛	اإل	اأن	تلك	الأ�صاليب	كانت	تعتمد	على	
الجتهـــادات	الفردية	اأو	التوجهـــات	الجتماعية	العامة	ل	على	نظريـــات	علمية	مدرو�صة	
وجمربـــة،	كما	كان	التعليم	يقوم	على	التلقني	اجلاف	للمعلومات	مع	الرتكيز	على	احلفظ	
عن	ظهر	قلب	لكثري	من	املعلومات	دون	مطالبة	الطالب	با�صتيعابها	اأو	فهم	مراميها،	اإىل	
جانب	مطالبة	الطالب	بالطاعة	العمياء	دون	اعرتا�س	اأو	اإبداء	راأي	خمالف	ملا	هو	�صائد	
يف	الأو�صـــاط	الرتبوية	اأو	الجتماعية؛	وكانت	الرتبية	تعتمد	على	الواجبات	البيتية	معياًرا	
لقيا�ـــس	جدية	الطالـــب	واجتهاده،	وكانت	الق�صوة	هي	الأ�صلـــوب	الأمثل	يف	اإعداد	الطالب	
للحياة	دون	مراعاة	للفروق	الفردية	للطالب)2(.	)20(	من	الالفت	للنظر	اأن	املعلمني	يف	
تلـــك	املرحلة	كانـــوا	يراعون	الظـــروف	الجتماعية	للطالب	ويحثونهم	علـــى	الرت�صيد	يف	
ال�صتهـــالك	�صواء	داخل	املدر�صة	باملحافظة	على	مقتنيات	املدر�صة	وعدم	ا�صتخدامها	اإل	
يف	اأ�صيـــق	احلدود	وبناء	علـــى	احلاجة	امللحة،	اأو	خارج	املدر�صة	با�صتعمال	قلم	الر�صا�س	

		نعـــم	كان	املعلـــم	يف	املا�صي	من	علية	القوم	ووجهاء	النا�س،	وكان	الطالب	يهابـــون	املعلم	كثريًا،	فاإذا	راأوه	 	)1(
مي�صـــي	يف	طريق	ما	حتا�صوا	مقابلته	من	هيبته	ورهبته.	وكان	العقاب	�صديدًا	من	مدراء	املدار�س	واملعلمني،	
وبع�صهم	يبالغون	يف	عقوبة	ال�صرب،	وهذا	ما	عا�صرته	يف	بع�س	مدار�س	منطقة	النما�س	خالل	الثمانينيات	
والت�صعينيـــات	مـــن	القرن	)14هـ/20م(،	واليوم	فقـــد	املعلم	الحرتام	الذي	كان	يحظـــى	به	املعلم	القدمي،	
وهنـــاك	اأ�صباب	كثرية	اأثرت	يف	ذلـــك،	واأهمها	املــدنية	والرفاهية	التي	يعي�صهـــا	النا�س	اليوم،	ودور	الوزارة	
وموؤ�ص�صات	التعليم	التي	حتارب	معاقبة	الطالب	بدنيًا،	واي�صًا		املعلم	نف�صه	�صاهم	يف	تدين	م�صتواه	واحرتامه	

عند	املجتمع،	وذلك	باإهماله	وعدم	اكرتاثه	ملهنة	التعليم	)ابن	جري�س(.
		نعـــم	كان	هـــذا	ال�صائد،	لكن	نتائـــج	ذلك	الزمن	اأثمرت	وتخـــرج	اأجيال	جادة	وجمتهـــدة	يف	عملها	وك�صب	 	)2(

اأرزاقها.	)ابن	جري�س(.
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حتى	ي�صل	حجمه	اإىل	�صنتيمرت	واحد،	والكتابة	على	جميع	اأ�صطر	ال�صفحة	حتى	الهوام�س	
العلويـــة	اأو	ال�صفلية	كان	يكتب	عليها	الطالب،	ول	يعرفون	نظام	"اكتب	على	�صطر	واترك	
�صطًرا" ول	"اكتب	على	وجه	من	ال�صفحة	واترك	وجًها	اآخر" ول	يطالب	املعلمون	الطالب	
بكرا�صـــات	واأدوات	جديـــدة	لـــكل	ف�صـــل	درا�صي	كما	هـــو	�صائد	اليوم،	ومل	يكـــن	املعلمون	
يطالبـــون	الطالب	مبوا�صفات	معينـــة	للكرا�صات	والأدوات؛	بل	تتـــاح	الفر�صة	لكل	طالب	
ل�صتعمـــال	ما	تي�صر	له	من	الكرا�صات	والأدوات	تقديـــًرا	للظروف	العامة	وعدم	الهتمام	
بال�صكليـــات	اأو	املظاهر	التي	يحر�س	عليها	اليوم	كثري	من	املعلمني	واملعلمات	والتي	غدت	
ترهـــق	كثرًيا	مـــن	الأ�صر	املطاَلَبة	بالن�صياع	ملطالب	املدر�صـــة	تنفيًذا	للعرف	ال�صائد	دون	

نقا�س	اأو	تردد)1(.
خام�سًا: يف بني �سال:

مدر�صـــة	بني	�صامل	من	اأكرب	مدار�س	املنطقة	وقد	انتقلـــت	من	مبناها	امل�صتاأجر	اإىل	
مبنـــى	حكومي	مبوا�صفات	متميزة،	وكان	مديرها	في�صل	بن	�صعيد	اآل	�صقر	الغامدي	من	
ـــا	للن�صاط	الريا�صي	والك�صفي	والفني	والثقايف؛	 اأن�صـــط	مديري	املدار�س	ومن	اأ�صدهم	حبًّ
لـــذا	فقـــد	ا�صتقطب	عدًدا	من	املدر�صني	الأكفياء،	وعلـــى	راأ�صهم	املدرب	الريا�صي	حممد	
�صلمـــان	وهـــو	اأردين	اجلن�صية	وكان	لـــه	ن�صاط	ريا�صي	متميز،	حيـــث	متكنت	مدر�صة	بني	
�صامل	من	مناف�صة	كربيات	مدار�س	املنطقة	يف	الن�صاط	الريا�صي	يف	مباريات	كرة	القدم	
وكـــرة	الطائـــرة	وكرة	ال�صلة،	ومـــن	اأبرز	الن�صاطـــات	التي	متيزت	بهـــا	مدر�صة	بني	�صامل	
"املهرجـــان	الريا�صي" الذي	كانت	تنظمه	�صنويـــا	بعر�س	ريا�صي	متميز،	ومن	فعالياته:	
القفـــز	من	خالل	الدوائـــر	النارية،	والأهرام	اجل�صدية	التـــي	كان	يقيمها	طالب	املدر�صة	
ويرفعـــون	العلـــم	مرددين	حتيا	اململكـــة	العربية	ال�صعودية،	وكان	يجتمـــع	لذلك	املهرجان	
عـــدد	كبري	من	اأهايل	القـــرى	املجاورة	الذين	كانـــوا	يبدون	اإعجابهم	مبـــا	ي�صاهدون)2(.	
وقـــد	كانـــت	املناف�صـــة	�صديدة	بـــني	مدر�صة	بنـــي	�صامل	وعدد	مـــن	مدار�ـــس	املنطقة	مثل	
مدار�ـــس	بلجر�صي،	ومدار�س	بني	كبري،	ومدار�س	بني	ظبيان)3(؛	حيث	برزت	اأ�صماء	عدد	

		دخـــل	علينـــا	يف	حياة	التعليـــم	اليوم	كثريًا	من	ال�صكليات	التي	ل	ت�صب	يف	خدمـــة	التعليم،	وترهق	الطالب	 	)1(
واأ�صرهم	ماديًا	)ابن	جري�س(.

		الأن�صطـــة	الريا�صيـــة	ت�صتحـــق	الدرا�صـــة	والتدويـــن،	وكان	هناك	األعـــاب	ريا�صية	متار�س	داخـــل	املدار�س	 	)2(
وخارجها،	وكان	مدراء	املدار�س	والطالب	واملعلمون	ميار�صون	ريا�صات	خمتلفة	)ابن	جري�س(.

		عا�صرت	الكثري	من	الريا�صات	يف	منطقة	النما�س	يف	ت�صعينيات	القرن	)14هـ/20م(،	وكانت	املناف�صات	 	)3(
الريا�صية	بني	املدار�س	قوية	وم�صتمرة	)ابن	جري�س(.
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مـــن	املدربني	الريا�صيـــني	الذين	اأذكـــوا	روح	التناف�س	ال�صريف	يف	تقـــدمي	اإبداعاتهم	يف	
املهرجانات	الريا�صية	مثل	املدرب	ح�صن	اأبو	الطيب	واأخيه	اأني�س	اأبو	الطيب	...	وغريهم	
ممن	اأذكوا	الروح	الريا�صية	يف	املنطقة	من	خالل	م�صابقات	اجلري	والقفز	العايل	والقفز	
بالزانـــة...	وغريها	من	امل�صابقات	الريا�صية)1(.	ومما	يج�صد	حر�س	مديري	املدار�س	يف	
تلك	املرحلة	على	التناف�س	ال�صريف	يف	الأن�صطة	والربامج	وتزويد	املدار�س	باملتميزين	من	
املعلمـــني	ر�صالـــة	اأر�صلها	مدير	مدر�صة	بني	�صامل	الأ�صتاذ	في�صـــل	بن	�صعيد	اآل	�صقر	اإىل	
الدكتـــور	�صعيد	امللي�س	عندما	كان	يدر�س	يف	املرحلـــة	اجلامعية	اإذ	قال	فيها:	...	"ولدي	
يف	املدر�صة	يف	هذا	العام	ثالثة	مقاولني	هم	حممود	واأمني	وعبد	اهلل،	واأما	حممد	�صلمان	
ا	منه	علـــى	اأن	ي�صتفيد	من	 فقـــد	مت	نقلـــه	اإىل	مدر�صة	بنـــي	كبري	بناء	على	رغبتـــه	وحر�صً
طـــالب	بني	كبري	يف	احل�صول	علـــى	جميع	جوائز	املهرجان	الريا�صـــي،	ولكن	احلمد	هلل	

لقد	مت	اإلغاء	املهرجان	يف	هذا	العام".	
�ساد�سًا: من بلجر�ســـي اإىل الباحــــة

كانت	مدينـــة	بلجر�صي	بعيدة	عن	منطقة	زهران؛	اإذ	كان	املراجعون	يعانون	من	ال�صفر	
ملراجعـــة	الدوائـــر	احلكومية؛	اإذ	كانت	الطرق	غري	معبدة؛	لذا	فقـــد	توالت	مطالبات	اأهايل	
منطقة	زهران	بنقل	الإدارات	احلكومية	اإىل	منطقة	متو�صطة	ت�صهياًل	لهم	وتي�صرًيا	لأمورهم؛	
ويف	عـــام	)1384هـ/1964م(	�صدرت	املوافقة	على	نقل	جميع	الدوائر	احلكومية	من	مدينة	
ا	اإىل	زهران	وهي	متو�صطة	بالن�صبة	ملدن	 بلجر�صـــي	اإىل	الباحة؛	حيث	اإن	الباحة	قريبة	جـــدًّ
وقـــرى	املنطقة	�صـــواء	يف	غامد	اأو	زهران،	وكانـــت	الباحة	يف	ذلك	الوقـــت	حمدودة	البيوت	
وحمـــدودة	اخلدمات	اإل	اأن	تو�صطهـــا	كان	هو	امليزة	التي	دعـــت	لعتبارها	حا�صرة	املنطقة	

ومركزها،	حيث	تغري	م�صمى	املنطقة	من	منطقة	بلجر�صي	اإىل	منطقة	الباحة)2(.	

تاريـــخ	الريا�صة	والريا�صيني	يف	مناطق	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	من	املو�صوعات	اجلديدة	واملهمة،	 	)1(
وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	هذا	املو�صوع	خالل	الثمانية	عقود	املا�صية	)ابن	جري�س(.	

		حا�صرتـــا	بلجر�صـــي	والباحة	اأكرب	مـــدن	منطقة	غامد	وزهران،	ولهما	تاريخ	قـــدمي،	وهناك	بع�س	الوثائق	 	)2(
احلديثـــة	التـــي	تر�صد	تاريخ	هاتني	الناحيتـــني،	وبالد	غامد	وزهران	ذات	تاريخ	قـــدمي	يعود	اإىل	ع�صور	ما	
قبـــل	الإ�صـــالم،	واأهلها	من	الأزد،	ولهـــم	ذكر	يف	م�صادر	التاريخ	واحل�صارة	املبكـــرة،	ومنهم	رجال	كثريون	
�صاهمـــوا	يف	بنـــاء	الدولة	الإ�صالمية	مـــن	عهد	الر�صول ملسو هيلع هللا ىلص وعرب	اأطوار	التاريـــخ	الإ�صالمي.	وناأمل	اأن	نرى	
باحثني	جادين	يدر�صون	تاريخ	وتراث	وح�صارة	هذه	البالد	منذ	الع�صر	اجلاهلي	حتى	وقتنا	احلا�صر	)ابن	

جري�س(.
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ومت	انتقـــال	جميع	الإدارات	احلكومية	من	بلجر�صـــي	اإىل	الباحة؛	حيث	بداأت	الباحة	
تتطـــور	وتتو�صع	ل�صتيعاب	متطلبات	الدوائر	احلكومية	ومراجعيها،	وكان	من	اأقرب	املدن	
اإىل	الباحة	مدينة	الظفري	التي	كانت	حمط	رحال	املراجعني	للدوائر	احلكومية	بالباحة،	
حتـــى	اإن	املدر�صني	الأجانـــب	)املقاولني(	كانوا	يقيمون	يف	الظفري	يف	نهاية	العام	لنتظار	
�صـــرف	ت�صفيتهم	)رواتـــب	اأ�صهر	الإجازة(	قبـــل	�صفرهم	اإىل	بلدانهـــم	لق�صاء	الإجازة	
ال�صيفيـــة)1(.	وكان	مديـــر	التعليم	يف	بلجر�صـــي	ال�صيخ	عبد	العزيـــز	اآل	ال�صيخ	الذي	كان	
عا�صًقا	لبلجر�صي	ومل	يداوم	يف	الباحة	فتم	تكليف	نائبه	الأ�صتاذ	حممد	اأنور	للقيام	مبهام	
مديـــر	التعليم	اإىل	اأن	مت	تعيني	ال�صيخ	على	معجل	مديـــًرا	للتعليم)2(.	وبعد	اأن	نقلت	اإدارة	
التعليـــم	اإىل	الباحـــة	راأت	الإدارة	ت�صهيـــل	الأمر	على	مدار�س	منطقـــة	زهران	فاأن�صاأت	يف	
عام	)1385هـ/1965م(	مكتب	اإ�صراف	يف	مدينة	الأطاولة	يف	بالد	زهران	وعني	الأ�صتاذ	
اأحمـــد	الزهراين	م�صوؤوًل	عـــن	املكتب؛	حيث	ا�صتغنت	املدار�ـــس	املحيطة	مبراجعة	املكتب	
ومتابعـــة	اأعمالهـــا	بـــدل	اإدارة	التعليـــم،	ومار�س	املكتب	عمليـــات	التفتي�ـــس	واملتابعة	على	

املدار�س	املحيطة	كجزء	من	ن�صاط	اإدارة	التعليم	بالباحة)3(.	
ومـــن	اأبرز	ما	كان	يالحظ	على	املعلمني	الوطنيني	يف	تلك	املرحلة	حبهم	لطلب	العلم	
وحر�صهم	على	ال�صتزادة	منه؛	فكثري	من	معلمي	ال�صرورة	در�صوا	وح�صلوا	على	ال�صهادة	
البتدائيـــة،	ومنهم	من	ح�صل	على	دبلوم	معهـــد	املعلمني	البتدائي	بعد	ذلك،	ومنهم	من	
ح�صـــل	على	الكفـــاءة	املتو�صطة،	ومنهم	من	�صحى	بوظيفـــة	مرموقة	وراتب	عاٍل	يف	ذلك	
الوقـــت	وا�صتقـــال	بعد	اأن	ح�صل	على	الثانويـــة	العامة	واأكمل	تعليمـــه	اجلامعي	ثم	تعليمه	
العايل،	ومنهم	معايل	د.	�صعيد	بن	حممد	امللي�س	الذي	كان	مديًرا	ملدر�صة	يف	بني	ظبيان	
وترقى	يف	�صلك	التعليم	حتى	�صار	مديًرا	عاًما	ملكتب	الرتبية	العربي	لدول	اخلليج	ووكياًل	
م�صاعـــًدا	لوزارة	املعارف	ثم	نائًبا	لوزير	الرتبيـــة	والتعليم،	ود.	�صعيد	اأبو	عايل	الذي	كان	

		التاريخ	الإداري	ملنطقة	الباحة	من	املو�صوعات	اجلديدة،	وقد	ذكرنا	�صيئًا	من	تاريخ	وح�صارة	هذه	البالد	 	)1(
يف	�صل�صلـــة	كتاب	)القـــول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(،	الأجزاء:	اخلام�س،	وال�صابع،	والعا�صر،	للمزيد	انظر	

هذه	الأجزاء.	)ابن	جري�س(.
		للمزيـــد	عـــن	الأ�صتاذ	حممد	اأحمد	اأنور	انظر	بع�س	درا�صاتنا	مثل:	تاريخ	التعليم	يف	منطقة	ع�صري،	اجلزء	 	)2(
الأول،	والقـــول	املكتـــوب	يف	تاريـــخ	اجلنوب،	ع�صري	اأمنوذجًا،	اجلـــزء	الأول،	ومـــن	رواد	الرتبية	والتعليم	يف	

اململكة	العربية	ال�صعودية	)حممد	اأحمد	اأنور(	)ابن	جري�س(.
		تاريـــخ	التعليم	احلديث	يف	منطقة	الباحة	منذ	خم�صينيات	القرن	)14هـ/20م(	مو�صوع	جديد	مل	يدر�س،	 	)3(

وي�صتحق	اأن	يفرد	له	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية	موثقة	)ابن	جري�س(.
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مديًرا	ملدر�صة	وادي	فيق،	وثابر	حتى	�صار	مديًرا	عاًما	للتعليم	يف	املنطقة	ال�صرقية	بعد	اأن	
اأكمل	درا�صته	العليا،	ود.	علي	غرم	اهلل	معا�صة		الذي	كان	وكياًل	ملدر�صة	بني	�صامل	ودر�س	
الهند�صة	يف	جامعة	البرتول	والروة	املعدنية،	و�صار	من	كبار	موظفيها	بعد	ح�صوله	على	
درجـــة	الدكتوراه	يف	الهند�صة،	ود.	هجاد	عمر	غرم	اهلل	الغامدي	الذي	كان	حا�صاًل	على	
�صهـــادة	معهد	املعلمني	البتدائي	وزمياًل	لنا	يف	مدر�صة	بني	�صامل	البتدائية	ثم	انتظم	يف	
املعهد	التكميلي	يف	الطائف،	وتقدم	لمتحان	ال�صهادة	الثانوية	ثم	اأكمل	درا�صته	اجلامعية	
حتى	ح�صل	على	الدكتوراه	يف	الرتبية	من	جامعة	اأم	القرى	و�صار	مديًرا	عاًما	للتعليم	يف	

الباحة...	وغريهم	كثري)1(.	
وقـــد	كانت	وزارة	املعـــارف	)�صابًقا(	حري�صة	على	النهو�ـــس	بامل�صتوى	املهني	للمعلمني	
الوطنيـــني؛	اإذ	عينت	مدر�صي	ال�صرورة	واأتاحت	لهم	احل�صـــول	على	ال�صهادة	البتدائية	يف	
املدار�س	الليلية	التي	كانت	تنت�صر	يف	املدن	والقرى	كثيفة	ال�صكان،	ثم	اأن�صاأت	معهد	املعلمني	
البتدائـــي	الذي	مينح	�صهادة	كفـــاءة	معاهد	املعلمني	البتدائية،	ثـــم	اأن�صاأت	معهد	املعلمني	
الثانـــوي	الـــذي	كان	مينـــح	�صهادة	معاهـــد	املعلمني	الثانويـــة	بعد	درا�صة	ثـــالث	�صنوات	بعد	
احل�صول	على	ال�صهادة	املتو�صطة،	واأتاحت	حلملة	معهد	املعلمني	البتدائي	اإكمال	درا�صتهم	
مـــن	خالل	افتتاح	معهد	املعلمني	التكميلي	وكان	مقره	مدينة	الطائف؛	حيث	اأتيحت	الفر�صة	

ملعلمي	املناطق	املجاورة	لإكمال	درا�صتهم	والتقدم	للح�صول	على	الثانوية	العامة)2(.	
وكان	بع�ـــس	املعلمني	يتقدمون	للح�صول	على	ال�صهادة	املتو�صطة	اأو	ال�صهادة	الثانوية	
على	نظام	املنازل	وبع�صهـــم	كان	يتقدم	لختبار	نظام	الثالث	�صنوات	حتقيًقا	لطموحهم	

ورغبتهم	يف	اخت�صار	املدة	للح�صول	على	املوؤهالت	العليا	التي	يطمحون	اإليها.	
�سابعًا: فـي جـــــدة

بعد	اأن	ق�صيت	خم�س	�صنوات	يف	منطقة	الباحة	)بلجر�صي	�صابقا(	طلبت	النقل	اإىل	
جـــدة؛	وكان	يتـــاح	ملن	اأم�صى	خم�س	�صنـــوات	يف	منطقة	تعليمية	النتقـــال	اإىل	اأي	منطقة	
تعليميـــة	اأخرى	فيها	�صاغر	لوظيفته،	ويف	نهاية	العام	الدرا�صي	)	1387/1386هـ	املوافق	

		هنـــاك	اأعـــالم	كثريون	يف	منطقة	الباحة	)بالد	غامد	وزهران(	منذ	�صـــدر	الإ�صالم	حتى	وقتنا	احلا�صر،	 	)1(
وناأمل	اأن	نرى	اأحد	الباحثني	واملوؤرخني	يف	هذه	البالد	فري�صد	�صري	اأعالمها	امل�صاهري	)ابن	جري�س(.

		اأبنـــاء	اجلنوب	ال�صعودي	لهم	ا�صهامات	تربوية	وتعليمية	كثرية،	حبذا	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	ير�صد	الأ�صاتذة	 	)2(
الذيـــن	بـــرزوا	يف	�صلك	التعليم	من	هذه	الأوطان،	وكيف	تاأثروا	واأثـــروا	يف	اأهلهم	ومواطنهم	الرئي�صية	)ابن	

جري�س(.
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1967/1966م(	نقلـــت	اإىل	منطقـــة	جدة	التعليمية	ومت	تعيينـــي	يف	مدر�صة	عبد	الرحمن	
بـــن	عـــوف	ومقرها	م�صنع	الإ�صمنـــت	بجدة،	وكانـــت	خم�ص�صة	لأبنـــاء	من�صوبي	م�صنع	
الإ�صمنـــت،	وعدد	طالبها	ل	يزيد	على	خم�صـــني	طالًبا	وكانت	يف	كيلو	)14(	خارج	مدينة	
جـــدة	ويف	طريق	املدينة	املنورة	القدمي	ومل	يكن	هنـــاك	اأي	عمران	اأو	معامل	عمرانية	بني	
حـــي	خري�س	واملدر�صة	يف	ذلك	احلني،	وكانت	�صركة	الإ�صمنت	تخ�ص�س	ملعلمي	املدر�صة	
ـــا	من	م�صاكنهـــم	اإىل	املدر�صة	�صباًحا	وتعيدهـــم	بعد	انتهاء	 �صيـــارة	)فـــان(	تنقلهم	يوميًّ
الـــدوام)1(.	وبعد	عام	ون�صف	من	عملي	يف	مدر�صـــة	عبد	الرحمن	بن	عوف	البتدائية	مت	
نقلـــي	اإىل	مدر�صة	الريموك	املتو�صطة	مدر�ًصـــا	للغة	العربية	بعد	اأن	ح�صلت	على	لي�صان�س	
اللغـــة	العربيـــة،	وكانت	املدر�صة	يف	حي	البغدادية	ويف	فنائهـــا	مكتب	ملعايل	وزير	املعارف	
ال�صيـــخ	ح�صـــن	اآل	ال�صيخ	حيـــث	كان	يداوم	فيه	اأيـــام	وجوده	يف	املنطقـــة	الغربية،	ومدير	
التعليـــم	يف	جـــدة	يف	ذلك	احلـــني	الأ�صتاذ	عبـــد	اهلل	بوق�ـــس	�صاحب	املوؤلفـــات	املدر�صية	

وال�صمعة	الإدارية	امل�صهورة)2(.	
ومن	اأجمل	ذكريات	تلك	املرحلـــة	انتدابي	للت�صحيح	يف	امتحان	ال�صهادة	البتدائية	
ويف	جلنة	كان	يراأ�صها	مفت�س	الق�صم	عبد	اهلل	العقيل،	وكان	يراأ�س	اللجان	جميعها	�صعادة	
مدير	التعليم	عبد	اهلل	بوق�س)3(	حيث	اكت�صبت	فيها	كثرًيا	من	املهارات	واملعارف	الرتبوية	
مـــن	خالل	تبادل	املعارف	واخلربات	مـــع	زمالء	املهنة	من	جميع	اجلن�صيات	العربية	ومن	
الإدارة	الرتبوية	احلكيمة	التي	كانت	قدوة	يف	النتظام	والدقة	واملو�صوعية	والإخال�س	يف	
العمـــل.	وكذلـــك	انتدابي	للت�صحيح	يف	امتحان	ال�صهادة	املتو�صطـــة	يف	جلنة	كان	يراأ�صها	
مفت�س	اللغة	العربية	املعروف	فتحي	اخلويل	الذي	اكت�صبت	منه	حر�صه	ال�صديد	على	كتابة	
الإمـــالء	ال�صحيح	وتتلمذت	علـــى	موؤلفاته	واأفدت	كثرًيا	من	توجيهاتـــه	واأ�صلوبه	الرتبوي	
الراقي	يف	التفتي�س	والإدارة	الذي	يتنا�صب	مع	خلق	العلم	والعلماء	الذي	كان	ميثله)4(.

		هنـــاك	بحـــوث	ودرا�صات	عديـــدة	عن	جدة	وتاريخهـــا	وح�صارتها	قدميًا	وحديثًا،	وميـــدان	التعليم	يف	هذه	 	)1(
احلا�صرة	ال�صعودية	ما	زال	يحتاج	اإىل	درا�صات	علمية	موثقة	)ابن	جري�س(.

		حبـــذا	اأن	نـــرى	باحثـــًا	جادًا	يخرج	لنـــا	درا�صات	علمية	موثقة	عـــن	وزير	املعارف	ال�صيخ	ح�صـــن	اآل	ال�صيخ،	 	)2(
والأ�صتاذ/	عبداهلل	بوق�س	)ابن	جري�س(.

		يـــا	دكتـــور	حممود	اأرجو	اأن	تدون	مذكراتـــك	عن	جدة	ب�صكل	دقيق،	كما	اأرجـــو	اأن	تزودنا	مب�صاهداتك	وما	 	)3(
عرفتـــه	عن	احلياة	الجتماعية	والقت�صادية	يف	مناطق	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	واحت�صب	عنداهلل	
مـــا	�صوف	تزود	بـــه	اإخوانك	الذين	يتطلعـــون	اإىل	معرفة	املزيد	من	تاريخ	وح�صارة	هـــذه	الأوطان	اجلنوبية	

ال�صعودية	)ابن	جري�س(.
		اأ�صكـــرك	يـــا	دكتور	حممود	على	وفائك	بذكـــر	حما�صن	اأولئك	الأعالم	الذيـــن	عا�صرتهم	وا�صتفدت	منهم	 	)4(

)ابن	جري�س(.
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ورغم	اأين	كنت	رئي�ًصا	للجنة	النظام	واملراقبة	)الكنرتول(	يف	مدر�صة	عبد	الرحمن	
ابـــن	عـــوف	البتدائية	اإل	اأنني	اكت�صبـــت	كثرًيا	من	املعارف	واملهـــارات	يف	جمال	التنظيم	
الإداري	يف	اأعمال	الختبـــارات	يف	مدر�صة	الريموك	املتو�صطة	التي	كان	مديرها	الأ�صتاذ	
عبد	الرحمن	الثنيان	املعروف	بحزمه	و�صدته	وقوة	�صخ�صيته	يف	الإدارة	الرتبوية.	ويف	تلك	
املرحلـــة	راقبت	على	طالب	ال�صهادة	البتدائية	يف	مدر�صة	�صعد	بن	اأبي	وقا�س	البتدائية	
وكان	بـــدر	كرمي	)املذيع	والإعالمي	املعروف(	اأحد	الطـــالب	املتقدمني	لختبار	ال�صهادة	
البتدائيـــة،	ويف	العـــام	التـــايل	كان	طالًبا	منت�صًبا	لدينـــا	يف	املدر�صة	الليليـــة		يف	مدر�صة	
الريموك	املتو�صطة؛	حيث	�صاألته:	ما	دمت	يا	اأ�صتاذ	بدر	يف	مركز	وظيفي	وعملي	اإعالمي	
ا	مني	على	اأن	اأكون	متعلًما	 مرموق	فلماذًا	تبحث	عن	ال�صهادة	املتو�صطة؟	فاأجابني:	حر�صً
لأمتكـــن	من	تعليم	ابني	يا�صر	واخته	والإجابة	عن	اأ�صئلتهم	املدر�صية	وم�صاعدتهم	يف	حل	
واجباتهم،	وقد	توج	ذلك	الطموح	باأن	ح�صل	على	درجة	الدكتوراه	فيما	بعد	و�صار	ع�صوا	
يف	جمل�ـــس	ال�صـــورى،	وكان	منوذًجا	على	الطمـــوح	وحب	العلم	الـــذي	كان	يتمثل	به	اأغلب	
املدر�صني	واملوظفني	الوطنيني	يف	تلك	املرحلة؛	ما	اأ�ص�س	جليل	تربوي	واإداري	واٍع	يف	كثري	
مـــن	املواقـــع	والتخ�ص�صات.	ويف	تلـــك	الفرتة	�صاركت	مع	بدر	كـــرمي	يف	حتكيم	برناجمه	

الإذاعي	الرتبوي	امل�صهور	"طالبنا	يف	امليدان" عدة	مرات)1(.	
ثامنًا: اإىل جن�ب اململكة مرة اأخرى )اإىل جـازان(

يف	اأثنـــاء	عملـــي	يف	ت�صحيـــح	اأوراق	اختبـــار	ال�صهـــادة	املتو�صطـــة	يف	نهايـــة	عـــام	
1391/1390هـ	املوافق	1971/1970م(	وردين	قرار	نقلي	من	مدر�صة	الريموك	املتو�صطة	
بجـــدة	اإىل	مدر�صـــة	�صبيـــا	املتو�صطة	مبنطقة	جـــازان)2(،	وكان	اخلرب	�صاعًقـــا	وموؤملًا	ما	
ا�صطـــرين	اإىل	ال�صتئذان	من	رئي�س	اللجنة	لل�صفـــر	اإىل	الريا�س	ملراجعة	وزارة	املعارف	
لتقـــدمي	اللتما�س	باإلغاء	قرار	النقل؛	حيث	كانت	حركـــة	تنقالت	املدار�س	البتدائية	من	
�صالحيـــات	اإدارات	التعليـــم	اأما	تنقالت	مدر�صـــي	املرحلتني	املتو�صطـــة	والثانوية	فكانت	
مـــن	�صالحيـــات	الـــوزارة	بالريا�س.	وقـــد	قدمت	طلب	اإلغـــاء	قرار	نقلي	للـــوزارة	وعدت	
اأدراجـــي	اإىل	جدة	لإكمال	مهمـــة	الت�صحيح،	ولكن	طلبي	مل	يحظ	باملوافقة،	وكانت	اإرادة	

		يـــا	دكتـــور	حممود	مـــا	زلت	اأطلبك	واأرجوك	اأن	تـــدون	تلك	الذكريات	اجلملية	التـــي	ع�صتها	وعا�صرتها	مع	 	)1(
رجال	من	اأعالم	اململكة	العربية	ال�صعودية	)ابن	جري�س(.

		�صبيـــا:	اإحدى	احلوا�صـــر	الرئي�صية	يف	جازان،	ولها	تاريخ	�صيا�صي	وح�صاري	قـــدمي،	واأرجو	اأن	ياأتي	اليوم	 	)2(
الذي	اأذهب	فيه	اإىل	حمافظة	�صبيا	للكتابة	عن	اأجزاء	من	تاريخها	)ابن	جري�س(.
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اهلل	نافـــذة.	وتوجهت	اإىل	�صبيا	بعد	الإجـــازة	ال�صيفية	وكانت	الطريق	من	مدينة	جازان	
اإىل	�صبيـــا	غري	معبدة	وت�صتغرق	اأكر	من	ثـــالث	�صاعات	رغم	ق�صر	امل�صافة،	وكان	مدير	
مدر�صـــة	�صبيا	املتو�صطة	حممـــد	�صالح	ال�صدمي	الذي	�صار	فيما	بعـــد	وكيال	م�صاعًدا	يف	

وزارة	املعارف	بعد	اأن	ح�صل	على	درجة	الدكتوراه)1(.	
كانـــت	�صبيا	يف	ذلك	الوقت	اأغلـــب	بيوتها	من	الع�ص�س	ولي�س	فيهـــا	اإل	عدد	قليل	من	
البيـــوت	املبنية	باللنب	والإ�صمنت،	وجميع	مباين	املدار�ـــس	البتدائية	واملتو�صطة	ومدر�صة	
البنـــات	يف	�صبيـــا	مبان	حكومية	وبطـــراز	عاٍل	من	التنظيم	والت�صـــاع)2(.		وبعد	اأن	برزت	
قدراتي	يف	التدري�س	ويف	الأعمال	الإدارية	واأعمال	الختبارات	النهائية	)الكنرتول(	راأت	
اإدارة	التعليم	يف	جازان	نقلي	يف	نهاية	العام	اإىل	مدر�صة	معاذ	بن	جبل	املتو�صطة	والثانوية	
مبدينـــة	جازان،	حيث	كانتا	يف	مبنـــى	واحد،	ومكثت	فيها	ع�صر	�صنوات	تواىل	فيها	مدراء	
املدر�صـــة	بدًءا	من	ال�صيخ	يا�صني	مدخلي،	ثم	الأ�صتاذ	عبده	مباركي،	ثم	الأ�صتاذ	اإبراهيم	
اجلوهـــري	وزاملـــت	فيها	عدًدا	مـــن	الأ�صاتذة	الوطنيـــني	الذين	تولوا	فيمـــا	بعد	منا�صب	
اإداريـــة	واأكادميية	ومنهم	د.	طالل	ح�صن	بكري	عميـــد	القبول	والت�صجيل	يف	كلية	الرتبية	
باأبها	وع�صو	جمل�س	ال�صورى	– �صابقا	– والأ�صتاذ	علي	حممد	مو�صى	عميد	كلية	املعلمني	
ا،	والأ�صتاذ	علي	بكري	مدير	ميناء	جـــازان	لحًقا	والأ�صتاذ	كرامة	بن	علي	 بجـــازان	لحقًّ
الأحمر	مدير	تعليم	�صبيا	لحًقا	...	وغريهم)3(.	وبعد	مبا�صرتي	يف	مدر�صة	معاذ	بن	جبل	
بجـــازان	مبدة	ق�صرية	مت	نقل	مدير	التعليم	الأ�صتاذ	جويعـــد	النفيعي	اإىل	تعليم	الطائف	
وت�صلم	اإدارة	التعليم	بجازان	ابن	منطقة	جازان	البار	الأ�صتاذ	حممد	�صامل	العطا�س	الذي	
ـــا	على	اأن	يجوب	املنطقة	لتلم�س	حاجات	مدار�صهـــا	ومتابعة	اأعمال	العاملني	 كان	حري�صً
فيها	�صرًيا	على	الأقدام	يف	بع�س	الأحيان)4(؛	حيث	مل	تكن	هناك	و�صيلة	موا�صالت	تو�صل	

		يـــا	دكتـــور	حممود	اأرجو	اأن	تكتب	لنا	بع�س	ال�صيء	الذي	عرفته	وعا�صرته	يف	مدينة	�صبيا	اأو	منطقة	جازان	 	)1(
ب�صكل	عام	)ابن	جري�س(.

		اأكـــرر	رجائـــي	لك	يا	دكتور	حممود	اأن	تكتب	لنا	�صـــورًا	من	تاريخ	�صبيا	احل�صاري	كما	عرفته	و�صاهدته	يف	 	)2(
نهاية	القرن	الهجري	املا�صي	)ابن	جري�س(.

		يـــا	دكتـــور	حممود	حبذا	لو	تكتب	لنا	تراجم	مطولة	عن	هـــوؤلء	الإعالم	الذين	ذكرتهم	يف	املنت	اأعاله،	كما	 	)3(
اأرجو	اأن	تكتب	من	الذاكرة	عن	منطقة	جازان	خالل	ال�صنوات	التي	ق�صيتها	هناك،	واأنا	متاأكد	اأنك	�صاهدت	
�صفحات	تاريخية	وح�صارية	متعددة	اجلوانب،	ونتطلع	اإىل	اأن	ت�صطرها	لنا،	وفقك	اهلل	)ابن	جري�س(.

		الأ�صتـــاذ	حممـــد	�صامل	العطا�س	من	اأعالم	منطقة	جازان	الذين	خدمـــوا	يف	�صلك	التعليم	�صنوات	عديدة،	 	)4(
وناأمـــل	اأن	نـــرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	�صرية	هذا	الرجل،	ويدر�س	تاريـــخ	التعليم	يف	منطقة	جازان	خالل	عمله	

مديرًا	لإدارة	التعليم	هناك	)ابن	جري�س(.
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اإىل	بع�س	مدار�س	املنطقة،	ومن	ذكرياته	التي	يرويها	عن	تلك	املرحلة:	اأنه	كان	يف	طريقه	
اإىل	اإحـــدى	املدار�س	اجلبلية	�صرًيا	على	الأقدام	مع	بع�ـــس	مرافقيه،	وفيما	هم	كذلك	اإذ	
هطلت	اأمطـــار	غزيرة	ا�صطرتهم	اإىل	دخول	اأحد	الكهوف	لتقاء	البلل	من	�صدة	الأمطار	
)ومنطقة	جازان	اجلبلية	م�صهورة	باأمطارهـــا	املو�صمية	واأمطارها	املفاجئة(،	وفيما	هم	
داخـــل	الكهف	اإذ	حـــدث	انهيار	يف	اجلبل	مـــا	اأغلق	عليهم	باب	الكهـــف،	ولكن	اإرادة	اهلل	
وقدرته	ي�صرت	لهم	اأحد	الرعاة	الذي	كان	قريًبا	من	الكهف	و�صاعدهم	يف	اإتاحة	الفر�صة	
لهـــم	للخروج	من	ذلك	املاأزق	الذي	كان	�صيودي	بحياتهم)1(.	وكان	مثاًل	رائًعا	لالن�صباط	
والدقـــة	يف	املواعيـــد؛	اإذ	مل	يعهد	عنه	اأنه	تاأخر	عن	ال�صابعـــة	والن�صف	�صباًحا	يف	دوامه	
يف	الإدارة،	وكان	اأول	مـــن	يدخـــل	مكتبه	يوميًّا	من	بني	موظفـــي	اإدارته،	وهو	من	ربطتني	
بـــه	عالقة	�صداقـــة	ومودة	واحرتام	مـــا	زالت	حتى	اليـــوم	رغم	ُبعد	امل�صافـــة	بيننا،	وكان	
ي�صاعـــده	يف	اإدارة	التعليـــم	الأ�صتاذ	حممد	البدري	ورئي�س	الهيئة	الفنية	الأ�صتاذ	عبد	اهلل	
زعلـــة،	ورئي�س	ق�صم	املقاولني	)ق�صم	املتعاقدين	فيما	بعد(	الأ�صتاذ	عبد	الكرمي	ال�صوري	
واملحا�صـــب	�صالـــح	بن	اأحمـــد	و�صكرتري	الهيئة	الفنيـــة	�صالح	احلوبـــاين...	وغريهم	من	
الإداريـــني	ال�صعوديني	الأكفياء	الذين	�صربـــوا	املثل	الرائع	يف	الإخال�س	يف	العمل	واخللق	
العلمـــي	الرفيـــع؛	فقد	كانوا	قدوات	يف	دقـــة	املواعيد،	ورقة	امل�صاعر،	وكانـــوا	على	م�صافة	

واحدة	مع	جميع	موظفي	التعليم	�صواء	اأكانوا	�صعوديني	اأو	غري	�صعوديني)2(.
ويف	تلـــك	املرحلـــة	وبالتحديـــد	يف	عـــام	)1395هــــ/1975م(	اأن�صئ	النـــادي	الأدبي	
بجـــازان	وكان	انطالقـــة	نوعيـــة	للن�صـــاط	الأدبي	والثقـــايف	يف	املنطقة	التـــي	كانت	مهياأة	
ومتعط�صـــة	لذلك	بكرة	اأدبائها	و�صعرائها	واملهتمني	بالهم	الثقايف	من	اأبنائها،	وكان	اأول	
رئي�ـــس	للنادي	موؤرخ	اجلنوب	الأ�صتـــاذ	حممد	بن	اأحمد	العقيلـــي،	ونائبه	�صاعر	اجلنوب	
الأ�صتـــاذ	حممد	بن	علي	ال�صنو�صي،	وكان	�صكرتري	النـــادي	الأ�صتاذ	عبد	العزيز	الهويدي	

		لقـــد	جتولت	يف	اأجزاء	عديـــدة	من	منطقة	جازان،	ويف	هذه	البالد	الكثري	مـــن	املوروث	احل�صاري	القدمي	 	)1(
واحلديث	واجلدير	باحلفظ	والدرا�صة	والتدوين	)ابن	جري�س(.

		يـــا	دكتـــور	حممود	اأنـــت	عا�صرت	اأجياًل	مـــن	املعلمني	واملربني	كانـــوا	قامات	كبرية	يف	علومهـــم،	واأدبهم،	 	)2(
واأخالقهـــم،	ولي�ـــس	ذلـــك	يف	منطقة	جـــازان	فح�صب،	فلقـــد	عا�صرت	وراأيـــت	اأ�صاتذة	كثرييـــن	يف	مناطق	
جـــازان،	وع�صري،	وجنران،	والباحة،	وبي�صة،	والقنفـــذة،	والطائف	وكانوا	اأمثلة	رائعة	وعظيمة	يف	اأخالقهم	
و�صلوكياتهـــم،	وقد	التقيـــت	ببع�صهم	يف	الع�صريـــن	�صنة	الأخـــرية	)1420هـ-1439هــــ/2000-2018م(،	
وحاولـــت	اأن	يكتبوا	يل	مذكراتهم	ومعا�صرتهم	للنا�س	منـــذ	العقود	الأخرية	يف	القرن	)14هـ/20م(	لكنهم	

امتنعوا	عن	ذلك،	ون�صاأل	اهلل	التوفيق	لالأحياء	منهم،	واأن	يرحم	الأموات	)ابن	جري�س(.
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ثم	الأ�صتاذ	عمر	طاهر	زيلع،	وع�صوية	كل	من	الأديب	ح�صن	اأبو	طالب،	والأديب	والقا�س	
حجـــاب	احلازمـــي،	وعلي	حمود	اأبو	طالـــب،	وعبد	الرحمن	الرفاعي...	ثـــم	ان�صم	اإليهم	
ال�صاعـــر	اإبراهيم	مفتاح،	وال�صاعـــر	اأحمد	بهكلي،	وال�صاعر	اإبراهيـــم	�صعابي،	وال�صاعر	

اأحمد	احلربي	...	وغريهم)1(.	
وكان	اأثـــر	النـــادي	يف	املنطقـــة	وا�صًحا	وملمو�ًصـــا	اإذ	�صرعان	ما	انت�صـــرت	الأعرا�س	
الثقافيـــة	يف	املنطقـــة	ويف	مدنها	�صامطة	و�صبيا	واأبو	عري�ـــس	وبي�س	وفر�صان	...	وغريها	
مـــن	خـــالل	مـــا	كان	ينظمه	النـــادي	الأدبي	مـــن	اأن�صطة	وفعاليـــات	ممثلـــة	يف	الأم�صيات	
ال�صعريـــة	والأم�صيات	الق�ص�صية	والقراءات	النقدية	واللقـــاءات	الأدبية	التي	ا�صت�صافت	
اأدبـــاء	املنطقة	وعرفت	بهم،	كما	عرفت	اأبناء	املنطقـــة	باأدباء	اململكة	مثل:	عبد	القدو�س	
الأن�صـــاري،	وعبد	الفتاح	اأبو	مدين،	و�صعد	البازعي،	وعلوي	طه	ال�صايف...	وغريهم	من	
اأدبـــاء	املدينة	املنورة	واملنطقـــة	ال�صرقية	والريا�س	ومكة	املكرمـــة	واأبها	من	خالل	تبادل	

الزيارات	مع	رواد	الأندية	الأدبية	باململكة)2(.	
وكانـــت	يل	م�صـــاركات	متعـــددة	يف	برامـــج	النادي	الأدبـــي	من	خالل	تقـــدمي	اأو	نقد	
الأم�صيـــات	ال�صعرية	والق�ص�صية	وحتكيـــم	الأعمال	الأدبية	املقدمة	للن�صـــر	اأو	م�صابقات	
النـــادي،	وتقدمي	املحا�صرات	حتى	بعد	مغادرتـــي	ملنطقة	جازان	اإذ	ن�صر	يل	النادي	كتاب	
)مـــا	اتفق	لفظه	واختلف	معناه(	لأبي	عميثل	الأعرابي	الذي	قمت	بتحقيقه،	عندما	كنت	
يف	اأبهـــا،	و�صاركـــت	يف	احتفال	النادي	بذكـــرى	ال�صاعر	حممد	بن	علـــي	ال�صنو�صي	بورقة	
علمية	حتت	عنوان	)ال�صورة	ال�صعرية	عند	ال�صاعر	ال�صنو�صي(	عندما	كنت	يف	الريا�س،	
كما	فزت	بجائزة	النادي	عن	كتابي	"حممد	بن	علي	ال�صنو�صي" �صاعًرا	اإذ	كان	اأول	كتاب	
م�صتقـــل	من�صور	عن	�صاعر	اجلنوب.	وكانـــت	م�صاركاتي	يف	اأن�صطة	وبرامج	النادي	الأدبي	

		ذكـــرت	يا	دكتـــور	حماور	عديدة	يف	الفقـــرة	املذكورة	اأعاله:	ن�صـــاأة	النادي	الأدبي،	وبع�ـــس	اأعالم	منطقة	 	)1(
جـــازان،	وغنـــى	منطقة	جازان	باحلياة	الأدبيـــة،	وكل	هذه	املو�صوعات	ت�صتحق	املزيد	مـــن	الدرا�صة،	وناأمل	
منك	– وفقك	اهلل	– اأن	تكتب	ما	عرفته	وعا�صرته	و�صاهدته	يف	هذه	اجلوانب	الآنف	ذكرها	)ابن	جري�س(.
		يـــا	دكتـــور	حممود	ذكرت	دور	نادي	جازان	الأدبي	يف	منا�صط	احلياة	الفكرية	والأدبية	والثقافية،	واأح�صنت	 	)2(
يف	هـــذا	الطرح،	وكوين	عا�صرت	الفرتة	التي	تتحـــدث	عنها	منذ	عام	)1395هـ/1975م(،	فاأقول:	النوادي	
الأدبيـــة	يف	عمـــوم	اململكـــة	كانـــت	متميـــزة		يف	ن�صاطاتهـــا،	وكان	ي�صرف	عليهـــا	كوكبة	من	الرمـــوز	الأدبية	
والإعالميـــة	والثقافية	املميـــزة	على	م�صتوى	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية،	وتاريخ	النـــوادي	الأدبية	يف	اململكة	
العربيـــة	ال�صعودية	مـــن	)1395-1428هــــ/1975-2008م(،	مـــن	املو�صوعات	املهمة	التـــي	يجب	ر�صدها	

ودرا�صتها	يف	ع�صرات	الكتب	والبحوث	العلمية	)ابن	جري�س(.
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بجـــازان	�صبًبا	يف	بناء	عالقـــات	اأدبية	مع	كثري	من	اأدباء	اململكـــة	العربية	ال�صعودية	مثل:	
ـــد،	اأ.	علوي	ال�صايف،	اأ.د.	حممد	بن	 اأ.د.	ح�صـــن	الهوميل،	اأ.	حممد	بن	عبد	اهلل	بن	حميرِّ
�صعد	بن	ح�صني،	اأ.	علي	العمري،	وكذلك	من	ال�صحفيني	والإعالميني	اإذ	تعرفت	اإىل	عدد	

كبري	منهم)1(.	
تا�سعًا: مرحلـة الإ�ســـــراف الرتبــــ�ي

ويف	مطلـــع	عـــام	)1401هـ/1980م(	اختارين	�صعادة	مديـــر	التعليم	الأ�صتاذ	حممد	
�صـــامل	العطا�س	لأكـــون	م�صرًفا	تربويًّا	مقيًما	لأربع	ع�صـــرة	مدر�صة	يف	منطقة	بني	مالك/
جازان	لأقوم	بالإ�صراف	التام	عليها	ومتابعة	جميع	الأعمال	الإدارية	والتعليمية	فيها	نظرًا	
لبعدهـــا	عـــن	اإدارة	التعليم	وملا	كان	ي�صيع	بني	موظفيها	مـــن	ت�صيب	وعدم	ان�صباط؛	حيث	
اأقمـــت	يف	قريـــة	نعامة	من	قرى	بني	مالك	قرب	الداير	وهـــي	منطقة	جبلية	ل	يوجد	فيها	
طرق	معبدة	وطرقها	وعرة	جًدا	ولي�س	فيها	كهرباء	ول	ماء	ول	كثري	من	متطلبات	احلياة،	
وكانـــت	وزارة	املعـــارف	ت�صنفهـــا	من	املناطـــق	النائية	وت�صـــرف	ملوظفيها	مـــن	املعلمني	
والعمال	عالوة	جبلية	تقدر	بـ	)75%(	من	الرواتب،	ومتنح	جلميع	طالبها	مكافاآت	�صهرية	
تقـــدر	بـ	)150(	رياًل	لكل	طالـــب،	وكانت	الوزارة	ت�صرف	للطـــالب	وجبات	يومية	معلبة	
كانت	ت�صل	اإىل	بع�س	تلك	املدار�س	بال�صيارات	واإىل	بع�صها	الآخر	على	ظهور	الدواب)2(.	
ونظـــًرا	لقربي	من	تلك	املدار�س،	ورغبة	منـــي	يف	حتقيق	اأمل	اإدارة	التعليم	والثقة	الغالية	
التـــي	منحتها	)اإذ	كنت	م�صوؤوًل	عـــن	مهمة	الإ�صراف	الرتبوي	الإداري	والتعليمي،	وتدقيق	
نتائـــج	طالب	تلـــك	املدار�س،	والإ�صراف	علـــى	�صرف	مكافاآت	الطـــالب	ورواتب	املعلمني	
والإداريـــني،	والإ�صـــراف	على	�صرف	جـــوازات	�صفـــر	الأ�صاتذة	الأجانـــب	يف	نهاية	العام	
الدرا�صـــي	والإ�صراف	على	تاأمـــني	الأثاث	وكتب	املكتبات	املدر�صيـــة...	وغريها	من	املهام	
املوكلـــة	اإيل(	فقد	�صمت	حتت	اإ�صرايف	خالل	ال�صنتني	التاليتني	كثري	من	مدار�س	املناطق	

		حبذا	اأن	تكتب	لنا	عن	هوؤلء	الإعالم،	مع	ذكر	دورهم	يف	احلياة	العلمية	والثقافية	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	 	)1(
ب�صكل	عام،	ومنطقة	اجلنوب	ب�صكل	خا�س.	كما	كان	لنادي	جازان	اآثار	اإيجابية	على	منطقة	جازان،	فاأرجو	اأن	
تر�صد	لنا	�صيئًا	من	تلك	الآثار،	واأنت	اأي�صًا	ع�صت	يف	منطقة	جازان	�صنوات	عديدة	فاأرجو	اأن	تر�صد	لنا	�صورًا	

من	تاريخها	احل�صاري	الجتماعي	والقت�صادي	والثقايف	الذي	عا�صرته	وعرفته	)ابن	جري�س(.
	لقـــد	زرت	منطقة	فيفا	وبني	مالك	قبل	)20(	عامـــًا،	واأ�صبحت	بالد	متمدنة	يف	طرقها،	ومتاجرها،	وعمائرها،	 	)2(
وانت�صـــر	التعليـــم	يف	ربوعها،	و�صار	مـــن	اأبنائها	وبناتها	من	يحمـــل	درجات	عالية.	واأنت	يـــا	دكتور	حممود	تذكر	
تاريخهـــا	قبل	اأربعني	عامًا،	وقراأت	للرحالة	الإجنليزي	فلبي	الذي	زارها	يف	منت�صف	القرن	)14هـ/20م(	وذكر	
�صورًا	من	جغرافيتها	وتركيبة	�صكانها	الب�صرية.	واآمل	منك	اأن	تدون	لنا	مذكرة	تف�صيلية	عن	تاريخ	وحياة	النا�س	

يوم	كنت	تعي�س	بينهم،	واعلم	اأمنا	�صوف	تدونه	�صيكون	جديدًا،	ول	يعرفه	معظم	النا�س	)ابن	جري�س(.	
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املجـــاورة	حتى	�صرت	م�صوؤوًل	عن	خم�س	و�صتني	مدر�صـــة	بعد	ثالث	�صنوات	يف	بني	مالك	
وفيفـــا	وجبال	احل�صـــر	واآل	تليد	)الربوعة(،	وهـــي	من	املناطق	امل�صنفـــة	�صمن	املناطق	

النائية	التي	ت�صرف	لها	عالوة	جبلية	25%	و	75%	و	100%	و	%150)1(.		
وعندما	اأغلقـــت	وزارة	املعارف	معاهد	املعلمني	املتو�صطة	يف	تلك	املرحلة	نظًرا	لبدء	
مرحلـــة	الكليـــات	املتو�صطة	لإعـــداد	املعلمني،	وملـــا	كان	جميع	معلمي	تلـــك	املدار�س	التي	
اأ�صـــرف	عليهـــا	من	املدر�صني	الأجانـــب	اأو	من	املدر�صني	الوطنيني	مـــن	اأبناء	مدن	جازان	
البعيـــدة	عن	املنطقة	وحاجـــة	جميع	املعلمني	اإىل	التغيب	عن	الدوام	لأ�صباب	اجتماعية	اأو	
غريهـــا	من	الأ�صباب	�صـــواء	اأكانت	مقنعة	اأو	غري	مقنعة	فقـــد	اقرتحت	على	�صعادة	مدير	
تعليم	جازان	فتح	�صف	معهد	معلمني	يف	بلدة	الداير	لتاأهيل	اأبناء	املنطقة	للتعليم	واإدارة	
مدار�س	بلدانهم	اأو	البلدان	القريبة	من	قراهم؛	فما	كان	من	معايل	وزير	املعارف	الدكتور	
عبـــد	العزيز	اخلويطر	اإل	اأن	ا�صتجاب	لقرتاح	�صعادة	مدير	تعليم	جازان	الأ�صتاذ	حممد	
�صامل	العطا�س	ومت	افتتاح	�صف	ملعهد	معلمني	ثانوي	يف	مدر�صة	الداير	املتو�صطة	والثانوية	
ومت	قبول	عدد	من	حملة	ال�صهادة	املتو�صطة	الذين	تخرجوا	بعد	ثالث	�صنوات	وكانوا	نواة	
للمدر�صـــني	من	اأبناء	تلك	القرى	الذين	ت�صلمـــوا	اإدارة	مدار�صها	و�صبطوا	العمل	فيها)2(.
وملـــا	كانت	هـــذه	املدار�س	متباعدة	ول�صعوبة	املوا�صالت	فيما	بينهـــا	فقد	كنا	نبداأ	رحلتنا	
لزيارتهـــا	قبـــل	�صالة	الفجر	اأحياًنا	وكنـــا	نوقف	ال�صيارة	التي	تقلنـــا	يف	اآخر	نقطة	ميكن	
اأن	ت�صـــل	اإليها	ال�صيارة	ثم	نتابع	الطريق	�صـــرًيا	على	الأقدام	وت�صتغرق		رحلتنا	من	ثالث	
اإىل	�صـــت	�صاعات	م�صًيا	على	الأقدام	لو�صول	املدر�صـــة	املق�صودة،	وكان	يرافقني	يف	تلك	
الزيارات	�صائق	خم�ص�س	من	اأبناء	املنطقة	وهو	موظف	لدى	اإدارة	التعليم،	ودليل	ليدلنا	
على	الطرق	من	اأبناء	املنطقة،	ويف	بع�س	احلالت	كان	يرافقني	م�صاعدي	الأ�صتاذ	ح�صني	
جابر	املالكي	الذي	كانت	ظروفه	الجتماعية	ل	متكنه	من	ال�صتمرار	يف	اجلولت)3(.	

		هـــذه	املعلومة	القيمة	التي	ذكـــرت	ل	تعفيك	من	كتابة	ما	�صهدته	وعا�صرته	يف	تلك	البالد،	واأنا	متاأكد	اأنك	 	)1(
تعرف	ال�صيء	الكثري	عن	حياة	النا�س	الجتماعية،	والقت�صادية،	والثقافية	والتعليمية.	فاأرجوك	اأن	ل	تبخل	

علينا	مبا	تذكره،	دونه	حتى	نن�صره	لأجيالنا	احلا�صرة	من	الأبناء	والأحفاد	)ابن	جري�س(.
		�صارت	بالد	فيفا	وبني	مالك	اليوم	متطورة	يف	�صتى	ميادين	احلياة،	ولو	زرتها	اليوم	يا	دكتور	حممود	�صوف	 	)2(
جتدها	تغريت	وتطورت	كثريًا،	والواجب	عليك	– وفقك	اهلل	– اأن	تر�صد	تاريخها	احل�صاري	كما	عا�صرته	

و�صاهدته،	واإن	فعلت	ذلك	فاإنك	�صوف	ت�صدي	لنا	معا�صر	الباحثني	ف�صاًل	كبريًا	)ابن	جري�س(.
		�صعوبـــة	املوا�صـــالت	و�صظف	العي�س	يف	عمـــوم	مناطق	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعوديـــة	كان	�صائدًا	يف	كل	 	)3(
مـــكان،	وهناك	الكثـــري	من	الوثائق	غري	املن�صـــورة	والروايات	التـــي	تتعلق	بهذا	اجلانـــب،	وناأمل	من	طالب	
الدرا�صات	العليا	يف	اأق�صام	التاريخ	باململكة	العربية	ال�صعودية	اأن	يدر�صوا	مثل	هذه	املو�صوعات	املهمة،	التي	

تعك�س	�صفحات	من	تاريخ	هذه	الأوطان	اجلنوبية	ال�صعودية	)ابن	جري�س(.
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وقـــد	اتبعـــت	بناء	علـــى	توجيه	�صعـــادة	مديـــر	التعليم	اأ�صلـــوب	الجتماعـــات	العامة	
والجتماعات	التدريبية	ملديري	تلك	املدار�س	وبع�س	مدر�صيها؛	اإذ	كنت	اأعقد	اجتماعات	
ملديـــري	املدار�س	يف	مدر�صة	الدايـــر	حلل	م�صكالتهم	ومتابعة	متطلبـــات	مدار�صهم،	كما	
كنـــت	اأعقـــد	اجتماعات	تدريبية	ملعلمـــي	ال�صفوف	الأولية،	ومدر�صـــي	الإمالء،	ومدر�صي	
التعبري،	ومدر�صي	الريا�صيات،	ومدر�صـــي	العلوم	لتوحيد	طرائق	التدري�س	ونقل	املعلومات	
وتبـــادل	اخلـــربات	فيمـــا	بينهم؛	حتـــى	تغريت	ال�صـــورة	الذهنيـــة	عن	و�صع	تلـــك	املدار�س	
وتوا�صلهـــا	الدائـــم	مع	امل�صوؤولـــني	يف	اإدارة	التعليم؛	حيث	كنت	األتقي	�صعـــادة	مدير	التعليم	
حممد	�صامل	العطا�س	كل	اأ�صبوعني	اأو	ثالثة	للتفاهم	حول	متطلبات	تلك	املدار�س	واأ�صاليب	
تطوير	وجتويد	الأداء	فيها	بناء	على	توجيهاته	ومرئياته	املنطلقة	من	التفهم	الواعي	لواقعها	
وظـــروف	العاملني	فيها)1(.	ويف	تلـــك	املرحلة	�صاركت	يف	اجتماع	م�صـــريف	اللغة	العربية	يف	
املنطقـــة	اجلنوبية	الـــذي	عقد	يف	مدينة	جنـــران	مبتابعة	مبا�صرة	من	�صعـــادة	مدير	تعليم	
جنـــران	الأ�صتاذ	عبد	العزيـــز	العيا�صي	ومب�صاركة	م�صريف	اللغـــة	العربية	بالوزارة	الدكتور	
عبد	اهلل	ال�صالل	والأ�صتاذ	حممد	الري�س	حيث	ج�صد	املجتمعون	م�صكالت	و�صعوبات	تعليم	
اللغة	العربية	واأو�صوا	بعدد	من	التو�صيات	لعل	من	اأهمها	�صرورة	وجود	كتب	مقررة	لتعليم	
الإمـــالء	يف	التعليـــم	العـــام؛	وكان	املعلمون	يف	الغالـــب	يدر�صون	مادة	الإمـــالء	دون	تدري�س	
للق�صايـــا	الإمالئيـــة	بل	اجتهادات	واإمالء	قطـــع	من	كتب	القراءة	واملطالعـــة	اأو	غريها	من	
الكتـــب	املدر�صيـــة	دون	�صابط،	وعر�صـــت	يف	الجتماع	خطة	تطوير	لتدري�ـــس	مادة	التعبري	
كنـــت	قـــد	اطلعت	عليها	يف	مقـــررات	مدار�س	وكالة	الالجئني	التابعة	لـــالأمم	املتحدة		التي	
كانت	تتبع	يف	معاهد	املعلمني	بالوكالة	يف	الأردن؛	وبداأ	اإ�صراف	اللغة	العربية	بالوزارة	يعمم	
الت�صورات	املنا�صبة	لتعليم	التعبري	ال�صفهي	والكتابي	يف	مراحل	التعليم	العام	يف	اململكة)2(.	

عا�سرًا: مرحلـة كليــات املعلميـــن يف جازان:
يف	عـــام	)1401هــــ/1981م(	ح�صلـــت	على	الدكتـــوراه	يف	اللغة	العربيـــة	مع	مرتبة	
ال�صرف	الأوىل	من	كلية	اللغة	العربية	بالأزهر	ال�صريف	بالقاهرة،	ويف	العام	نف�صه	فتحت	

		اأ�صكـــرك	يـــا	دكتـــور	حممود	على	هذا	ال�صـــرد،	واأرجو	اأن	تتجنـــب	احلديث	عن	نف�صك،	واآمـــل	اأن	تكتب	لنا	 	)1(
تف�صيالت	عن	م�صرية	احلياة	التعليمية	والجتماعية	والقت�صادية	يف	منطقة	فيفا	وبني	مالك	اأيام	اإقامتك	

فيها	)ابن	جري�س(.
		اأكـــرر	ما	ذكرته	�صابقـــًا،	نحن	يا	دكتور	حممود	نتطلع	اإىل	اأن	تكتب	لنا	عن	احلراك	الذي	يعي�صه	النا�س	يف	 	)2(
�صتـــى	املجـــالت	يوم	كنت	تعي�س	يف	منطقة	جازان،	من	�صبيـــا	اإىل	جازان	اإىل	فيفا	وبني	مالك،	فاأرجوك	اأن	
تدون	لنا	با�صهاب	�صتى	مناحي	احلياة	يف	هذه	البالد	كما	�صاهدتها	وعرفتها	وعا�صرتها	)ابن	جري�س(.
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الكلية	املتو�صطة	بجازان	فتقدمت	بطلب	نقلي	اإىل	الكلية	املتو�صطة	)وهي	كلية	تتبع	لوزارة	
املعـــارف	ومتنح	درجة	دبلوم	الكليات	املتو�صطة	خلريجيها	بعـــد	درا�صتهم	ملدة	�صنتني	بعد	
الثانويـــة	العامـــة(	وكان	مقرهـــا	يف	مبنى	�صغري	بجـــوار	ثانوية	معاذ	بن	جبـــل	بجازان	يف	
مدينـــة	جازان،	ويف	عـــام	)1403هـ/1983م(	مت	نقلهـــا	اإىل	مبناها	الر�صمـــي	الوا�صع	يف	
مدينـــة	اأبـــو	عري�س	علـــى	م�صافة	ثالثني	كيلو	مرًتا	مـــن	مدينة	جـــازان)1(.	ويف	نهاية	العام	
الدرا�صـــي	�صدر	قرار	وزارة	املعـــارف	بنقلي	من	اإدارة	تعليم	جازان	للعمل	اأ�صتاًذا	م�صاعّدا	
يف	كليـــة	املعلمني	يف	جـــازان،	وبعد	مبا�صرتي	العمـــل	ب�صهرين	يف	الكليـــة	مت	تعييني	رئي�ًصا	
لق�صم	اللغة	العربية	فيها.	ونظًرا	ل�صعوري	مب�صكلة	تدري�س	الإمالء	يف	مراحل	التعليم	العام	
من	خالل	عملي	ال�صابق	يف	الإ�صراف	الرتبوي؛	فقد	انتهزت	فر�صة	تدري�س	مادة	التحرير	
العربـــي	يف	الكليـــة	املتو�صطة	لأبـــداأ	يف	تاأليف	كتاب	)املر�صد	يف	الإمـــالء(	الذي	�صدر	عن	
مكتبـــة	الأديـــب	ل�صاحبها	ال�صاعر	والأديب	عبد	الرحمن	الع�صمـــاوي	بالريا�س،	ثم	اأتبعته	
بتاأليف	كتابـــي	)الق�صايا	الإمالئية	وطرائق	تدري�صها	يف	املرحلة	البتدائية(	الذي	ن�صرته	
دار	ج	املعـــراج	بالريا�س	والذي	تلقفته	اأيدي	املعلمني	واملعلمات	يف	كثري	من	الدول	العربية	
وغريهـــا	للحاجـــة	امللحة	يف	ذلك	الوقـــت،	وا�صتمر	اعتمادهم	على	ذلـــك	الكتاب	يف	بع�س	
مدار�س	التعليم	العام	باململكة	اإىل	اأن	�صدرت	مناهج	وكتب	الإمالء	يف	التعليم	العام	وكان	
كتاب	)الق�صايا	الإمالئية	وطرائق	تدري�صها	يف	املرحلة	البتدائية(	اأحد	مراجعها)2(.	

حادي ع�سر : فـي ع�ســــــري:
يف	نهايـــة	العام	الدرا�صي	)1411-1412هـ/91-1992م(	مت	نقلي	اإىل	كلية	املعلمني	
يف	اأبهـــا	التـــي	كان	عميدهـــا	الأ�صتاذ	غـــرم	اهلل	الغامدي	ثم	مـــا	لبث	اأن	ت�صلـــم	عمادتها	
الدكتـــور	�صالـــح	بن	علي	اأبو	عـــراد	الذي	�صهدت	الكليـــة	يف	فرتة	عمادتـــه	قفزات	نوعية	
ا	وكانت	 ـــا	كان	لفًتا	للنظر	اإذ	بداأت	الكلية	يف	تنظيم	معار�ـــس	الكتب	�صنويًّ وحـــراًكا	علميًّ
ت�صتقطـــب	كربيات	دور	الن�صر	العربية	يف	فرتة	كان	املجتمع	متعط�ًصا	لقتناء	الكتب	بكافة	
التخ�ص�صات	والأ�صرطة	العلميـــة	يف	كافة	املجالت،	وجت�صد	حر�صه	على	اإتاحة	الفر�صة	

		اأرجـــو	اأن	نـــرى	من	موؤرخي	منطقة	جازان	من	يكتب	لنا	تاريخ	هذه	الكلية	منُذ	ن�صاأتها	حتىقفلها	وان�صمام	 	)1(
اأع�صاء	هيئة	تدري�صها	اإىل	جامعة	جازان،	واإذا	ا�صتطعت	يا	دكتور	حممود	اأن	تكتب	لنا	�صيئًا	من	تاريخ	هذه	

الكلية	فجزاك	اهلل	كل	خري	)ابن	جري�س(.
		يـــا	دكتـــور	حممـــود	زادك	اهلل	من	ف�صله	وكرمـــه،	لكن	اأرجو	عـــدم	احلديث	عن	نف�صـــك،	وتدوين	�صريتك	 	)2(
الذاتيـــة،	لأننا	اأدرجنا	�صرية	خمت�صـــرة	ل�صخ�صك	يف	بداية	هذا	املبحث،	ولكن	اأرجو	اأن	تدون	لنا	معلومات	
جديـــدة	عن	تاريخ	كليـــة	املعلمني	يف	جازان	واأثرها	على	احليـــاة	العلمية	والتعليميـــة	والثقافية	والفكرية	يف	

املنطقة	اجلازانية	)ابن	جري�س(.
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ملن�صوبي	الكلية	لتبادل	اخلربات	ونقل	املعلومات	مع	الكليات	املناظرة	واملوؤ�ص�صات	الرتبوية	
والثقافيـــة	املتعـــددة؛	اإذ	تبادل	من�صوبـــو	الكلية	الزيارات	مع	كليـــة	املعلمني	يف	جازان	ويف	
بي�صة	ويف	الطائف	ويف	الريا�س...	وغريها	من	الكليات،	ونظمت	الكلية	عدًدا	من	الأن�صطة	
والربامـــج	بالتعاون	مع	نادي	اأبها	الأدبي	ونادي	جازان	الأدبي	وكليات	جامعة	امللك	�صعود	
وكليـــة	اللغة	العربيـــة	وكلية	ال�صريعة	يف	اأبهـــا	اللتني	كانتا	تابعتـــني	جلامعة	الإمام	حممد	
بـــن	�صعود	الإ�صالمية)1(.	و�صارك	من�صوبـــو	الكلية	يف	الن�صر	يف	جملة	بيادر	التي	ي�صدرها	
النادي	و�صارك	عدد	كبري	منهم	يف	الأن�صطة	املنربية	تقدمًيا	وبحًثا	وحتكيما	يف	امل�صابقات	
ال�صعريـــة	والق�ص�صية	وحتكيم	اإ�صدارات	النادي.	وكان	التعاون	متميًزا	مع	اإدارة	التعليم	
يف	ع�صـــري	اإذ	كان	طالب	الكلية	ميار�صون	التدريب	امليـــداين	يف	مدار�صها	وحتت	اإ�صراف	
م�صـــرتك	بني	اأ�صاتـــذة	طرائق	التدري�س	بالكليـــة	ومدر�صي	املدار�ـــس.	و�صاركت	الكلية	يف	
اأن�صطـــة	وبرامج	جتربة	�صاحب	ال�صمـــو	امللكي	الأمري	خالد	الفي�صل	)اأمري	منطقة	ع�صري	

�صابًقا(	يف	تعليم	اللغة	العربية	يف	مدر�صة	اأبها	النموذجية)2(.	
وكان	من	اأبرز	اأع�صاء	النادي	الأدبي	باأبها	اإىل	جانب	رئي�صه	الأ�صبق	الأ�صتاذ	حممد	
د	اأ.د.	عبد	اهلل	اأبو	داه�س	)رئي�س	حترير	جملة	بيادر(	و	اأ.د.	غيثان	بن	جري�س،	 ابن	حميرِّ
و	اأ.د.	اإ�صماعيـــل	الب�صـــري	)عميد	كلية	اللغة	العربية	باأبهـــا	�صابقا	ومدير	جامعة	اجلوف	
ـــا(	و	اأ.د.	�صالح	بن	زياد	الغامدي	و	د.	�صالح	الغامدي	و	د.	اأحمد	مريع،	و	د.	�صالح	 حاليًّ
د،	و	د.	اأحمد	املـــزاح،	و	د.	حممد	احلفظي،	 اأبـــو	عـــراد،	و	د.	عبد	اهلل	بن	حممد	بن	حميرِّ
وال�صاعـــر	اإبراهيم	م�صواح،	والأديب	ال�صاعر	علـــي	بن	احل�صن	احلفظي،	والأديب	حممد	
ابن	عبد	الرحمن	احلفظي...	وغريهم)3(.	وملا	توىل	عمادة	الكلية	الدكتور	فهيد	ال�صبيعي	

		اأرجوك	يا	دكتور	حممود	اأن	تكتب	ما	تعرفه	عن	هذه	الكليات	يف	منطقة	ع�صري،	ونحن	بحاجة	اإىل	اأن	نر�صد	 	)1(
تاريخها	بالتف�صيل	يف	بحوث	ودرا�صات	علمية	)ابن	جري�س(.

		ذكـــرت	يا	دكتور	حممود	حماور	عديـــدة	عن	كليات	التعليم	العايل	والعام	واإدارة	التعليم	يف	منطقة	ع�صري،	 	)2(
وجملـــة	بيادر،	ونـــادي	اأبها	الأدبي،	وبع�س	الأعالم.	وكل	هذه	املو�صوعـــات	ت�صتحق	اأن	يفرد	لكل	حمور	كتب	
وبحـــوث	ودرا�صات	عديـــدة.	واأطلب	من	اأخي	الدكتور	حممـــود	�صاكر	�صعيد	اأن	يكتب	مـــن	الذاكرة	مايعرفه	
عـــن	هذه	امليادين،	واأنـــا	متاأكد	اأن	يف	جعتبك	ال�صيء	الكثري،	وامل�صاركة	املطلوبة	تكون	من	خمزون	الذاكرة،	
تكتبها	على	�صجيتك	كما	فعلت	يف	هذه	الذكريات	التي	نن�صرها	يف	هذا	املجلد	)اخلام�س	ع�صر(	من	�صل�صلة	

كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(.	)ابن	جري�س(.
يـــا	دكتـــور	حممـــود	ذكرت	بع�س	اأع�صـــاء	النادي	الأدبـــي	الذين	عا�صرتهـــم،	لكن	تاريخ	النـــادي	قدمي	منذ	 	)3(
نهايـــة	القرن	)14هـ/20م(،	وله	ا�صهامات	كبرية	ت�صتحق	التدويـــن،	وناأمل	اأن	نرى	اأحد	طالبنا	يف	برنامج	
الدرا�صـــات	العليا	بق�صـــم	التاريخ	يف	جامعة	امللك	خالـــد	يتخذ	من	هذه	املدر�صة	الثقافيـــة	عنوانًا	لطروحة	

درجة	املاج�صتري	اأو	الدكتوراه	)ابن	جري�س(.		
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اأكمـــل	امل�صرية	ومّنـــى	عالقة	الكلية	بالكليـــات	واملوؤ�ص�صات	ذات	الهتمـــام	امل�صرتك	حيث	
ا�صتقبلـــت	الكليـــة	معايل	وزير	املعـــارف	الدكتور	حممد	بن	اأحمد	الر�صيـــد	والوفد	الرفيع	
الـــذي	كان	يرافقه	مـــن	من�صوبي	الإدارة	العامـــة	لكليات	املعلمني	ونظمـــت	الكلية	احتفاًل	
رائًعا	قدمه	طالب	الكلية	بح�صور	معاليه	و�صحبه	الكرام.	وملا	توىل	عمادة	الكلية	الدكتور	
عبد	الرحمن	ف�صّيل	برز	اأثر	ثقافته	وتخ�ص�صه	يف	علوم	احلا�صوب	يف	عمله	يف	الكلية	اإذ	
ا	على	اأتـمتة	العمل	يف	الكلية	 كان	مـــن	الأوائل	الذين	ات�صلوا	بعلم	احلا�صوب	فكان	حري�صً
وي�صـــر	كثرًيا	من	الأعمال	الإدارية	فيها.		ومن	اأبرز	الأعمال	التطويرية	التي	حر�س	عليها	
معايل	الدكتور	حممد	بن	اأحمد	الر�صيد	الذي	كان	وزيًرا	للمعارف	يف	تلك	املرحلة	توجيه	
معاليـــه	بتنظيم	اجتماعات	روؤ�صاء	الأق�صام	املتناظرة	يف	كليات	املعلمني	حيث	�صاركت	يف	
اجتماعـــات	روؤ�صاء	اأق�صام	اللغـــة	العربية	يف	كليات	املعلمني	التي	كانت	تهدف	فيما	تهدف	
اإىل	توحيد	الإجراءات	يف	الكليات،	ونقل	اخلربات)1(،	وتبادل	املعلومات،	اإىل	جانب	و�صع	
الت�صورات	التطويريـــة	للكليات	انطالقـًا	من	مرئيات	امل�صوؤولني	يف	امليدان،	ومبا	يتنا�صب	

مع	حتديات	الع�صر	ومتطلبات	امل�صتقبل	كما	يراها	املمار�صون	يف	امليدان.	
وعندمـــا	مت	�صم	فرع	جامعة	امللك	�صعـــود	والكليات	التي	كانت	فروًعا	لكليات	جامعة	
الإمـــام	حممد	بن	�صعـــود	يف	جامعة	امللك	خالد	تزايد	التعاون	بني	اجلامعة	وكلية	املعلمني	
باأبها	اإىل	اأن	مت	موؤخًرا	�صم	كلية	املعلمني	اإىل	كلية	الرتبية	يف	جامعة	امللك	خالد	وتوىل	عدد	
مـــن	من�صوبي	كلية	املعلمني	باأبها	�صابًقا	مراكـــز	قيادية	يف	جامعة	امللك	خالد	ومنهم	اأ.د.	
�صالـــح	اأبو	عراد	الذي	توىل	رئا�صة	حترير	جملة	مركز	البحوث	باجلامعة	والدكتور	اأحمد	
علـــي	مريع	عميد	كليـــة	املجتمع	يف	خمي�س	م�صيط	ورئي�س	النـــادي	الأدبي	باأبها،	والدكتور	
علي	مـــرزوق	والدكتور	عبد	الرحمن	املح�صني		وغريهم)2(.	ومـــن	املجال�س	الثقافية	التي	
كانـــت	تري	ال�صاحة	الثقافيـــة	يف	اأبها	جمل�س	�صاحب	ال�صمو	امللكي	الأمري	خالد	الفي�صل	
الـــذي	كانـــت	تنظم	فيـــه	جل�صة	اأ�صبوعيـــة	لتقدمي	حما�صـــرة	يح�صرها	عـــدد	من	مثقفي	

		يا	دكتور	حممود	ذكرت	ق�صايا	وجوانب	عديدة	يف	�صروحك	املذكورة	اأعاله،	واأرجو	اأن	تكتب	لنا	اأثر	واأهمية	 	)1(
كليـــة	املعلمـــني	يف	اأبها	علـــى	املجتمع	الع�صريي،	اأو	اأثر	كليـــات	التعليم	العايل	على	جنـــوب	البالد	ال�صعودية.	
فالتعليم	العايل	يف	اأبها	منذ	ن�صاأته	عا	)1396هـ/1976م(	له	اآثار	اإيجابية	على	جميع	مناطق	جنوب	اململكة	
العربية	ال�صعودية،	وهذا	املو�صوع	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	هيئة	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية	اأكادميية	)ابن	جري�س(.
ا�صكـــرك	يـــا	دكتور	حممود	�صاكـــر	�صعيد	فلقد	ذكرت	علـــى	�صفحات	هذه	الق�صة	واملذكـــرات	حماور	كثرية	 	)2(
ي�صتحق	بع�صها	اأن	تدر�س	يف	عدد	من	البحوث	العلمية	املوثقة،	واآمل	اأن	ياأتي	من	اأبناءجنوب	اململكة	العربية	

ال�صعودية	من	يتخذ	منها	لبنات	ل�صدار	درا�صات	علمية	مطولة	وموثقة	)ابن	جري�س(.			
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املنطقـــة	حيث	توجـــه	الأ�صئلـــة	وال�صتف�صارات	للمحا�صـــر	لإثراء	املو�صـــوع	وكان	�صاحب	
ال�صمـــو	امللكي	الأمري	خالد	الفي�صـــل	يح�صر	تلك	اجلل�صات	وي�صارك	يف	النقا�س	باإيجابية	
ومو�صوعيـــة	ترتجم	ثقافته	و�صعـــة	اطالعه	وهو	ال�صاعر	وامل�صـــارك	يف	الأن�صطة	الثقافية	
وهـــو	من	كان	يرعى	الأن�صطـــة	الثقافية	التي	كانـــت	تنظمها	املوؤ�ص�صـــات	الثقافية	يف	اأبها	
د	رئي�س	النادي	 وكان	ي�صـــرف	على	اإدارة	املجل�س	الثقايف	لالأمري	الأ�صتـــاذ	حممد	بن	حميرِّ
الأدبـــي	يف	ذلك	الوقـــت،	وكان	يل	�صرف	تقـــدمي	حما�صرة	يف	املجل�س	بعنـــوان	)املعاجم	
العربية،	تاريخها	ومدار�صها(،	وما	مركز	املفتاحة	اإل	خري	�صاهد	على	مل�صات	الأمري	خالد	
ومتابعاتـــه	وت�صجيعه	للفن	باأ�صكاله	واألوانه)1(.		ومن	الألوان	الأدبية	والثقافية	التي	ن�صاأت	
يف	اأبها	يف	تلك	املرحلة	ثقافة	ال�صالونات	الأدبية	وكان	اأولها	�صالون	اثنينية	اللواء	�صعيد	
اأبو	ملحة	الأ�صبوعي	الذي	كان	يجتمع	فيه	عدد	كبري	من	اأدباء	ومثقفي	املنطقة	وكان	يدير	
جل�صاته	الدكتور	جربيل	حممد	الب�صيلي	ع�صو	هيئة	التدري�س	يف	كلية	ال�صريعة	يف	حينه،	
واأحديـــة	احلازمي	للدكتور	حممد	بن	علي	احلازمي	ع�صو	هيئة	التدري�س	يف	جامعة	امللك	
خالد،	واثنينية	تنومة	الثقافية	التي	كان	ي�صرف	عليها	الدكتور	�صالح	بن	علي	اأبو	عراد	...	
وغريها	من	ال�صالونات	الأدبية	ذات	الأهداف	الأدبية	والثقافية	والجتماعية	الهادفة)2(.		
وبعد	اأكر	من	ن�صف	قرن	يف	جمال	التعليم	والإ�صراف	الرتبوي	فقد	تاأكد	يل	ما	يلي:	
)1(	اأن	الطـــالب	يحرتمون	املعلم	الـــذي	يحرتمهم	ويفيدهم	ويحر�ـــس	على	م�صلحتهم	
حتـــى	ولو	ق�صا	عليهـــم	اأحياًنا،	ول	يحرتمـــون	املعلم	الذي	يجاملهـــم	ويت�صاهل	معهم	على	
ح�صـــاب	املادة	العلمية	التـــي	يدر�صها.	)2(	اأنه	من	املهم	اأن	يحر�ـــس	املعلم	على	اأن	يكون	
علـــى	م�صافـــة	واحدة	من	جميع	الطـــالب	واأن	يعاملهم	جميًعا	كاأبنـــاء	اأو	اإخوة.	)3(	لي�س	
عيًبـــا	اأن	يتعلـــم	املعلم	من	طالبـــه؛	اإذ	جتد	كثرًيا	مـــن	املعلمني	املو�صوعيـــني	املتوا�صعني	
املن�صفـــني	يرددون	"اأف�صـــل	اأ�صاتذتي	هم	طالبـــي" اإذ	اإن	الطـــالب	املجدين	واجلادين	

		ق�صـــى	الأمري	خالـــد	الفي�صل	�صنوات	عديدة	اأمـــريًا	ملنطقة	ع�صري،	منذ	ت�صعينيـــات	القرن	)14هـ/20م(	 	)1(
حتـــى	ع�صرينيات	القـــرن	)15هـ/20م(،	وجـــرى	الكثري	من	ا�صالحـــات	التطور	والتمـــدن	يف	�صتى	مناحي	
احلياة	مبنطقة	ع�صري	)الإدارية	واملالية،	والجتماعية،	والقت�صادية،	والثقافية،	والتعليمية،	وال�صياحية(،	
وغريهـــا،	وهـــذه	الفرتة	يجـــب	اأن	تدر�س	يف	ع�صرات	الكتـــب	والبحوث،	والدور	منـــوط	بجامعة	امللك	خالد،	

ومراكز	بحوثها	واأ�صاتذتها	املوؤرخني	والباحثني	)ابن	جري�س(.
		اأكـــرر	قـــويل	يا	دكتـــور	حممود،	واأقول	غفر	اهلل	لنا	ولـــك،	نعم	ذكرت	نقاطًا	ومو�صوعـــات	مهمة	عا�صرتها	 	)2(
وعرفتهـــا	منطقـــة	ع�صري	ومناطق	اأخرى	يف	جنـــوب	اململكة،	ومعظمها	ت�صتحـــق	الدرا�صة	والتوثيق	يف	بحوث	
علمية	طويلة	وموثقة،	وناأمل	اأن	نرى	من	طالبنا	واأبنائنا	الباحثني	من	يتوىل	هذه	اجلوانب	بالدرا�صة	العلمية	

النافعة	واملفيدة	)ابن	جري�س(.
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يحفـــزون	املعلم	على	ح�صن	الإعداد	والتجويد	ويدفعونـــه	اإىل	التميز	والإجادة	ليكون	على	
م�صتـــوى	يليق	بطالبه	اجلادين	واملجديـــن)1(.	)4(	يفتخر	املعلم	ويعتز	عندما	يرى	بع�س	
طالبه	وقد	حققوا	اآمالهم	وتقلدوا	اأرقى	املنا�صب	اأو	كانوا	اأكفياء	يف	اأدائهم	العملي	مهما	
كانـــت	وظائفهم	اأو	الأجهزة	املهنيـــة	التي	ينتمون	اإليها)2(.	)5(	لي�س	املهم	يف	حياة	املعلم	
وجناحـــه	يف	مهمتـــه	ال�صهادة	التي	يحملها	يف	عيون	طالبه	بقـــدر	ما	يهمهم	من	اإخال�صه	
وجـــده	واجتهاده	وحر�صه	على	رفع	قدراته	ومهاراتـــه	التعليمية	با�صتمرار)3(.	)6(	جميل	
من	املعلم	اأن	يتابع	اأخبار	طالبه	ويتفقد	اأحوالهم	وحاجاتهم	ويتوا�صل	معهم	ومع	اأوليائهم	
حلـــل	م�صكالتهـــم	– اإن	وجدت	– وتوجيـــه	م�صريتهم	التعليمية	اإذا	كانـــوا	هم	اأو	اأ�صرهم	
بحاجـــة	اإىل	م�صاعدتـــه	اأو	ن�صحه	واإر�صاده	لهم)4(.	)7(	جميـــل	ورائع	اأن	يتذكر	املعلمون	
اأن	التعليـــم	ر�صالة	الأنبياء	والر�صل	فيكونوا	ورثـــة	الأنبياء	يف	توا�صعهم	وعلمهم	واأ�صاليب	
تعليمهـــم	ومراعاة	الفـــروق	الفردية	بني	املخاطبـــني.		)8(	اإن	املعلمني	اجلادين	يدركون	
اأن	طـــول	عدد	�صنوات	اخلـــربة	ل	تعني	�صيًئا	اإذا	مل	يحر�س	املعلـــم	على	جتديد	معلوماته	
ومتابعـــة	م�صتجدات	التعليم	والإعداد	الدائم	للتدري�س؛	فقد	قال	معلم:	"اأنا	ل�صت	بحاجة	
اإىل	اإعداد	درو�صي	با�صتمرار	لأن	لدي	خربة	ع�صر	�صنوات	يف	تدري�س	املادة	نف�صها" فقيل	
لـــه:	"لي�س	لديك	خربة	ع�صر	�صنوات	مـــا	دمت	ل	تعد	درو�صك	با�صتمرار،	واإمنا	هي	خربة	
�صنـــة	واحدة،	وكررتها	ع�صر	مرات")5(.	)9(	اإن	التاأثري	املادي	واملعنوي	للمعلم	بطالبه	ل	
يقـــارن	بغريه	من	التاأثريات؛	اإذ	ي�صتطيـــع	املعلم	اأن	يكون	حمفًزا	ودافًعا	وموؤثًرا	يف	طالبه	
ا	 ا	وحري�صً اإذا	كان	ناجًحـــا،	فيمـــا	يكون	مثبًطا	وموؤثـــًرا	تاأثرًيا	�صلبًيا	اإذا	مل	يكـــن	خمل�صً
علـــى	تقـــدم	طالبـــه	ومتيزهـــم.	)10(	اإن	من	اأهـــم	مهـــارات	التعليم	اإىل	جانـــب	مهارة	
ا�صتخـــدام	الو�صائل	التعليمية،	واإثارة	دافعيـــة	الطالب	للتعلم	وحفزهم	وت�صجيعهم	عليه،	
التنويـــع	يف	اإ�صرتاتيجيـــات	التعليم،	وت�صجيع	الطـــالب	على	املناق�صة	وتعزيـــز	اإجاباتهم،	

�صكرا	هلل	لك	يادكتور	حممود	على	هذا	الر�صد	التاريخي	.	)ابن	جري�س(	. 	)1(
	هـــذا	واهلل	احلقيقـــة	التـــي	اأ�صعر	بها	عندما	اأرى	طالبـــي	�صاروا	يف	مراكز	قيادة	واإداريـــة	وعلمية	وتعليمية	 	)2(

واقت�صادية	واجتماعية	عالية	)ابن	جري�س(.		
		هـــذه	ال�صفـــات	التي	ترفع	درجات	املعلم	عند	خالقه	ثم	عند	النا�س	من	طالبه	وجمتمعاته،	ون�صاأل	اهلل	اأن	 	)3(

ي�صخرنا	لفعل	اخلري	يف	كل	اأعمالنا	واأقوالنا،	واأن	يجعلنا	من	عباده	املتقني	ال�صاحلني	)ابن	جري�س(.
		من	يفعل	ذلك	فهو	اإن�صان	وا�صتاذ	مثايل،	وقليل	الذين	يعملون	ذلك	يف	زمننا	احلا�صر	)ابن	جري�س(. 	)4(

		هذه	احلقيقة،	وقد	�صاهدت	الكثري	من	اأ�صاتذة	التعليم	العام	اأو	العايل،	ولهم	خربات	زمنية	طويلة،	لكنهم	 	)5(
خاويـــن	فلم	يطوروا	اأنف�صهم	تعليميًا،	واإمنا	يرددون	على	طالبهم	ما	در�صوه	وتعلموا	يف	ال�صنوات	الأوىل	من	

حياتهم	العملية	)ابن	جري�س(.
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وربـــط	اأهداف	التدري�س	بواقع	حياة	الطالب	وحاجاتهم	الذهنية	والنف�صية،	وتقبل	اأ�صئلة	
الطـــالب	ومناق�صاتهم	بطريقة	منطقية	وم�صجعة	با�صتخدام	عبارات	التعزيز	والدافعية،	
مـــع	احلر�س	على	عدم	اإحـــراج	الطالب	املخطئ	اأمام	زمالئه	بـــل	احلر�س	على	ت�صجيعه	
واإعطائـــه	الدافـــع	لالإجابة	ال�صحيحة	اأو	املناق�صة	املو�صوعيـــة	يف	املرات	القادمة.	)11(	
مـــن	املهم	اأن	ُيّعـــود	املعلم	طالبه	ويحثهم	علـــى	التعليم	التعـــاوين،	والتعلم	اجلماعي	اإىل	
جانب	التعلم	الذاتي	واكت�صاب	عادات	ومهارات	التعلم	والقدرة	على	التغلب	على	م�صكالت	

و�صعوبات	التعلم	– اإن	وجدت)1(.	
واأخـــرًيا	اأوؤكد	اأن	علـــى	املعلمني	جميًعا	اأن	يح�صنوا	خماطبـــة	اأبنائهم	الطالب	باللغة	
العربية	ال�صليمة	واأن	يعودوهم	على	التحدث	والكتابة	باللغة	العربية	لتحقيق	الأمن	اللغوي	
الـــذي	يعني	توفري	الو�صائل	والإمكانات	املتاحة	التي	حتفظ	للغتنا	العربية	مكانتها،	وتعيد	
اإليهـــا	األقهـــا	الذي	كانت	عليـــه	يف	ع�صور	تقدمهـــا	وازدهارها،	وتعمل	علـــى	اإعادتها	اإىل	
الواجهـــة	مـــن	خالل	جهود	حقيقية	م�صرتكـــة؛	وبخا�صة	بعد	تعـــدد	التحديات	التي	تواجه	
لغتنـــا	العربية	يف	ع�صر	العوملة	وما	واكبه	من	تطـــورات	يف	و�صائل	التوا�صل	والت�صال)2(.	

واهلل	ويل	التوفيق،	حممود	�صاكر	)1439/10/24هـ	املوافق	24/يونيو/2018م(.

اأ�صكـــرك	يـــا	دكتور	حممـــود	�صاكر	�صعيد	على	هـــذه	اخلال�صات	الرتبوية	التي	جاءت	مـــن	رجل	تربوي	له	يف	 	)1(
ميـــدان	العلـــم	والتعليم	واملعرفة	اأكر	مـــن	خم�صني	عامًا،	ونتطلع	اأن	تزودنا	– بـــارك	اهلل	فيك-	مبا	عرفت	
وت�صتطيع	عن	تاريخ	املجتمع	اجلنوبي	ال�صعودي	يف	�صتى	مناحي	احلياة،	واأرجو	اأن	يلقى	هذا	الطلب	ا�صتجابة	

عندك	واهلل	يرعاك	)ابن	جري�س(.
اأرجو	اأن	يجد	هذا	النداء	اآذانًا	�صاغية	من	موؤ�ص�صا�صتنا	التعليمية	والثقافية	والفكرية	والعاملني	فيها،	ومن	 	)2(
يطلـــع	على	جهـــود	طالباتنا	وطالبنا	يف	التعليم	العام	والعايل	اليوم	فاإنـــه	�صوف	يالحظ	تدين	م�صتوى	اللغة	
العربيـــة،	وعلنيا	جميعـــًا	م�صئولية	الرتقاء	بها،	لأنهـــا	لغة	القراآن،	وهويتنا	التي	قامـــت	بها	وعليها	ح�صارة	

اأمتنا	العربية	والإ�صالمية	)ابن	جري�س(.
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رابعًا: من الذكريات وامل�ساهدات عن التعليم العايل يف منطقة ع�سري )1398- 

1429هـ/1978-2008م(. بقلم اأ.د. �سالح بن علي اأب�عراد ال�سهري. )1(

ال�سفحةامل��س�عم
378مدخلاأوًل:

379ذكريات وم�ساهدات )1398-1409هـ/1978-1989م(.ثانيًا: 
379اأ-بداية امل�س�ار.

380ب-كلية الرتبية للبنني باأبها.
386جـ- الكلية املت��سطة لإعداد املعلمني يف اأبها.

393كلية املعلمني يف اأبها )1409-1429هـ/1989-2008م(.ثالثًا:
408خال�سة الق�ل.رابعًا:

408بع�س امل�سادر واملراجع.خام�سًا:
اأوًل: مدخل:

احلمـــد	هلل	وحـــده،	وال�صـــالة	وال�صالم	على	من	ل	نبـــي	بعده،	اأما	بعـــد:		فما	اأجـمل	
احلديث	عن	الـما�صي،	اإذ	اإن	فيه	جت�صيدًا	للذكريات	وللمواقف	التي	مررنا	بها،	وا�صتلهامًا	
لتلك	الإجنازات	التي	اأجنزناها،	وعلى	الرغم	من	اأن	هذا	الـما�صي	قد	يكون	�صعيدًا،	وقد	
يكـــون	حاماًل	يف	طياتـــه	لبع�س	الـمواقف	والأحداث	التي	فيها	مـــا	فيها	من	احلزن	والأمل	
والـمعانـــاة؛	اإّل	اأن	اأجـمـــل	مـــا	يف	اأحاديث	الذكريـــات،	اأنها		ت�صفي	علـــى	واقعنا	�صيئًا	من	
اجلمـــال	الذي	افتقدناه	يف	حا�صرنا)2(.	وهذا	يعنـــي	اأن	احلديث	عن	تلك	الذكريات	التي	
تختزنها	الذاكرة	عن	الـما�صي	ُيـثري	فينا	ال�صجن	واحلنني،	وما	ذلك	اإّل	اأنها	تعود	بنا	اإىل	
الـما�صـــي	الذي	نـــراه	الآن	جـمياًل،	واإن	كانت	اأحداثه	يف	وقتهـــا	عاديًة	وربـما	�صعبًة	وغري	

		للمزيـــد	عن	ترجمة	الدكتـــور	�صالح	اأبو	عراد،	انظر	غيثان	بن	جري�س.	القـــول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب.	 	)1(
	. )الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1436هـ/1415هـ(،	جـ8،	�س		368.	جـ10،	�س	315،	حممد	بن	اأحمد	معربرِّ
�صـــرية	كتاب	احتفاء	ب�صدور	ع�صرة	اأجزاء	من	كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(	)الريا�س:	مطابع	

احلمي�صي،	1439هـ/2017م(،	�س	302-300.
		يف	ذكريـــات	املا�صـــي	احللـــو	واملر،	والذكريات	مـــن	م�صادر	التاريـــخ،	ولكن	على	املوؤرخ	الـــذي	يعتمد	على	 	)2(
الروايـــات	ال�صفاهيـــة،	اأو	ما	جتود	بـــه	الذاكرة	من	اأخبـــار	اأن	يكون	حذرًا	فال	يروي	معلومـــات	ه�صة	اأو	غري	
حقيقيـــة،	والأمانة	العلميـــة	تقت�صي	التثبت	من	�صدق	القول	الذي	ياأتي	عن	طريـــق	الذاكرة	الن�صانية	)ابن	

جري�س(.
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�صعيدة	اإّل	اأنه	ي�صعب	علينا	ن�صيانها	اأو	تنا�صيها،	كل	ذلك	يوؤكد	لذواتنا	اأن	تلك	الذكريات	
ال�صيئة	واحل�صنة	ما	زالت	باقية،	واأن	تفا�صيلها	را�صخًة	يف	نفو�صنا،	واأن	اأ�صحابها	واأماكنها	

وظروفها	مل	ُتـمح	من	عقولنا.
ومن	هذا	الـمنطلـــق	�صاأتناول	يف	هذا	الـمو�صوع	ر�صد	بع�س	الذكريات	والنطباعات	
التي	تولدت	عندي	من	خالل	جتربتي	الدرا�صية	والتدري�صية	والوظيفية	التي	مررُت	بها	يف	
مياديـــن	التعليم	العايل	بالـمنطقة	خالل	الفرتة	الزمنيـــة	من	)1398-1429هـ/1978-
2008م(	)1(،	علمـــًا	باأن	عالقتي	بالتعليم	العايل	ل	تزال	ُم�صتمرًة	اإىل	يومنا	هذا	يف	نهاية	

الف�صل	الدرا�صي	الثاين	من	العام	الدرا�صي	)1439هـ/2018م(	)2(.	
ثانيا: ذكريات وم�ساهدات )1398-1409هـ/1978-1989م(:

اأ- بداية الـم�س�ار:
كانـــت	بدايـــة	م�صريتي	مـــع	التعليم	العـــايل	يف	منطقـــة	ع�صري	بعـــد	اأن	ح�صلت	على	
�صهـــادة	الثانويـــة	العامـــة	يف	ثانويـــة	النما�ـــس	)الق�صم	العلمـــي(	نهاية	العـــام	الدرا�صي	
)1398هـ/1978م(،	وتوجهت	بعدها	مع	كوكبٍة	من	الزمالء	اإىل	مدينة	الريا�س	للت�صجيل	
يف	جامعـــة	الـملـــك	�صعود	التي	كانت	ُت�صمى	اآنذاك	)جامعـــة	الريا�س(،	وقبويل	يف	)كلية	
ال�صيدلـــة(،	ودر�صُت	فيـها	ف�صاًل	كاماًل،	ولكن	لـم	اأحتّمل	الُبعد	عن	الوالدين،	ولـم	اأجد	
البيئـــة	الدرا�صيـــة	الـمالئمة	)اآنـــذاك(	يف	مدينة	الريا�س،	اإ�صافـــًة	اإىل	�صعوبة	الدرا�صة	
باللغـــة	الإجنليزيـــة	يف	الكلية؛	فطلبت	التحويـــل	اإىل	كلية	الرتبية	التابعـــة	لفرع	اجلامعة	
)اآنـــذاك(	يف	مدينة	اأبـهـــا،	ومت	قبول	طلبـي،	وكان	قد	اأخربين	اأحد	موظفي	الكلية	اآنذاك	
باأنني	�صاحب	الطلب	الوحيد	للتحويل	الذي	مت	قبوله	خالل	ذلك	الف�صل	الدرا�صي)3(.	

		حبـــذا	يـــا	دكتور	�صالح	اأن	زمالءك	وغريهم	يف	�صلك	التعليم	العام	اأو	العايل	اأو	يف	اأي	جمال	اآخر	اأن	حذوا	 	)1(
حـــذوك	فدونـــوا	ذكرياتهم	عن	بالدهم،	وم�صرية	حياتهم	العملية،	وهذه	مـــن	امل�صادر	التاريخية	التي	تفيد	

املوؤرخ	عندما	يكتب	عن	ناحية	اأو	حقبة	معينة	)ابن	جري�س(.
		اأرجـــو	اأن	توا�صـــل	تدويـــن	ذكرياتك	عن	التعليم	العايل	حتـــى	وقتنا	احلا�صر،	واأفيدكـــم	اأن	لدينا	م�صروعًا	 	)2(
با�صتكتـــاب	كل	مـــن	عا�صر	اأو	عمل	يف	جمال	التعليـــم	العايل	يف	اجلنوب،	وبخا�صة	منـــذ	ن�صاأة	جامعة	امللك	

خالد	حتى	اليوم،	واأرجو	اأن	يكون	لك	م�صاهمة	يف	هذا	امل�صروع	العلمي	)ابن	جري�س(.
	يـــا	دكتور	�صالـــح	ذكرت	عدة	اأمور	كان	يعاين	منها	طالب	جنوب	اململكـــة	العربية	ال�صعودية،	وهو	الأعراف	 	)3(
والتقاليـــد	يف	هـــذه	الناحية	التي	كان	يغلـــب	عليها	التقارب	والتكافـــل	والرحمة،	ولهـــذا	عندما	يذهب	اأحد	
اأبنائنا	اإىل	خارج	املنطقة	فاإنه	يواجه	الكثري	من	ال�صعوبات	النف�صية	واجل�صدية	واملالية	وغريها.	ويف	الوقت	
الذي	ذهبت	فيه	للريا�س	بداأ	التعليم	العايل	يف	املنطقة	اجلنوبية	مبدينة	اأبها،	وكان	هذا	التعليم	هو	النواة	
التـــي	تولد	منه	عدة	جامعات	تخرج	فيها	اآلف	الطـــالب،	ونلحظ	من	م�صرية	التعليم	العايل	قطعت	اأ�صواطًا	

كبرية	يف	جميع	اأجزاء	اجلنوب	ال�صعودي	)ابن	جري�س(.
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ب-كلية الرتبية للبنني باأبها

افتتحـــت	كلية	الرتبية	يف	اأبهـــا	عام	)1396هـ/1397هـ	املوافـــق	1976م/1977م(،	
وهي	اأول	كلية	تتبع	لفرع	جامعة	الريا�س	)امللك	�صعود(	يف	مدينة	اأبها.	واأول	عميٍد	للكلية	
الدكتور/مزيـــد	بن	اإبراهيم	الـمزيد،	الذي	ُيعد	العميـــد	الـموؤ�ص�س،	وا�صتمر	يقوم	بـمهمة	
عميـــد	الكليـــة	حتى	مت	افتتاح	فـــرع	جامعة	الـملك	�صعـــود	يف	اأبـها	خالل	العـــام	الدرا�صي	
)1401هــــ/	1402هـ(ـ،	عندهـــا	اأ�صبح	د/	مزيـــد	م�صرفًا	على	اإدارة	الفـــرع	الذي	يتوىل	
تقـــدمي	كافة	اخلدمـــات	الإداريـــة	والـمالية	وال�صكنيـــة	لـمن�صوبي	كليات	الفـــرع،	واأع�صاء	
هيئـــة	التدري�س،	والـموظفني،	و�صـــوؤون	القبول	والت�صجيل)1(.	واأذكـــر	اأن	اأول	لقاء	يل	عام	
)1399هــــ/1979م(	يف	الكليـــة	كان	مـــع	اأحد	كبار	الأ�صاتـــذة،	وهو	الدكتـــور/	اإياد	عبد	
الوهـــاب	نادر	)عراقي	اجلن�صية(،	الـــذي	وّجه	يل	بع�س	الأ�صئلة	عن	�صبب	طلبي	النتقال	
اإىل	الكليـــة،	ودار	بينـــي	وبينـــه	حواٌر	ق�صـــرٌي	عرفت	فيما	بعـــد	اأنه	كان	بـمثابـــة	الـمقابلة	
ال�صخ�صية	التي	وجـهنـي	بعدها	اإىل	الدرا�صة	يف	ق�صم	الأحياء	الذي	كان	يقوم	برئا�صته	يف	
ذلك	الوقت،	وبذلك	اكملت	الف�صل	الدرا�صي	الثاين	يف	كلية	الرتبية	تخ�ص�س	)اأحياء(،	

الذي	مت	تغيري	ا�صـمه	لحقًا	اإىل	ق�صم	)علوم	احلياة(	)2(.
كانـــت	درا�صتنا	يف	مبنى	ُم�صتاأجر	يقع	على	يـمني	طريـــق	اأبـها	– خـمي�س	م�صيط	 	
	ُي�صمى	�صعيد	م�صبب	 قبيـــل	ملف	مطار	اأبها،	وعرفـــت	فيما	بعد	اأن	ملكيته	تعود	لـ�صخ�ـــسٍ
القحطـــاين،	وكان	مبنـــى	متو�صط	اجلـــودة،	وي�صتمل	على:	عدد	من	القاعـــات	الدرا�صية،	
اإىل	جانـــب	بع�س	الـمعامل	العلميـــة،	والـمطعم،	والـملعب	الرتابــــي،	ومواقف	ال�صيارات.	
لكننـــا	مل	نلبـــث	فيه	�صوى	فرتة	ي�صرية	ل	تتجـــاوز	ف�صاًل	درا�صيًا	لتنتقـــل	الكلية	بعد	ذلك	
بالكامـــل	اإىل	الـمباين	)الفلل(	التابعـــة	لعبد	الهادي	القحطـــاين)3(،	والواقعة	على	ي�صار	
طريـــق	اأبها	– خـمي�س	م�صيط،	وهـــي	مـجموعٍة	من	الفلل،	مع	م�صجد	ملحق	باأحدها،	ويف	
و�صطهـــا	تقريبـــًا	مبنًى	مكون	مـــن	دورين	ي�صتخدم	كمطعـــٍم	للكلية،	وُي�صـــرف	على	العمل	
فيـــه	الأ�صتـــاذان/	حـمدي	و�صعيـــد،	وهـما	من	دولة	م�صـــر،	وقد	اأُحلق	بهـــذا	الـمبنى	من	

		لقد	عا�صرت	ن�صاأة	كلية	الرتبية	يف	اأبها،	وما	ذكره	�صاحب	هذه	الذكريات	�صحيح،	وما	زلنا	نحتاج	اإىل	من	 	)1(
يدر�س	تاريخ	بدايات	التعليم	العايل	يف	اأبها.	وللمزيد	انظر	غيثان	بن	جري�س.	اأبها	حا�صرة	ع�صري	)دار�صة	

وثائقية(.	)الريا�س:	مطابع	الفرزدق،	1417هـ/1997م(،	�س	127-101.
		ق�صـــم	الأحيـــاء	اأحد	الأق�صـــام	الرئي�صية	يف	الكلية،	والدكتـــور	اإياد	نادر	كان	�صاحب	نفـــوذ	كبري	يف	الكلية،	 	)2(
وعلمت	موؤخرًا	اأنه	انتقل	اإىل	احلياة	الفطرية	يف	الريا�س	وح�صل	على	اجلن�صية	ال�صعودية	)ابن	جري�س(.
		كان	هـــذا	النتقـــال	يف	عـــام	)1399هــــ/1976م(،	وعمائـــر	�صعيد	بن	م�صبـــب	القحطـــاين،	وعبدالهادي	 	)3(

القحطاين	ما	زالت	ماثلة	للعيان	يف	منت�صف	الطريق	بني	اأبها	واخلمي�س	)ابن	جري�س(.
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اجلهـــة	ال�صمالية	م�صـــرٌح	لالأن�صطة	الـمختلفة	على	مدار	العـــام،	لتنظيم	حفالت	التخرج	
وغـــري	ذلـــك	من	الـمنا�صبات	التـــي	ُتعقد	يف	رحـــاب	الكلية،	واأذكر	من	تلـــك	الـمنا�صبات:	
)النـــدوة	العلمية	ال�صنوية	اخلام�صـــة	للجمعية	ال�صعودية	لعلوم	احلياة(	التي	مت	عقد	حفل	
افتتاحهـــا	وفعالياتهـــا	يف	الكلية	خـــالل	الفرتة	مـــن	)9-1401/6/12هــــ	الـموافق	13-
1981/4/16م(،	وكان	مو�صوعها	ُمتعلقًا	بالبيئة،	وكنت	من	احلري�صني	على	ح�صور	تلك	
الفعالية	ل�صببني:	اأحدهـما	اأنني	طالب	بق�صم	الأحياء	وكان	الأ�صاتذة	يف	الق�صم	ُيطالبوننا	
باحل�صـــور	لرتباط	الـمو�صـــوع	بتخ�ص�صنا،	والثـــاين	اأننـي	ُكنت	قائـــدًا	لع�صرية	اجلوالة	
بالكلية	يف	تلك	الفرتة،	ومن	اجلدير	بالذكر	اأن	تلك	الندوة	كانت	حدثًا	كبريًا	على	م�صتوى	
الكليـــة،	وعلى	م�صتوى	الـمنطقة،	وح�صر	افتتاحهـــا	�صـمو	اأمري	الـمنطقة	)اآنذاك(	الأمري	

خالد	الفي�صل)1(.
كان	مـــن	اأبرز	معامل	الكلية	)مكتبة	الكليـــة(	التي		كانت	حتظى	بكثرٍي	من	الهتمام؛	
حيـــث	كان	لهـــا	مبنًى	م�صتقٍل	ووا�صـــع،	وكان	الـم�صرف	عليـها	الأ�صتـــاذ/	اإبراهيم	ال�صيد،	
وهـــو	اأحد	اأبناء	الـمنطقة	الرواد	يف	العمل	الإداري،	ومعـــه	طاقم	من	الإخوة	الـمتعاقدين	
كالأ�صتـــاذ/	مـحمـــد	اجلـــزار	)م�صـــري	اجلن�صيـــة(،	والأ�صتـــاذ/	مـحمد	�صـــالح	الدين	
الأزهـــري	)م�صري	اجلن�صية(،	وكان	ذلك	الـمبنـــى	مـجهزًا	بالأثاث	الـمكتبي	كالدواليب	
التـــي	كانـــت	تزدحم	بالكثري	من	الكتـــب،	والدوريـــات	باللغة	العربية	واللغـــة	الإجنليزية،	
والـمراجـــع	العلميـــة	والـمعرفيـــة	الـمختلفة،	والطـــاولت	اخلا�صة	بالقـــراءة،	والكرا�صي،	
و�صناديـــق	البطاقـــات	اخلا�صة	بالفهر�صة)2(.	ومـما	اأذكر	اأن	مـــن	معامل	الكلية	)اآنذاك(	
حديقـــة	احليـــوان	ال�صغرية	التي	كانـــت	يف	اجلزء	العلوي	من	مبـــاين	الكلية،	وُخ�ص�صت	
لرتبيـــة	بع�س	اأنواع	احليوانـــات	والطيور	التي	كانت	تعي�ـــس	يف	الـمنطقة.	وكان	هناك	من	

ُي�صرف	عليـها	وعلى	تربية	احليوانات	فيـها)3(.
ومـــن	معامل	الكلية	)متحف	الرتاث	ال�صعبي(،	الذي	كان	يحتوي	على	نـماذج	ُمتنوعٍة	
مـــن	القطع	الرتاثيـــة،	والعينات	النباتيـــة	واحليوانية	التـــي	ُجـمعت	من	البيئـــة	الـمحلية،	

		اأ�صكـــرك	يـــا	اأبو	عراد	على	هذا	ال�صرد	التاريخي	العلمـــي	والجتماعي،	وحبذا	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	تاريخ	 	)1(
كلية	الرتبية،	واأثرها	على	جمتمع	جنوب	اململكة	من	عام	)1396-1419هـ/	1976-1998م(،	)ابن	جري�س(.
		ر�صـــد	جيـــد	يا	دكتـــور	�صالح،	وكانت	املكتبة	تـــوؤدي	دورًا	جيدًا	على	م�صتوى	مدينتـــي	اأبها	وخمي�س	م�صيط،	 	)2(
وحتتوي	على	الكثري	من	امل�صنفات	الأدبية	والعلمية.	وكوين	اأزور	مكتبة	فرع	جامعة	الإمام	حممد	بن	�صعود	
يف	اأبهـــا	اآنـــذاك..	فكانت	مكتبتهم	اأكرب	واأغنـــى	يف	حمتوياتها،	حبذا	اأن	نرى	باحثـــًا	يدر�س	تاريخ	املكتبات	

احلكومية	والأهلية	يف	منطقة	ع�صري	خالل	ال�صتني	عامًا	املا�صية	)ابن	جري�س(.
		حبـــذا	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	تاريخ	احلياة	الفطرية	واحليوانية	يف	منطقة	ع�صري	منُذ	منت�صف	القرن	 	)3(

الهجري	املا�صي	)ابن	جري�س(.
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اإ�صافـــًة	اإىل	كثرٍي	من	الأدوات	والقطع	الرتاثيـــة	القديـمة	يف	مـختلف	مـجالت	احلياة)1(.	
وكان	يف	الكليـــة	ع�صرية	اجلوالـــة	وتتكون	من	عدٍد	من	الطـــالب	يف	مـختلف	الـم�صتويات،	
وُي�صـــرف	عليهم	اأحد	الـم�صوؤولــــني	يف	الن�صاط	الطالبـي	على	ما	اأذكــــر،	وُكنت	اأحد	اأع�صائـها	
ومعــــي	مـجموعٌة	من	الزمــــالء،	ثم	مت	اإ�صناد	مهمة	الإ�صراف	عليهــــا	لالأ�صتاذ/	كاظم	اخلليلي	
يف	عــــام	)1400هـــــ/1980م(،		ونظــــم	ت�صكيلــــة	الع�صرية	فجعلنــــي	رئي�صًا	لهــــا	يف	الكلية،	ومت	
�صــــرف	مالب�س	ُمـخ�ص�صــــة	لأفرادها،	اإ�صافــــًة	اإىل	تنظيم	عدد	من	الــــدورات	التدريبية	لهم	
داخــــل	الكلية،	وكانت	هذه	الع�صرية	ُت�صارك	يف	مـختلف	الـمنا�صبات	والحتفالت	داخل	وخارج	
الكليــــة،	وكان	لهم	اآليــــٌة	ُمـحددٌة	للم�صاركــــة	يف	الـمنا�صبات	التي	اأذكر	منهــــا:	اأ�صبوع	الـمرور،	
واأ�صبــــوع	ال�صجــــرة،	واأ�صبــــوع	الـم�صاجد،	واحتفــــالت	الكليــــة	الداخلية)2(.	ومن	معــــامل	الكلية	
)مركز	البحوث	الرتبوية(	الذي	اأن�صئ	يف	العام	الدرا�صي	)1397هـ/1398هـ/77-1978م(،	
وكان	اأول	مدير	للـمركز	الدكتور/	لطفي	بركات	اأحـمد،	الذي	كان	ع�صو	هيئة	التدري�س	بق�صم	
الرتبية	يف	الكلية،	وقد	�صدر	عن	الـمركز	ن�صرٌة	�صهريٌة	حتت	عنوان:	)الن�صرة	ال�صهرية	لـمركز	
البحوث(،	وتاريخ	�صدور	العدد	)الأول(	يف	�صهر	جـمادى	الأوىل	من	عام	)1400هـ/1980م(،	
كان	مطبوعًا	بالآلة	الكاتبــــة،	وم�صحوبًا	على	ماكينة	)ال�صتن�صل(،	وتتكون	من	)27(	�صفحة،	
منهــــا	)4(	�صفحــــاٍت	باللغة	الإجنليزية.	وكان	مـحتوى	الن�صــــرة	ي�صتمل	على:	كلمة	الـمركز	يف	
عامه	الأول،	ومقاليـن	علميني،	اإ�صافًة	اإىل	م�صتخل�صات	ل�صتة	اأبحاث	علمية،	ودرا�صة	ونقد	مع	
	لبع�س	الُكتب	العلمية،	ثم	عدٍد	من	الأخبار	الـمتنوعة.	وكان	ال�صكن	اجلامعي	للطالب	 عر�ــــسٍ
)اآنــــذاك(	وحدات	�صكنية	م�صتاأجــــرة	يف	مدينة	اأبـها،	ومنها	وحدتــــان	متقابلتان	على	ال�صارع	
الرئي�صــــي	يف	)حـي	النم�صــــا(	باأبـها،	وقد	�صكنت	يف	اإحداهـما	وهي	الوحدة	الثانية	طيلة	فرتة	
درا�صتــــي	بالكلية.	وكانت	الكلية	توفر	حافــــالٍت	جـماعيٍة	تقوم	بنقل	الطالب	يف	بع�س	الأحيان	

من	ال�صكن	الطالبي	اإىل	الكلية	والعودة	يف	مواعيد	مـحّددة)3(.

		لقـــد	عا�صـــرت	ذلـــك	املتحف	وراأيت	متحفـــًا	اآخر	يف	فرع	جامعـــة	الإمام	حممد	بن	�صعـــود	الإ�صالمية	عام	 	)1(
)1419هــــ/1999م(،	وجمعيهـــا	اأتلفت	ول	جند	لهـــا	اأثرًا	اليـــوم.	ومثلها	�صجالت	ووثائـــق	واأر�صيف	كليات	
التعليم	العايل	الأوىل	يف	منطقة	ع�صري،	وقد	بحثت	عنها	كثريًا	ومل	اأجد	لها	وجودًا،	واأخربين	من	عا�صرها	

اأنها	اأتلفت	اأثناء	انتقال	الكليات	اإىل	اأكر	من	مكان	يف	مدينة	اأبها	)ابن	جري�س(.:
		حبذا	اأن	تدون	لنا	معلومات	تف�صيلية	عن	اأن�صطة	الكلية	يف	�صتى	املجالت،	واإن	فعلت	ذلك	اأرجو	البعد	عن	 	)2(

ذكر	ن�صاطاتك	ال�صخ�صية،	واإمنا	نتطلع	اإىل	تاريخ	الكلية	ومن	فيها	)ابن	جري�س(.
		نعـــم	اأيـــام	جميلة	ع�صناها	يف	نهاية	القرن	الهجري	املا�صي	وبداية	هذا	القرن،	وعرفنا	الكثري	من	الزمالء	 	)3(
من	جميع	اأنحاء	املنطقة	اجلنوبية،	وغالبية	الطالب	يف	ال�صكن	كانوا	من	جازان،	وتهامة	ع�صري	و�صرواتها،	
حبذا	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	ال�صنوات	الأوىل	لتاريخ	كلية	الرتبية	للبنني	يف	اأبها،	واآثارها	الإيجابية	على	

منطقة	ع�صري	وما	حولها	)ابن	جري�س(.



383الق�سم الرابع : بحوث وذكريات عن التعليم العام والعايل يف جنوب اململكة ال�سعودية 
ومـــن	الذكريات	تلـــك	الـمكافاآت	ال�صهريـــة	التي	ُتدفع	للطالب	بواقـــع	)1000ريال(	
لطـــالب	الأق�صام	العلمية،	و)850	ريال(	لطالب	الأق�صـــام	الأدبية،	وُيخ�صم	مبلغ	ع�صرة	

ريالت	من	مكافاأة	كل	طالب	�صهريًا	لـما	ُعرف	بـُم�صمى	�صندوق	الطالب)1(.
واأذكر	اأن	م�صوؤول	القبول	والت�صجيل	يف	بدايات	تاريخ	الكلية	الأ�صتاذ/	علـي	بن	مـحمد	
احلازمـــي،	وم�صوؤول	العالقـــات	العامة	بالكلية	الدكتور	عوين	مـــن	م�صر،	ومدير	وحدات	
الإ�صـــكان	الطالبي	الأ�صتـــاذ/	مـحمد	ال�صرحاين)2(.		واأذكر	من	اأبـــرز	الأ�صاتذة	يف	ق�صم	
الأحياء	يف	ذلك	الوقت،	اأ.د.	اإياد	عبد	الوهاب	نادر،	ود.	ح�صني	علي	اأبو	الفتح،	والأ�صتاذ/	
كاظم	اخلليلـي،	من	العراق،	ود.	عبد	الكرمي	عبد	الـمحمود	نا�صر،	من	اليمن،	ود.	مـحمد	
رائد	خليل	النجار،	ود.	عبد	الفتاح	مـحمود	ال�صر�صابي،	من	م�صر.	ومن	الأ�صاتذة	الذين	
كانوا	يف	الأق�صام	الأُخرى	بالكلية	اأذكر	د.	اإ�صـماعيل	داوؤد	النت�صه	يف	الدرا�صات	الإ�صالمية،	
ود.	علي	عبد	العزيز	�صقري،	ود.	لطفي	بركات	اأحـمد	يف	الرتبية،	ود.	مـحمد	زياد	حـمدان	
يف	الـمناهج	وطرق	التدري�س،	ود.	علـي	مـحمد	الـم�صوري	يف	تكنولوجيا	التعليم،	ود.	علي	
بح،	ود.	مـحمد	ذيب	)اأبو	فرا�ـــس(	النطافـي،	ود.	عبد	احلميد	مـحمود	الـمعينـي	 علـــي	�صُ
يف	اللغـــة	العربية،	ود.	جعفر	ال�صيخ	اإدري�س،	ود.	اأحـمد	ثابت	هـمام،	ود.	حـمد	اهلل	داوود	
خاطـــر،	ود.	خليل	جـميل	الع�صلي	يف	الكيمياء،	ود.	�صبحي	رجب،	ود.	�صالح	مـحمد	برمو	
يف	الفيزيـــاء،	ود.	ح�صن	طاف�س	يف	الرتبية	الفنية،	ود.	اأحـمد	ر�صوان	يف	تقنيات	التعليم،	
ود.	جهـــاد	مـحمد	قربـــة،	ود.	مـحمد	كمال	�صّكاك	يف	اجلغرافيـــا،	ود.	جـميل	حرب،	ود.	
مـحمـــد	الأمني	�صعيـــد،	ود.	�صيد	اأحـمد	يون�س،	ود.	�صكري	التاجــــي	يف	ق�صم	التاريخ،	ود.	
وليم	تارفن	يف	اللغة	الإجنليزية.	ومن	الذين	كانوا	يف	الـمعامل	الأ�صتاذ/	حـمدي	يف	معمل	
الأحيـــاء،	وعبد	العظيم	ح�صي�س	يف	معمل	الكيمياء)3(.	وكان	يف	الكلية	اأحد	اأ�صاتذة	اخلط	

		مكافـــاأة	طـــالب	اجلامعـــة	قبل	عـــام	)1396هــــ/1976م(،	كانـــت	قليلة		جـــدًا،	ويف	عهد	امللـــك	خالد	بن	 	)1(
عبدالعزيـــز	اآل	�صعود	)1396-1402هـ/1976-1982م(	حت�صنت	اأحوال	النا�س	املادية،	وارتفعت		رواتبهم	

ومكافاآتهم.	)ابن	جري�س(.
		لقد	عا�صرت	هوؤلء	الثالثة،	فالأ�صتاذ	احلازمي	جاء	من	جامعة	الريا�س	اإىل	كلية	الرتبية	يف	اأبها،	وهو	من	 	)2(
قريـــة	الظبية	الواقعة	بني	جازان	و�صبيا،	ومن	اأ�صرة	الأ�صراف	احلوازم.	والأ�صتاذ	عوين	م�صري	اجلن�صية،	
كان	ن�صيطـــًا	ولطيفًا	مـــع	كل	النا�س،	والأ�صتاذ	حممد	يحيى	ال�صرحاين،	زميل	درا�صة	تخرج	يف	ق�صم	التاريخ	
بالكليـــة	عام	)1400هــــ/1980م(،	والتحق	بالكلية	موظفـــًا،	وح�صل	على	درجة	املاج�صتـــري،	ثم	انتقل	اإىل	

الكلية	التقنية	يف	اأبها،	وتويف	)رحمه	اهلل(	)ابن	جري�س(.
		�صكر	اهلل	لك	يا	اأبو	عراد	فلقد	عرفنا	هوؤلء	الأ�صاتذة	جميعًا،	ودر�صنا	على	بع�صهم،	وكانوا	جيدين	ف�صالء	 	)3(
يف	اأدائهـــم	ومعامالتهـــم،	واأذكر	اأن	طـــالب	ق�صم	التاريخ	ذهبوا	يف	رحلة	اإىل	املدينـــة	املنورة	وزاروا	مدائن	
�صالـــح	عام	)1398هـ/1978م(،	و�صار	معهم	عميد	الكليـــة	الدكتور	مزيد	وا�صطحب	معه	عدد	من	اأع�صاء	
هيئـــة	التدري�ـــس	يف	ق�صم	التاريخ	وغريه	من	الأق�صـــام،	ومنهم:	اأ.د.	اإياد	نـــادر،	والدكتور	عبدالكرمي	نا�صر،	
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وُيدعـــى	الأ�صتاذ/	اأحـمد	عزمي	)م�صري	اجلن�صية(،	وكثريًا	ما	�صاهدناه	يكتب	اللوحات	
الإعالنية	والإر�صادية	بخطه	اجلميل	على	قطع	القما�س	الـُمثبتة	على	اجلدران	ُم�صتخدمًا	

الألوان	الـمختلفة	مع	اأحجاٍم	مـختلفٍة	من	الُفر�س،	وقطع	القما�س)1(.	
اأما	طالب	الكلية	فكانوا	من	مناطق	مـختلفة	مثل:	ع�صري،	ومنطقة	جازان،	وجنران،	
والباحة،	وغريها.	الأمر	الذي	ترتب	عليه	اإيجاد	نوٍع	من	التعارف	بني	اأبناء	هذه	الـمناطق	
الـمختلفـــة،	ون�صـــوء	الكثري	من	ال�صداقات	التـــي	ا�صتمرت	فيما	بعد	بـــني	اأولئك	الطالب	
الذين	احت�صنتـهم	البيئة	اجلامعية	يف	تلك	الكلية،	واأوجدت	بينـهم	روابط	�صداقٍة	وزمالة	
ا�صتمرت	بعد	ذلك)2(.	وكنت	من	�صمن	طالب	)الدفعة	الثالثة(	الذين	در�صوا	يف	الكلية،	
وتعرفـــت	خـــالل	�صنوات	درا�صتي	يف	الكلية	على	اأعداد	كبـــرية	من	الزمالء	الذين	ل	تزال	
عالقتـــي	ُم�صتمرة	بـهـــم	اإىل	وقتنا	احلا�صر	�صـــواء	اأكانوا	يف	قطاع	التعليـــم	اجلامعي،	اأو	
التعليـــم	العام،	اأو	غري	ذلـــك	من	القطاعات	الوظيفية	احلكومية	اأو	اخلا�صة	الأُخرى	التي	

توجـهوا	للعمل	فيـها	بعد	تخُرجهم)3(.
اأمـــا	نظام	الدرا�صة	يف	الكليـــة	فكان	يف	البداية	يقوم	على	نظام	ال�صاعات	الـمعتمدة،	
حيـــث	بداأت	الكلية	يف	ا�صتقبـــال	اأول	دفعٍة	من	الطالب	الذين	يحملـــون	ال�صهادة	الثانوية	
العامـــة	اأو	مـــا	ُيعادلها	مـــع	بداية	العـــام	اجلامعـــي	)1396هـ/1397هــــ/76-1997م(.	
وتتكـــون	الكلية	)اآنذاك(	من	عدة	اأق�صام	كانت	علـــى	النحو	الآتي:	)1(	الأق�صام	العلمية:	
وت�صمـــل	الريا�صيات،	وعلوم	احلياة،	والكيمياء،	والفيزياء.	)2(	الأق�صام	الأدبية:	وت�صمل	
التاريـــخ،	واجلغرافيا،	واللغة	الإجنليزيـــة.	)3(	الأق�صام	الرتبوية	والإعـــداد	العام:	وت�صمل	

والدكتور	علي	�صقري	وغريهم،	وقد	اأخذت	لهم	�صورة	فوتوغرافية	يف	الفندق	الذي	�صكنوه	باملدينة،	ون�صرها	
الأ�صتاذ	حممد	بن	اأحمد	معرب	يف	كتابه	)موؤرخ	تهامة	وال�صراة:	غيثان	بن	علي	بن	جري�س(،	الذي	�صدر	منه	

اإىل	الآن	طبعتان،	انظر	ق�صم	ال�صور	يف	الكتاب،	�صورة	رقم	)3(	)ابن	جري�س(.
		حبـــذا	اأن	نـــرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	تاريخ	اخلط	العربي	والفنـــون	الت�صكيلية	يف	منطقة	ع�صري	خالل	ال�صتني	 	)1(

عامًا	املا�صية	)ابن	جري�س(.
	يـــا	دكتور	�صالح	اأنـــت	تذكرنا	بتلك	الأيام	اجلميلة،	واأما	التعارف	الذي	اأ�صـــرت	اإليه،	فذلك	يذكرنا	بجهود	 	)2(
امللـــك	عبدالعزيـــز	بن	عبدالرحمـــن	الفي�صل	الذي	وفقه	اهلل	وجمـــع	�صتات	هذه	القبائـــل	العربية	يف	اأنحاء	
اململكة	العربية	ال�صعودية،	ونتيجة	هذا	التوحيد	تقارب	النا�س	وتعارفوا	وتنا�صبوا،	وات�صلوا	بع�صهم		ببع�س	
حتى	اأ�صبحوا	اأمة	واحدة.	ون�صاهد	اليوم	وحدة	النا�س	يف	�صتى	امليادين	احل�صارية،	وهذا	ف�صل	من	اهلل	عز	

وجل،	ثم	جهود	امللك	عبدالعزيز	)رحمه	اهلل(	)ابن	جري�س(.	
		يا	�صالح	كلنا	ذلك	الرجل،	فقد	در�صت	قبلك	يف	الكلية	وتخرجت	يف	ق�صم	التاريخ	عام	)1400هـ/1980م(،	 	)3(
	وعرفنـــا	لفيفـــًا	مـــن	الب�صـــر	طالبـــًا	واأ�صاتـــذة،	وما	زلنـــا	على	عالقـــة	طيبة	مع	الكثـــري	منهم	حتـــى		الآن	.	

)ابن	جري�س(.
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الرتبيـــة،	والـمناهج	وُطـــرق	التدري�س،	وعلم	النف�ـــس.	بالإ�صافة	اإىل	�صعبتـــني	هـما:	)�صعبة	
اللغـــة	العربية،	و�صعبة	الثقافة	الإ�صالمية(.	وكانت	خطة	الكلية	يف	ذلك	الوقت	ت�صري	بنظام	
ال�صاعـــات،	وهـــو	نظام	كان	يـمنـــح	درجة	البكالوريو�ـــس	للخريجني	وفقًا	للتـــايل:	)اأ(	درجة	
البكالوريو�س	يف	العلوم	والرتبية	يف	التخ�ص�صات	العلمية	بواقع	)136(	�صاعة	نـجاح	ُمقررة	
يف	تـخ�ص�صـــات	)الفيزيـــاء،	والكيمياء،	والأحياء	)علـــوم	احليـــاة(،	والريا�صيات(.)ب(	
درجـــة	البكالوريو�س	يف	الآداب	والرتبية	يف	التخ�ص�صات	الأدبية	بواقع	)128(	�صاعة	نـجاح	
�صات	)التاريخ،	واجلـغرافيا،	واللغة	الإنـجليزية(	)1(.	وا�صتمر	العمل	بنظام	 ُمقررة	يف	تـخ�صُ
ال�صاعات	الـُمعتمدة	حتى	العام	الدرا�صي	)13-1414هـ/93-1994م(	ثم	جرى	تطوير	هذا	
النظـــام	وتغيريه	اإىل	نظام	الف�صل	الدرا�صي	الـمعـــروف	بــ	)الـم�صتويات	الدرا�صية(،	بحيث	
تكونـــت	اخِلطة	الدرا�صية	للكلية	من	ثـمانية	م�صتويـــات،	ومدة	الدرا�صة	يف	كل	م�صتوى	ف�صل	
درا�صـــي	كامل	،	مع	اإلغاء	ما	كان	ُيعرف	يف	نظام	ال�صاعات	الـمعتمدة	بالـُمقررات	الختيارية	

واحُلرة.
كان	فرع	اجلامعة	يف	اأبـها	ُي�صرف	اإداريًا	وماليًا	على	كلية	الرتبية،	ثم	كلية	الطب	التي	
تاأ�ص�صـــت	بتاريـــخ	)1400/2/19هـ(،	كرابع	كلية	طب	يف	الـمملكـــة،	ويف	عام	)1401هـ/	
1402هــــ/81-1982م(،	مت	افتتاح	هذه	الكلية	يف	مدينـــة	اأبـها،	وقد	ا�صتملت	الكلية	على	
اأحـــد	ع�صر	ق�صمـــًا،	وكان	اأول	عميٍد	لها	�صعادة	الدكتور/	زهري	بـــن	اأحـمد	ال�صباعي،	ومع	
بدايـــة	العام	الدرا�صي	)1401هـ/	1402هــــ/81-1982م(	التحق	اأول	دفعٍة	من	الطالب	
م	يف	كلية	الرتبيـــة	باأبـها،	واأم�صوا	 بالربنامـــج	الـموّحـــد	للكليات	ال�صحية	الـــذي	كان	ُيقدَّ
ثالثة	ف�صول	درا�صية	يف	هذا	الربنامج،	ثم	بداأوا	الدرا�صة	يف	كلية	الطب	مع	بداية	الف�صل	
الدرا�صـــي	الثاين	للعام	)2-1403هـ/82-1983م(	ومت	تخريج	اأول	دفعة	من	طالب	كلية	
الطـــب	عام	)1407هـ/1989م(.	وكان	ثاين	عمـــداء	لكلية	الرتبية	يف	اأبها	الدكتور/	عبد	
اللطيـــف	بن	ح�صني	فرج	الـــذي	توىل	من�صب	العمـــادة	فيها	اعتبارًا	من	العـــام	الدرا�صي	
)1401هـ/	1402هــــ/81-1982م(	)2(.		وفيما	يلي	جدوٌل	يو�صح	ترتيب	اأ�صـماء	العمداء	

الذين	تعاقبوا	على	من�صب	عمادة	الكلية	منذ	اإن�صائـها	اإىل	الآن)3(:

		اأح�صنـــت	يـــا	دكتـــور	�صالح	على	هذا	الر�صـــد،	وناأمل	اأن	نرى	مـــن	يدر�س	تاريخ	هذه	الكليـــة	يف	عمل	علمي	 	)1(
اأكادميي	)ابن	جري�س(.

		عا�صرنا	هوؤلء	الأعالم،	ون�صاأة	كلية	الطب،	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�س	تاريخ	تلك	الكليات	واإ�صهامات	 	)2(
الأ�صاتذة	الذين	تولوا	الإ�صراف	عليها	)ابن	جري�س(.

		حبذا	يا	دكتور	�صالح	اأنك	دونت	�صنوات	كل	واحد	من	هوؤلء	الأعالم	يف	عمادة	الكلية،	وذكرت	اأي�صًا	�صيئًا	من	 	)3(
�صريهم.	ويت�صح	يل	من	هذه	الأ�صماء	اأنك	ذكرت	جميع	عمداء	الكلية	منذ	ن�صاأتها	عام	)1396هـ/1976م(	
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ال�سمالرتتيب
د.	مزيد	بن	اإبراهيم	الـمزيد.				)العميد	الـموؤ�ص�س(1
د.	عبد	اللطيف	بن	ح�صني	بن	فرج	)رحـمه	اهلل	تعاىل(.2
د.	عبد	الوهاب	بن	�صالح	بابعري.	3
د.	حممد	بن	علي	اآل	هيازع	الأ�صـمري.	4
د.	علي	بن	عبد	اهلل	بن	مو�صـى.	5
د.	�صامل	بن	علـي	الوهابي	القحطاين.6
د.	عامر	بن	عبد	اهلل	ال�صهراين.7
د.	مـحمد	بن	�صعيد	اآل	عّطاف	ال�صهراين.8
د.	مـحمد	بن	ح�صن	بن	�صعيد	اآل	�صفران.9
د.	عبد	اهلل	بن	علي	بن	معي�س	اآل	كا�صي.10

ج(الكلية املت��سطة لعداد املعلمني يف اأبها:
كانت	اأول	جتربٍة	اأدخل	من	خاللها	اإىل	ميدان	العمل	يف	التعليم	العايل	اأن	مت	تعييني	بعد	
ح�صويل	على	ال�صهادة	اجلامعية	على	وظيفة	)معيد(	يف	)ق�صم	الأحياء(	بالكلية	الـمتو�صطة	
لإعـــداد	الـمعلمني	يف	اأبـها	اعتبارًا	من	تاريخ	)1403/1/17هــــ/	املوافق	1983م(.	واأذكر	
اأننـي	من	اأوائل	من	مت	تعيينـهم	على	وظيفة	)ُمعيد(	يف	الكليات	الـمتو�صطة	التي	كانت	تابعًة	

لوزارة	الـمعارف،	وكان	رقم	وظيفتي	)2(،	على	م�صتوى	كليات	الـمملكة.	
وبداية	اإن�صاء	الكلية	الـمتو�صطة	لإعداد	الـمعلمني	يف	اأبها	تعود	اإىل	)1397/10/25هـ	
/	1977م(،	وكان	مقرها	يف	مـجموعة	مباين	جاهزة	تتبع	لإدارة	التعليم	يف	اأبـها	)اآنذاك(،	
وتقـــع	يف	)حـي	العريـــن(	بـمـدينة	اأبـهـــا،	واأول	عميٍد	لهـــا	الأ�صتاذ/	�صـــامل	بن	م�صطفى	
احلامدي	الذي	ا�صتمرت	فرتة	عمادته	من	تاريخ	الإن�صاء	حتى	عام	)1405هـ/1985م(،	
وُيعـــد	العميد	الـموؤ�ص�س	الذي	كانت	الكليـــة	خالل	فرتة	عمادته	ُت�صمى	)الكلية	الـمتو�صطة	
لإعـــداد	الـمعلمني	يف	اأبها(	)1(؛	اأما	نظام	الدرا�صـــة	فيها	فقد	كان	وفقًا	لنظام	ال�صاعات،	

حتـــى	هـــذا	العام	)1439هــــ/2018م(،	ويف	عنوان	بحثك	توقفـــت	يف	عام	)1429هــــ/2008م(.	وناأمل	اأن	
تدر�ـــس	تاريـــخ	هذه	الكلية	يف	درا�صة	اأ�صمل	واأعم،	اأو	تر�صح	اأحد	طالبـــك	يف	اجلامعة	لدرا�صة	هذا	املو�صوع	
املهـــم.	كمـــا	اأرجو	اأن	تطور	هـــذه	النبذة	التي	دونتها	عن	فـــرع	جامعة	امللك	�صعود	يف	اأبهـــا	وت�صدر	كتاب	اأو	

ر�صالة	علمية	موثقة.	)ابن	جري�س(.
		حبـــذا	يـــا	�صالح	اأنك	تو�صعـــت	يف	تاريخ	ن�صاأة	هذه	الكليـــة	وهي	ت�صتحق	اأن	يفرد	لهـــا	درا�صة	م�صتقلة	)ابن	 	)1(

جري�س(.



387الق�سم الرابع : بحوث وذكريات عن التعليم العام والعايل يف جنوب اململكة ال�سعودية 
وكانـــت	الكليـــة	تقـــوم	بتدري�س	فئتـــني	مـــن	الـمتعلمني،	هـمـــا:	)1(	فئـــة	الدار�صني:	وهم	
الـمعلمون	يف	مدار�ـــس	الـمرحلة	البتدائية	بالتعليم	العام،	الذين	هم	على	راأ�س	العمل	يف	
مـختلف	التخ�ص�صات،	ويتم	تر�صيحهم	للدرا�صة	بالكلية	بالتن�صيق	مع	اإدارات	التعليم	وفق	
احتياجاتها	لغر�س	رفع	الـم�صتوى	العلمي	والـمهنـي	لأولئك	الـمعلمني	وكانت	مدة	الدرا�صة	
عامـــني	كاملني،	يح�صل	الدار�س	بعدهـــا	على	�صهادة	دبلوم	الكليـــات	الـمتو�صطة	يف	اأحد	
التخ�ص�صـــات	العلمية	اأو	الأدبية	التي	در�صوها	لتوؤهلهم	بدورها	للعودة	اإىل	مدار�صهم،	اأو	
العمل	يف	اأماكن	اأخرى	يف	قطاع	التعليم	العام،	والدار�صون	يح�صلون	على	مكافاأة	التحاقهم	
بالكليـــات	بالإ�صافة)1(	اإىل	رواتبهـــم	الأ�صا�صية	التي	ي�صتلمونها	يف	الـمدار�س	التي	يعملون	
فيهـــا.		)2(	فئة	الطالب:	وهم	الطالب	احلا�صلون	على	�صهادة	الثانوية	العامة	بق�صميها	
العلمـــي	والأدبـــي،	اأو	ما	ُيعادلهـــا،	وكانوا	يدر�صـــون	ح�صب	تخ�ص�صهم	العلمـــي	اأو	الأدبي	
عامـــني	كاملني	يف	اأحد	التخ�ص�صات	بالكلية،	مع	مراعاة	اأن	يدر�س	طالب	الق�صم	الأدبي	
درا�صـــًة	تاأهيليًة	خالل	الف�صـــل	الدرا�صي	الأول	لاللتحاق	بالُكليـــة	ت�صتمل	على	)ُمقررات	
الريا�صيـــات	والعلوم)2((،	لغر�س	النهو�س	بـم�صتواهم	العلمي.	وعند	اإكمالهم	لـمتطلبات	
التخرج	يح�صلون	على	�صهادة	)دبلوم	الكليات	الـمتو�صطة(	يف	اأحد	التخ�ص�صات	العلمية	
اأو	الأدبيـــة	التي	در�صوها	لتوؤهلهم	بدورها	للعمل	معلمـــني	يف	مدار�س	التعليم	العام.	وكان	

الطالب	يح�صلون	على	مكافاأة	التحاقهم	بالكليات	فقط.
اجلدير	بالذكر	اأن	نظام	الدرا�صة	يف	الكليات	الـمتو�صطة	يقوم	على	اأ�صا�س	اأن	يدر�س	
الطالب	اأو	الدار�س	تخ�ص�صني:	)اأحدهما	رئي�صٌي،	والآخر	فرعي(.	وكانت	التخ�ص�صات	
عند	ن�صاأة	الكليات	الـمتو�صطة	هي:	)اأ(	تربية	اإ�صالمية	)رئي�صي(	/	لغة	عربية	)فرعي(.	
)ب(	لغـــة	عـربيـــة	)رئي�صي(	/	اجتماعيـــات	)فرعي(.	)ج(	علوم	و�صحـــة	)رئي�صي(	/	
ريا�صيـــات	)فرعـــي(.	)د(	تربية	بدنية	)رئي�صي(	/	علوم	و�صحـــة	)فرعي(.	ثم	اأدخلت	
بع�ـــس	التطويرات	العديـــدة	على	برنامج	دبلوم	الكليات	يف	فـــرتات	مـختلفة؛	وبخا�صٍة	يف	
مـجـــال	التخ�ص�س،	فمنها	ما	يوجب	اجلمع	بني	التخ�ص�س	الرئي�صي	والفرعي؛	ومنها	ما	
ي�صمح	بتعديل	التخ�ص�س	الفرعي	اإىل	رئي�صي	والعك�س،	وعلى	الطالب	اأو	الدار�س	اجتياز	
مقابلة	الق�صم	الأكاديـمي	الذي	يرغب	التخ�ص�س	فيه.	واأذكر	اأنه	كان	من	�صروط	تخريج	
الطالـــب	اأو	الدار�س	وح�صوله	على	دبلـــوم	الكليات	الـمتو�صطـــة	اأن	يدر�س	ويجتاز	بنجاح	

كانـــت	رواتـــب	ومكافاآت	جمزية،	واذكر	اأن	معظم	املعلمني	يف	عموم	منطقـــة	ع�صري	التحقوا	بهذه	الكلية	من	 	)1(
اأجل	حت�صني	م�صتواهم	املادي	بالدرجة	الأوىل	)ابن	جري�س(.

		تاريخ	الكليات	املتو�صطة	لعداد	املعلمني	واملعلمات	يف	منطقة	ع�صري،	اأو	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	 	)2(
من	املو�صوعات	اجلديدة	وت�صتحق	اأن	تكون	عنوانًا	لكتاب	اأو	ر�صالة	علمية	اأكادميية	)ابن	جري�س(.
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مـــا	مـجموعه	)76(	�صاعـــة	معتمدة.		وكانت	مـــدة	الدرا�صة	عامـــني	درا�صيني،	ي�صتمالن	
علـــى	اأربعة	ف�صول	درا�صية؛	ُيـمنـــح	الطالب	اأو	الدار�س	بعد	تخرجه	�صهادة	)دبلوم	الكلية	
الـمتو�صطة(	يف	اأحد	التخ�ص�صات	التالية:	)الدرا�صات	القراآنية،	الدرا�صات	الإ�صالمية،	
اللغـــة	العربيـــة،	الريا�صيات،	العلوم،	الجتماعيـــات،	الرتبية	البدنيـــة،	الرتبية	الفنية(.	
وكانـــت	الدرا�صة	يف	الكلية	وفق	نظـــام	ال�صاعات	الـمعتمدة،	واملق�صـــود	بـ	)املعتمدة(	اأي	
الـمحا�صـــرة	النظريـــة	الواحـــدة	وُمدتهـــا	خـم�صون	دقيقـــة،	اأو	اجلل�صة	العمليـــة	الواحدة	
ومدتهـــا	�صاعتان	اأو	ثالث	ح�صب	ُمتطلبات	الدرا�صة	بالأق�صـــام.	ول	يقل	اأي	ُمقرر	درا�صي	
ٌح	يف	اجلدول	التايل: عن	�صاعة	ُمعتمدة)1(.	ويعطي	لكل	تخ�ص�س	رمٌز	معنٌي	كما	هو	مو�صّ

الرمزالتخ�س�ساتالت�سل�سل
قالدرا�صات	القراآنية1
�سالدرا�صات	الإ�صالمية2
لاللغة	العربية3
�سالريا�صيات4
عالعلوم	وال�صحة5
رالرتبية	وعلم	النف�س6
والو�صائل	التعليمية7
فالرتبية	الفنية8
تالرتبية	البدنية9
جالجتماعيات10

وال�صاعات	املعتمدة	يف	الكلية	موزعة	على	النحو	الآتي:
الـُمقررات الدرا�سيةعدد ال�ساعاتم
ُمقررات	اأ�صا�صية	)اإعداد	عام(135
ُمقررات	اإعداد	تربوي211
تخ�ص�س	رئي�صي317
تخ�ص�س	فرعـي413
اإجـمايل	�صاعات	الدرا�صة576

		تف�صيـــالت	جيـــدة،	واآمـــل	اأن	نرى	من	يدر�س	تاريـــخ	الكليات	املتو�صطة	لعداد	املعلمـــني	يف	مناطق	جنوب	 	)1(
اململكة	العربية	ال�صعودية،	)ابن	جري�س(.
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كان	للكليـــة	وكيل	هو	الأ�صتاذ/	غـــرم	اهلل	بن	دخيل	الغامدي،	ا�صتمر	وكياًل	لُقرابة	ت�صع	
ت	الكلية	عددًا	لي�س	بالقليل	مـــن	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	الوطنيني،	 مَّ �صنـــوات	متوا�صلة.	و�صَ
وُمعظمهـــم	مـــن	حـملة	�صهـــادة	الـماج�صتري	الذيـــن	ح�صلوا	عليـهـــا	من	الوليـــات	الـُمتحدة	
الأمريكيـــة،	اإ�صافًة	اإىل	عدٍد	مـــن	الزمالء	الأ�صاتذة	الذين	وفـــدوا	اإىل	ع�صري	وهم	يحملون	
مـختلف	الدرجات	العلمية	من	بع�س	الُبلدان	العربية	الـمجاورة	كم�صر	والأردن	وال�صودان)1(.	
كان	يف	الكليـــة	مطعـــٌم	مـجّهـــٌز	اإىل	حٍد	ما،	يقـــوم	بتقدمي	وجبـــات	الطعام	للطالب،	
وللراغبـــني	من	من�صوبي	الكلية	بـمبلٍغ	رمزي	فيما	اأذكـــر،	وهناك	م�صوؤوٌل	على	التغذية	يف	
الكليـــة،	وللكلية	وحدة	�صكنيـــٌة	خا�صٌة	بالطالب،	تقع	يف	و�صط	مدينـــة	اأبها،	وي�صكن	فيها	
الطالب	الذين	قدموا	للدرا�صة	يف	الكلية	من	خارج	مدينة	اأبها.	ويف	الكلية	مكتبٍة	ل	باأ�س	
بـهـــا،	ومالعب	ريا�صية،	وثالثـــة	معامل	لالأحياء	والكيمياء	والفيزيـــاء،	وُم�صلى	متو�صط	
احلجم،	وقـــد	ا�صتمريت	يف	عملي	معيدًا	يف	)ق�صم	الأحياء(	بالكلية	ثالثة	اأعوام	درا�صية	
كنت	خاللها	اأقوم	بالدخول	مع	اأ�صاتذة	الـمواد	العلمية،	وم�صاعدتهم	يف	جتهيز	الـمعامل،	
اإ�صافـــًة	اإىل	تكليفي	بتدري�س	بع�س	الـمـــواد	الدرا�صية	لـمن�صوبي	الكلية،	ومن	تلك	الـمواد:	
مـــادة	)ال�صحة	الـمدر�صية(،	ومادة	)الـمدخـــل	اإىل	علم	الأحياء(.	وغريها.	ومن	جـميل	
الذكريـــات	اأنني	كنـــت	اأدخل	بع�س	قاعات	الـمحا�صرات	فاأجد	مـــن	�صمن	الدار�صني	من	

كان	ُيدر�صني	يف	الـمرحلة	الـمتو�صطة،	اأو	البتدائية)2(.
واأبـــرز	ما	ُيـميـــز	الكلية	الـمتو�صطة	لإعـــداد	الـمعلمني	يف	اأبها	تلـــك	العالقات	الودية	
الأخويـــة	الطيبة	التـــي	تربط	بني	من�صوبـــي	الكلية،	وهو	مـــا	ُيـمكن	ال�صتـــدلل	عليه	بقوة	
التعـــارف	فيمـــا	بينهم،	وتنظيم	اللقـــاءات	الوديـــة	والريا�صية،	والجتماعـــات	الـم�صائية	
لأع�صـــاء	هيئـــة	التدري�س	داخـــل	الكلية،	اإ�صافـــًة	اإىل	الزيارات	الودية	فيمـــا	بينهم	خارج	
مـحيط	الكلية،	وتنظيم	الرحالت	اجلماعية	خالل	الإجازات،	التي	كان	ُي�صارك	فيها	عدٌد	
كبرٌي	من	اأع�صاء	هيئـــة	التدري�س	الوطنيني	والـُمتعاقدين	والـموظفني،	ويف	بع�س	الأحيان	
ُي�صـــارك	بع�س	الدار�صني	والطالب.	وكان	للكلية	ُمـمثلـــًة	يف	اأ�صاتذتها	وطالبها	ودار�صيها	

		حبـــذا	لـــو	ذكرت	تف�صيالت	اأكر	عن	جهود	و�صري	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	يف	الكلية	كما	عا�صرتها	وعرفتها	 	)1(
)ابن	جري�س(.

		كانت	بدايات	التعليم	العام	�صعبة،	واملعلمون	اآنذاك	يكابدون	ويجاهدون	من	اأجل	ك�صب	اأقواتهم،	واللحاق	 	)2(
ب�صلك	التعليم،	لكنهم	كانوا	ف�صالء	طيبني	يف	�صلوكياتهم	واأخالقهم.	واأنت	الآن	تقول	اأنك	تدخل	تدر�س	يف	
بع�ـــس	القاعات	بالكلية	فنجد	بع�س	املدر�صني	الذين	التحقوا	بالكلية	املتو�صطة	لعداد	املعلمني،	و�صاروا	– 
بـــدون	�صك	– كبارًا	يف	ال�صن،	لكن	حبهم	للتعلم	وحت�صـــني	م�صتواهم	جعلهم	يرتادون	هذه	الكليات	وينهلون	

من	بع�س	العلوم	واملعارف	)ابن	جري�س(.
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العديـــد	مـــن	الـم�صـــاركات	الجتماعيـــة	واخلدميـــة	الـمتنوعـــة	يف	مـختلـــف	الـمنا�صبات	
الوطنية،	كاأ�صبوع	الـمرور،	واأ�صبوع	الـم�صاجد،	واأ�صبوع	ال�صجرة،	وغريها	من	الـمنا�صبات	

التي	ُت�صارك	فيها	على	م�صتوى	الـمنطقة.	
كمـــا	كان	اأن	بع�ـــس	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�ـــس	ي�صاركـــون	يف	فعاليـــات	واأن�صطة	بع�س	
الـموؤ�ص�صات	احلكومية	الر�صـمية	كالنادي	الأدبـي	يف	اأبـها	الذي	اأ�صهم	البع�س	يف	لقاءاته،	
ومـحا�صراتـــه،	واأم�صياته،	ونادي	الوديعة	الريا�صي	)اآنـــذاك(	الذي	اأ�صهم	اأع�صاء	ق�صم	
الرتبيـــة	البدنيـــة	يف	فعالياته	مدربني	ولعبـــني،	ومن	اأع�صاء	هيئـــة	التدري�س	بالكلية	من	
كانـــت	لـــه	ُم�صاركات	فيما	ُت�صهم		بـــه	)مـحطة	تلفزيون	اأبها(،	وتقدمـــه		من	الـم�صاركات	
الـمتنوعـــة	يف	ُمـختلف	الربامج	التلفزيونية	�صـــواًء	اأكانت	مبا�صرًة	اأم	م�صجلة،	اإ�صافًة	اإىل	
الـمحا�صـــرات	الـُم�صرتكة	التـــي	يتم	تنظيمها	بالتعاون	والتن�صيق	مـــع	مـختلف	القطاعات	
والـموؤ�ص�صـــات	الـمجتمعية	الأخرى.	ومن	تلك	العالقات	القوّيـــة	واأوجه	التعاون	الـملحوظ	
علـــى	مـختلف	الـم�صتويات	التعليميـــة،	والوظيفية،	والأن�صطة،	بـــني	الكلية	من	جهة،	وبني	
مـختلف	قطاعات	التعليم	يف	الـمنطقة	مثل	اإدارات	التعليم،	واإدارات	الـمدار�س	يف	التعليم	

العام،	ول	غرابة	فاجلميع	يتبعون	قطاعًا	واحدًا	يتمثل	يف	وزارة	الـمعارف.	
وكانـــت	الكليـــة	تعتمد	على	عـــدٍد	جيد	من	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�ـــس	الوطنيني	الذين	
يعملون	يف	الكلية،	وهم	يف	الأ�صل	على	مالك	اإدارات	التعليم،	ومت	ابتعاثهم	للح�صول	على	
درجـــة	الـماج�صتري	يف	اجلامعات	الأمريكية.	وغالبيـــة	من�صوبـي	الكلية	من	فئة	الدار�صني	
الذيـــن	هم	ُمعلمني	يف	الأ�صـــل،	وكانوا	كبارًا	يف	اأعمارهم،	ونا�صجني	يف	ت�صُرفاتـهم،	ومل	
يكن	عدد	فئة	الطالب	كبريًا،	الأمر	الذي	جعل	اجلو	الدرا�صي	يف	الكلية	مـختلفًا	نوعًا	ما.	
واأبـــرز	ما	ُيـميز	الو�صـــع	الجتماعي	لـمدينة	اأبـها	يف	تلك	الفـــرتة	اأنها	مزدحمة	بالطالب	
اأثنـــاء	الدرا�صة	وتـــكاد	تكون	�صبه	خالية	يف	اأوقـــات	الُعطل	والإجـــازات	الدرا�صية)1(.	كما	

قدمت	الكلية	عددًا	من	الن�صاطات	ومنها:

		نعـــم	هـــذه	احلقيقـــة،	هذا	مـــا	عرفته	وعا�صرتـــه	منذ	عـــام	)1396هــــ/1976م(	حتى	العقـــد	الثاين	من	 	)1(
القـــرن	)15هــــ/20م(،	وبعد	هذا	الزمن	جنـــد	اأبها	مكتظة	بال�صكان	خالل	ف�صـــل	ال�صيف	والجازات،	بل	
اأنهـــا	ماأهولـــة	بال�صكان	طـــوال	العام،	وال�صبب	يعـــود	لعدة	اأ�صبـــاب	)1(	تزايد	ال�صكان	ب�صـــكل	كبري،	وكرة	
عـــدد	الطالب	والطالبات	يف	اجلامعـــة	اأثناء	الدرا�صة	)2(	�صار	كثري	من	النا�ـــس	يف	اأنحاء	اململكة	العربية	
ال�صعوديـــة	ويف	دول	اخلليج	يق�صـــون	اإجازاتهم	ال�صيفية	يف	ع�صري	جلمال	جوهـــا	وت�صاري�صها.	)3(	هاجر	
كثـــري	من	الأفـــراد	والأ�صر	يف	اأرياف	منطقة	ع�صـــري	اإىل	مدينة	اأبها	من	اأجل	اجللو�س	مـــع	اأبنائهم	وبناتهم	
الذين	�صاروا	يدر�صون	يف	اجلامعة.	)4(	بع�س	الأفراد	والأ�صر	يف	املدن	الكبرية	تركوها	وعادوا	اإىل	بالدهم	

يف	ع�صري	بعد	اإحالة	اآبائهم	للتقاعد	)ابن	جري�س(.
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1	 قامت	الكلية	الـمتو�صطة	يف	اأبها	بتنفيذ	برنامج	تكميلي	خلريجي	الكليات	الـمتو�صطة	.

يف	تخ�ص�س	اللغة	العربية	اعتبارًا	من	بداية	العام	الدرا�صي	)1404	– 1405هـ/84-
1985م(،	بنـــاء	علـــى	خطاب	معـــايل	وزير	الـمعـــارف	التعميمي	رقـــم	)26/407(،	
ال�صادر	بتاريخ	1404/5/7هـ،	خلم�صني	دار�صًا	من	معلمي	اللغة	العربية	يف	الـمدار�س	
الـمتو�صطـــة	التابعـــة	لـــالإدارات	التعليمية	التاليـــة:	)اأبها،	النما�ـــس،	بي�صة،	جيزان،	
�صبيـــا،	الـمخواة،	�صـــراة	عبيدة،	القنفـــذة،	الباحة،	احلوطة	واحلريـــق،	الريا�س(.	
وكانـــت	الدرا�صة	لـمدة	ف�صلني	درا�صيني.	وعدد	�صاعات	الربنامج	الدرا�صية	)اأربعني	

�صاعة(،	وقد	تخرج	يف	هذا	الربنامج	)44(	خريجًا	بن�صبة	)%88.8(.
2	 الربنامـــج	التكميلي	الثـــاين	خلريجي	الكليات	الـمتو�صطة	)لغـــة	عربية(:	ومت	تنفيذه	.

بنـــاء	علـــى	خطاب	معـــايل	وزيـــر	الـمعـــارف	التعميمـــي	رقـــم	)15/475(،	ال�صادر	
يف	1405/5/27هــــ،	وكان	عـــدد	الدرا�صـــني	)50(	دار�صًا،	خالل	العـــام	الدرا�صي	)	

1406/1405هـ(،	وقد	تخرج	فيه	)50(	طالبًا،	بن�صبة	)100%(	من	املنتظمني.
3	 دورة	مديري	)الـمدار�س	البتدائية	يف	عام	)1405-1406هـ/85-1986م(،	وقامت	.

الكليـــة	بتنفيذها	ملديـــري	الـمدار�س	البتدائية	يف	الف�صـــل	الدرا�صي	الأول	من	العام	
الدرا�صـــي	)1405هـ/1406هـ(،	وذلك	بنـــاًء	على	خطاب	معايل	وزير	الـمعارف	رقم	
)31/837(،	ال�صـــادر	بتاريـــخ	)1405/11/4هــــ(،	وتخرج	يف	هذه	الـــدورة	)13(	

دار�صًا	وجميعهم	تابعون	لإدارة	تعليم	اأبها.
ويف	عـــام	)1406هـ/1986م(	ذهبت	اإىل	الوليات	املتحدة	الأمريكية	لدرا�صة	درجة	
املاج�صتـــري،	وكان	هناك	عدة	م�صتجدات	يف	م�صرية	الكلية	منها:	)اأ(	انتقال	عميد	الكلية	
الـموؤ�ص�ـــس	الأ�صتـــاذ/	م�صطفـــى	�صامل	احلامدي	للعمـــل	مديـــرًا	لإدارة	التعليم	يف	مدينة	
النما�س،	وذلك	يف	نـهاية	العـــام	الدرا�صي	)1405هـ/1406هـ(.	)ب(		تكليف	الدكتور/	
�صالـــح	بن	مو�صى	ال�صبيبـــان،	)اأحد	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	بكليـــة	الـمعلمني	يف	الريا�س	
اآنـــذاك(	للعمل	عميدًا	للكلية	يف	اأبها،	وهو	العميد	الثاين	الذي	ا�صتمر	يف	الكلية	حتى	عام		
)1407هـ/1987م(	)جـ(		انتقال	الكلية	اإىل	الـمبنى	احلكومي	اجلديد	الذي	يبُعد	ع�صرة	
كيلـــو	مـــرتات	من	و�صط	مدينة	اأبها،	ويقع	اأمام	حـي	الـموظفني	على	طريق	اأبـها	-	خـمي�س	
م�صيـــط	ال�صريـع،	وبذلك	تكون	الكليـــة	اأول	موؤ�ص�صات	التعليم	العـــايل	التي	حتظى	بـمبنًى	
حكومـــي	يف	الـمنطقة،	وقد	مت	ذلك	مع	بدايـــة	العام	الدرا�صي	)1406هـ-1407هـ	/	86-
1987م(،	وُيعد	هذا	الـمبنى	مـجموعة	مباٍن	حكومية	تقوم	على	اأر�س	م�صاحتـها	)60000(	



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 392
مرت	مربع،	وت�صم	اأحد	ع�صر		مبنًى	خر�صانيًا،	منها	ثمانية	مباٍن	اأُعّدت	لقاعات	الدرا�صة،	
وت�صـــم	هـــذه	الـمباين	ما	مـجموعه	)�صتني(	قاعٍة	درا�صيـــة،	و)اثني	ع�صر(	معماًل	للمواد	
العلميـــة،	اإىل	جانـــب	)معملني(	للحا�صب	الآيل،	وتبُلغ	م�صاحـــة	الـمباين	نحو	)70%(	من	
جـملة	م�صاحة	الكليـــة.	ويتو�صط	هذه	الـمباين	م�صجٌد	ف�صيٌح	يت�صع	لقرابة	)400(	م�صل.	
كمـــا	ت�صم	مباين	الكليـــة	مبنًى	�صخمًا	ل�صكن	الطالب	مق�ّصم	لوحدتني	�صكنيتني	ت�صم	كٍل	
منهما	)90(	غرفة.	ُي�صاف	اإىل	ذلك	مكتبة	عامة،	ومطعم	خلدمة	طالب	الكلية،	وم�صرح	
يت�صـــع	لأكر	مـــن	)300(	�صخ�س،	ومالعب	متنوعـــة	وجُمهزة،	و�صالـــٍة	داخليًة	لالألعاب	

الريا�صية.
يف	عـــام	)1407هــــ	/	1987م(	مت	تكليف	الدكتور/	ح�صن	بن	عايل	بن	اأحـمد،	ليكون	
عميدًا	ثالثًا	للكلية،	وهو	الذي	كان	مـحا�صرًا	يف	الكلية	عند	افتتاحها،	ومت	ابتعاثه	للوليات	
الـمتحـــدة	الأمريكيـــة،	ليعود	بعد	ذلك	وقد	ح�صل	على	درجـــة	الدكتوراه	يف	طرق	تدري�س	
الجتماعيات.	ياأتي	من	اأبرز	الـمنا�صط	والفعاليات	التي	تـميزت	بها	الكلية	يف	هذه	الفرتة	
مـــا	قام	به	مركز	البحوث	الرتبوية	الذي	كان	تابعـــًا	للكلية	من	تنظيٍم	لـمجموعة	الندوات	
الرتبويـــة	التي	ُعقدت	حتت	عنـــوان:	)الندوات	واللقاءات	الرتبويـــة(،	بالتعاون	مع	اإدارة	
التعليم	يف	مدينة	اأبها،	ومب�صاركة	كلية	الرتبية	التابعة	لفرع	جامعة	الـملك	�صعود	يف	اأبها،	
وكليـــة	اللغـــة	العربية	والعلـــوم	الجتماعية	التابعـــة	لفرع	جامعة	الإمـــام	مـحمد	بن	�صعود	
الإ�صالميـــة	يف	اجلنوب.	كان	تاريخ	عقد	تلـــك	الندوات	خالل	الفرتة	من	)1407/7/2هـ	
اإىل	1407/8/15هــــ(.	وقد	ركّزت	هذه	الندوات	علـــى	تبادل	الآراء	ووجهات	النظر	فيما	
يخ�س	تطوير	العملية	التعليمية	وترقيتها	بني	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	يف	الكليات	اجلامعية	
مـــن	جهة،	ومن�صوبـــي	التعليم	العام	من	جهـــٍة	اأُخرى،	و�صدر	عن	مركـــز	البحوث	بالكلية	
�صجـــٌل	ورقٌي	كامٌل	لتلـــك	الندوات	بعناوينها،	ومو�صوعاتهـــا،	واأ�صحاب	الـم�صاركات	فيها	
مـــن	مـختلف	اجلهات	الـُم�صاركة.	وا�صتمـــرت	الدرا�صة	يف	الكلية	على	نظامها	ال�صابق	اإىل	
نهايـــة	عام	)1408هـ/1988م(،	ويف	بداية	العـــام	الدرا�صي	)1409هـ/1989م(	توقفت	
الكليـــة	عن	قبول	الطالب	اأو	الدار�صني	الـُجدد	على	نظـــام	)دبلوم	الكليات	الـمتو�صطة(،	
تـمهيـــدًا	لتحويله	اإىل	نظام	)البكالوريو�س	يف	التعليم	البتدائي(.	واجلدول	التايل	يو�صح	
اأعـــداد	الطالب	والدار�صني	الـمقبولـــني	والـُمتخرجني	يف	الكليـــة	الـمتو�صطة	باأبـها	خالل	

الفرتة	من	)1397	-1408هـ	/1977-1988م(.
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العام م
الدرا�سي

الـمجم�ع الـمقب�ل�ن
الُكــــــلـي 
للمقب�لني

الـمجم�عالـمتخرج�ن
الُكـــــــلـــــي 
للـمتخرجني طالبدار�سطالبدار�س

---139715734191هـ1
---139813224156هـ2
13992063424015729186هـ3
14001811719812726153هـ4
14011051311821327240هـ5
1402193720016311174هـ6
140312741319113104هـ7
1404108531611796185هـ8
140521160271937100هـ9
14069113222312440164هـ10
14073822025818961250هـ11
1408972183158386169هـ12
تـم	ايقاف	القبول	1409هـ13

لتحويل	نظام	
الدرا�صة	اإىل	نظام	
البكالوريو�س

-35144179

1410هـ	14
82634-1411هـ

1646816246214624761938الـمجموع15
وهنـــا	ُيالحـــظ	اأن	الكلية	الـمتو�صطة	يف	اأبهـــا	قد	قامت	على	مدى	اأربعـــة	ع�صر	عامًا	
درا�صيـــًا	ُتـمثـــل	الفـــرتة	الزمنيـــة	مـــن	عـــام	)1397-1410هــــ/1977-1990م(	بقبول	
)2462(	دار�صـــًا	وطالبًا	يف	الكلية،	ومت	تخريج	مـــا	مـجموعه	)1938(	دار�صًا	وطالبًا	من	

�صاٍت	مـختلفة)1(. حـملة	الدبلوم	الرتبوي	للكليات	الـمتو�صطة	يف	تخ�صُ
3- كلية املعلمني يف اأبها )1409-1429هـ/1989-2008م(:

قبـــل	احلديـــث	عن	الذكريات	اخلا�صـــة	بالكلية،	األفت	نظر	الإخـــوة	القراء	اإىل	اأنني	
�صاأكتفي	مبـــا	حفظته	ال�صجالت	والح�صائيـــات	الـُمتعلقة	باأعداد	الطـــالب	والدار�صني،	

		اأ�صكـــرك	يـــا	اأبو	عراد	على	هذا	الر�صد،	ونعلـــم	اأن	يف	جنوب	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية	العديد	من	كليات	 	)1(
التعليـــم	العايل	وجميعهـــا	حتتاج	اإىل	من	ير�صد	تاريخها،	وما	قدمته	من	اجنازات	اإيجابية	ت�صب	يف	خدمة	

اأر�س	و�صكان	هذا	اجلنوب	العربي	الأ�صيل	)ابن	جري�س(.
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واأع�صـــاء	هيئـــة	التدري�ـــس،	والـُملتحقـــني	بالـــدورات،	ومـــا	ر�صدتـــه	بع�ـــس	الدرا�صـــات	
العلميـــة	ال�صابقـــة	التـــي	تـمكنـــت	من	احل�صـــول	عليهـــا،	وتوقفت	عنـــد	العـــام	الدرا�صي	
)1423هــــ/2002م(.	اما	بقية	الذكريات	العامـــة	ف�صاأ�صتمر	يف	احلديث	عنها	اإىل	نهاية	
العام	الدرا�صي	)1429هـ/2008م(.		وتبداأ	تلك	املرحلة	من	تاريخ	)1409هـ/1989م(،	
فقد	�صدر	قرار	معايل	وزير	الـمعارف	رقم	)1/14(،	باعتماد	برنامج	)البكالوريو�س(	يف	
الكليـــات	التابعة	للوزارة	والبالـــغ	عددها	)17(	كلية	على	م�صتوى	الـمملكة،	فح�صل	بع�س	
التغرُيات	على	نظـــام	الدرا�صة	فيـها،	وت�صاعفت	مدتـها	الزمنيـــة،	وتغرّي	ا�صم	�صهادتـها،	
وتطـــّور	م�صتواها	العلمي	والتعليمي،	وبذلك	�صارت	الكلية	منذ	ذلك	التاريخ	ُت�صمى	)كلية	
الـُمعلمني	يف	اأبـها(،	واأ�صبحت	الدرا�صة	اأربع	�صنوات	موزعة	على	ثمانية	ف�صول	درا�صية.
واأ�صـــارت	اإحدى	الدرا�صات	اإىل	اأن	الـمق�صود	بت�صمية	كليات	الـمعلمني	اأنها:	)كليات	
الـمعلمـــني:	موؤ�ص�صاٌت	تربويٌة	تعليميـــٌة	ر�صـميٌة	تابعٌة	لوكالة	وزارة	الرتبية	والتعليم	لكليات	
الـمعلمني،	وم�صوؤولٌة	عن	اإعداد	معلم	الـمرحلة	البتدائية،	ومدة	الدرا�صة	فيـها	اأربع	�صنواٍت	
درا�صيـــٍة؛	وتـمنح	درجة	)البكالوريو�س	يف	التعليم	البتدائـــي(	يف	عدٍد	من	التخ�ص�صات	
العلمية	والأدبية(.		اأما	اأق�صام	الكلية	فقد	كان	عددها	ع�صرة،	هي:	)الدرا�صات	القراآنية،	
والدرا�صات	الإ�صالمية،	والُلغة	العربيـــة،	والدرا�صات	الجتماعية،	والريا�صيات،	والعلوم	
)الكيميـــاء،	والفيزيـــاء،	والأحياء(،	والرتبية	الفنيـــة،	والرتبية	البدنيـــة،	والرتبية	وعلم	
النف�ـــس،	والو�صائـــل	التعليمية(.	واأُحلق	بهـــذه	الأق�صام	ق�صم	)الرتبيـــة	الـميدانية	وُطرق	
التدري�ـــس(	اعتبارًا	من	عام	)1414هـ/1993م(.	وتـمنح	الكلية	درجة	)البكالوريو�س	يف	
التعليم	البتدائي(،	بعد	اإتـمامه	متطلبات	التخرج	يف	اأحد	التخ�ص�صات	الثمانية	التالية:	
)الدرا�صـــات	القراآنيـــة،	الدرا�صات	الإ�صالميـــة،	اللغة	العربية،	الدرا�صـــات	الجتماعية،	
الريا�صيات،	العلوم،	الرتبية	البدنية،	الرتبية	الفنية(.		وفيما	يتعلق	بـمواد	الدرا�صة	وعدد	

�صاعاتـها	فقد	كانت	موزعة	على	النحو	التايل:	
الـُمقررات الدرا�سيةعدد ال�ساعاتم
مقررات	الإعداد	العام	)اإجبارية	جلميع	الطالب(67�صاعة1
مقررات	الإعداد	الرتبوي	)اإجبارية	جلميع	الطالب(34�صاعة2
مقررات	التخ�ص�س	لكل	التخ�ص�صات	ماعدا	العلوم	)42(	�صاعة.40�صاعة3
الرتبية	الـميدانية	)وُيخ�ص�س	لها	الف�صل	الأخري(8	�صاعات4
اإجـمـــايل	�صاعـــات	الدرا�صة	جلميـــع	التخ�ص�صات	ما	عدا	149�صاعة5

ق�صم	العلوم	)151(	�صاعة.
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ووفقـــًا	لهـــذا	النظام	مت	قبـــول	اأول	دفعة	من	الطـــالب	والدار�صني	اعتبـــارًا	من	بداية	
الف�صـــل	الدرا�صـــي	الأول	للعام	)1409هــــ/1989م(،	وبذلك	تكون	الكليـــة	دخلت	مرحلٍة	
تعليميـــة	وتطويريـــٍة	جديـــدٍة	ت�صتهدف	اإعداد	معلمـــني	حا�صلني	على	درجـــة	البكالوريو�س	
يف	عـــدد	مـــن	التخ�ص�صـــات	الـمتنوعة،	وبـم�صتـــوى	عاٍل	مـــن	الكفاءة	الـمطلوبـــة	لـحاجة	
الـميـــدان	التعليمي،	اإ�صافًة	اإىل	رفع	م�صتوى	اإعـــداد	ُمعلمي	الـمرحلة	البتدائية	الذين	هم	
علـــى	راأ�س	العمـــل	واحلا�صلني	على	دبلوم	الكليـــات	الـمتو�صطة	لإعـــداد	الـمعلمني	ومن	ثم	
اإعادتهـــم	اإىل	الإدارات	التعليميـــة	التابعـــني	لها.	وفيما	يلي	جدول	يو�صـــح	اأعداد	الطالب	
والدار�صني	الـمقبولني	والـُمتخرجـــني	يف	كلية	الــمعلمني	باأبـها	خالل	الفرتة	من	)1409هـ	

-1423هـ/1989-2002م(.

العام الدرا�سيم
الـمجم�ع الـمقب�ل�ن

الُكـلـي 
للمقب�لني

الـمجم�عالـمتخرج�ن
الُكـلي 

للـمتخرجني طالبدار�سطالبدار�س
---140995289384هـ1
---141097262359هـ2
---141153225278هـ3
14125417022486371هـ)2(4
1818----1412هـ)�صيفي(5
1701706174180-1413هـ6
1111----1413هـ)�صيفي(7
24824830198228-1414هـ8
55----1414هـ)�صيفي(9
24524555197252-1415هـ10
298298254570-1416هـ11
4040-141727392419هـ)1(12
164164----1417هـ)2(13
3636-14183326329هـ)1(14
160160----1418هـ)2(15
14192184076258513521هـ16
142010427938315371386هـ17
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العام الدرا�سيم
الـمجم�ع الـمقب�ل�ن

الُكـلـي 
للمقب�لني

الـمجم�عالـمتخرج�ن
الُكـلي 

للـمتخرجني طالبدار�سطالبدار�س
14213525328812314326هـ18
3163161192103-1422هـ19
14235343949257290347هـ20
1111----1423هـ	)�صيفي(21
7394319505822727022929الـمجموع22

ومن	اجلدول	ال�صابق	ُيالحظ	زيادة	اأعداد	الطالب	الـُملتحقني	بالكلية	ل�صيما	خالل	
تلـــك	الـمرحلة	الزمنية	الـتـــي	ُيـمكن	و�صفها	بالـمرحلة	الذهبية	من	عمر	الكلية،	وُيالحظ	
تناق�ـــس	اأعداد	الدار�صني	الـملتحقـــني	بالكلية	يف	الفرتة	نف�صها.	وهنـــا	لُبد	من	الإ�صارة	
اإىل	اأن	كـــرة	الإقبـــال	من	خريجي	الـمدار�س	الثانوية	على	الدرا�صة	يف	الكلية	ب�صكٍل	لفٍت	
للنظـــر	خالل	تلك	الفرتة	راجـــٌع	لأ�صباٍب	كثريٍة،	جعلتـها	بكل	�صـــدٍق	قبلة	اأنظار	الطالب	
احلا�صلـــني	على	ال�صهادة	الثانوية	اأو	ما	ُيعادلها؛	نظرًا	لأن	خريجـي	الكلية	كانوا	�صامنني	
لوجود	وظائفهم	ووفرتها	يف	قطاع	التعليم	التي	�صيعملون	فيـها	مبا�صرًة	بعد	تخُرجهم)1(.	
وُيالحـــظ	اأن	الكليـــة	قد	اأ�صهمت	اإ�صهامًا	فاعاًل	واإيجابيـــًا	يف	تنمية	وزيادة	عدد	الـمعلمني	
الوطنيني	الـمنتمني	للعملية	التعليمية	يف	مدار�س	التعليم	البتدائي	على	وجه	اخل�صو�س،	
والذيـــن	مت	اإعدادهم	اأو	اإعادة	تاأهيلهم	لهـــذا	الغر�س.	واجلدير	بالذكر	اأن	دور	الكلية	مل	
ينح�صـــر	يف	ُمـجرد	القيام	بالـمهمة	الأ�صا�صية	لها	والـُمتمثلة	يف	اإعداد	الـمعلمني	للمرحلة	
البتدائيـــة،	اأو	اإعادة	تاأهيلهم	فقط؛	لكن	كان	هناك	عدد	مـــن	الأدوار	الإيجابية	الأُخرى	
التـــي	قّدمتهـــا	خلدمة	العملية	التعليميـــة	بعامة،	واإن	كانت	اأدوارًا	جانبيـــة؛	اإّل	اأنها	ل	تقل	

اأهـميًة	عن	الدور	الرئي�س،	ومن	اأبرزها:
اأوًل: اإعــداد وتنظيم برامــج تاأهيل ُمـح�سري الـمختــبات بالـمدار�س: وهي	برامج	
تاأهيلية	ُتنظم	على	�صكل	دوراٍت	�صنويٍة	موزعٍة	على	ف�صلني	درا�صيني.	وقد	�صدرت	موافقة	
معـــايل	وزير	الـمعـــارف	بتاريخ	)1412/1/24هــــ(	على	تنفيذها	نظـــرًا	حلاجة	مدار�س	

		نعـــم	اأ�صهمت	كليـــات	املعلمني	يف	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية	يف	اإحالل	العنا�صـــر	ال�صعودية	حمل	الأ�صاتذة	 	)1(
الوافديـــن	)املتعاقدين(،	ومل	يبداأ	العقـــد	الثالث	من	القرن	)15هـ/20م(	اإل	وجميع	مدار�س	التعليم	العام	

من	املواطنني	)ابن	جري�س(.
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التعليم	العام	اإىل	برامج	ُمتخ�ص�صـــة	لتاأهيل	ُمـح�صري	الـمختربات.	وُيقبل	يف	الربنامج	
الطالب	احلا�صلون	على	الثانوية	العامة	)الق�صم	العلمي	فقط(،	بتقديٍر	ل	يقل	عن	جيد.	
وبـــداأ	تنفيذ	هذا	الربنامج	يف	كلية	الـمعلمني	يف	ابهـــا	اعتبارًا	من	الف�صل	الدرا�صي	الأول	
للعـــام	الدرا�صي	)1412هــــ/1992م(،	ويت�صمن	برنامج	الدرا�صة	للـــدورة	درا�صة	)13(	
ُمقررًا	درا�صيـــًا	هي:	)الفيزياء،	والكيمياء،	والأحياء،	واجليولوجيا،	والو�صائل	التعليمية،	
وال�صوؤون	الفنية(،	وغريها	من	الـُمقررات	الالزمة	لإعداد	مـُح�صري	الـمختربات.	ويح�صل	
الطالـــب	بعد	اجتيازه	للربنامج	على	�صهادة	)اإتـمـــام	دورة	ُمـح�صري	الـمختربات(،	التي	
ر	مـختبـر(	يف	اإحدى	مدار�س	التعليم	العام.	وفيما	يلي	 توؤهلـــه	للعمل	على	وظيفـــة	)مـُح�صرِّ
ُح	اأعداد	الطـــالب	الـمقبولني	واخلريجـــني	يف	دورات	ُمـح�صري	الـمختربات	 جـــدول	يو�صرِّ

التي	ُعقدت	يف	الكلية	خالل	الفرتة	من	)1412هـ-1423هـ/	1992-2002م(.
الـمتخرج�نالـمقب�ل�نالعام الدرا�سيم
14123029هـ	)�صنة	الأ�صا�س(1
14133026هـ2
14144032هـ3
14153028هـ4
14163131هـ5
14172929هـ6
14183636هـ7
14195852هـ8
14205651هـ9
14215652هـ10
14225936هـ	)نظام	ال�صنتني(11
=78	طالب	11	دار�س1423هـ12
544402الـمجموع13

وحتقيقـــًا	لأهداف	هـــذا	الربنامج	فقـــد	�صدرت	موافقـــة	الوزارة	على	قـــرار	تطوير	
برنامـــج	دورة	مـح�صري	الـمختربات	التعليمية	بالكليـــات؛	القا�صي	بزيادة	مدة	الدرا�صة	
بالربنامـــج	من	عاٍم	واحٍد	اإىل	عامني	درا�صيني	موزعة	على	اأربعة	ف�صول	درا�صية،	ويكون	
عـــدد	الوحـــدات	الدرا�صية	الـمعتمدة	لهـــذا	الربنامج	)72(	وحدة	درا�صيـــة،	اعتبارًا	من	

الف�صل	الأول	لعام	)1422هـ/2001م(.
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 ثانيــًا: تنفيــذ دورة مديري الـمدار�ــس البتدائية والـمت��سطــة والثان�ية الأوىل: 
وهـــي	دورة	لـمـــدة	ف�صـــل	درا�صـــي	كامـــل	بنـــاًء	على	قـــرار	معايل	وزيـــر	الـمعـــارف	رقم	
)31/17/3/4/42	يف	1415/1/6هــــ(،	كان	عـــدد	الـم�صجلـــني	بالـــدورة	الأوىل	)50(	
دار�صـــًا	من	ثـماين	اإداراٍت	تعليميٍة	هي:	اأبـهـــا،	بي�صة،	مـحايل	ع�صري،	النما�س،	الـمخواة،	
الليـــث،	�صـــراة	عبيـــدة،	القنفذة،	وكانـــوا	موزعني	على	النحـــو	التـــايل:	)30(	مديرًا	من	
الـمرحلة	البتدائية،	و)20(	مديرًا	من	الـمرحلتني	الـمتو�صطة	والثانوية،	وقد	بلغت	ن�صبة	

النجاح	يف	الدورة	)%100(.
وهـــذه	الدورة	وما	بعدها	ت�صتـهـــدف	رفع	كفاءة	مديري	الـمدار�ـــس	الـمهنية،	وتنمية	
مهاراتهـــم	وُقدراتـهم،	وحت�صـــني	م�صتويات	اأدائـهـــم.	ويلتحق	بالدورة	مديـــرو	الـمدار�س	
الذين	يتم	تر�صيحهم	من	اإدارات	التعليم	التابعة	لوزارة	الـمعارف	يف	مناطق	مـختلفة	من	
الـمملكـــة.	وا�صتمر	عقد	هذه	الدورات	يف	الكلية	حتـــى	مت	�صمها	جلامعة	الـملك	خالد	مع	
بدايـــة	الف�صل	الدرا�صـي	الأول	للعام	الدرا�صـــي	)30-1431هـ/2009-2010م(،	ويف	ما	
يلـــي	جدول	اأعداد	الدار�صني	الـمقبولـــني	والـمتخرجني	يف	دورات	مديري	الـمدار�س	بكلية	

الـمعلمني	يف	اأبـها	خالل	الفرتة	من	)1415-1423هـ/1995-2002م(.

م
العام الدرا�سي

)الف�سل 
الدرا�سي(

املقب�ل�ن من 
مديري املدار�س 

البتدائية

املقب�ل�ن من مديري 
املدار�س املت��سطة 

والثان�ية
اخلريج�ن

1415302050هـ	)1(1
1415331851هـ	)2(2
14163619652هـ	)1(3
1416321951هـ	)2(4
1417321648هـ	)1(5
1417322456هـ	)2(6
1418302454هـ	)1(7
1418292049هـ	)2(8
1419322456هـ	)1(9
1419342155هـ	)2(10
1420272148هـ	)1(11
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م
العام الدرا�سي

)الف�سل 
الدرا�سي(

املقب�ل�ن من 
مديري املدار�س 

البتدائية

املقب�ل�ن من مديري 
املدار�س املت��سطة 

والثان�ية
اخلريج�ن

1420302353هـ	)2(12
1421342660هـ	)1(13
1421372966هـ	)2(14
1422322658هـ	)1(15
1422373269هـ	)2(16
1423202646هـ	)1(17
1423182543هـ	)2(18
555410965املجموع19

الالفـــت	للنظر	اأن	هذه	الفرتة	من	عمر	الكلية	)1398-1430/29هـ	املوافق	1978-
2009/2008م(	كانـــت	قد	ا�صتملت	على	الكثري	من	التغرُيات	والتطورات	التاريخية	التي	
واكبت	م�صرية	التعليم	العايل	يف	منطقة	ع�صري	وهذا	ما	�صوف	ندونه	يف	النقاط	الآتية:

اأوًل:	ُتعـــُد	عمادة	الكلية	بـمثابة	الـمن�صب	الإداري	الأول	الذي	ياأتي	على	قمة	الهيكل	
التنظيمـــي	لكليـــات	الـمعلمـــني،	التي	كانـــت	تابعًة	لـــوزارة	الرتبية	والتعليـــم	)الـمعارف(	
�صابقـــًا	منذ	اإن�صائها	وحتى	�صدور	القـــرار	باأن	تتبع	لوزارة	التعليم	العايل.	وخالل	م�صرية	
الكليـــة	التـــي	ا�صتمـــرت	قرابة	)32(	عامـــًا	تعاقب	على	عمـــادة	الكليـــة	)ثـمانية(	عمداء	
اأولهـــم	الأ�صتاذ/	�صامل	بن	م�صطفـــى	احلامدي	العميد	الأول	للكلية،	الذي	ا�صتمرت	فرتة	
عمادتـــه	من	تاريخ	الإن�صاء	حتى	عام	)1405هـ/1985م(،	وُيعد	العميد	الـموؤ�ص�س	وكانت	
الكليـــة	خالل	فرتة	عمادتـــه	ُت�صمى	)الكليـــة	الـمتو�صطـــة(؛	والدرا�صة	فيهـــا	وفقًا	لنظام	
ال�صاعـــات،	وتـمنح	خريجيـها	من	الدار�صني	والطالب	درجـــة	)دبلوم	الكلية	الـمتو�صطة(	
يف	تخ�ص�صني:	اأحدهـما	رئي�صي،	والآخر	فرعي.	ومتيزت	تلك	الفرتة	اأن	اأعداد	الدار�صني	
)وهـــم	الـمعلمون	الُقدامـــى(	يف	الكلية	كانت	اأكر	من	عدد	الطـــالب.	اإ�صافًة	اإىل	اأنه	مت	
تعيني	اأوائل	الـمعيدين	يف	بع�س	اأق�صام	الكلية	وتخ�ص�صاتها	العلمية	والأدبية.	و�صدرت	اأول	
مطبوعة	من	الكلية	خالل	تلك	الفرتة،	وهي	مـجلة	حـملت	ا�صم	)ال�صـروق(.	وثاين	عمداء	
الكليـــة	الدكتور/	�صالح	بن	مو�صى	ال�صبيبان)1(	من	)1405-1407هـ/85-1987م(	ويف	

		يـــا	دكتـــور	�صالح	حبذا	اأنـــك	اأفردت	حمور	يف	بحثك	حتدثت	فيه	عن	�صري	عمـــداء	الكلية	منذ	ن�صاأتها	حتى	 	)1(
الغائها	و�صم	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	فيها	اإىل	جامعة	امللك	خالد	)ابن	جري�س(.
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هذه	الفرتة	انتقلت	الكلية	اإىل	مقرها	اجلديد	على	طريق	اأبها	اخلمي�س،	واي�صًا	مت	ابتعاث	
اأوائل	املعيدين	يف	الكلية	لإكمال	درا�صاتهم	العليا	يف	بع�س	اجلامعات	الأمريكية.	ويف	عام	
)1407هــــ/1987م(	مت	تكليف	الدكتور/	ح�صن	بن	عايل	بن	اأحـمد	بن	يحـي	عميدًا	ثالثًا	
للكليـــة،	وقد	ا�صتمرت	فرتة	عمادته	حتى	عام	)1409هـ/1989م(	واأ�صبح	ا�صم	الكلية	يف	
تلـــك	الفرتة.	)الكلية	الـمتو�صطة	لإعداد	الـمعلمني	يف	اأبـها(.	كما	�صدر	قرار	معايل	وزير	
الـمعارف	رقم	)1/4(	بتاريخ	)1409/1/2هـ(		القا�صي	باعتماد	برنامج	)البكالوريو�س	
يف	التعليـــم	البتدائـــي(	يف	الكليات	التابعة	لـــوزارة	الـمعارف،	الأمر	الـــذي	زاد	معه	عدد	
الطـــالب	الـُملتحقـــني	بالكلية	من	الطـــالب	احلا�صلني	على	�صهادة	الثانويـــة	العامة	اأو	ما	
ُيعادلهـــا.	وجـــاء	العميد	الرابع	للكليـــة	الأ�صتاذ/	غرم	اهلل	بن	دخيـــل	الغامدي	وا�صتمرت	
فـــرتة	عمادته		مـــن	)1409-1412هــــ/	1989-1992م(،	وبداأت	الكليـــة	خاللها	تطبيق	
برنامج	البكالوريو�س	لطالبها؛	فارتفع	عدد	ال�صاعات	الـُمعتمدة	وزاد	عدد	التخ�ص�صات	
لي�صل	اإىل	)ثـمانية(	تخ�ص�صات،	كما	بداأت	الكلية	منذ	عام	)1412هـ/1992م(	تنفيذ	
برنامـــج	)دورات	التاأهيل	لـُمح�صري	الـمختربات(	من	الطالب	احلا�صلني	على	ال�صهادة	
الثانويـــة	العامـــة	)الق�صم	العلمي(،	ثم	جـــاء	عميد	الكلية	اخلام�ـــس	الأ�صتاذ/	�صالح	بن	
اد	ال�صهري	الـــذي	ا�صتمرت	عمادته	يف	الفرتة	مـــن	)1412/11/25هـ	حتى	 علي	اأبـــو	عرَّ
1416/5/6هــــ(،	وخـــالل	هـــذه	الفـــرتة	اأ�صبح	ا�صـــم	الكلية	)كليـــة	املعلمـــني	يف	اأبها(،	
وتخرجت	اأول	دفعة	من	خريجــــي	الكلية	احلا�صلني	على	درجة	)البكالوريو�س	يف	التعليم	
البتدائـــي(،	يف	ثـمانية	تخ�ص�صـــات	علمية	واأدبية.	كما	مت	تخريج	اأول	دفعة	من	خريجـي	
دورة	مـح�صـــري	الـمختـــربات.	واأ�صدرت	الكلية	اأول	دليٍل	مطبـــوع	للكلية	يف	حفل	التخرج	
لعـــام	)1413هـ-1414هــــ/93-1994م(،	وكان	اأول	حفـــل	ُتنظمه	الكليـــة	على	م�صرحها	
الداخلـــي	البكالوريو�س	يف	التعليم	البتدائي.	وخالل	هذه	الفـــرتة	مت	ا�صتحداث	الـمكتب	
الإعالمـــي	وكانت	مهمته	التوا�صل	مع	مـختلف	الو�صائل	الإعالمية	يف	الـمجتمع،	واأول	من	
ا�صتلمـــه	واأدار	عملـــه	الأ�صتاذ/	عبد	اهلل	بن	اأحـمد	حامد	الذي	كان	معيدًا	اآنذاك	يف	ق�صم	
اللغـــة	العربية	بالكلية.	ثم	جاء	بعده	الأ�صتـــاذ/	اأحـمد	بن	علي	اآل	مرّيع	الـمعيد	يف	الق�صم	
نف�صـــه،	ثـــم	الأ�صتاذ/	عبد	الرحـمن	الـمح�صني.	ويف	تلك	الفـــرتة	جمعت	الأق�صام	العلمية	
الثالثة	)الأحياء،	والكيمياء،	والفيزياء(،	يف	ق�صم	واحد	هو	)ق�صم	العلوم(	و�صار	رئي�صه	
الأ�صتـــاذ	الـمحا�صر/	عبد	اهلل	بن	غدران	ال�صهيمـــي.	اإ�صافًة	اإىل	ا�صتحداث	ق�صٍم	تربوٍي	
جديٍد	يف	الكلية	هو	)ق�صم	الـمناهج	وطرق	التدري�س(	يف	عام	)1413هـ/1993م(،	وكان	
	له	الأ�صتاذ	الـمحا�صر/	مـحمد	بن	علي	الهاجري.	واأجنزت	الكلية	خالل	تلك	 اأول	رئي�ـــسٍ
الفـــرتة	العديد	من	املنا�صـــط،	ففازت	يف	عـــام	)1413هـ/1993م(	بالـمركـــز	الأول	بني	
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كليات	الـمنطقة	الـُم�صاركة	يف	فرع	)الإبداع	الـم�صرحـي(	جلائزة	اأبـها	للتعليم	اجلامعي.	
كما	نظمت	اأول	معر�ٍس	داخلٍي	للكتاب	وال�صريط	الإ�صالمي	بتاريخ	)1413/6/21هـ(	ثم	
تـــاله	تنظيم	خـم�صة	معار�س	اأُخرى	للكتاب	بـمعدل	معر�س	للكتاب	يف	كل	ف�صل	درا�صي	،	
ت	عليه	التعليمات	من	تكليف	 ويف	العـــام	الدرا�صي	)1415هـ/1995م(	مت	العمل	بـما	ن�صَّ
وكيلني	للكلية	اأحدهـما:	لل�صئـــون	التعليمية	والإدارية،	والآخر	ل�صئون	الطالب	والت�صجيل،	
وانعقد	يف	هذه	الفرتة	الف�صل	الدرا�صي	ال�صيفي	)الأول(	)1413هـ/1993م(،	وتعاونت	
الكليـــة	فيـــه	مع	عدٍد	من	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�ـــس	العاملني	يف	بع�س	كليـــات	الـمعلمني	يف	
الـمناطق	الـمجاورة	ككلية	الـمعلمني	يف	بي�صة،	وكلية	الـمعلمني	يف	جازان،	وكلية	الـمعلمني	
يف	القنفـــذة،	وكليـــة	الـمعلمني	يف	الريا�س،	وكلية	الـمعلمني	يف	جـــدة،	ثم	انعقد	يف	الكلية	
الف�صـــل	الدرا�صـــي	ال�صيفـــي	)الثـــاين(	يف	العـــام	التـــايل	)1414هــــ/1994م(	لغر�س	
ا�صتكمـــال	تخريـــج	بقايـــا	طالب	ودار�صـــي	الدفعات	التـــي	در�صت	يف	الكليـــة	على	النظام	
القـــدمي	وا�صتمرت	الكليـــة	يف	تنفيذ	برنامـــج	دورات	مديري	ووكالء	املدار�ـــس	البتدائية	
واملتو�صطـــة	والثانويـــة.	والعميد	ال�صاد�س	للكلية	الدكتور/	فهيد	بـــن	عبيد	ال�صبيعـي	الذي	
بـــداأ	فرتة	عمادة	بتاريـــخ	)1416/6/8هـ(،	وا�صتمرت	حتـــى	)1424/6/7هـ(،	واأن�صىء	
خـــالل	الف�صل	الدرا�صي	الثـــاين	لعام	)1416هـ/1996م(	)مركـــز	خدمة	املجتمع(	ويف	
عـــام	)1420هـ/2000م(،	ح�صلت	الكلية	على	جائزة	)الكليـــة	الأكر	ن�صاطًا	بني	كليات	
املنطقـــة(،	ومت	اإن�صاء	ق�صم	"احلا�صب	الآيل" مع	بداية	الف�صل	الدرا�صي	الأول	من	العام	
الدرا�صي	)1422هـ/2002م(،	لريتفع	عدد	اأق�صام	الكلية	بذلك	اإىل	اثني	ع�صر	ق�صمًا.	بداأ	
مركـــز	البحوث	والدرا�صات	الرتبوية	بالكلية	يف	اإ�صدار	جملته	العلمية	الف�صلية	املحكمة؛	
وُتعـــد	من	اأوائل	املجالت	العلمية	املحكمة	التي	�صـــدرت	يف	املنطقة،	وكان	ا�صمها	)حولية	
كليـــة	املعلمني	يف	اأبها(،	و�صدر	اأول	اأعدادها	يف	الف�صل	الثاين	لعام	)1421هـ/2001م(	
وا�صتمـــر	�صدورهـــا	اإىل	عام	)1439هـ	/	2008م(	وقد	�صدر	منهـــا	)13(	عددًا.	ُي�صاف	
اإىل	ذلـــك	ما	ح�صل	من	تغرٍي	لنظام	الدرا�صة	بـــدورة	مـح�صري	الـمختربات	التي	حتولت	
مدتها	الزمنية	من	عاٍم	واحٍد	اإىل	عامني	درا�صيني	من	بداية	الف�صل	الدرا�صي	الأول	للعام	
الدرا�صـــي	)1422-1423هــــ/2002-2003م(.	وكان	العميـــد	ال�صابع	للكليـــة	الدكتور/	
ل	الذي	بـــداأت	عمادتـــه	يف	)1424/6/8هــــ	وا�صتمرت	 عبـــد	الرحـمـــن	بن	مـحمـــد	ف�صيرِّ
حتى1426/6/30هــــ(.	ومت	يف	ع�صـــره	تطبيق	نظام	جديد	حلفـــظ	وتوزيع	الختبارات،	
ور�صـــد	النتائـــج	واإظهارهـــا	عن	طريق	جلنـــة	خا�صة	بكل	ق�صـــم،	وجـــرى	ال�صتفادة	من	
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خدمـــات	احلا�صـــب	الآيل	يف	مرافـــق	الكلية	ب�صكٍل	فاعـــٍل	واإيجابي،	وتــــم	تطوير	الـمكتب	
الإعالمـــي	بالكلية	لُي�صبح	ا�صمه		)اإدارة	العالقات	العامـــة	والإعالم	الرتبوي(،	ون�صرت	
مـــن	خاللـــه	عام	)1429هــــ/	2005م(،	ن�صرة	حتمل	ا�صـــم	)الآفاق(،	وقـــد	ُعنيت	بن�صر	
بع�ـــس	الـُم�صاركات	الـمقالية	لأع�صاء	هيئـــة	التدري�س	والطالب.	كما	نّظم	مركز	البحوث	
الرتبوية	)الـُملتقى	الرتبوي	الأول(	بالكلية	يف	الفرتة	من	)20-1425/3/22هـ(	واأخريًا	
جـــاء	العميـــد	الثامن	للكلية	الدكتور/	فايـــز	بن	مـحمد	اآل	�صليمان	ع�صـــريي،	الذي	بداأت	
فـــرتة	عمادته	يف)1426/7/1هـ،	وا�صتمـــرت	اإىل	العام	الدرا�صـــي	1430هـ	-1431هـ(.	
ويف	تلـــك	املدة	مت	اإن�صاء	)وحدة	القيا�س	والتقـــومي(	التي	ُتعنى	بتقومي	الأداء	التعليمي	يف	
الكليـــة.	وا�صتحداث	برنامـــج	الت�صحيح	الآيل	لبع�ـــس	اأوراق	الإجابة	يف	المتحانات،	ومت	
اإ�صدار	ن�صرٍة	اإعالميٍة	اإخباريٍة	ف�صلية	حتمل	ا�صم	)�صوت	الكلية(.	وجرى	تطوير	برامج	
ت�صجيل	الطالب	باحلا�صب	الآيل	يف	عمليات	القبول	والت�صجيل،	ور�صد	الغياب	والدرجات،	
واإعـــداد	اجلداول،	وال�صجالت	الأكاديـمية.	اإ�صافًة	اإىل	جتهيز	وافتتاح	نادي	اأع�صاء	هيئة	
التدري�ـــس	بالكلية	الـمزود	باأجهـــزة	احلا�صوب	ومركٍز	للت�صوير	خـــالل	الف�صل	الدرا�صي	
الأول	من	العـــام	الدرا�صي	)1426هـ/2005م(.	كما	حظيت	مكتبـــة	الكلية	بن�صيٍب	وافٍر	
من	التجديد	والتطوير،	وجرى	اإحداث	ركٍن	ُمـخ�ص�س	للباحثني	مزود	باأجهزة	احلا�صوب	

الـمت�صلة	بخدمة	الإنرتنت.			
ثانيــًا:	تعاقـــب	على	عمـــادة	الكلية	خالل	ثالثـــني	عامـــًا	)1401-1430هـ/1980-
2010م(	عـــدد	مـــن	الـــوكالء،	وكان	اأول	وكيـــل	للكليـــة	الأ�صتـــاذ/	غـــرم	اهلل	بـــن	دخيـــل	
الغامـــدي	الـــذي	ا�صتمر	يف	عملـــه	لـمدة	)ت�صعـــة(	اأعوام	مـــن	)1401-1409هـ/1981-
1989م(،	ثـــم	تعاقـــب	على	وكالـــة	الكلية	كٌل	مـــن:	)1(	د/	علي	بن	�صالـــح	الـخبتـي	عام	
)1410هــــ/1990م(.	)2(	اأ/	مـحمد	�صعيد	العمران	عام	)1411هـ/1991م(.	)3(	اأ/	
اد	 ها�صـــم	بن	ح�صن	قد�صـــي	)عام	1412هــــ/1992م(.	)4(	اأ/	ظافر	بن	�صعيـــد	اآل	حـمَّ
ال�صهـــري	)الن�صـــف	الأول	من	عام	1413هــــ/1993م(.	)5(	اأ/	علي	بن	عي�صى	ع�صريي	
)بقية	عـــام	1413هـ/1414هـ/93-1994م(.	)6(	اأ/	يون�س	بـــن	مهدي	ال�صروري	)من	
عـــام	1414هــــ	اإىل	عـــام	1419هــــ(.	ويف	العام	الدرا�صـــي	)1415هــــ/1995م(	اقت�صت	
اخلطـــة	التطويريـــة	للكليات	اأن	ي�صبح	للكليـــة	وكيالن:	اأحدهـما	وكيـــٌل	لل�صئون	التعليمية	
والإداريـــة	التي	اأ�صبحت	فيما	بعد	)وكالة	الكلية	لل�صوؤون	التعليمية(،	والآخر	وكيٌل	ل�صئون	

الطالب	والت�صجيل.	فكان	ذلك	على	النحو	التايل:



403الق�سم الرابع : بحوث وذكريات عن التعليم العام والعايل يف جنوب اململكة ال�سعودية 
عمـــل	يف	وكالة	الكلية	لل�صئـــون	التعليمية،	الأ�صاتذة	الآتيـــة	اأ�صماوؤهم:	)1(	اأ/	يون�س	
ابن	مهدي	ال�صروري	)وكيل	الكلية	لل�صئون	الـمالية	والإدارية(	من	)1415هـ	اإىل	1419هـ	
املوافـــق	1995-1999م(،	)2(	د/	عبده	بن	مـحمد	عواجــــي	من	)1419هـ	اإىل	1421هـ	
املوافق	1999-2001م(،	)3(	د/	عبد	الرحـمن	بن	مـحمد	ف�صيَّل	من	)	13/	1421/9هـ	
حتى	1423هـ	املوافق	2001-2003م(،	)4(	د/	اأحـمد	بن	مـحمد	الزيداين	من	)	1424هـ	

حتى	1429هـ	املوافق	2004-2009م.
وعمـــل	يف	وكالة	الكلية	ل�صئون	الطـــالب	والت�صجيل،	الأ�صماء	التالية:		)1(	اأ	/	اأحـمد	
بن	مـحمد	ع�صريي	يف	الفرتة	من	)	1415هـ	/	1417هـ.	املوافق	1995-1997م(،	)2(	اأ	
/	عبد	الرحـمن	بن	مـحمد	ف�صيرِّل	يف	الفرتة	من	)	16	/	1	/	1417هـ.	املوافق	1997م(،	
)3(	اأ	/	فايـــز	بـــن	مـحمد	ع�صريي	يف	الفرتة	مـــن	)15	/	1	/	1418هـ	املوافق	1998م(،	
اد	ال�صهري	يف	الفرتة		)من	1418/6/13هـ	حتى	6/13	 )4(	د/	ظافـــر	بن	�صعيد	اآل	حـمَّ
	/1422هــــ	املوافق	1998-2002م(	)5(	د/	مرعي	بن	عبـــد	اهلل	ال�صهري	يف	الفرتة	من	
)	1422/8/13هــــ	حتـــى	1423/11/3هــــ	املوافـــق	2002-2003م(،	)6(	د/	فايـــز	بن	
مـحمد	ع�صريي	يف	الفرتة	من	)	3	/	11	/	1423هـ	حتى	1	/	7	/	1426هـ	املوافق	2003-
2006م(،	)7(	د/	عبـــد	اهلل	بـــن	ُغـــدران	ال�صهيمـــي	يف	الفرتة	مـــن	)	15	/	9	/	1426هـ	
حتـــى	1429/2/22هــــ.	املوافـــق	2006-2009م(،	)8(	د/	�صعيد	بـــن	مـحمد	بن	ح�صني	
بـــن	معلوي	يف	الفرتة	مـــن	)	1429/2/23هـ	1431/2/22هـ	املوافـــق	2009-2011م(.	
وهنا	ُيالحظ	اأن	)وكالة	الكلية	ل�صئون	الطالب	والت�صجيل(	ا�صتمرت	ُمكلفًة	باأداء	مهامها	
الوظيفيـــة	لُقرابة	عامني	درا�صيني	بعد	ان�صمـــام	الكلية	اإىل	جامعة	الـملك	خالد	حتى	يتم	
الإ�صـــراف	على	اإتـمام	عملية	تخريج	بقايا	اأعداد	الطالب	الذين	كانوا	يدر�صون	يف	الكلية	

من	مـختلف	التخ�ص�صات	والـم�صتويات.	
ثالثًا: كان	لكلية	الـُمعلمني	يف	اأبـها	ول�صيما	خالل	هذه	الـمرحلة	الزمنية	ريادٌة	وتـميٌز	
ملحـــوظ	يف	تنظيم	العديد	مـــن	الفعاليات	التي	جرت	العادة	بـمثلهـــا،	اإ�صافًة	اإىل	تنظيم	
بع�ـــس	الأن�صطة	الـُمميزة	والـمتنوعة	التي	كانت	ت�صعى	من	خاللها	حتقيق	بع�س	اأهدافها،	
وال�صهـــام	الإيجابـــي	يف	خدمة	الـمجتمع،	ومـــن	تلك	الفعاليات	والأن�صطـــة	ما	ياأتي:	)1(	
تعاونت	الكلية	عام	)1413هـ/1993م(،	يف	خطوٍة	غري	م�صبوقة	مع	كلية	العلوم	ال�صحية	
يف	اأبهـــا	عند	بدايـــة	اإن�صائها	بقيادة	عميدها	الدكتور/	خليل	بن	م�صلح	الثقفي	وذلك	من	
خـــالل	ال�صماح	لطالب	كلية	العلوم	ال�صحية	با�صتخدام	مـختربات	)الكيمياء	والفيزياء(	
اخلا�صـــة	بكلية	املعلمني؛	ومت	تخ�صي�س	مواعيد	ُمـحددة	لطالب	الكلية	ال�صحية،	اإ�صافًة	
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اإىل	ا�صتعانـــة	كلية	العلوم	ال�صحية	ببع�س	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	يف	ق�صم	العلوم	لتدري�س	
بع�ـــس	الـمـــواد	الدرا�صيـــة.		)2(	ح�صلت	كلية	املعلمـــني	باأبها	عـــام	)1413هـ/1993م(	
على	)جائزة	اأبها	للن�صـــاط	اجلامعي(	يف	فرع	)الإبداع	والفنون	امل�صرحية(.	)3(	برزت	
منا�صط	الكلية	ب�صكٍل	لفٍت	للنظر	على	الـم�صتوى	الثقايف	والجتماعي،	وحظيت	بالتغطية	
الإعالميـــة	التي	اأ�صهـــم	فيها	وجود	الـمكتب	الإعالمي	الـــذي	مت	ا�صتحداثه	يف	الكلية	عام	
)1413هــــ/1993م(،	والذي	اأ�صرف	عليه	بع�س	اأ�صاتـــذة	الكلية	ال�صعوديني	مثل:		اأ.	عبد	
اهلل	بـــن	اأحـمـــد	اآل	حامـــد،	و	اأ.	اأحـمد	بن	علـــي	اآل	مرّيع،	و	اأ.	عبـــد	الرحـمن	الـمح�صني.	
)4(		نّظمـــت	الكلية	معار�س	للفنـــون	الت�صكيلية	كان	اأولها	)الـمعر�ـــس	الت�صكيلي	الأول(	
لالأ�صتـــاذ/	علـــي	عبد	اهلل	مـــرزوق	وطالبـــه	بالكلية	يـــوم	)1413/6/21هــــ(.	وقد	تبعه	
	ت�صكيلـــٌي	اآخر	لع�صو	هيئـــة	التدري�س	بالكلية	الأ�صتاذ/	م�صطفـــى	ح�صنى	بتاريخ	 معر�ـــسٌ
)1413/8/20هــــ	املوافـــق	1993م(.		)5(	تنظيـــم	دورات	حت�صـــني	اخلطـــوط	خلدمـــة	
من�صوبي	الكلية	من	الطـــالب	والدار�صني	والـموظفني	والأ�صاتذة،	وتنظيم	معار�س	اخلط	
العربـــي	يف	كل	ف�صـــٍل	درا�صٍي	اعتمـــادًا	على	عر�ـــس	انتاج	طالب	الكليـــة	يف	مواد	اخلط	
�صها	وُي�صرف	عليهـــا	الدكتور/	�صيف	الدين	فهمـــي	اأ�صتاذ	اخلط	 العربـــي،	التـــي	كان	ُيدررِّ
العربي	يف	الكلية.	)6(		تبادل	الزيارات	اجلماعية	مع	بع�س	كليات	الـمعلمني	على	م�صتوى	
العمـــادة	واأع�صاء	هيئة	التدري�س	والطالب	والدار�صـــني؛	حيث	كانت	الزيارة	الأوىل	لكلية	
الـمعلمـــني	يف	الريا�س	عام	)1413هــــ/1993م(،	ومت	فيها	الـم�صاركة	يف	معر�س	الكتاب	
الـــذي	نظمتـــه	كلية	الـمعلمـــني	يف	الريا�س	خالل	العـــام	الدرا�صـــي	)1413هـ/1993م(،	
اأي�صـــًا	زيارة	بع�س	الـم�صوؤولني	يف	وزارة	الـمعـــارف،	واللتقاء	بالزمالء	يف	كلية	الـمعلمني	
يف	الريا�ـــس	ومنهـــم	عميد	الكليـــة	)اآنذاك(	الدكتـــور	مـحمد	بن	ح�صـــن	ال�صايغ،	ووكيل	
الكليـــة	الدكتور	عبـــد	العزيز	الُعمر.	وكانت	الزيارة	الثانية	لكليـــة	الـمعلمني	يف	بي�صة	عام	
)1414هــــ/1994م(،	وجـــرى	ا�صتقبال	وا�صت�صافـــة	وفد	الكلية	يف	بيـــت	الطالب	ببي�صة،	
وكان	علـــى	راأ�ـــس	الـم�صتقبلني	ف�صيلة	عميـــد	الكلية	ال�صيخ/	مـحمـــد	ال�صبيعي،	والزمالء	
الذيـــن	اأذكر	منهم:	مـحمـــد	بن	عبد	اهلل	العمرو،	�صعيد	بن	جبار	القرين،	وم�صعود	تومان	
ال�صهراين.	اأما	الزيارة	الثالثة	فكانت	لكلية	الـمعلمني	يف	جازان	عام	)1415هـ/1995م(،	
والتقينـــا	فيها	ب�صعادة	عميد	الكلية	)اآنـــذاك(	الأ�صتاذ/	اأحـمد	بن	يحيى	البهكلي،	وتـمت	
ا�صت�صافتنـــا	يف	الكلية،	ويف	النادي	الأدبي	بجازان،	واأذُكر	اأنني	األقيت	خالل	تلك	الزيارة	
مـحا�صـــرًة	حول	الرتبية	النبوية	يف	نادي	جازان	الأدبي	بتاريخ	)1415/6/27هـ(ـ،	وكان	
م	الـمحا�صرة	الزميل	الدكتور/	مـحمـــود	�صاكر	�صعيد.	)7(		ابتكر	ع�صوان	من	 الـــذي	قدَّ
اأع�صـــاء	هيئة	التدري�س	يف	الكلية	هـمـــا:	الدكتور/	�صيف	الدين	ُمر�صي،	والأ�صتاذ/	اأحـمد	
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طه،	من	ق�صم	تقنيات	التعليم	بالكلية	)اآلًة	جديدًة	حلفظ	الـملفات	اخلا�صة	بالطالب	يف	
الكليـــة(،	وقـــد	مت	ت�صميمها	بالتعاون	مع	الـمعهد	الثانـــوي	ال�صناعي	يف	اأبها	خالل	العام	
الدرا�صـــي	)1413هـ/1414هــــ/93-1994م(.	)8(		اأ�صرف	ق�صـــم	الرتبية	الفنية	خالل	
العام	الدرا�صـــي	)1413هـ-1414هـ/93-1994م(	على	ت�صميم	واإن�صاء	)منارٍة	ُمتميزٍة	
لـم�صجد	الكلية(	الذي	مل	تكن	له	منارٌة	من	قبل،	واأ�صرف	على	الت�صميم	والبناء	والتنفيذ	
د.	نبيـــل	فـــودة	اأحـــد	اأع�صاء	ق�صم	الرتبيـــة	الفنية	بالكليـــة	من	جـمهورية	م�صـــر	العربية	
ومعـــه	مـجموعٌة	مـــن	طالب	ق�صم	الرتبية	الفنية	يف	الكلية	)اآنـــذاك(،	وهذا	العمل	الفني	
)الذي	ل	يزال	قائمًا	اإىل	الآن(	جزء	من	التطبيق	العملي	لدرا�صة	الطالب	يف	بع�س	مواد	
التخ�ص�ـــس.	)9(		قام	ق�صم	اللغة	العربية	يف	الكلية	با�صتحداث	فكرة	)الهاتف	الثقايف(	
الـــذي	يتم	من	خالله	الرد	على	ا�صتف�صارات	واأ�صئلة	اأفـــراد	الـمجتمع	الثقافية	ب�صكٍل	عام	
�صـــواًء	اأكانـــت	ُلغويًة	اأم	ثقافيًة	اأم	اأدبيًة،	وكان	اأع�صاء	ق�صـــم	اللغة	العربية	يتولون	الإجابة	
علـــى	تلك	الأ�صئلة	خالل	فرتات	الت�صـــال	الـُمحددة.	)10(		ا�صتحدثت	الكلية	فكرة	منح	
)�صهـــادة	لأح�صن	ق�صـــم	يف	الأن�صطة	العلميـــة	والـمعرفية	والـميدانيـــة(،	وكانت	ُتـمنح	يف	
كل	ف�صـــٍل	درا�صـــٍي،	الأمر	الذي	ترتب	عليه	ونتج	عنه	اإ�صعـــال	روح	التناف�س	الإيجابي	بني	
الأق�صام	يف	الكلية،	ونال	هذه	ال�صهادة	عدٌد	من	الأق�صام	التي	تـمّيزت	يف	منا�صطها	وكانت	
اأول	�صهـــادة	ُمنحت	منا�صفًة	لق�صمي	)الو�صائل	التعليمية	والرتبية	الفنية(	خالل	الف�صل	
الدرا�صـــي	الأول	من	العام	الدرا�صي	)1413هــــ/1993م(.	)11(	اأ�صهم	اأ�صاتذة	وطالب	
ق�صـــم	الرتبية	الفنية	بالكلية	يف	تنفيذ	عدٍد	كبرٍي	مـــن	)اللوحات	الفنية	اجلدارية(	داخل	
الكليـــة	ُم�صتفيدين	يف	ذلك	من	الـم�صاحات	الكبرية	لـمبـــاين	الكلية	وحتويلها	اإىل	لوحاٍت	
ور�صومـــاٍت	متنوعة	جتمع	بـــني	فن	الر�صم	وفن	اخلـــط	العربي	ول	يـــزال	بع�صها	موجودًا	
اإىل	الآن	يف	الـمبنـــى.	كمـــا	اأ�صهـــم	اأ�صاتـــذة	ق�صم	الو�صائـــل	التعليميـــة	يف	تنفيذ	عدد	من	
)الـمج�صمات	اجلمالية(	داخل	الكلية.		)12(	اأقام	ق�صم	الرتبية	البدنية	)دورًة	يف	اللياقة	
البدنيـــة(	خا�صة	باأع�صاء	هيئة	التدري�س	يف	الكلية	�صبـــاح	كل	يوم	اأربعاء	من	كل	اأ�صبوع.	
اإ�صافـــًة	اإىل	تنظيم	)يوم	ريا�صـــي	مفتوح(	لالأ�صاتذة	والطـــالب	والدار�صني	على	م�صابح	
مدينـــة	الأمري	�صلطان	الريا�صية	بالـمحالة.	)13(	التعاون	مع	نادي	الوديعة	الريا�صي	يف	
تنظيم	)الدورة	الريا�صيـــة	الرم�صانية	لأع�صاء	هيئة	التدري�س	يف	كليات	الـمنطقة(	خالل	
الأعوام	)1413-1415هـ/93-1995م(،	و�صهدت	م�صاركًة	فاعلًة	بني	كليات	اللغة	العربية،	
والطـــب،	والرتبية،	والعلوم	ال�صحية،	والكلية	التقنيـــة،	وكلية	الـمعلمني،	واأ�صرف	على	هذه	
الـــدورات	ق�صم	الرتبية	البدنيـــة	يف	الكلية،	وكانت	الفعاليات	ُتقام	علـــى	ال�صالة	الريا�صية	

الداخلية	يف	كلية	الـمعلمني،	وعلى	ال�صالة	الريا�صية	التابعة	لنادي	الوديعة	يف	اأبها.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 406
رابعــًا:	ُيـمكـــن	تو�صيح	التطور	الكمـــي	لأع�صاء	هيئة	التدري�ـــس	يف	الكلية		من	خالل	
ح�صـــر	اأعـــداد	اأع�صاء	هيئـــة	التدري�ـــس	)الوطنيـــني	والـُمتعاقدون(	يف	الفـــرتة	من	عام	

)1409-1423هـ/1989-2003م(	وهو	ما	يو�صحه	اجلدول	التايل:

على راأ�س العام الدرا�سيم 
العمل

مبتعث�ن 
داخليًا

مبتعث�ن 
الـمجم�عالـمتعاقدونالـمجم�عخارجيًا

140941534958107هـ	/	1410هـ1
14102432295079هـ	/	1411هـ2
2195574-141117هـ	/	1412هـ3
14121221155974هـ	/	1413هـ4
1413201313467101هـ	/	1414هـ5
1414341214760107هـ	/	1415هـ6
6171132-14154516هـ	/	1416هـ7
5064114-14163218هـ	/	1417هـ8
1417341615166117هـ	/	1418هـ9
1418312335769126هـ	/	1419هـ10
1419591868371154هـ	/	1420هـ11
1420561968167148هـ	/	1421هـ12
1421632158963152هـ	/	1422هـ13
1422691859269161هـ	/	1423هـ14
1423411235668124هـ	/	1424هـ15

ومن	اجلدول	ال�صابق	يت�صح	اأن	اأعداد	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	من	الوطنيني	يف	الكلية	
غـــري	م�صتقـــرة،	وتختلف	من	عام	اإىل	اآخـــر	ارتفاعًا	وانخفا�صًا،	ولعـــل	ذلك	راجع	اإىل	ما	
قامـــت	به	الوزارة	من	فتح	باب	البتعاث	الداخلي	واخلارجـــي	لـمن�صوبي	الكليات،	اإ�صافًة	
اإىل	مـــا	اأُتيـــح	لأع�صـــاء	هيئة	التدري�س	من	فر�ـــس	التنقل	بني	الكليـــات	التابعة	للوزارة	يف	
خمتلـــف	ُمدن	الـمملكة	مراعاًة	للظروف	الجتماعية.	كما	اأن	هناك	عاماًل	رئي�صيًا	رئي�ٌس	
يتمثـــل	يف	تف�صيـــل	بع�س	اأع�صاء	هيئـــة	التدري�س	مـــن	الوطنيني	بالكليـــة	للعمل	يف	قطاع	
التعليـــم	العام	بالوزارة	لظـــروٍف	اجتماعية	خا�صة.		ويت�صح	اأي�صًا	اأن	اأعداد	اأع�صاء	هيئة	
التدري�ـــس	من	الإخوة	الـمتعاقدين	اأعلى	مـــن	اأعداد	زمالئهم	الوطنيني؛	ويرجع	ذلك	اإىل	
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وجـــود	عجٍز	يف	بع�ـــس	التخ�ص�صات	التي	يتـــم	توفري	احتياجها	من	الإخـــوة	الـمتعاقدين	
من	مـختلـــف	الدول	العربية	ال�صقيقة.	ُي�صاف	اإىل	ذلك	اأن	اأعداد	الـمبتعثني	داخليًا	يفوق	
اأعـــداد	الـمبتعثني	خارجيـــًا؛	ويف	ذلك	دللٌة	على	اإقبال	اأع�صاء	هيئـــة	التدري�س	الوطنيني	
على	البتعاث	الداخلي.	ويف	ذلك	اإ�صارٌة	اإىل	اهتمام	الوزارة	برفع	وتطوير	م�صتوى	اأع�صاء	
هيئـــة	التدري�ـــس	يف	الكلية	مـما	ينعك�ـــس	اإيجابيًا	على	تطويـــر	العملية	التعليميـــة	بالُكلية.	
وجتـــدر	الإ�صارة	اإىل	اأنه	�صاحب	هذا	التطور	الكمـــي	لأعداد	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	بكلية	
الـمعلمـــني	يف	اأبها	تطـــورًا	كيفيًا	ملحوظـــًا	تـمثل	يف	تلك	اجلهـــود	الـمتنوعة	التي	حر�صت	
عليها	الوزارة	لرفع	كفايات	اأع�صاء	هيئة	التدري�س	يف	الـميدان	الرتبوي	والتعليمي	وتركت	
للكليـــات	فر�صة	توظيفها	بـما	يتنا�صب	مـــع	اإمكانات	وظروف	كل	كلية	على	حده.	واجلميل	
يف	الأمـــر	اأن	اأكرب	واأبرز	الـُم�صتفيدين	من	نتائـــج	هذا	التطور	الكمي	لأعداد	اأع�صاء	هيئة	
التدري�ـــس	يف	كٍل	مـــن:	كلية	الـمعلمـــني	يف	اأبها،	وكلية	الـمعلمـــني	يف	بي�صة	تـمثل	يف	جامعة	
الـملك	خالد؛	التي	مت	�صم	الكليتني	اإليها،	وحظيت	بالتايل	على	اأعداٍد	كبريٍة	من	اأع�صاء	
هيئـــة	التدري�ـــس	الوطنيني	الـموؤهلني،	الذين	يحملون	اأعلـــى	الدرجات	العلمية	يف	مـختلف	
التخ�ص�صـــات	العلميـــة	والأدبية،	وبذلك	تكـــون	اجلامعة	قد	ك�صبـــت	بان�صـمامهم	لها	يف	
�صات	بالكليات	التابعة	لـها	طاقاٍت	وكوادر	ب�صرية	ُمتنوعة،	ومت	توظيفها	 مـختلـــف	التخ�صُ

يف	خدمة	الكليات	التابعة	للجامعة)1(.
وقبـــل	اخلتـــام	اأُ�صـــري	اإىل	اأن	بع�س	الـمطبوعـــات	التي	�صدرت	عـــن	الكلية	يف	اإحدى	
الـمنا�صبـــات	التـــي	كانت	يف	اأواخر	الفـــرتة	الزمنية	للكلية	كانت	قد	اأ�صـــارت	اإىل	اأن	عدد	
الطالب	الـمتخرجني	من	الكلية	منذ	اإن�صائها	حتى	نهاية	الف�صل	الأول	من	العام	الدرا�صي	
)1427-1428هــــ/	2007-2008م(	قد	بلـــغ	)4152(	طالبًا،	و)486(	دار�صًا.	و)685(	
خريجـــًا	من	دورة	ُمـح�صري	الـُمختـــربات.	كما	وردت	الإ�صـــارة	اإىل	اأن	الكلية	اأ�صهمت	يف	
تدريـــب	)1428(	ُمتدربـــًا	يف	)26(	دورة	لـمديري	الـمدار�س	ووكالئهـــا،	و)73(	ُمتدربًا	
يف	)3(	دورات	لـمعلمي	ال�صفـــوف	الأولية،	و)121(	متدربًا	يف	خـم�س	دورات	للدبلومات	
الـمختلفـــة	يف	احلا�صـــب	الآيل،	و)496(	متدربـــًا	يف	)17(	دورة	ق�صرية	لربامج	ودوراٍت	
تدريبيـــة	مـختلفة.	وبذلـــك	يكون	مـجموع	عدد	الـم�صتفيدين	مـــن	الربامج	والدورات	التي	

نفذها	مركز	خدمة	الـمجتمع	بالكلية	)2118(	ُم�صتفيدًا.

		هذه	حقيقة	ملمو�صة	يف	كل	ق�صم	وكل	كلية	من	كليات	جامعتي	امللك	خالد	وبي�صه.	امل�صدر:	هذا	ما	ع�صرته	 	)1(
و�صاهدته	خالل	العقدين	املا�صيني	)ابن	جري�س(.
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رابعًا: خال�سة الق�ل:

وختامـــًا:	فلي�ـــس	هناك	من	�صـــٍك	يف	اأن	ما	�صبق	ذكـــره	من	الذكريـــات	وامل�صاهدات	
واملعلومـــات	ل	ُيـمكـــن	اأن	يكون	قد	اأحاطت	بكل	اجلوانب	التي	ُكنـــت	اأتـمنى	اأن	اأُ�صري	اإليها	
الع	الإخوة	القراء	عليه،	�صيكوُن	كفياًل	 يف	هـــذه	الُعجالة؛	اإّل	اأن	ُمـجرد	تدوينه	ون�صره	واإطرِّ
)بـــاإذن	اهلل	تعاىل(	لالهتمـــام		بهذا	اجلانب	احل�صاري	املهـــم،	و�صُي�صهم	يف	دفع	الكثري	
من	الإخوة	الزمالء	الذين	عا�صوا	تلك	الفرتة	الزمنية	لت�صجيل	ذكرياتهم	وُم�صاهداتهم،	
الأمر	الذي	يوؤدي	اإىل	التكامل	الـمن�صود)1(.	واآخر	دعوانا	اأن	احلمد	هلل	رب	العالـمني.		

خام�سًا: بع�س امل�سادر واملراجع:
1	 اأبها	حا�صرة	ع�صري	)درا�صة	وثائقية(	)الريا�س:	مطابع	الفرزدق،	1417هـ/1997م(،	.

اإعداد	الدكتور/	غيثان	بن	علي	بن	جري�س.
2	 اأ�صـــواء	علـــى	م�صـــرية	التعليم	يف	كليـــة	الـمعلـمني	باأبـهـــا	)واحد	وع�صـــرون	عامًا	من	.

العطاء(.	)1419/1418(.	ن�صرة	دورية	ت�صدرها	كلية	الـمعلمني	يف	اأبـها.	
3	 اإعـــداد	معلـــم	الـمرحلـــة	البتدائيـــة	ودور	كليـــة	الـمعلمـــني	باأبهـــا	يف	خدمـــة	العملية	.

اد	من�صور	 التعليميـــة.	)1415هـ/1416هــــ(،	بحث	لالأ�صتاذ/	�صالح	بن	علـــي	اأبو	عرَّ
يف	مـجلـــة	)التوثيق	الرتبوي(	ال�صادرة	عن	مركز	الـمعلومـــات	الإح�صائية	والتوثيق	

الرتبوي	بوزارة	الـمعارف.	العدد	)35(.	
4	 تاريخ	التعليم	العـــام	والعايل	يف	منطقة	ع�صري	خالل	عهد	خادم	احلرمني	ال�صريفني	.

امللـــك	فهد	بن	عبدالعزيز،	من	عـــام	)1402هـ-1422هــــ/1982-2002م(	)جدة:	
مكتب	الرواد،	1424هـ/2003م(،	اإعداد	الدكتور/	غيثان	بن	علي	بن	جري�س.

5	 تطـــور	مراحـــل	اإعداد	معلم	املرحلـــة	البتدائية	بكليات	الـمعلمـــني	يف	اململكة	العربية	.
ال�صعوديـــة	يف	عهـــد	خادم	احلرمـــني	ال�صـريفني	-	كلية	الـمعلمني	يف	اأبـهـــا	اأُنـموذجًا.	
م	لندوة	)التعليم	يف	عهد	 اد	مقدَّ )1422هــــ(.	بحث	للدكتور/	�صالح	بن	علي	اأبـــو	عرَّ
خـــادم	احلرمني	ال�صـريفني	الـملك	فهد	بن	عبد	العزيـــز	-	تطوٌر	واإجناز(	الـمنعقدة	

بجامعة	الـملك	خالد	يف	اأبها	خالل	الفرتة	من	19	-	21	ذي	احلجة	1422هـ.

		واأقول	يا	دكتور	�صالح	�صكر	اهلل	لك،	وما	فعلته	فعاًل	قد	يدفع	بع�س	الزمالء	لتدوين	مذكراتهم،	وما	عا�صروه	 	)1(
وعرفـــوه،	ولـــو	فعل	كل	واحد	منهم	ما	قدمـــت	لنا	لأطلعنا	على	ر�صيد	ح�صاري		جيـــد	عا�صته	منطقة	ع�صري	من	
خالل	موؤ�ص�صاتها	التعليمية	العالية	،	واحلقيقة	اأن	هذه	املوؤ�ص�صات	عادت	باخلري	العميم	على	الأر�س	وال�صكان،	
والواجب	علينا	يا	مع�صر	الباحثني	والدار�صني	اأن	ندون	ونر�صد	الآثار	الإيجابية	التي	عادت	على	البالد	والعباد	

من	خالل	هذه	الكليات	واملوؤ�ص�صات	التعليمية	العالية	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	)ابن	جري�س(.
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6	 التعليـــم	العـــايل	يف	منطقـــة	ع�صـــري،	بداياتـــه،	تطـــوره،	اآفاقـــه	امل�صتقبليـــة	)1396هــــ-.

1421هـ/1976-2000م(،	بحث	من�صور	يف	كتاب:	ندوة	التعليم	العايل	يف	ع�صري،	ربع	قرن	
مـــن	الجناز	والعطاء	)2-3	�صعبان	1421هــــ/29-30	اأكتوبر	2000م(،	مطبوعات	جامعة	

امللك	خالد	)املحرم/1423هـ/2002م(،	اإعداد	الدكتور	غثيان	بن	علي	بن	جري�س.
7	 دليل	جامعـــة	الـملك	�صعود	)1403هــــ	-1405هـ(.	1403هـ.	جامعـــة	الـملك	�صعود،	.

اإدارة	الدرا�صات	والتنظيم.	الريا�س:	مطابع	جامعة	الـملك	�صعود.
8	 دليـــل	كلية	الطـــب	باأبـهـــا.	)1407هـ.(.	جامعـــة	الـملك	�صعـــود:	كلية	الطـــب	باأبها.	.

الريا�س:	مطابع	جامعة	الـملك	�صعود.
9	 دور	كليـــات	الـمعلمـــني	بالـمملكـــة	العربيـــة	ال�صعوديـــة	يف	خدمة	الـمجتمـــع	والبيئة	-	.

م	 اد	مقدَّ كليـــة	الـمعلمـــني	يف	اأبهـــا	اأُنـموذجًا،	بحث	للدكتـــور/	�صالح	بن	علي	اأبـــو	عرَّ
للنـــدوة	الرتبويـــة	الأوىل	للجنة	عمداء	كليات	الرتبية	بجامعـــات	دول	مـجل�س	التعاون	
"تـجـــارب	دول	مـجل�ـــس	التعاون	يف	اإعداد	الـُمعلم" الـمنعقدة	بكلية	الرتبية	يف	جامعة	
قطـــر	بالدوحـــة	خالل	الفـــرتة	مـــن	)14-16�صفر1423هـ	الـموافـــق	27-29	ني�صان	
)اإبريـــل(2002م(.	ومن�صور	يف	مـجلة	)حولية	كلية	الـمعلمني	يف	اأبها(	ال�صادرة	عن	
مركـــز	البحوث	الرتبوية	بكليـــة	الـمعلمني	يف	اأبـها،	العـــدد	)7(،	ال�صادر	يف	الف�صل	

الدرا�صي	الثاين	من	العام	الدرا�صي	1425هـ-1426هـ.
كليـــة	الرتبية	يف	�صطـــور.	)1438هـ(.	دليـــل	كلية	الرتبيـــة	بـمنا�صبة	مـــرور	)40(	عامًا	على	.	10

اإن�صائها.
النـــدوات	واللقـــاءات	الرتبوية.	)1409هـ(.	�صجل	توثيقي	للنـــدوات	الـمنعقدة	خالل	.	11

الفرتة	من	)1407/7/2هــــ	اإىل	1407/8/15هـ(،	بـمركز	البحوث	الرتبوية	بالكلية	
الـمتو�صطة	لإعداد	الـمعلمني	يف	اأبها	بالتعاون	مع	اإدارة	التعليم	يف	اأبها.

النـــدوات	واللقـــاءات	الرتبوية.	)1409هـ(.	�صجل	توثيقي	للنـــدوات	الـمنعقدة	خالل	.	12
الفرتة	من	)1407/7/2هــــ	اإىل	1407/8/15هـ(،	بـمركز	البحوث	الرتبوية	بالكلية	

الـمتو�صطة	لإعداد	الـمعلمني	يف	اأبها	بالتعاون	مع	اإدارة	التعليم	يف	اأبها.
الن�صرة	ال�صهريـــة	لـمركز	البحوث.	)1400هـ(.	كلية	الرتبية	يف	اأبها:	مركز	البحوث	.	13

الرتبوية.	العدد	الأول.	�صهر	جـمادى	الأوىل.
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خام�سًا: اآراء وتعليقات:

هـــذه	الدرا�صـــات	والذكريات	املن�صـــورة	يف	هذا	الق�صم	حمـــدودة	يف	اإطارها	الزمني	
واملـــكاين	علـــى	ق�صايـــا	وجزئيات	عن	التعليـــم	العام	والعـــايل	يف	جنوب	اململكـــة	العربية	
ال�صعوديـــة،	ول	ندعي	ا�صتيفاء	كل	ما	مت	ذكره	وتدوينه،	لكننا	ناأمل	اأن	تكون	�صدت	ثغرات	
�صغريات	يف	هذا	امليدان	املعريف	الوا�صع.	واأر�س	اجلنوب	ال�صعودي	)تهامة	و�صراة(	وا�صعة	
الأرجاء،	متنوعـــة	الت�صاي�س،	ماأهولة	بال�صكان،	ذات	تاريـــخ	وح�صارة	حديثة	ومعا�صرة؛	
والثقافة	والتعليم	من	احلقول	املهمة	التي	غريت	اأحوال	النا�س،	ورفعت	من	م�صتوياتهم	يف	
�صتـــى	ميادين	احلياة.	ورواد	العلم	والثقافة	والإدارة	وال�صيا�صة	الذين	وفدوا	اأو	عا�صوا	يف	
هـــذه	البالد	منذ	ن�صاأة	الدولة	ال�صعودية	احلديثة،	هم	اأ�صحاب	الف�صل	العظيم	)بعد	اهلل	
عز	وجل(	فهم	الذين	عانوا	وكابدوا	ور�صموا	وخططوا	لتطوير	جمتمعات	حديثة	ع�صرية،	
وما	ن�صاهده	اليوم	من	منو	واإبداع	يف	جمالت	الثقافة	واملعرفة	واحل�صارة	لي�س	اإّل	توفيق	
مـــن	اهلل،	ثم	اجلهـــود	املباركة	التي	بذلها	اأولئك	الأوائل،	وجـــاء	من	بعدهم	اأجيال	واعية	
قـــادت	امل�صـــرية،	وا�صتمروا	يف	تطويـــر	بالدهم	وجمتمعاتهم	اإىل	كل	خـــري)1(.	ويف	البنود	
التالية	اأذكر	بع�س	العناوين	واملو�صوعات	التي	ت�صتحق	البحث	والدرا�صة	يف	بحوث	علمية	

مطولة،	وهي	على	النحو	الآتي:
1	 تاريخ	املجتمعـــات	اجلنوبية	ال�صعوديـــة	احل�صارية	)اجتماعيـــة،	واإدارية	وع�صكرية،	.

واقت�صاديـــة،	وثقافيـــة،	وتعليميـــة	وفكرية(	منذ	القـــرن	العا�صر	الهجـــري	اإىل	نهاية	
الن�صف	الآول	من	القرن	)14هـ/20م(.

2	 درا�صـــة	�صري	وتراجم	الـــرواد	الأوائل	يف	اجلنـــوب	ال�صعودي	اأثناء	مرحلـــة	التاأ�صي�س	.
مـــن	عـــام	)1338-1373هــــ	/	1919-1953م(،	واأولئـــك	الـــرواد	يف	�صتى	املجالت	
)ال�صيا�صية	والع�صكريـــة،	والإدارية،	واملالية،	والجتماعيـــة	والقت�صادية،	والثقافية	
والفكريـــة	والتعليمية(،	وهم	كثريون،	والواجب	على	الأق�صـــام	العلمية	يف	اجلامعات	

املحلية	اأن	حت�صرهم	وتدر�س	حياتهم	واجنازاتهم.

		مل	ت�صـــر	هـــذه	امل�صرية	يف	املا�صي	واحلا�صر	ب�صكل	خال	من	ال�صعوبـــات	والعقبات،	واإمنا	هناك	الكثري	من	 	)1(
ال�صلبيات	التي	واجهت	تنمية	البالد	وتطويرها،	ومنها	ما	مت	التغلب	عليه،	وبع�صها	ما	زال	يحتاج	اإىل	جهود	
وحلول،	ولكـــن	بالعزمية	ال�صادقة	والإخال�س	يف	القول	والعمل،	واأي�صا	الحت�صاب،	فكل	الأمور	�صوف	ت�صري	

اإىل	خري	وجناح	)باذن	اهلل	تعاىل(.
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3	 بدايات	التعليم	العام	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	واجه	العديد	من	ال�صعوبات،	.

ل�صعوبة	الت�صاري�س،	وتوا�صـــع	حياة	النا�س	املادية	والجتماعية	والقت�صادية،	وهذا	
املو�صـــوع	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	هيئة	كتـــاب	اأو	دار�صة	علمية	تو�صح	كيف	بداأ	التعليم،	

وكيف	انت�صر،	وكيف	مت	التغلب	على	كثري	من	ال�صعاب.
4	 درا�صـــة	اآثار	التعليم	العام	والعايل	اليجابية	علـــى	جمتمعات	اجلنوب	ال�صعودي	منذ	.

عـــام	)1354-1439هــــ/1935-2018م(.	وتلـــك	الآثـــار	كثرية	يف	�صتـــى	اجلوانب،	
وت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	مئات	البحوث	وع�صرات	الكتب	العلمية.

5	 اأجـــرى	درا�صـــة	مقارنة	بني	التعليم	العـــام	املعا�صر	واحلديث	منـــذ	بداياته	يف	منت�صف	.
القـــرن	)14هـ/20م(	حتى	وقتنا	احلا�صر،	ومن	يقـــوم	بهذا	العمل	ف�صوف	يجد	ميدانًا	
خ�صبـــًا	للدرا�صة	واملقارنة،	وهذا	املو�صوع	من	اخت�صا�س	املوؤرخني	واأ�صاتذة	الرتبية	يف	
اجلامعات،	وناأمل	اأن	نرى	منهم	من	يتوىل	هذا	العنوان	بالبحث	والدرا�صة	والتاأ�صيل.

6	 اأ�صبـــح	يف	منطقة	اجلنوب	ال�صعودي	من	جنـــران	وجازان	حتى	الطائف	وجنوب	مكة	.
املكرمة	�صت	جامعات	�صعودية،	وكل	جامعة	ت�صتحق	اأن	يفرد	لها	درا�صات	وكتب	علمية	
توثـــق	م�صريتهـــا	العلمية،	وهذا	العمل	من	م�صئوليـــات	القائمني	على	هذه	اجلامعات،	

والواجب	عليهم	املبادرة	يف	اإجنازه)1(.
7	 جامعـــة	امللك	خالد	تكونت	مـــن	كليات	وموؤ�ص�صات	التعليم	العـــايل	يف	منطقة	ع�صري،	.

وبع�ـــس	الكليـــات	يف	جازان	وجنـــران	عند	تاأ�صي�صهـــا.	وهذا	التطـــور	التعليمي	واآثاره	
الإيجابيـــة	يف	عمـــوم	جنـــوب	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية	ي�صتحق	البحـــث	يف	درا�صات	

وكتب	عديدة،	وناأمل	اأن	نرى	موؤرخني	وتربويني	يقومون	بهذه	املهمة.
8	 منطقة	ع�صري	وعا�صمتها	اأبها	كانت	منطلق	التنمية	والتطور	احل�صاري	الذي	تعي�صه	جنوب	.

اململكــــة	العربية	ال�صعودية	يف	وقتنــــا	احلا�صر،	ون�صاأة	وتطور	كل	موؤ�ص�صة	اإدارية	وع�صكرية	
وماليــــة	وتعليميــــة	واجتماعيــــة	واقت�صاديــــة	يف	هذه	البــــالد	ت�صتحق	الدرا�صــــة	التاريخية	
التوثيقيــــة،	وناأمل	من	جامعة	امللك	خالد	وكذلك	اجلامعات	الأخرى	يف	جنران،	وجازان،	

وبي�صة،	والباحة،	اأن	تدعم	وت�صجع	درا�صة	مثل	هذه	املو�صوعات	احل�صارية	املهمة.

	اإننـــي	اأنـــادي	يف	اجلامعـــات	اجلنوبيـــة	ال�صعودية.	بهـــذا	النداء	والقـــرتاح،	وذلك	لندرة	وتوا�صـــع	التوثيق	 	)1(
التاريخي	عن	هذه	املوؤ�ص�صات،	وهذا	ما	وقفت	عليه	يف	عامي	)38-1439هـ/2017م-2018م(	عندما	قمت	
بجولة	يف	هذه	اجلامعات	بهدف	تدوين	�صيء	من	تاريخها،	فلم	اأجد	عندها	جميعًا	اأي	ر�صد	تاريخي	وا�صح	

ومكتمل،	واإمنا	اطلعت	على	نبذ	وتقارير	خمت�صرة	تذكر	�صورًا	ومناذجًا	من	اإجنازاتها.	
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9	 مـــن	خالل	درا�صـــة	وتطور	التعليم	العام	والعايل	يف	جنـــوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	.

يجب	اأن	نخرج	باآراء	واقرتاحات	وتو�صيات	تخدم	هذا	القطاع	يف	امل�صتقبل،	وت�صاعد	
الأبناء	والأحفاد	على	تطوير	اأنف�صهم	وجمتمعاتهم	تعليميًا	وتربويًا	وعلميًا.

يجـــب	علـــى	اجلامعات	واإدارات	التعليم	يف	اجلنوب	ال�صعـــودي	اأن	تدعم	وت�صجع	حفظ	اأوراقها	.	10
ووثائقها	وتقاريرها	و�صجالتها	يف	اأرا�صيف	جيدة	البناء	والتهوية،	واأن	توظف	عليها	من	يدر�س	
اأهمية	هذا	املوروث	احل�صاري	الذي	يعك�س	�صور	ح�صارية	متنوعة	النتائج	والجنازات)1(.

	اأوثـــق	هـــذه	التو�صيـــة،	بعـــد	اأن	زرت	عددًا	مـــن	اإدارات	تعليم	اجلنـــوب	ال�صعـــودي	وجامعاته	خـــالل	الثالثني	عامًا	 	)1(
املا�صيـــة،	وتاأكدت	من	اإهمال	هذه	املوؤ�ص�صات	يف	حفظ	موروثها	التاريخي	املتمثل	يف	�صجالتها	ووثائقها،	وتقاريرها	
واجنازاتهـــا	املدونـــة.	وقد	وقفت	على	اأرا�صيـــف	بع�س	اإدارات	التعليم	يف	مناطق	ع�صـــري،	والباحة،	وجازان	من	عام	
)1410-1415هــــ/1990-1995م(	فوجـــدت	عندها	اأرا�صيف	ممتلئة	بالوثائق	وال�صجـــالت	التاريخية	التي	تر�صد	
تاريخهـــا	منـــذ	ن�صاأتها،	ثم	زرت	بع�صها	يف	الفرتة	املمتدة	من	)1424-1430هــــ/2004-2010م(،	فوجدت	معظم	
الأرا�صيـــف	التي	راأيتها	منذ	عدة	�صنوات	غري	موجودة،	وبعد	ال�صوؤال	عنها	اأخربوين	اأنها	احرقت	واأتلفت	بعد	انتقال	

الإدارات	اإىل	مباين	اأخرى	جديدة،	وهذا	الإهمال	ينم	عن	عدم	الوعي	باأهمية	هذا	املوروث	التاريخي	املهم.



413الق�سم الأول: تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول)ال�سابع امليالدي( 

الق�سم اخلــــــام�س

الطرق  عن  الذاكرة  من 
واملــ�ا�ــســالت، وقــراءات 
كــتــابــني تــاريــخــيــني عن 
ع�سري منطقة  يف  اأعــالم 



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 414

القسم الخامس 

من الذاكرة عن الطرق وامل�ا�سالت ، وقراءات كتابني تاريخيني 
عن اأعالم يف منطقة ع�سري

ال�سفحةامل��س�عم
414مدخلاأوًل:

جن�ب ثانيًا:  يف  وامل�ا�سالت  الطرق  عن  الــذاكــرة  من  حديث 
416ال�سع�دية بقلم اأ. ح�سن بن حممد بن ح�سن ال�سهابي.

ثالثًا:

قراءات يف كتاب )ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيز بن م�سيط، �سيخ 
421�سمل قبائل �سهران وابنه عبدالعزيز يف ذاكرة التاريخ(.

بن  �سعيد  )ال�سيخ  كــتــاب  وثــائــق  يف  لغ�ية  ا-قــــراءة 
422عبدالعزيز بن م�سيط( بقلم اأ.د. عبا�س بن علي ال�س��س�ة.

كتاب  ح�ل  خ�اطر  بالذاكرة،  والحتفاء  النماذج  2-�سناعة 
432)ال�سيخ �سعيد بن م�سيط بقلم: اأ.د. عبداحلميد �سيف احل�سامي.

)درا�سة  م�سيط  بن  عبدالعزيز  بن  �سعيد  ال�سيخ  3-كتاب: 
435و�سفية ونقدية خمت�سرة( بقلم اأ.د. حممد علي فهيم بي�مي.

تعليقات وبيان على كتاب )مع الزمان: حمطات يف احلياة( رابعًا:
. 452بقلم اأ. حممد بن اأحمد بن ُمَعبرِّ

465اآراء ووجهة نظر.خام�سًا:
اأوًل: مدخل)1(:

اإن	جنـــوب	اململكـــة	العربيـــة	ال�صعودية	ذات	تاريـــخ	عريق	وقدمي،	ومـــن	يطالع	بع�س	
م�صـــادر	التاريـــخ	واحل�صارة	الإ�صالميـــة	فاإنه	يجد	فيهـــا	�صذرات	متفرقـــة	عن	ح�صارة	
وحوا�صـــر	يعـــود	تاريخهـــا	اإىل	ع�صر	ما	قبـــل	الإ�صالم،	وعـــرب	اأطوار	التاريـــخ	الإ�صالمي	
املبكـــر	الو�صيـــط	)2(.	ويف	الع�صر	احلديث	وبخا�صة	منذ	قيـــام	الدولة	ال�صعودية	احلديثة	

		هذا	املدخل	من	اإعداد	�صاحب	�صل�صلة	كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(	)ابن	جري�س(. 	)1(
		اآمـــل	اأن	يـــربز	باحثون	جادون	يدر�صون	تاريـــخ	وح�صارة	تهامة	وال�صراة	منذ	الع�صـــور	القدمية	اإىل	القرن	 	)2(
)12هــــ/18م(،	ومن	يفعل	ذلك	فاإنه	بدون	�صك	�صوف	يجد	بع�ـــس	املعلومات	التاريخية	لأر�س	و�صكان	هذه	

البالد	العربية	اجلنوبية.



415�لق�سم �خلام�س : من �لذ�كرة عن �لطرق و�ملو��سالت، وقر�ء�ت كتابني تاريخيني عن �أعالم يف منطقة ع�سري
نلحـــظ	حيـــاة	التنميـــة	والتمدن	تتطور	يف	جنـــوب	اململكـــة	العربية	ال�صعوديـــة	ب�صكل	عام	
ومنطقـــة	ع�صـــري	ب�صكل	خا�س)1(.	وهذا	ما	قراأنا	عنه	وعرفنـــاه	يف	املذكرات	والكتب	التي	
مت	الإ�صـــارة	اإليهـــا	يف	هذا	الق�صم.	ففي	املحـــور	الأول:	جند	اأحد	الـــرواد	يذكر	�صورًا	من	
تاريـــخ	الطرق	واملوا�صالت	يف	اجلنوب	ال�صعودي،	وي�صـــري	اإىل	املعاناة	التي	قابلها	الرواد	
�صائقـــوا	ال�صيارات	يف	اأجزاء	من	تهامة	وال�صراة	يف	نهاية	القرن	)14هـ/20م(،	ثم	تطور	
حيـــاة	النا�س	يف	طرقهـــم	وموا�صالتهم	حتى	اأ�صبحوا	يف	و�صع	جيد	ي�صاهي	الدول	الغنية	

واملتقدمة	يف	العامل.
اأمـــا	املحتوى	الثاين	والثالث	فهما	قـــراءات	وتعليقات	على	كتابني	تاريخني	عن	بع�س	
اأعـــالم	منطقة	ع�صري.	والكتاب	الأول	يدور	عن	ال�صيخني	�صعيد	بن	عبدالعزيز	بن	م�صيط	
وابنه	عبدالعزيز.	وقد	در�س	ونقد	هذا	الكتاب	ثالثة	اأ�صاتذة	جامعيني،	وذكروا	ما	احتوى	
عليـــه	هذا	ال�صفر	من	مادة	علمية	جيدة	توؤرخ	ل�صـــور	من	تاريخ	منطقة	ع�صري	يف	الع�صر	
احلديـــث،	وبع�س	هـــوؤلء	الأ�صاتذة	اأورد	بع�ـــس	الإ�صافات	والت�صويبـــات	على	الن�صو�س	
واملادة	املن�صورة	يف	هذا	الكتاب)2(.	اأما	الكتاب	الثاين	فهو	�صرية	ذاتية	لأحد	اأعالم	اأ�صرة	
اآل	اأبـــو	ملحـــة	يف	منطقة	ع�صري،	وقـــد	قام	بدرا�صة	هذا	الكتاب	ونقـــده	اأحد	الباحثني	من	
�صـــكان	منطقة	ع�صري)3(،	واجلميل	يف	هذا	املوؤلف	اأنـــه	يحتوي	على	�صور	ووثائق	جيدة	مل	
ي�صبـــق	ن�صرهـــا،	وهذا	اأف�صل	ما	وجـــد	يف	هذا	الكتاب،	ومن	يتاأمل	يف	هـــذه	امل�صادر	فاإنه	
�صـــوف	يجد	بع�س	التواريـــخ	والتف�صيالت	اجليدة	التي	ي�صعب	العثور	عليها	يف	م�صدر	اأو	

مرجع	اآخر)4(.

		اإن	تاريـــخ	التطـــور	والتنميـــة	الـــذي	متر	بـــه	جنوب	اململكـــة	العربيـــة	ال�صعوديـــة،	منذ	خم�صينيـــات	القرن	 	)1(
)14هـ/20م(،	حتى	وقتنا	احلا�صر	ي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	ع�صرات	الكتب	والبحوث	ويف	�صتى	اجلوانب	وهذا	
امليـــدان	مل	يدر�ـــس	ويبحث	ب�صكل	علمـــي	وجيد،	وناأمل	من	مراكـــز	البحوث	يف	جامعاتنـــا	املحلية	اأن	تعكف	
علـــى	درا�صة	هذه	الفرتة	)1350-1440هـ/1931-2019م(،	وتوثق	ما	جرى	على	حياة	الأر�س	والنا�س	من	

تغريات	مادية	ومعنوية.	)ابن	جري�س(.
		نعـــم	كتاب:	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز	بـــن	م�صيط...	وابنه	عبدالعزيز	يحتوي	على	وثائق	تاريخية	جيدة	 	)2(
تـــوؤرخ	لق�صايا	عديـــدة	يف	منطقة	ع�صري	خالل	القرون	)13-15هــــ/19-21م(،	كما	يوجد	يف	الكتاب	�صور	
فوتوغرافيـــة	قيمـــة	تعك�س	ن�صـــاط	بع�س	امللـــوك	والأمراء	والأعالم	الذيـــن	زاروا	بالد	ع�صـــري،	واأ�صهموا	يف	

تطويرها	وتنميتها	)ابن	جري�س(.
	القحطاين	)ابن	جري�س(. 		هذا	الباحث	هو	الأ�صتاذ/	حممد	بن	اأحمد	بن	معربرِّ 	)3(

	نعلـــم	اأن	ا�صرتـــي	اآل	م�صيـــط	واآل	اأبو	ملحة	من	الأ�صـــر	الع�صريية	التي	لعبت	دورًا	يف	تاريـــخ	وتاأ�صي�س	الدولة	 	)4(
ال�صعودية	احلديثة،	وا�صرةاآل	م�صيط	اقدم	يف	مركز	الزعامة	والقيادة	فتاريخهم	يف	امل�صيخة	يعود	اإىل	الوراء	
مئـــات	ال�صنـــني.	اأما	ا�صرة	اآل	اأبو	ملحـــة،	فكانت	اأ�صرة	عادية	يف	بالد	قحطان	ثم	بـــالد	�صهران	وعند	ظهور	
امللـــك	عبدالعزيز	وو�صول	جيو�صه	اإىل	منطقة	ع�صري	يف	نهاية	ثالثينيات	القرن	)14هـ/20م(	انتهز	ال�صيخ	
عبدالوهاب	اأبو	ملحة	الفر�صة،	وات�صل	بامللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل	واثبت	ولءه	وتفانيه	يف	
خدمـــة	امللك	والدولـــة	ال�صعودية	احلالية،	عندئذ	قربة	امللك	عبدالعزيز	وو�صعه	على	اإدارة	املال	يف	اجلنوب	
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ثانيــًا: حديــث من الذاكرة عــن الطــرق وامل�ا�سالت يف جنــ�ب ال�سع�دية. 

بقلم اأ.ح�سن بن حممد بن ح�سن ال�سهابي)1(:
�صعـــادة		الدكتـــور	غيثـــان	بن	علي	جري�س،	حفظـــه	اهلل،	ال�صالم	عليكـــم	ورحمة	اهلل	
وبركاتـــه،	فقد	طلبت	منـــي	ت�صجيل	بع�س	الذكريـــات	عن	بالد	ال�صاحـــل	الغربي	للمملكة	
العربية	ال�صعودية،	ول	�صيما	يف	جهة	اجلنوب،	ولذلك	كتبت	بع�س	ما	اأتذكره	عن	العقبات	
والطرق،	وبع�س	اأف�صال	امللك	عبدالعزيز	بن	عبدالرحمن	الفي�صل،	ومن	تبعه	من	اأبنائه	
الكرام	على	اأهل	ال�صاحل،	ول	زلنا	ننعم	بهذه	اخلريات	حتى	يومنا	هذا)2(.	واأ�صاأل	اهلل	اأن	

يدمي	علينا	نعمة	الأمن	والرخاء،	واهلل	املوفق.
1-طرق العقبات:

مل	يكن	يف	الت�صعينات	الهجربة	يف	اململكة	كافة	اإّل	عقبتني	)الهدا(	بالطائف	)و�صلع(	
بع�صـــري)3(،	واأول	عقبة	اأحدثـــت	يف	اأوا�صط	الت�صعينيات	الهجرية	هـــي	عقبة	)الأبناء(	يف	

ال�صعـــودي،	وبقـــي	يف	هذا	العمل	حتـــى	تويف	يف	بدايـــة	ال�صبعينيات	من	القرن	)14هــــ/20م(.	وللمزيد	عن	
اأ�صرتـــي	اآل	م�صيـــط	واآل	اأبو	ملحة،	انظر:	غيثان	بن	علي	بن	جري�س.	عبدالوهاب	اأبو	ملحة	يف	جنوبي	البالد	
ال�صعـــودي	)1340-1374هـ	/	1921-1954م(	)درا�صة	تاريخيـــة	وثائقية(	)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	
1433هـ	/	2012م(	)594	�صفحة(،	وانظر	اأي�صًا:	كتاب:	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز	بن	م�صيط	�صيخ	�صمل	

قبائل	�صهران	وابنه	عبدالعزيز،	الذي	جرى	حوله	بع�س	الدرا�صات	يف	هذا	الق�صم	)596	�صفحة(.
		ح�صـــن	ال�صهابـــي	من	مواليد	دوقة	بني	�صهاب	عام	)1375هـ/1955م(،	ح�صـــل	على	ال�صهادة	البتدائية	عام	 	)1(
)1388هـ/1968م(،	عمـــل	يف	متجر	�صغري	لوالده	حوايل	ع�صر	�صنـــوات	)1380-1390هـ/1960-1970م(،	
ثـــم	انتقـــل	اإىل	مدينـــة	جـــدة	وعمل	يف	�صركـــة	)انكا�س	بونـــا(،	وهي	�صركة	تعمـــل	يف	�صق	الطـــرق	الربية،	وقد	
نفـــذت	املرحلـــة	الثالثة	بـــني	مدينتي	جدة	ورابغ،	ثم	ا�صـــرتى	�صيارة	لوري	موديـــل	)1976م(	وعمل	عليها	حتى	
عـــام	)1402هـ/1982م(،	ثم	ا�صتبدلها	ب�صيارة	كبرية	)تريـــال(،	و�صافر	عليها	اإىل	مدن	عديدة	داخل	اململكة	
اململكـــة	العربية	ال�صعودية	دول	اخلليج،	وكان	ينقل	فيها	�صتى	الب�صائع	واملعدات	الزراعية	والع�صكرية	وغريها.	
واأخـــريًا	خـــوي	يف	بلدة	دوقة،	ثـــم	مدينة	القنفـــذة.	ويذكر	اأنه	دون	بع�ـــس	ذكرياته	عندمـــا	كان	يجوب	اململكة	
العربية	ال�صعودية	�صرقًا	وغربًا،	وكان	جل	ما	كتبه	عن	�صاحل	تهامة	و�صعوبة	طرقها،	ومعاناة	النا�س	يف	ال�صفر	
وتنقالتهـــم،	وتلك	الذكريات	واملدونـــات	عر�صها	على	الأ�صتاذ	موؤرخ	القنفذة	ح�صن	بن	اإبراهيم	الفقيه	فدعمه	
و�صجعـــه	على	طبعها	وكان	ذلك،	فن�صرها	يف	كتاب	له	حتت	عنوان:	ال�صاحل	يف	الزمن	الراحل،	مذكرات	ح�صن	
حممـــد	ال�صهابي	)	من	مكة	اإىل	جيزان	مـــرورًا	بالقنفذة	عرب	الطريق	ال�صاق	املار	بال�صواق(	من	عام	)1380-
1400هــــ(،	والكتـــاب	يقع	يف	حوايل	مئـــة	�صفحة	من	القطع	املتو�صط.	وح�صل	الأ�صتـــاذ	ح�صن	على	تقاعده	من	

العمل	احلكومي	عام	)1435هـ/	2014م(،	وما	زال	يتمتع	ب�صحة	جيدة	يف	بلدته	دوقه.	)ابن	جري�س(.
		نعم	كالم	الأ�صتاذ	ح�صن	حقيقة،	فاأهل	تهامة	وال�صراة	كانوا	يعي�صون	يف	حالة	�صعبة	من	اجلوع،	والفقر،	والأمرا�س،	 	)2(
وعدم	وجود	�صروريات	احلياة،	وبعد	توحيد	اململكة	العربية	ال�صعودية،	عم	الأمن	اأنحاء	البالد،	وعملت	الدولة	جاهدة	
يف	تطويـــر	الأر�ـــس	وال�صكان	حتى	و�صلت	اليوم	اإىل	م�صتوى	جيد	جدًا	من	التمـــدن	والتطور	احل�صاري.	وتاريخ	التنمية	

الذي	تعي�صه	اململكة	العربية	ال�صعودية	منذ	�صبعني	عامًا	ت�صتحق	اأن	تدر�س	يف	ع�صرات	الكتب	والبحوث	العلمية.
		هاتـــان	العقبتـــان	طرق	قدمية	ي�صلكهـــا	امل�صافرون	على	الرجـــل	والدواب،	ويف	الن�صـــف	الثاين	من	القرن	 	)3(
)14هــــ/20م(	ثـــم	�صقهمـــا،	و�صلكتهما	ال�صيـــارات	القوية	وذات	الدفـــع	الرباعي،	ثم	و�صعـــت	وطورت	حتى	
اأ�صبحـــت	طرقًا	�صهلـــة	ت�صلكها	جميع	ال�صيارات.	وهاتـــان	الطريقان	ت�صتحق	اأن	يفـــرد	لهما	درا�صات	علمية	

موثقة.	)ابن	جري�س(.



417�لق�سم �خلام�س : من �لذ�كرة عن �لطرق و�ملو��سالت، وقر�ء�ت كتابني تاريخيني عن �أعالم يف منطقة ع�سري
جنـــوب	بلجر�صي،	وكانـــت	ت�صلكها	املوا�صي	وامل�صاة،	ول�صري	ال�صيـــارات	بها	ق�صة،	وهي	اأن	
�صركـــة	)جرانـــد	لفوري(	املنفـــذة	لطريق	العر�صيـــات	بداأت	من	املظيلـــف	حيث	غرزت	
�صياراتهـــا	حمملة	باملعدات،	وكانـــت	�صطحات	�صك�س	وعايدي	يف	�صبخـــة	الغراب	�صمايل	
حمافظـــة	الليـــث	وكل	ما	نزلـــوا	معدة	انغرزت	كذلـــك،	وكان	مو�صم	اأمطـــار،	فعمدوا	اإىل	
تفكيـــك	املعدات	و�صحبهـــا	اإىل	خارج	منطقـــة	التغريز	ثم	تركيبها	وحتميلهـــا	مرة	اأخرى	
وعودتهـــا	اإىل	مدينة	جدة،	ومـــن	ثم	م�صحت	ال�صركة	املنطقة	مـــن	الباحة	جنوبًا	فوجدوا	
هذه	العقبة،	فطلبوا	من	اجلهات	ذات	العالقة	اأن	ت�صمح	لهم	بفتح	الطريق	يف	هذه	العقبة،	
واأتوا	مبعدات	�صخمة	)تركتورات(	ونزلت	يف	قرية	الأبناء	يف	اأعلى	العقبة،	وبداأ	العمل	من	
اأعلـــى	العقبـــة	اإىل	اأ�صفلها،	بداية	بوادي	خيطان	يف	مدة	ثمانية	ع�صر	يومًا،	فكنت	اأول	من	
طلعهـــا	ب�صاحنة	)لوري(	وتفاجاأت	يف	�صبيحة	يوم	من	عام	)1397هـ/1977م(	يف	موقع	
ال�صركة	بالعر�صية	ال�صمالية،	وكنت	حمماًل	جليزان،	فاإذا	تريلة	عليهاحاوية	)40(	قدمًا	
متوقفـــة	يف	الكمب،	وتوقفُت	هناك،	فقال	املعاون:	و�س	ح�صل؟	قلت:	األ	ترى	هذه	الرتيلة	
مـــن	اأين	اأتت،	وكان	املعاون	علي	�صعيد	الغامدي	من	قريـــة	اأمبخرة	بالعر�صية	ال�صمالية،	
فقال	ميكن	قدمت	من	اجلنوب،	قلت:	ل	ميكن	فطريق	ال�صاحل	ل	ميكن	عبور	تريلة	منه،	
وحمايل	هناك	�صعاب	اجلوع	وطلعة	الفقيه	و�صعاب	ل	ت�صمح	اإل	مبرور	ال�صك�س	والعايدي،	
قـــال:	نزلني	عند	الوالدة	وبعد	عودتك	من	جيـــزان	جتد	عندي	اخلرب	اليقني،	وعدت	من	
جيـــزان	حممال	ا�صمنت	لنف�س	ال�صركـــة،	واأخذنا	خرب	العقبة	من	م�صـــادره،	وبعد	تفريغ	
حمولتنـــا	�صعدنـــا	مع	هذه	العقبـــة	بال�صاحنات	وكانت	ل	تعيقنا	اإّل	لّفـــة	يف	املرحلة	الأوىل	
للطالـــع	بها	�صجـــرة	ابرايه	بها	قربة	ماء	معلقـــة	�صبيل،	حيث	جتربنا	هـــذه	اللفة	للرجوع	
للخلـــف	قليـــاًل،	ثم	طرقناها	�صنني	قبل	�صفلتتها	و�صاقت	بعـــد	ذلك	بال�صيارات	ال�صغرية	

ناهيك	عن	ال�صاحنات،	و�صبب	�صيقها	هو	�صخامة	اجلدران	الواقية	بعد	�صفلتتها)1(.
وتواىل	فتح	العقبات	بعد	ذلك،	ومنها	ثالث	عقبات	كربى،	وهي:	)1(	عقبة	الباحة،	
يف	منطقـــة	الباحة،	)2(	عقبة	�صعـــار،	يف	منطقة	ع�صري،	�صمال	مدينـــة	اأبها.	)3(	عقبة	
اجلـــوة،	يف	حمافظة	�صراة	عبيدة	مبنطقة	ع�صري.	وقـــد	نفذتها	�صركة	�صينية	)�صاموان(	

		يـــا	�صيخ	ح�صن	�صكر	اهلل	لك	على	هـــذه	املعلومات	اجلديدة،	واعطائنا	فكرة	عن	بداية	عقبة	الأبناء،	وعن	�صعوبة	 	)1(
املوا�صالت	يف	بالد	تهامة	وبخا�صة	منطقة	الأ�صدار	التي	تربط	بني	ال�صروات	وال�صهول	التهامية.	ومن	ي�صافر	اليوم	
يف	بـــالد	تهامة	وال�صراة	املمتدة	من	مكـــة	والطائف	اإىل	جازان	وجنران	فاإنه	�صوف	يجد	ع�صرات	الطرق	والعقبات	
التـــي	تربط	بني	تهامة	وال�صراة،	ومعظمهـــا	ت�صلكها	ال�صيارات	ال�صغرية	واملتو�صطة،	وهـــذا	موؤ�صر	كبري	على	تطور	

املوا�صالت	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية	بل	يف	عموم	اأنحاء	البالد	ال�صعودية	)ابن	جري�س(.
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منـــذ	�صنة	)1397هــــ	/1977م(،	ومت	افتتاحها	�صنة	)1403هــــ/1983م(	تقريبًا)1(.	ثم	
بـــداأ	�صـــق	الطرق	يف	عقبـــات	اأخرى،	منها	ما	قامـــت	به	وزارة	املوا�صـــالت،	ومنها	ما	قام	
بـــه	بع�ـــس	القبائل	باجلهود	الذاتية،	ومن	هذه	العقبـــات:	)1(	ال�صعف.	)2(	�صنان.	)3(	
�صاقـــني.	)4(	برمة.	)5(	اخل�صـــراء	)6(	ال�صفيحة.	)7(	ال�صقيقة.	)8(	م�صاعد.	)9(	
ذي	منعـــا.	)10(	�صهدان.	)11(	بنـــو	�صعد.	)12(	ال�صّما،	برجال	اأملع.	)13(	�صال�صة،	
ب�صـــرق	جـــازان.	)14(	حزنة،	ببالد	غامد.	)15(	املحمديـــة،	يف	�صفا	بني	�صفيان،	غرب	

الطائف.	)16(	الربوعة	يف	اأجزاء	من	مناطق	ع�صري	وجازان)2(.
ومن	مالحظاتي	يف	هذه	العقبات	وجود	طلعة	اأ�صفل	كل	عقبة	تبني	لل�صائق	عزم	�صيارته،	
اأي	اأنه	اإذا	جتاوزها	تهون	عليه	بقية	العقبة،	ومنها	حتت	�صلع،	طلعة	البح�صة	وهي	بعد	الكربي	
املقو�س،	ويف	�صعار	طلعة	ميزان	ال�صاحنات،	ويف	اخلريطة	طلعة	الديزل،	ويف	الهدا	طلعة	وادي	

نعمان	اأما	العقاب	التي	مل	نطلعها	بال�صاحنات	فلم	نحدد	بها	طلوعًا	معني)3(.
2-الطريق ال�ساحلي:

طريـــق	ال�صاحل	يبـــداأ	من	الكعكية	مبكـــة	املكرمة،	املرحلـــة	الأوىل	نفذتهـــا	موؤ�ص�صة	
)جهاز(	بطول	)90(	كيلو،	املرحلة	الثانية	اإىل	الليث	ونفذتها	�صركة	)ترين	ا�صكافا(	ثم	
توقـــف	بالليث،	ور�صت	املرحلة	الثالثة	علـــى	�صركة	كورية	ا�صمها	)هونق	كونق(	اإىل	قريب	
القنفذة،	وتوقفت	هذه	املرحلة	يف	عاجة	عام	)1398هـ	/	1978م(	وتوقف	ب�صع	�صنوات،	
ثـــم	ر�صت	املرحلة	الرابعـــة	على	�صركة	)احلرمـــني(	بطول)110كم(	تقريبـــًا	اإىل	َعَمق،	
وذلك	عـــام	)1405هــــ/1985م(،	واأول	و�صلة	متفرعة	من	طريـــق	ال�صاحل	هي	و�صالت	
دوقـــة	غربًا	)8(كم،	و�صرقًا	)2(كم،	ثم	بعدهـــا	تفرع	طريق	غميقة،	وبعده	طريق	اأ�صم،	

		عا�صرنا	فتح	هذه	العقبات	الثالث	)الباحة،	و�صعار،	واجلوة(	منذ	نهاية	القرن	)14هـ/20م(،	وكل	طريق	 	)1(
من	هذه	العقبات	ت�صتحق	اأن	يفرد	لها	درا�صات	وبحوث	علمية	موثقة.	)ابن	جري�س(.

	على	ر�صد	هذه	املعلومات	التاريخية	التي	ت�صب	يف	خدمة	الطرق	 		ا�صكرك	يا	ح�صن	ال�صهابي	وحممد	بن	معربرِّ 	)2(
واملوا�صـــالت	يف	جنـــوب	اململكـــة	العربيـــة	ال�صعودية.	وقد	وقفت	علـــى	كثري	من	هذه	الطـــرق	املذكورة	يف	املنت،	
و�صلكـــت	معظمهـــا،	وكتبت	عنها	يف	بع�س	بحوثي	وموؤلفاتي	وبخا�صـــة	يف	�صل�صلة	كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	
اجلنـــوب(؛	الـــذي	طبع	ون�صر	منه	حتـــى	الآن	اأربعة	ع�صر	جملدًا.	واقول	اإن	كل	طريـــق	من	الطرق	املدونة	اأعاله	
ت�صتحق	اأن	يفرد	لها	درا�صة	م�صتقلة،	وبع�صها	ت�صتحق	اأن	يدون	تاريخها	يف	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية)ابن	جري�س(.
تاريخ	بدايات	هذه	العقبات	�صايك،	ملا	يواجه	ال�صائق،	اأو	امل�صافر	من	ال�صعوبات،	وكانت	معظمها	خطرية	ملا	 	)3(
يكتنف	م�صالكها	من	املخاطر،	وقد	�صاهدت	بع�س	الأجزاء	الوعرة	يف	عقبات	�صعار،	و�صلع،	والهدا	يف	نهاية	
القـــرن	)14هــــ/20م(،	وجميعها	اأ�صبحت	اليـــوم	�صهلة	ال�صتخدام،	وذلك	بف�صـــل	اهلل	عز	وجل،	ثم	ف�صل	

الدولة	وما	تويل	قطاع	الطرق	الربية	واملوا�صالت	من	رعاية	واهتمام	كبريين	)ابن	جري�س(.
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ويف	نف�ـــس	التوقيت	تفرع	من	�صبيا	طريـــق	فيفا،	ثم	طريق	اأبو	عري�س	من	الظبية،	ثم	بعد	
�صنـــني	الطريق	من	الكربو�س	بجيزان	اإىل	امل�صايا	و�صرقًا	اإىل	اأبي	عري�س،	ثم	من	امل�صايا	
اإىل	اأحـــد	امل�صارحة،	ثم	ربط	بطـــول	)51(	كيلو	مرتًا،	وربط	اأبـــي	عري�س	بالأحد	بطريق	
طولـــه	)35(	كيلـــو	مرتًا،	ثم	امتد	الطريـــق	من	الأحد	اإىل	الطوال	وو�صـــل	غربًا	للمو�صم،	
ومنـــه	تفرع	�صرقًا	من	حاكمـــة	الدغارير	اإىل	اخلوبة،	ثم	و�صلة	مـــن	اأبي	عري�س	للعار�صة	
متر	ب�صد	مالكي،	ثم	ربطت	بطريق	مير	باحلمرية	ويلتقي	بطريق	�صبيا	فيفا،	ثم	اأحدثت	
و�صلـــة	تربط	احلقـــو	ببي�س	،	ثم	الطريـــق	اإىل	حمافظة	الريث	وي�صـــل	اإىل	مركز	العمود	

والفر�صة	بتهامة	قحطان،	ثم	مفرق	يتجه	اإىل	الربوعة)1(.
3-طريق احلجاز )الطائف – اأبها(:

كان	طريـــق	احلجـــاز	)الطائـــف	– اأبها(	الإ�صفلتـــي	متوقفًا	يف	الزاويـــة	ببلجر�صي،	
وتوقف	من	جهة	مدينة	اأبها	يف	بلل�صمر)2(.

4-الطرق الأخرى:
طريـــق	حمايل	�صحـــراوي	اإىل	وادي	تية،	ومـــن	ثم	و�صلة	اإىل	خمي�ـــس	البحر	ثم	اإىل	
ال�صقيـــق.	وطريق	بي�صة	يفرق	من	طريق	الباحة	الطائف	من	غزايل	وهي	اجلبوب	ويركب	
احلرة	تاركًا	ُتَرَبة	على	الي�صار	مارًا	بجنوب	غامد،	واجلعبة	والثنية،	ثم	ينحرف	ي�صارًا	اإىل	
بي�صـــه،	وبع�صهم	يوا�صل	جنوبًا،	وينفرق	مفرقًا	لتثليـــث	�صرقًا،	ثم	خيرب	اجلنوب،	ويتجه	

		�صكـــر	اهلل	لك	يا	اأ�صتاذ	ح�صن	ال�صهابي	علـــى	هذا	الر�صد	التاريخي،	وقد	�صافرت	يف	هذه	الطرق	التهامية	 	)1(
مـــن	بالد	القنفذة،ور�صدت	بع�س	معاملها	واملناطق	املحيطة	بها	خالل	العقدين	املا�صيني،	و�صاهدت	معظم	
الطرق	املعبدة	وامل�صفلتة	التي	تربط	بني	القرى	واملدن	واأجزاء	تهامة	وال�صراة،	وهذه	التطورات	جرت	يف	هذا	
القـــرن	)15هــــ/20م(،	واأنت	يا	�صيخ	ح�صن	تذكر	هذه	الإجنازات	املحدودة	يف	نهاية	القرن	)14هـ/20م(.	
ومـــن	ي�صتقرى	تاريخ	طريـــق	ال�صاحل	اأو	التهامي	اأو	حتى	ال�صروي	الذي	يربط	بني	احلجاز	واليمن	فاإنه	يجد	
كتـــب	الرتاث	وبخا�صة	كتب	اجلغرافيـــا	والرحالة	الأوائل	تذكر	�صيئًا	من	حمطات	تلك	الطرق	القدمية،	وما	
يكتنفها	من	�صعوبات	ووعورة	يف	معظم	م�صالكها،	واليوم	وهلل	احلمد	تغري	احلال	واأ�صبحت	اأجزاء	ال�صروات	
وتهامـــة	مت�صلـــة	ب�صبكة	طرق	جيـــدة	ومتفاوتة	يف	الطول	والعر�ـــس.	للمزيد	انظر،	الرحـــالت	والرحالة	يف	
اجلنـــوب	ال�صعـــودي	يف	موؤلفات	غيثان	بن	جري�ـــس	)ق2-15هـ/ق8-21م(	)الريا�ـــس:	مطابع	احلمي�صي،	

1440هـ/	2018م(	)جزءان	يف	األف	ومئة	واأربع	�صفحات(.	)ابن	جري�س(.
		طريق	احلجاز	من	)الطائف	اإىل	اأبها	وجنران(	كان	من	الطرق	البدائية	القدمية	الذي	يرتاده	امل�صافرون	 	)2(
م�صيـــًا	علـــى	الأقدام	وعلى	الدواب،	ويخربنا	بذلـــك	بع�س	الرواة	الذين	كانوا	ي�صلكونـــه	حتى	الن�صف	الأول	
مـــن	القرن	)14هـ/20م(	ومنذ	ال�صتينيات	يف	القرن	الهجـــري	املا�صي	بداأت	ال�صيارات	ترتاده	وبخا�صة	يف	
املنطقـــة	املمتدة	من	الطائف	حتى	بلجر�صي	ثـــم	توالت	ال�صالحات	فيه	حتى	ت�صعينيات	ذلك	القرن،	و�صار	
مطروقـــًا	مـــن	جنران	وخمي�س	م�صيط	واأبها	حتـــى	الطائف	لكنه	مل	يخل	من	الوعـــورة	يف	كثري	من	اأجزائه،	
ويف	هـــذا	القـــرن	)15هـ/20م(	جرى	عليـــه	تو�صعات	وا�صالحات	حتـــى	�صار	اليـــوم	)1439هـ	/	2018م(	
طريقًا	وا�صعًا	ومزدوجًا	من	مدينة	الطائف	حتى	منطقة	جنران:	امل�صدر:	ما	�صمعه	الباحث	و�صاهده	خالل	

اخلم�صني	عامًا	املا�صية.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 420
جنوبـــًا	لنجران،	والرئي�صي	منه	طريق	اخلمي�س	وي�صمى	بطريق	بري	بن	�صرار	مارًا	بوادي	

ابن	ه�صبل	ثم	اإىل	خمي�س	م�صيط)1(.
5-اخلريات تتدفق على ال�ساحل:

حر�س	امللك	عبدالعزيز	–رحمه	اهلل	تعاىل-	على	مّد	يد	العون	للمحتاجني	من	اأبناء	
�صعبه،	وعلى	ذلك	�صار	من	خلفه	من	امللوك،	وكانت	هبات	امللك	عبدالعزيز	ملن	يفد	اإليه،	
ومـــن	يواجهونه	يف	طريق	رحالته،	وت�صمى	ال�صرهة	اأو	املناخ)2(،	ويف	ال�صاحل	هبات	امللك	
�صعود	عام	)1374هـ/1954م(،	وذكر	اأحد	امل�صنني	يف	)دب�صا(	قال:	كنت	اأحمل	زملني	يف	
ع�صا	على	كتفي	عند	خروجي	من	البحر	واإذا	بال�صيارات	التي	توقفت	اأمامي،	وخرج	منها	
�صخ�صـــان	م�صلحان	وقالوا:	ماذا	معك؟	قلت	لهـــم:	معي	حوت.	قالوا:	اأتعرف	ابن	�صعود،	
قلـــت:	اأ�صمع	عنه	)اأطـــال	اهلل	عمره(،	قالوا:	هلم	�صلم	عليـــه،	واإذا	اأنا	برجل	عليه	مهابة	
ف�صلمت	عليه	فاأ�صار	اإىل	اأحدهم	فاأعطاين	مالب�س	وكان	لبا�صي	اإزارًا	فقط،	واأ�صار	لالآخر	
فغـــرف	يل	حفنة	بيده	من	ُعْملة	ف�صية	معباأة	يف	اأكيا�س	وجدتها	)45(	رياًل،	وقال	امللك:	
اأخـــرب	قومك	واحلقونـــا	عند	ابن	عبده	)اأمري	الربك(	فلحقنـــا	بهم	وح�صلُت	على	)45(	
رياًل	اأخرى،	فبارك	اهلل	يل	فيها،	ومل	اأزل	يف	خري	من	ذلك	الوقت)3(،	وعندما	األغى	امللك	
في�صل	بن	عبدالعزيز	اآل	�صعود	الرق،	وحرر	جميع	الأرقاء،	انهالت	التعوي�صات	على	ُمالًّك	
العبيـــد	وا�صرتوا	ال�صيارات،	وكانت	موديـــالت	)64(	يف	ذلك	الوقت	من	الفوردات)4(.	ثم	
انت�صـــر	املهند�صون	حلفر	الآبار	يف	كثري	من	الأودية	يف	ال�صاحل،	مما	اأوجد	رافدًا	واأعماًل	
لبع�ـــس	املواطنني،	وتزامنت	مع	�صدقات	ابن	حمفوظ	التي	بداأت	بخم�صة	ريالت	�صنوية،	
ينتظرونهـــا	بفارغ	ال�صرب	يف	احلر	ال�صديد،	ويتوافـــد	النا�س	من	اأماكن	بعيدة	اإىل	اأماكن	

		جميـــع	املناطق	التي	ذكرت	اأ�صبحت	اليوم	مرتابطة	ب�صبكـــة	طرق	جيدة،	وجند	بع�س	الرحالة	يف	القرنني	 	)1(
)13-14هــــ/	19-20م(،	يذكـــرون	هذه	النواحـــي	واأ�صماء	الدروب	التي	كانت	تربـــط	بينها،	وهناك	طريق	
جبلـــي	قـــدمي	يربط	بني	اليمن	واحلجاز	عرب	هـــذه	البالد،	وقد	اأ�صار	اليه	كثري	مـــن	اجلغرافيني	والرحالني	

امل�صلمني	الأوائل.	)ابن	جري�س(.
		تاريخ	)ال�صرهات(	الأعطيات	يف	عهد	امللك	عبدالعزيز	من	املو�صوعات	اجلديدة	التي	مل	تدر�س	وت�صتحق	 	)2(

الر�صد	يف	بحوث	وكتب	علمية	)ابن	جري�س(.
		رحلة	امللك	�صعود	بن	عبدالعزيز	اإىل	القنفذة	والربك	ومنطقة	جازان	يف	�صبعينيات	القرن	)14هـ/20م(	 	)3(
لهـــا	اآثار	اإيجابية	على	منطقة	تهامة،	وقد	بذل	امللك	جهـــودًا	جيدة	يف	اإكرام	النا�س	وتلم�س	اأو�صاعهم،	وقد	
ذكـــرت	يف	بع�ـــس	الدرا�صات	املخت�صرة،	لكن	تلك	الرحلة	من	املنطقة	الغربية	اإىل	جازان	ت�صتحق	اأن	تدر�س	

يف	كتاب	اأو	ر�صالة	علمية،	وناأمل	اأن	نرى	باحثًا	جادًا	يدر�صها	درا�صة	توثيقية	)ابن	جري�س(.
		وجـــد	الـــرق	يف	بالد	تهامة	وال�صراة،	وعندما	�صدر	اأمر	العتق	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	مت	حترير	جميع	 	)4(
العبيـــد	وبقـــوا	بني	قبائل	�صاداتهم	و�صاروا	�صريحة		من	�صرائح	املجتمع	ال�صعودي.	وتاريخ	الرق	يف	اجلزيرة	
العربيـــة	منـــذ	بداية	الإ�صـــالم	اإىل	القرن	)14هــــ/20م(	من	املو�صوعـــات	الكبرية	وي�صتحـــق	اأن	يدر�س	يف	

ع�صرات	الكتب	والبحوث	العلمية.
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توزيعها	وتقام	اأ�صواق	ويح�صر	اأ�صحاب	الب�صائع	ب�صائعهم)1(.

ك	الأرا�صـــي،	ول	ي�صرتط	وجود	 وقامـــت	وزارة	الزراعـــة	مبا	ي�صمى	)ت�صويـــة(	لـمـاُلَّ
�صكـــوك	امللكيـــة،	مما	جعل	الـــكل	ي�صتفيدون	من	ذلـــك.	وجاءت	زيارة	الأمـــري	اأحمد	بن	
عبدالعزيز	اإىل	ال�صاحل،	واأ�صدر	اأمره	للموا�صالت	بتكوين	فرق	يف	الأودية	لت�صوية	الطرق	
وفر�صهـــا	ببع�س	اأغ�صان	ال�صجر،	رغبة	من	�صموه	يف	ت�صغيل	املواطنني،	واإ�صالح	الطرق،	
ثم	وزعت	بع�س	الأموال	والهبات	باأمر	�صموه،	وبعدها	تغذية	لطالب	املدار�س،	ا�صتغلت	بها	
�صاحنات	كثرية،	و�صيارات	�صغرية	)جيوب(	يف	توزيعها،	فكونت	دخاًل	للناقلني	من	جهة،	
وتوفري	امل�صروف	على	الآبـــاء،	وكذلك	زادت	م�صتحقات	ال�صمان	الجتماعي،	والقرو�س	
والإعانـــات	ل�صيـــادي	الأ�صمـــاك،	مع	تقـــدمي	القرو�س	واملعـــدات	الزراعيـــة	للمزارعني،	
والأدوات	التنمويـــة	التـــي	قام	بها	بنـــك	الت�صليف،	والبنـــك	العقاري،	والبنـــك	الزراعي،	

وكذلك	التعوي�صات	لالأرا�صي	والدور	املزالة	ل�صالح	م�صاريع	الطرق	وغريها)2(.

ثالثــًا: قراءات يف كتــاب )ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيــز بن م�سيط �سيخ 
�سمل قبائل �سهران وابنه عبدالعزيز يف ذاكرة التاريخ(

ال�سفحةامل��س�عم
قراءة لغ�ية يف وثائق كتاب )ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيز اأوًل:

422بن م�سيط( بقلم اأ.د. عبا�س بن علي ال�س��س�ة.

�سناعة النماذج والحتفاء بالذاكرة، خ�اطر ح�ل كتاب )ال�سيخ ثانيًا: 
432�سعيد بن م�سيط( بقلم اأ.د. عبداحلميد �سيف احل�سامي.

كتاب ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيز بن م�سيط )درا�سة و�سفية ثالثًا:
435ونقدية خمت�سره( بقلم اأ.د. حممد علي فهيم بي�مي.

		يـــا	�صيـــخ	ح�صن	اأ�صرت	اإىل	عدد	مـــن	النقاط	اجليدة	التي	حتتاج	اإىل	درا�صـــات	علمية،	ومناطق	تهامة	من	 	)1(
مكـــة	وجـــدة	اإىل	جازان	مرت	بالكثري	من	التحولت	التاريخية	واحل�صارية	منذ	القرون	الإ�صالية	الأوىل	اإىل	
وقتنـــا	املعا�صر.	واليوم	اأ�صبح	يف	هذا	اجلزء	العربـــي	ال�صعودي	العديد	من	اجلامعات	والكليات	واملوؤ�ص�صات	
التعليميـــة،	كمـــا	يوجد	من	اأبنائها	من	يحمل	�صهادات	عاليـــة	يف	تخ�ص�صات	عديدة	وعليهم	جميع	م�صئولية	

كبرية	جتاه	اأر�صهم	واأهلهم	فيدر�صون	اأحوالهم	يف	�صتى	اجلوانب	احل�صارية	والتنموية	)ابن	جري�س(.
		يا	اأ�صتاذ	ح�صن	لقد	خل�صت	نقاط	عديدة	يف	�صطور	حمدودة،	مع	اأن	كل	نقطة	من	النقاط	التي	ا�صرت	اإليها	 	)2(
ت�صتحـــق	اأن	تب�صط	يف	درا�صة	مف�صلة،	وناأمـــل	اأن	نرى	يف	قادم	الأيام	من	يتخذ	من	هذه	املحاور	مو�صوعات	

رئي�صية	حتى	تكون	كتبًا	اأو	بحوثًا	اأو	ر�صائل	علمية	موثقة.)ابن	جري�س(.
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نن�صـــر	يف	هذه	ال�صفحات	درا�صـــات	ومقالت	علمية	لثالثة	اأ�صاتـــذة	جامعيني	قراأوا	
وفح�صـــوا	كتاب:	ال�سيــخ �سعيد بن عبدالعزيز بــن م�سيط �سيخ �سمل قبائــل �سهران وابنه 
عبدالعزيــز يف ذاكــرة التاريخ،	يف	طبعته	الثانية،	التي	�صدرت	من	مطابع	احلمي�صي	عام	

)1439هـ/2018م(.
والكتـــاب	يقـــع	يف	)596(	�صفحة،	مـــن	القطـــع	املتو�صط،	ويحتوي	علـــى	تف�صيالت	
تاريخية	عن	حياة	)ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيز بن م�سيط واإبنه عبدالعزيز(،	كما	يوجد	
يف	الكتـــاب	ع�صـــرات	الوثائـــق	التاريخية	اجلديـــدة	يف	بابها،	وهي	ت�صتمـــل	على	معلومات	
تاريخيـــة	وح�صارية	قيمة	عن	اأجزاء	من	منطقةع�صري	خـــالل	القرنني	)13-14هـ/19-
20م(،	كما	احتوى	هذا	ال�صفر	على	مئة	�صورة	فوتوغرافية،	وكثري	من	هذه	ال�صور	تعك�س	
�صيئـــًا	من	احلراك	احل�صاري	والتنموي	يف	و�صط	منطقة	ع�صري	وبخا�صة	يف	مدينتي	اأبها	

وخمي�س	م�صيط	وما	حولهما)1(.

اأوًل: قــراءة لغ�يــة يف وثائــق كتــاب )ال�سيــخ �سعيــد بــن عبدالعزيــز بــن 
م�سيط(. بقلم اأ.د. عبا�س بن علي ال�س��س�ة. )2(

ال�سفحةامل��س�عم
423مدخل.1-
423حمت�يات ال�ثائق.2-
423امل�ست�ى اللغ�ي.3-
425ظ�اهر �س�تية يف ال�ثائق.4-
425ظ�اهر �سرفية يف ال�ثائق.5-
428ظ�اهر نح�ية يف ال�ثائق.6-
432يف اخلتام.7-

		الكتـــاب	مليء	بالتف�صيالت	التاريخية	اجلديدة	واملفيدة،	لكـــن	الوثائق	وال�صور	الفوتوغرافية	اأكر	فائدة	 	)1(
وقيمة	علمية،	وذلك	ملا	حتويه	من	معلومات	توثق	الكثري	من	الأحداث	ال�صيا�صية	والإدارية	واحل�صارية	التي	
جـــرت	يف	بع�س	مدن	منطقة	ع�صري	الرئي�صيـــة	وبخا�صة	يف		مدينتي	خمي�س	م�صيط	واأبها	وما	حولهما	خالل	

القرون	الثالثة	الأخرية	)ق13-15هـ/19-21م(	)ابن	جري�س(.
.	�صرية	كتاب	احتفاء	 		للمزيـــد	عن	ترجمـــة	الأ�صتاذ	الدكتور	عبا�س	ال�صو�صوة،	انظر	حممد	بن	اأحمـــد	معربَّ 	)2(
ب�صـــدور	ع�صـــرة	اأجـــزاء	من	كتاب	)القـــول	املكتـــوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب(.	)الريا�س:	مطابـــع	احلمي�صي،	
1439هــــ-2017م(،	�س	303-304،	غيثان	بن	علي	بن	جري�س.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)الطائف	

واأجزاء	من	اجلنوب(	)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي(	)1439هـ/2018م(،	�س	401	وما	بعدها.



423�لق�سم �خلام�س : من �لذ�كرة عن �لطرق و�ملو��سالت، وقر�ء�ت كتابني تاريخيني عن �أعالم يف منطقة ع�سري
اأوًل: قراءة لغ�ية يف وثائق كتاب )ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيز بن م�سيط(. 

1-مدخل:
ت�صّمـــن	الكتاب	الذي	كتبه	حمافظ	خمي�س	م�صيط	ال�صابـــق	الأ�صتاذ	ال�صيخ	عبدالعزيز	
ابن	�صعيد،	عن	�صرية	والده	وجده،	جمموعة	من	الوثائق،	اأقلها	موؤرخ	يف	القرن	الثالث	ع�صر	
ث	عنه	�صخ�صية	عامة	لها	وزنها	 الهجري،	واأكرها	يعود	اإىل	القرن	الرابع	ع�صر.	ولأن	املتحدَّ
وتاأثريهـــا	يف	حميطها	اجلغرايف	والقبائلي،	وهو	موؤ�ص�ـــس	مدينة	خمي�س	م�صيط،	التي	بداأت	
�صوقا	قبليًا	يوم	اخلمي�س،	وهو	م�صارك	يف	تاأ�صي�س	الدولة	ال�صعودية	الثالثة	التي	بداأت	بامللك	
عبدالعزيـــز	بن	عبدالرحمن	اآل	�صعود،	فكان	ل	بد	من	وجود	وثائق	تتحدث	عن	هذا	الرجل،	

بع�صها	موجه	اإليه	وبع�صها	�صادر	عنه	اإما	بخطه،	اأو	بخط	غريه	معتمدة	بختمه)1(.
2-حمت�ى ال�ثائق:

)1(	اتفاقيات	بيع	و�صراء	خيل.	)2(	اتفاق	بني	رجالت	ع�صائر	على	ن�صيب	كل	فخذ	
اأو	اأ�صرة	من	املاء	يف	ري	املزارع.	)3(	اتفاقية	حول	مقدار	اجلهاد	لكل	فخذ	اأو	اأ�صرة.	)4(	
اتفاقيات	بني	رجال	قبيلة	اآل	ر�صيد	على	حترمي	قطع	الأ�صجار	اخل�صراء	يف	ديارهم.	)5(	
اأن�صبـــة	بع�س	الورثة	وتق�صيمها.	)6(	و�صية	م�صيط	بن	�صـــامل	حول	اأمواله	وحقوق	ورثته.	
)7(	وثائق	�صلح	واتفاقيات	متعددة	بني	الأعيان	والع�صائر	حول	التعاون	يف	كل	عمل	طيب،	
وحماربته	�صد	ذلك.	ولذلك	فهي	مملـــوءة	باملفردات	والتعابري	اخلا�صة	بهذه	املحتويات،	
اأكرها	معروف،	وبع�صها	قد	انقر�س،	اأو	ي�صعب	معرفة	دللته	عند	غري	اأبناء	البلد)2(.

3-امل�ست�ى اللغ�ي:
ميكن	تق�صيم	الوثائق	زمنيًا	اإىل	حقبتني	تنتهي	اأولهما	يف	عام	)1399هـ/1979م(،	
وتبداأ	الثانية	ببداية	القرن	اخلام�س	ع�صر.	فاأما	الثانية	فم�صتبعدة	من	درا�صتنا	اإذ	هي	– 

		نعـــم	مـــا	ذكره	الدكتور	ال�صو�صـــوة	�صحيح	فال�صيخ	�صعيد		بن	م�صيط	واآبائـــه	واأجداده	كان	لهم	دور	كبري	يف	 	)1(
خدمة	مدينة	خمي�س	�صهران،	ن�صبة	اإىل	�صوقها	الأ�صبوعي	يوم	اخلمي�س،	ولأهمية	هذه	الأ�صرة	)اآل	م�صيط(	
حتول	ا�صم	ال�صوق	وا�صم	املدينة	اإىل	)�صوق	خمي�س	م�صيط(	و	)مدينة	خمي�س	م�صيط(،	ومل	يتم	هذاالتغيري	
ل�صمي	املدينة	وال�صوق،	وين�صب	اإىل	م�صيط	جد	اأ�صرة	اآل	م�صيط،	اإل	جلهود	وموؤهالت	توفرت	يف	بع�س	اأبناء	
هـــذه	الأ�صـــرة	يف	املا�صي	واحلا�صر،	ومنهـــم	الأ�صتاذ	عبدالعزيز	بن	�صعيد	بن	م�صيـــط	�صاحب	هذا	الكتاب	

الذي	نحن	ب�صدد	قراءته	ودرا�صته	)ابن	جري�س(.
		ذكـــر	الدكتور	ال�صو�صـــوة	فقط	مناذج	من	الوثائق،	مع	اأن	جمموع	الوثائـــق	املن�صورة	يف	الكتاب	تدخل	خانة	 	)2(
املئـــات،	وبع�س	الوثائق	اأو	التفاقيـــات،	اأو	املرا�صالت	تتكون	من	عدة	�صفحات.	وهذه	الوثائق	املن�صورة	تبداأ	
مـــن	�صبعينيات	القرن	)13هـ/19م(	وتتوقف	يف	نهاية	الثالثينيـــات	من	القرن	)15هـ/20م(،	واإذا	در�صت	
املفـــردات	وال�صطالحات	اللغوية	يف	هذه	الوثائـــق	فاإنها	تكفي	ل�صدار	كتب	وبحوث	ور�صائل	علمية	عديدة.	
وناأمـــل	اأن	نـــرى	من	الأ�صاتذة	اللغويني	واملوؤرخـــني	يف	جامعة	امللك	خالد	من	يدر�س	هـــذه	الوثائق	يف	بحوث	

علمية	موثقة	)ابن	جري�س(.
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يف	الأغلب	– مرا�صالت	اإدارية	مطبوعة	بالآلة	الكاتبة،	وفيها	جميع	�صمات	لغة	الإدارة	يف	
البلـــدان	العربية؛	من	حيث	الهتمام	برقم	ال�صادر	والـــوارد،	وال�صمات	املعتمدة	للمقدمة	
املقت�صبة،	ثم	املو�صوع،	ثم	اخلامتة	التي	ل	تكاد	تختلف	من	ر�صالة	اإىل	اأخرى.	واأما	الأوىل	
– مو�صـــوع	درا�صتنا-	فمكتوبـــة	بغري	�صمات	�صكلية	ملتزمة،	وحتـــاول	حماكاة	الف�صحى،	
لكـــن	لغة	احليـــاة	اليومية	تغلب	عليها.	وهـــذا	اأمر	طبيعي	فهي	يف	�صئـــون	حياة	النا�س	من	
زراعـــة	و�صقيـــا	وبيع	و�صراء	واتفاق	قبلي	حـــول	اأمور	اجتماعية	اأو	عامـــة.	ولي�س	الكاتب	– 
ب�صفـــة	عامة	– ع�صًوا	يف	جممع	لغوي،	ولي�س	اأديبـــًا	يتوخى	اأ�صلوبًا	راقيًا	يو�صله	اإىل	قراء	
مثقفـــني.	بل	الكاتـــب	اأمام	م�صكلة	ما	حّلهـــا	يف	موقف	اأو	اأكر،	ثم	وّثـــق	ال�صلح	اأو	التفاق	
ونحوهمـــا،	واملهـــم	اأن	املعنى	– اأو	الغر�س-	قد	و�صل.	والغر�ـــس	من	الر�صالة	اللغوية-	اأًيا	
كانت-	اي�صال	غر�س	املر�صل	اإىل	املتلقي،	وهذا	متحقق)1(.	على	اأن	من	املهم	الإ�صارة	اإىل	
وجـــود	األفـــاظ	قليلة	يف	الوثائق	مل	يت�صح	يل	معناها،	لأنهـــا	يف	ت�صميات	ذات	طابع	حملي،	
ومل	اأجـــد	لها	�صرحـــا،	ظنًا	من	ال�صارح	اأنها	�صتكون	مفهومه	عند	القارىء	العربي،	والأ�صل	
اأن	يقّدم	�صوء	الظن	يف	هذه	احلالة،	فما	جنده	مفهومًا	عندنا	اليوم	قد	ل	يكون	معروفًا	يف	

جيل	لحق)2(.
ون�صري	اإىل	اأن	اعتمادنا	يف	املقام	الأول	على	الن�س	املخطوط	للوثيقة	مع	ال�صتئنا�س	
بالن�ـــس	املحّرر.	وبع�س	الألفاظ	كتب	يف	الن�س	املحـــرر	بطريقة	اإمالئية	معيارية	ح�صب	
املاألـــوف	يف	الكتابـــة	العربيـــة	املعا�صـــرة،	وبع�صـــه	ُتـــرك	كما	هـــو.	والأمر	هـــنّي	يف	بع�س	
احلـــالت)3(؛	ف�صواء	كتب	اللفـــظ	)رحمت	اهلل(	اأو	)رحمـــة	اهلل(	فال�صكالن	يعودان	اإىل	
اأ�صـــل	�صوتي	واحـــد	هو	نطق	التاء	تاًء،	وكذلك	)خرجـــوا(	و)خرجو(-	بغري	األف	فارقة،	

وكذا	كتابة	)اإن�صاء	اهلل(	مو�صولة	اأو	مف�صولة	)اإن	�صاء	اهلل(.

	من	يدر�س	وثائق	القرون	املتاأخرة	املا�صية	املحلية	يف	بالد	تهامة	وال�صراة،	فاإنه	يجد	فيها	�صعف	الأ�صلوب،	 	)1(
وكـــرة	الأخطاء	الإمالئيـــة	والنحوية،	واأي�صًا	عدم	ترابط	الأفكار	يف	بع�صها،	ورداءة	اخلط.	ومن	يقف	عند	
كثـــري	من	املفردات	وال�صطالحات	اللغوية،	فاإنه	يجدها	ذات	اأ�صول	عربية	�صرفة،	وبع�صها	تكتب	ملحونة،	
اأو	ت�صتبـــدل	بع�ـــس	احلـــروف	يف	اأول	الكلمة	اأو	و�صطهـــا	اأو	اآخرها،	وعندما	تعاد	اإىل	اأ�صلهـــا	تكون	مفردة	اأو	

م�صطلحًا	عربيًا	ف�صيحًا)ابن	جري�س(.	
		اأهل	املنطقة	ما	زالوا	يعرفون	ما	يوجد	يف	هذه	الوثائق	من	مفردات،	وبع�صها	لهجات	حملية،	والكثري	منها	 	)2(

ذات	اأ�صول	عربية	)ابن	جري�س(.
		واأقول	اأن	منطقة	ع�صري	وما	جاورها	من	مناطق	اجلنوب	ال�صعودي	مليئة	بالوثائق	اخلام	اجلديدة	التي	مل	 	)3(
تدر�ـــس	تاريخيـــًا	اأو	ح�صاريًا	اأو	لغويًا،	وناأمل	اأن	نرى	من	اأ�صاتـــذة	التاريخ،	وعلم	الجتماع،	واللغة	من	يجمع	

بع�س	هذه	الوثائق	ويدر�صها	يف	درا�صات	علمية	حتليلية	موثقة)ابن	جري�س(.
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4-ظ�اهر �س�تية يف ال�ثائق:

)اأ(	اأبرزهـــا	ظاهـــرة	اخللط	بني	موا�صـــع	)�س(	و	)ظ(؛	اإذ	جنـــد	ح�صور	وحظور،	
	ويحّظ،	حفظ	وحف�س،	حظـــرة	وح�صرة.	ونراها	– يف	�صياقها-	ظاهرة	طبيعية،	 يح�ـــسّ
ذلك	اأن	النظام	ال�صوتي	الذي	ن�صاأ	عليه	الفرد،	ي�صعب	جدًا	اأن	يتغري	بعد	مرحلة	الطفولة	
املتاأخرة.	والنا�س	يف	هذا	الإقليم	– بل	يف	بقية	اأنحاء	اجلزيرة	العربية	والعراق	– ن�صاأوا	
علـــى	�صماع	�صوت	واحد	هـــو	/ظ/	و�صفته	اأنه	�صامت،	جمهـــور،	احتكاكي،	بني	اأ�صناين،	
مفخـــم.	اأي	ينطق	بو�صع	طرف	الل�صان	بني	الأ�صنان	العليا	وال�صفلى،	ويخرج	هواء	الزفري	
م�صحوبـــًا	بذبذبة	الوترين	ال�صوتيني،	مع	ارتفـــاع	و�صط	الل�صان	املتقعر	نحو	�صقف	الفم.	
ثم	اإذا	دخل	الفرد	املدر�صة	قالوا	له:	هذا	)ظاد/�س/(،	وهذا	)ظاء/ظ/!!(،	اأما	النطق	
فواحـــد	رغم	اختالف	الت�صميتني،	فلذلك	ل	يفرق	بني	ظل	و�صل	اإل	ال�صياق	الذي	يرد	فيه	
اللفظ.	)ب(	اأن	القاف	يف	الوثائق	لي�صت	هي	)q(	التي	ن�صمعها	يف	قراءة	القراآن	واإن�صاد	
ال�صعر	الف�صيح،	بل	هي	القاف	ال�صائعة	التي	يرمز	لها	يف	الكتابة	ال�صوتية	الدولية	برمز	
)g(،	وهـــو	�صامـــت	جمهور	طبقـــي	انفجاري،	ينطق	مـــن	خمرج	الـــكاف،	اإّل	اأنه	جمهور	
والـــكاف	مهمو�س.	)ج(	اإبـــدال	الياء	جيما-	وهي	اأقل	الظواهر	ال�صوتية	وروًدا-	فقد	ورد	
يف	�ـــس	)275(	"وكاًل	يحطـــب	من	اجلاب�س	لظـــّوه،	وجاره	الذي	عنـــده	يحطب	لبيته	من	
اجلاب�ـــس".	وهـــو	اإبدال	علـــى	عك�س	املاألفو	من	اإبدال	اجليم	يـــاء	مثل:	)دياي(،	و	)ميل(	

و)�صرية(	يف	)دجاج،	وجمل،	و�صجرة(	)1(.
)5( ظ�اهر �سرفية يف ال�ثائق:

املق�صود	بها	ما	يتعلق	ببناء	الكلمة	من	حيث	الوزن	ومعناه،	وما	يتعلق	بالتثنية	واجلمع،	
والتذكـــري	والتاأنيث،	ونحوها.	مع	مالحظة	اأن	بع�س	هذه	الأمور	يتداخل	مع	بناء	اجلملة،	
وهـــذه	الأخرية	جعلناها	يف	النحو.	واإليك	اأبرزهـــا:	)1(	يف	التثنية:	اأغلب	الأ�صماء	املثناة	
لـــزم	�صمًتـــا	واحًدا	هو	التثنية	باليـــاء	والنون	يف	كل	احلالت	الإعرابيـــة.	ومنه:	)�س	308	
وا	الطرفني(،	)�س339	من	اثنني	وع�صرين(،	)�س341	 فهـــي	�صطرين(،	)�س320	فر�صِ
قـــدرة	ماأتني(.	)2(	يف	اجلمـــع	املذكر	ال�صامل:	جاء	جمعًا	�صفة	ما	يعقل،	لكن	اأغلبه	ُجمع	
باإ�صافة	الالحقة	)ين(	حتى	لو	كان	حقه	الرفع	بالواو.	ومنه:	)�س347	حمبني	لدعوتكم	
وم�صتطيعـــني(	)و=مطيعون(	هلل	ثم	لكم(،	)�س352	اإنكم	خالني	من	جرمية	هذا	الأمر	

هذه	جمرد	اأمثلة	ب�صيطة	وقليلة،	والوثائق	املحلية	مليئة	بالظواهر	ال�صوتية	املتنوعة	يف	لفظها،	وا�صتخداماتها	 	)1(
العامة	واخلا�صة.	)ابن	جري�س(.
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�صـــواء	اأنكـــم	فاعلـــني	باأنف�صكم(،	)�ـــس353	فاأنتـــم	م�صوؤولني	مثلي(،	)�ـــس360	وحجته	
املذكوريـــن(،	)�ـــس370	بثمن	معلوم	قدره	ت�صعني	رياًل(.	وهاتـــان	الظاهرتان	يف	التثنية	
واجلمـــع	لهما	ح�صـــور	يف	الكتابات	التاريخية	منذ	قرون،	مثـــل:	تاريخ	الآباء	البطاركة	يف	
القـــرن	الرابع،	وتاريخ	ابن	املجاور،	والتاريخ	الغياثـــي	يف	القرن	ال�صابع	الهجري)1(،		ويف	

الزجل	يف	القرون	من	ال�صاد�س	حتى	ع�صرنا	احلا�صر)2(.
 يف جمع التك�سري:		تعد	�صيغ	جمع	التك�صري	مما	انفردت	به	اللغات	العربية	الف�صحى	
والعربية	اجلنوبية	واحلب�صية	القدمية	عن	اأخواتها	من	ف�صيلة	اللغات	ال�صامية/	العروبية،	

فنجد	الكلب	– مثاًل-	يجمع	على	كالب	واأكُلب	واأكالب	وكليب.
ويف	لغـــة	الوثائق	جنـــد	اجلموع	كما	هي	معهـــودة	يف	امل�صتوى	املعـــرب	قدميًا	وحديثًا	
با�صتثنـــاء	لفظني:	)وِجيـــه،	رجاجيل(،	واإليك	بع�ـــس	التف�صيل:	)اأ( ِوجيــه:	جمع	وجه،	
علـــى	وزن	ِفعيل.	واملاأنو�ـــس	امل�صتعمل	اأن	يجمـــع	َوجه	على	وجوه	واأوجـــه.	ومنه:	)�س232	
وال�صـــيء	يف	وجيـــه	املذكورين(،	)�س365	فطلبناهـــم	بوجيهنا(.	علـــى	اأن	هذه	ال�صيغة	
لي�صت	حديثة،	بـــل	هي	قدمية	بع�س	القدم،	ح�صبما	اأ�صعفتنا	به	م�صادرنا.	فقد	وجدناها	
يف	بع�س	الكتابات	التاريخية،	ويف	الأ�صعار	التي	يعود	بع�صها	اإىل	القرن	العا�صر	الهجري:	
ِدريـــج	جمـــع	درجة،	ِبريك	جمع	َبِركة،	ِدبيـــب	جمع	َدّبة،	ِجمني	جمـــع	َجَمنة	)اإناء	فخاري	
ل�صنـــع	قهوة	الق�صـــر(،	ِرقيب	جمع	َرَقبة،	�ِصميل	جمع	�َصملـــة،	ِعجيل	جمع	َعَجلة،	ِعري�س	
بة،	ِق�صيع	جمع	َق�صعـــة.	وقد	�صارك	)ِفعيل(	ال�صيغتان	 جمـــع	َعَر�صة،	ِق�صيب	جمع	َق�صَ

ِفعال	وِفَعل	يف	جمع	هذه	املفردات	وغريها)3(.
)ب( َرجاجيل جمع َرُجل: على	وزن	َفعاعيل.	ومنه:	)�س367	وح�صاب	ثالثة	رجاجيل	
لآل	ينفـــع(،	)�س347-348	ولـــو	كان	يف	رجاجيلكم	معه	من	حتا�صنتـــوا(.	من	املعلوم	اأن	
املعاجـــم	القدمية	تذكر	اجلمـــوع	امل�صتعملة	وغـــري	امل�صتعلمة،	ففي	القامو�ـــس	املحيط	اأن	

انظـــر	�صاوير�ـــس	بن	املقفـــع،	تاريخ	الآبـــاء	البطاركة،	حتقيـــق	عبدالعزيز	جمـــال	الدين،	القاهـــرة،	مكتبة	 	)1(
مدبويل،	جـ1،	84،	248،	جـ2،	�س	5،	9،	116،	402	)ال�صو�صوة(.

انظـــر	علـــي	بن	�صـــودون	الب�صبغاوي.	نزهـــة	النفو�س	وم�صحك	العبو�ـــس،	حتقيق	اأرنود	فروليـــك،	القاهرة:	 	)2(
الهيئـــة	العامة		لق�صور	الثقافة،	1999م،	�س	139،	انظر	اي�صًا	عبا�س	ال�صو�صوة،	م�صتويات	اللغة	العربية	يف	
ال�صحافة	اليمنية	املعا�صرة،	ر�صالة	دكتوراه	)غري	من�صورة(	كلية	الآداب،	جامعة	القاهرة،	)1989م(،	�س	

185-190)	ال�صو�صوة(.
		للمزيـــد	انظر	عبا�س	ال�صو�صوة.	درا�صات	يف	املحكية	اليمنية	)�صنعاء:	مركز	عبادي،	2007م(،	�س	102- 	)3(

113	)ال�صو�صوة(.
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الرجـــل	يجمع	على	رجال	ورجـــالت	وَرجلة	)ب�صكون	اجليم(	وِرَجلـــة	0	كِعَنَبة،	ولي�س	فيه	
رجاجيـــل.	واأمـــا	ل�صان	العرب	فيذكـــر	اأن	جمعه	رجال،	واأن	رجـــالت	جمع	اجلمع،	وَرجلة	
وَرِجَلة	ومرجل	واأراجل)...(	اإىل	اأن	يقول:	"ويف	التهذيب	يجمع	رجاجيل")1(.	فلعلها	من	

اجلموع	التي	بقيت	متوارثة	يف	بع�س	اللهجات،	وظهرت	يف	الوثائق.
يف التذكــري والتاأنيث:	العربية	– مثـــل	كثري	من	اللغات-	تق�صم	املوجودات	يف	العامل	
اإىل	مذكـــر	وموؤنث	وت�صع	للموؤنث	عالمة	متيزه	عن	املذكـــر،	وهذه	الظاهرة	يف	الوثائق	ل	
جديـــد	فيهـــا	فاملوؤنث	يف	كتب	الرتاث	هو	موؤنث	فيها،	با�صتثنـــاء	لفظ	الأولة	موؤنث	الأول،	
ولي�ـــس	الأوىل	كما	هـــو	املاأنو�س	ال�صائع	يف	الف�صحى	قدميًا	وحديثًا.	ومنه:	)�س259	يكون	
حدودهـــم	الأولة	باملعروف(،	)�ـــس267	فاإن	طلب	ال�صلح	بعد	الذمـــة	الأولة	فيعطى(،	
فالقيا�ـــس	يقت�صـــي	اأن	الأولــة	موؤنث	الأول،	لكـــن	جرت	عادة	العربيـــة	الف�صحى	املكتوبة	
بغـــري	ذلك،	اأق�صد	اأن	تكون	)الأوىل(،	فهي	"مطردة	يف	القيا�س	�صاذة	يف	ال�صتعمال)2(،	
بح�صـــب	تق�صيم	ابن	جني	للمطرد	وال�صاذ.	وجـــاء	يف	ل�صان	العرب	مادة	)و.اأ.ل(	"وحكى	
ثعلب:	هي	الأولت	دخوًل	والآخرات	خروجًا،	واحدتها	الأولة	والآخرة،	ثم	قال:	لي�س	هذا	
اأ�صل	البـــاب،	واإمنا	اأ�صل	الباب	الأول	والأوىل،	كالأطول	والطوىل")3(،	وذكر	الزخم�صري	
اأنهـــا	ف�صيحة	"جمل	اأول	وناقة	اأولة	اإذا	تقدما	الإبل)4("،	وزاد	رم�صان	عبدالتواب	فاأورد	
�صاهـــدًا	مـــن	تاريخ	بغـــداد	للخطيب	البغـــدادي	يف	القـــرن	الهجري	اخلام�ـــس،	واآخر	من	
الوا�صـــح	املبـــني	للحافظ	ُمغلطاي	من	القـــرن	ال�صابع	الهجري،	واحلـــق	اأن	هذه	الظاهرة	
اأقـــدم،	فنحن	جندها	يف	العربية	املكتوبة	يف	القرن	الثالث	عند	البلوي	كاتب	�صرية	اأحمد	
بـــن	طولون	"فنظر	اإىل	الأولة	وقـــال	ح�صنة	واهلل")5(،	وهي	تكـــر	با�صتفا�صة	يف	كتابات	
القا�صـــي	التنوخـــي	)ت384هــــ(،	ومن	ذلك	"...	علـــم	اأن	الب�صرى	الأولــة	متنع	من	ذبح	

		انظـــر	الفريوزابـــادي.	القامو�ـــس	املحيط	)	ر.	ج.	ل(،	وابـــن	منظور،	ل�صان	العـــرب،	حتقيق	عبداهلل	علي	 	)1(
الكبري	واآخرين،	القاهرة:	دار	املعارف،	1981م،	املادة	نف�صه	بني	�صفحات	1596-1598	)ال�صو�صوة(.

ابـــن	جني،	اخل�صائ�س،	حتقيـــق	حممد	علي	النجار،	دار	الكتب	امل�صريـــة	بالقاهرة	)52-1956م(،	ط2،	 	)2(
�س109-110.	)ال�صو�صوة(.

انظر	ابن	منظور،	ل�صان	العرب،	�س	4749)ال�صو�صوة(. 	)3(
الزخم�صـــري،	اأ�صا�س	البالغة،	حتقيـــق	عبدالرحيم	حممود،	دار	الكتب	امل�صرية	بالقاهرة	)1953م(	مادة	 	)4(
)اأ،	و،	ل(،	لحظ	اختالف	املادة	يف	املعجمني	مع	وحدة	الظاهرة،	ا�صتفدنا	من	املرحوم	رم�صان	عبدالتواب:	

التطور	اللغوي	مظاهره	وعلله	وقوانينه،	)القاهرة،	مكتبة	اخلاجني،	1981م(،	�س	56	)ال�صو�صوة(.
عبـــداهلل	بـــن	حممد	البلـــوي.	�صرية	اأحمد	بن	طولـــون،	حتقيق	حممد	كـــرد	علي	)القاهرة،	جلنـــة	التاأليف	 	)5(

والرتجمة	والن�صر(،	�س110	)ال�صو�صوة(.
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اإ�صحـــاق	قبـــل	ولدة	يعقوب")1(.	وهي	موجـــودة	عند	ال�صريايف	)ت	368هــــ(	�صارح	كتاب	
�صيبويـــه:	"واأدغمنا	فيـــه	النون	الأولــة)...(	وقد	عطف		الألف	الأولـــة")2(،	ولها	ح�صور	
عنـــد	البريوين	)ت	440هـ(:	"حكى	حممد	بن	زكريا	الـــرازي	عن	اأوائل	اليونانيني	قدمة	
خم�صـــة	اأ�صياء	منها	الباري	�صبحانه.	ثم	النف�س	الكلية،	ثم	الهيوىل	الأولة،	ثم	املكان،	ثم	
الزمـــان	املطلقان")3(.	فاإن	كان	النقل	عن	الرازي	حرفيا،	فاإن	ذلك	�صيعود	بالظاهرة	يف	

لغة	الكتابة	اإىل	القرن	الثالث.	وللظاهرة	بعد	ذلك	وجود،	اكتفينا	مبا	اأوردناه.
)8( ظ�اهر نح�ية يف ال�ثائق: 

)1(اختــزال يف �سمــري الإ�سارة: يقـــال	يف	العربية	هذا	الرجـــل،	وهذه/هذي	املراأة.	
ويف	الوثائـــق	اختزلـــت	الإ�صارة	عندما	يليهـــا	ا�صم	معّرف،	ومنه:	)�ـــس	299...	ومن	قبل	
اأمر	هالع�صبة(	)اختزال	هذه	الع�صبة(.	)�س345...	فيلزمكم	ياهالربع	عند	ح�صوركم	
عند	تركي	تبينون	كل	�صيء(	)اختزال	يا	هذا	الربع(.	وعلى	كل	حال	فهي	ظاهرة	منت�صرة	

يف	حمكيات	اجلزيرة	العربية	وخارجها،	ونظنها	موروثة.
)2( تعميــم �سمري امل��س�ل الذي:	املو�صولت	يف	الف�صحى	كثرية،	وهي	يف	املحكيات	
اقل،	لأنها	عّمت	بال�صتعمال	بع�صها	بل	واحدًا	منها.	وهذا	�صائع	يف	الوثائق،	ومنه:	)�س255	
واأمـــا	اخلطوط	الذي	قبل	هـــذا	فهي	منفية(	)يق�صد	اخلطوط	التـــي(.		)�س296..	ومن	
طرف	التعديات	الذي	تذكر	من	النا�س	عليكم(	)التعديات	التي(،	)�س360	والبقرة	الذي	
مـــا	عليها	ح�صيل	فهي	ثمـــان(	)=	البقرة	التي(	)�س	320	للبالد	الذي	من	حتت	ال�صبيل(	
)=	البالد	التي(.	)�س358	من	الأربعني	اخلطة	الذي	تخ�س	القارية(	)=اخلطة	التي(.	
ولي�ـــس	تعميـــم	الذي	يف	موقعـــي	)التي(	و	)الذين(	جديـــدًا	يف	العربية،	فقـــد	جاء	للجمع	

املذكور.	نقل	�صيبويه	اإمام	النحاة	عن	ال�صاعر	اجلاهلي	اأ�صهب	بن	رميلة:
دمـــــاوؤهـــــم ـــٍج  بـــفـــل حــــانــــت  الـــــــذي  اأمَّ خـــالـــِدواإن  يــــا  ــــقــــوِم  ال كـــــُل  ــــقــــوُم  ال هــــم 

لكنه	جعله	من	قبيلة	كف	النون	تخفيفًا	ب�صبب	كرة	ال�صتعمال)4(.

القا�صي	املح�صن	بن	علي	التنوخي.	كتاب	الفرج	بعد	ال�صدة،	عبود	ال�صاجلي	)بريوت،	دار	�صادر،	1972م(،	 	)1(
جـ1،	�س68-69،	وانظر:	�صواهد	اأخرى	يف	جـ1،	�س	95،	جـ3،	�س	107،	ويف	كتابه:	ن�صوار	احلا�صرة	واأخبار	

املذاكرة،	اأكر،	انظر	مثاًل،	جـ1،	�س23،	66،	81،	182،	294،	جـ2،	�س	241	)ال�صو�صوة(.
اأبـــو	�صعيـــد	احل�صـــني	بن	عبـــداهلل	ال�صريايف.	�صـــرح	كتاب	�صيبويـــه،	حتقيق	رم�صـــان	عبدالتـــواب	واآخرين	 	)2(

)القاهرة:	الهيئة	امل�صرية	العامة	للكتاب،	1986م(،	جـ1،	�س	123	)ال�صو�صوة(.
اأبـــو	الريحان	حممد	بن	حممد	البـــريوين.	حتقيق	ما	للهند	من	مقولة	مقبولـــة	يف	العقل	اأو	مرذولة،	جمعية	 	)3(
دائرة	املعارف	العثمانية،	حيدراآباد	الدكن،	1958م(،	�س	271،	وانظر	اأي�صًا	�س	41،	56،	)ال�صو�صوة(.

انظـــر	كتـــاب:	�صيبويه،	حتقيـــق	عبدال�صالم	حممـــد	هارون	)القاهـــرة:	مكتبة	اخلاجنـــي،	1988م(،	ط1،	 	)4(
�س186-187	)ال�صو�صوة(.
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وقــــد	قال	النحوي	ابن	�صقري	بكــــف	النون	وزاد�صاهدًا	ثانيًا:	)غــــري	الذي	قاموا	باأطراف	
الــمـَ�َصد(	)1(.	وذكر	اللغوي	الكويف	ثعلب	�صاهدًا	على	الظاهرة،	قول	احلارث	بن	َوعَلة	اجَلرمي:

ـــَر الــــقــــوًم الـــــذي اأنـــــت فــيــهــُم فــاآبــوا بف�سٍل مــن �ــســنــاٍء ومـــن غــنــِم)2(فـــــاإن ظـــِف
ونقل	ال�صيوطي	عن	الأخف�س	تلميذ	�صيبويه	اأن	)الذي(	تكون	للواحد	واملثنى	واجلمع	
بلفظ	واحد.	وي�صت�صهد	بقول	ال�صاعر:	)اأولئك	اأ�صياخي	الذي	تعرفونهم(	)3(.	فهذه	اأربعة	
�صواهد	من	ال�صعر	اجلاهلي،	عالوة	على	اإقرار	النحاة	القدماء	اأنها	تاأتي	لكل	الأعداد.

وننتقـــل	من	ال�صعر	اجلاهلـــي	اإىل	القراآن	الكرمي	فنجد	اآيـــات	كرمية	جاءت	فيها	الذي	
للجمـــع،	ففي	الآية	)17(	من	�صورة	البقـــرة،	يقول	تعاىل:	))مثلهم	كمثل	الذي	ا�صتوقد	نارًا	
فلما	اأ�صاءت	ما	حوله	ذهب	اهلل	بنورهم	وتركهم	يف	ظلمات	ل	يب�صرون((	)4(.	وقف	النحاة	
واملف�صرون	اأمام	هذه	الآية	مواقف	�صتى؛	فمنهم	من	اعرتف	مبجيء	)الذي(	حمل	)الذين(	

مثل	ابن	قـتيبة	)ت276هـ(	القائل:	" الذي	هنا	مبعنى	الذين	ا�صتوقدوا	نارًا")5(.
ومنهـــم	من	اأخذ	يـــوؤّول	ال�صتعمال	مثـــل	ال�صرتاباذي	)ت	686هــــ(	القائل:	"فُحِمل	
علـــى	اللفظ	اأي:	اجلمع	الذي	ا�صتوقد،	ثم	قال	)بنورهـــم(	فحمل	على	املعنى،	وكذا	قوله	
تعـــاىل:	))والذي	جاء	بال�صدق	و�صّدق	به	اأولئك	املتقون((	وهذا	كثري.	اأعني	ذكر	الذي	
نحـــو	)جـــاء	الرجال	الذي	قالوا	كذا(	فهـــو	قليل")6(،	فهنا	يفيدنـــا	الر�صي	بوجود	�صاهد	
ثـــان	من	القراآن	الكرمي	هو	الآية	)33(	من	�صـــورة	الُزمَر،	واإن	جعل	ذلك	من	قيل	احلمل	
علـــى	املعنـــى،	كما	اأفادنـــا	بوجود	هـــذه	الظاهرة	يف	الف�صحـــى	على	قلـــة.	وياأتينا	الفخر	
الرازي	)ت606هــــ(	ب�صاهد	قراآين	ثالث	عند	وقوفه	اأمام	اآية	�صورة	البقرة	حماوًل	تعليل	

ابـــن	�صقـــري،	املحلـــى	يف	وجـــوه	الن�صب.	حتقيـــق	على	توفيق	احلمـــد	)اإربـــد:	مكتبة	الأمـــل،	1984م(،	�س	 	)1(
194)ال�صو�صوة(.	

ثعلـــب،	اأحمـــد	بن	يحيى	ال�صيبـــاين،	جمال�س	ثعلـــب،	حتقيق	عبدال�صالم	هـــارون	)القاهـــرة:	دار	املعارف،	 	)2(
1981م(،	�ـــس413،	انظـــر	اي�صًا	اأحمـــد	علم	الدين	اجلنـــدي،	اللهجات	العربية	كمـــا	ت�صورها	كتب	النحو	

واللغة،	)ر�صالة	دكتوراه،	كلية	الآداب،	جامعة	القاهرة،	1965م(	�س	256-562)ال�صو�صوة(.
جـــالل	الديـــن	ال�صيوطي،	همـــع	الهوامع	�صرح	جمـــع	اجلوامع،	مطبعـــة	ال�صعادة	مب�صـــر	)1327هـ(،	جـ1،	 	)3(

�س83.	)ال�صو�صوة(.
�صورة	البقرة،	الآية	)17(	)ال�صو�صوة(. 	)4(

ابن	قتيبة،	اأبو	حممد	عبداهلل	بن	م�صلم	الدينوري،	تاأويل	م�صكل	القراآن،	حتقيق	ال�صيد	اأحمد	�صقر	)مكتبة	 	)5(
عي�صى	احللبي	بالقاهرة،	د.ت(،	�س	261	)ال�صو�صوة(.

ر�صـــي	الدين	حممـــد	بن	احل�صـــن	ال�صرتاباذي	�صـــرح	كافية	ابن	احلاجـــب	)مطبعة	ال�صحافـــة	العثمانية	 	)6(
با�صتانبول،	1311م(،	جـ2،	�س	40-41	)ال�صو�صوة(.
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ظاهرة	هذا	املو�صول	اإجماًل	بقوله:	يجوز	يف	اللغة	و�صع	الذي	مكان	الذين،	كقوله	تعاىل:	
))وخ�صتم	كالذي	خا�صوا((	واإمنا	جاز	ذلك	لأن	الذي	لكونه	�صلة	اإىل	و�صف	كل	معرفة	
جمملـــة،	وكـــرة	وقوعه	يف	كالمهم،	ولكونـــه	م�صتطياًل	ب�صلته	فهو	اأحـــق	بالتخفيف")1(،	
ثـــم	تختفي	هذه	الظاهر	من	لغة	الكتابة،	لتظهر	عنـــد	املوؤرخني	ابتداًء	من	القرن	ال�صابع	
الهجـــري	وت�صتمر	حتـــى	الثالث	ع�صـــر)2(،	اأما	يف	الأ�صعـــار	العامية	فالأ�صـــل	فيها	�صيادة	

)الذي(	على	بقية	املو�صولت.
)3( يف تعميم املغايرة يف الأعداد الكبرية:	يف	العربية	واأخواتها	ال�صاميات	اأن	املعدود	
مـــن	)2-10(	اإذاكان	عامـــًا	اأو	مذكرًا	فلي�س	فيه	)هاء/تـــاء(،	واإذا	كان	املعدود	موؤنثًا	يف	
عرفهـــم	�صحبته	هذه	العالمة.	واحلكم	ي�صمل	الأعداد	املركبة	)11-19(،	ثم	اإذا	اندمج	
العـــدد	مع	اأرقام	كبـــرية.	لكننا	وجدنا	يف	اأغلب	الوثائق	اأن	الأعـــداد	ال�صغرية	تلتزم	هذه	
القاعـــدة،	اأما	يف	الأرقام	الكبرية	فيعمم	ما	هـــو	للمذكر	اأو	العام،	ومن	ذلك،	)�س316..	
�صنة	األف	وثالثمائة	واأربعة	واأربعني(	)واأربع	واأربعني(	)�س	322	...	�صنة	األف	وثالثمائة	
وخم�صـــة	واربعني(	)وخم�ـــس	واأربعني(.	)�س	342	�صنة	األـــف	وثالثمائة	وواحد	وخم�صني	
(	)واإحـــدى	وخم�صني(،	على	اأن	ظاهرة	التعميـــم	هذه	لي�صت	حديثة،	بل	هناك	ميل	اإليها	
يف	كثـــري	من	املوؤلفـــات	املتاأخرة	بعد	القرن	اخلام�س	الهجري،	بل	اإنها	موجودة	يف	كتابات	

اأع�صاء	املجامع	اللغوية	اأنف�صهم)3(.
)4( تعدد معاين )قد( على غري املاأل�ف: جاءت	)قد(	يف	الوثائق	– كما	يف	امل�صتوى	
الف�صيـــح	– ملعـــاين	التوقع،	والتحقيـــق،	والتقريب	مع	املا�صي،	والتقليـــل	مع	امل�صارع)4(.	
وننبـــه	اأن	ُمراجـــع	الكتـــاب	�صبطها	بك�صر	القـــاف،	كما	هو	ماألـــوف	يف	املحكية	الع�صريية	

وحمكيات	اأخرى.
ومع	ذلك	جاءت	)قد(	اأي�صًا	يف	تراكيب	غري	ماألوفة	يف	امل�صتوى	الف�صيح،	يف	املعاين	
علـــى	النحو	الآتي:	)اأ(	على	و�صك	وقوع	الفعل.	جاء	يف	�س	)286(	)عندما	�صحيت	منها	
وقدين	متوجه	للمركاب(	فمنها	جاءت	م�صاحبة	ل�صمري	املتكلم	املفرد	)قد	+	ين(.	)ب(	

فخـــر	الدين	حممد	بن	عمر	الرازي،	التف�صري	الكبري	)القاهرة:	املطبعة	البهية،	1905م(،	جـ2،	�س	57.	انظر	 	)1(
�صورة	التوبة،	الآية	)69(،	وانظر	اأي�صًا	متابعة	القا�صي	البي�صاوي	له	يف	تف�صريه،	جـ1،	�س	7	)ال�صو�صوة(.

للمزيـــد	انظر	عبا�س	ال�صو�صوة،	درا�صات	ل�صانية	باملنهـــج	التاريخي	)بريوت:	دار	الكتب	العلمية،	2014م(،	 	)2(
�س	158-131.)ال�صو�صوة(.

انظر	عبا�س	ال�صو�صوة،	درا�صات	ل�صانية	باملنهج	التاريخي،	�س	115-117	)ال�صو�صوة(. 	)3(
انظر	اإميل	بديع	يعقوب،	مو�صوعة	احلروف	)بريوت:	دار	اجليل،	1995م(،	�س	327-330	)ال�صو�صوة(. 	)4(
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لل�صـــريورة	جاء	يف	�ـــس	)308(	)اإذا	قد	هـــي	مت�صاوية(.	هنا	جـــاءت	م�صاحبة	ل�صمري	
النائـــب	املفرد	)قـــد	+	هي(.	اإن	اخلرية	مل�صفر.	)ج(	لل�صـــريورة	اأو	التحقق.	جاء	يف	�س	
)318(	)فاإن	قدكم	مقبلني	فعرفونا(.	جاءت	م�صاحبه	ل�صمري	املخاطب	اجلمع)1(.	ومن	
امل�صادفات	اأن	ال�صكل	)ب(	له	�صبيه	يف	تاريخ	الإمام	العياين	)ت	393هـ(.	)لكنها	امراأة	

قدهي	اأوىل	مني	بنف�صها(	)2(.
)5( املطابقة يف العدد بني الفعل وفاعله:	الأ�صل	يف	العربية	الف�صحى	اأن	الفعل	اإذا	
بدئـــت	به	اجلملة	فاإنه	ل	تلحق	به	عالمة	تدل	على	عـــدد	الفاعل	اإن	كان	مثنى	اأو	جمعا.	ففيها:	
جاء	الرجُل،	وجاء	الرجال،	وجاء	الرجالن،	وجاءت	البنتان..اإلخ،	واإمنا	تلحقه	عالمتا	التثنية	
واجلمع،	اإذا	جاء	متاأخرا	عن	املبتداأ،	الذي	هو	الفاعل	احلقيقي،	مثل:	الرجالن	جاءا،	والرجال	
جاءوا،والن�صـــاء	جئـــن،	اإلخ.	وبع�س	الوثائق	جاء	فيها	مطابقة	العـــدد	بني	الفاعل	والفعل،	ولأن	
الفعل	امل�صند	اإىل	اثنني	قد	اأحلق	باجلمع	فهو	يدخل	يف	احلكم	نف�صه،	ومنه:	)�س320	فر�صيوا	
الطرفـــني(	)	فر�صي	الطرفـــان(،	)�س323	وادعوا	اأهل	امل�صقـــي(	)	=	وادعى	اأهل	امل�صقي(،	
)�س328	ر�صيوا	قوله	الطرفني(	)=فر�صي	الطرفان	قوله(،	)367	ور�صيوا	اأهل	القارية	على	

ذلك(	)=ور�صي	اأهل	القارية(.	وانظر	اأي�صًا	�س	)261،	275،	303،	362(.
هـــذه	الظاهـــرة	يف	الف�صحى	قليلة،	جاءت	يف	القراآن	الكـــرمي	مرتني،	الأوىل	يف	�صورة	
الأنبيـــاء	الآيـــة	)3(	"واأ�صـــّروا	النجوى	الذين	ظلمـــوا"،	والثانية	يف	اليـــة	)71(	من	�صورة	
املائـــدة	" ثـــم	عمـــوا	و�صّموا	كثري	منهـــم".،	وذكر	الدكتـــور	رم�صان	عبدالتـــواب	نقاًل	عن	
القدمـــاء	اأنها	لغـــة	طييء	واأزد	�صنوءة	وبلحـــارث	بن	كعب.	واأورد	لهـــا	�صواهد	من	احلديث	
ال�صريـــف:	)ما	اغربتا	قدما	عبد	يف	�صبيل	اهلل..(،	و�صواهد	�صعرية،	لكنه	زعم	اأنها	الأ�صل	
يف	اللغـــات	ال�صامية)3(.	ويف	قوله	نظر،	لأن	اللغات	ال�صاميـــة	فيها	الظاهرتان	معًا،	ولي�صت	

ظاهرة	عدم	املطابقة	بني	الفعل	وفاعله	يف	العدد	باأقل	من	املطابقة.

انظر	يف	م�صابهة	ذلك	ملا	يف	املحكيات	اليمنية،	كتاب:	قد	اليمنية،	درا�صات	يف	الأبنية	والرتاكيب	والقرتا�س	 	)1(
املعجمي.	)�صنعاء:	مركز	عبادي،	2012م(،	�س	123-129.	)ال�صو�صوة(.

القا�صي	احل�صني	اأحمد	بن	يعقوب،	تاريخ	الإمام	املن�صور	باهلل	القا�صم	بن	علي	العياين،	حتقيق	عبداهلل	بن	حممد	 	)2(
احلب�صي	)�صنعاء:	دار	احلكمة	اليمانية،	1996م(،	�س	138،	و�صوهد	اأخرى	149،	244،	282،	)ال�صو�صوة(.

رم�صـــان	عبدالتواب:	ف�صول	يف	فقـــه	العربية	)	القاهرة:	مكتبة	اخلاجنـــي،	1983م(،	�س	99-100،	ومن	 	)3(
اجلديـــر	ذكـــره	اأن	ع�صو	جممع	اللغـــة	العربية	بالقاهرة	جمع	نحـــو	ثالثني	بيتًا	من	�صعر	ابـــي	متام	الطائي	
�صواهـــد	علـــى	هذه	الظاهرة،	وتقدم	بها	اإىل	املجمع	لجازتها	لكن	ذلـــك	مل	يتم.	انظر:	حممد	�صوقي	اأمني:	

كتاب	يف	اأ�صول	اللغة،	جممع	اللغة	العربية	بالقاهرة،	1975م	)اجلزء	الثاين(	)ال�صو�صوة(.
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7- فـي اخلتام: 

هـــذه	اأبرز	الظواهر	التي	لفتت	نظري	يف	وثائق	ابن	م�صيط،	درا�صتها	درا�صة	و�صفية	
ل	معياريـــة،	ثم	زدت	عليها	بالدر�س	التاريخي	للبحث	عن	اأ�صولها	يف	تراثنا	اللغوي	وغري	
اللغـــوي.	ول	اأدعـــي	لنف�صـــي	الكمـــال،	واأ�صاأل	اهلل	تعـــاىل	اأن	يغفـــر	يل	زلت	القلم	وفلتات	

الل�صان.	اآمني.	)عبا�س	ال�صو�صوة،	الثالثاء	28/�صعبان/1439هـ(.
ثانيًا: �سناعة النماذج والحتفاء بالذاكرة، خ�اطر ح�ل كتاب )ال�سيخ �سعيد 

بن م�سيط... وابنه عبدالعزيز(. بقلم اأ.د. عبداحلميد �سيف احل�سامي. )1(
حينمـــا	تعـــي	املجتمعـــات	ما�صيهـــا	فاإنهـــا	تعـــي	حا�صرهـــا	وتتمكن	مـــن	ا�صت�صراف	
م�صتقبلهـــا،	ول	�صـــك	يف	اأن	مـــن	مقت�صيـــات	وعـــي	املا�صـــي	ا�صتيعـــاب	حركتـــه،	اأحداثًا	
و�صخ�صيـــات،	لتخ�صيب	حركة	احلا�صر،	والعمل	لتطويره،	وتعزيز	اإيجابياته،	والتخل�س	
من	�صلبياته)2(.	وهنا	تكمن	م�صاألة	مهمة	للغاية؛	وهي	كيف	ن�صنع	النموذج؟	وكيف	نحتفي	
بالذاكـــرة؟	اإن	ذاكرة	اليونان	مل	ت�صـــل	اإلينا	اإل	عرب	التوثيق	لها	بالكتابة،	فالكتابة	حفظ	
للذاكـــرة،	وقـــد	وعى	العـــرب	امل�صلمون	هذا	الأمـــر،	فحولوا	الذاكرة	ال�صفويـــة	اإىل	ذاكرة	
كتابيـــة،	فكتبـــت	ال�صري	واملغازي،	ودونت	العلوم.	وكتب	التاريـــخ،	وما	ل	يكتب	ويدون	فاإنه	

يظل	عر�صة	لل�صياع،	تطويه	حركة	الزمن،	ويتال�صى	مع	مرور	الأيام)3(.
ونحـــن	يف	�صيـــاق	عر�س	كتـــاب	معا�صر	عن	منـــوذج	معا�صر،	ن�صـــري	اإىل	�صرورة	اأن	
تنه�ـــس	املوؤ�ص�صـــات	الر�صمية	بتدويـــن	الذاكرة،	�صواء	اأكانـــت	متمثلة	باللغـــة،	اأو	بال�صعر	
باأمناطـــه،	وبخا�صة	ال�صعر	ال�صعبي،	اأو	ب�صرية	رجال	قدموا	خدمة	للدين	والوطن،	وكانت	
لهـــم	ب�صماتهم	يف	احلياة	نقدمهم	لالأجيال	لتحذو	حذوهم،	لأن	جتاربهم	ينبغي	األ	تظل	

الأ�صتـــاذ	الدكتور/عبداحلميـــد	�صيف	اأحمد	احل�صامي،	اأ�صتاذ	الأدب	والنقـــد	احلديث،	يعمل	يف	ق�صم	اللغة	 	)1(
العربية	واآدابها	بجامعة	امللك	خالد	منذ	اأكر	من	ع�صر	�صنوات،	للمزيد	عن	ترجمته	انظر	غيثان	بن	جري�س،	
القـــول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب	)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	32-1433هــــ/	2010-2011م(	)اجلزء	
،	�صرية	كتـــاب	احتفاء	ب�صدور	 الثالـــث(،	�ـــس	86.	جـ13،	�ـــس	454.	انظر	اي�صًا	حممد	بـــن	اأحمد	بن	معربرِّ
ع�صـــرة	اأجـــزاء	من	كتاب	)القول	املكتـــوب	يف	تاريخ	اجلنوب(.		)الريا�س:	مطابـــع	احلمي�صي،		1439هـ	/	

2017م(،	�س	305-308.	)ابن	جري�س(.
علـــم	التاريخ	اأف�صل	العلوم	لدرا�صة	اأحداث	املا�صي	واحلا�صر،	وا�صت�صراف	امل�صتقبل،	مع	ال�صتفادة	من	كل	 	)2(

ال�صلبيات	واليجابيات	التي	جرت	عرب	اأطوار	التاريخ	)ابن	جري�س(.
هذا	ما	وجدته	عن	جوانب	تاريخية	وح�صارية	كثرية	يف	بالد	تهامة	وال�صراة،	فعزلة	هذه	البالد	منذ	ع�صور	 	)3(
ما	قبل	الإ�صالم،	وخالل	القرون	الإ�صالمية	املبكرة	والو�صطية	جعلت	الكثري	من	تاريخها	ي�صيع	ب�صبب	عدم	

التدوين	)ابن	جري�س(.
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جتارب	�صخ�صية،	بل	يجب	اأن	تكون	ملكًا	م�صاًعا	لالأجيال	تتفاعل	معها	وتفيد	منها،	وتظل	
مناذج	يف	وعي	الأجيال	تقت�س	اآثارها،	وتطور	جتاربها)1(.	فالتاريخ	لالأعالم	اأمر	تقت�صية	
امل�صلحـــة	العامـــة،	كمـــا	يعد	مادة	مهمـــة	يف	التعليم،	تعليم	القيم	من	خـــالل	مناذج،	من	
خاللهـــا	ن�صتلهم	قيًما	معينة	قـــد	يت�صل	النموذج	مبيدان	تربوي،	اأو	�صيا�صي،	اأو	اأكادميي،	
اأو	اإ�صالحـــي،	اأو	خريي..اإلخ.	وح�صور	هـــذه	النماذج	ي�صهم	يف	توريث	القيم	الإيجابية	يف	
احليـــاة	من	خـــالل	النماذج	احلية	التي	متكنت	من	تروي�س	الظـــروف	وال�صتقواء	عليها،	

وجتاوزها	لإجناز	ما	ا�صتع�صى	على	الأ�صخا�س	العابرين	يف	احلياة)2(.	
النمـــاذج	يف	حياتنـــا	كثرية،	ولكـــن	لالأ�صف	ل	حتظـــى	اإل	القلة	القليلـــة	بت�صديرها	
لالأجيـــال	عرب	التوثيق،	والتوثيق	يف	هذا	الع�صر	تعـــددت	و�صائله،	لكن	و�صيلة	الكتابة	هي	
الأكـــر	قـــدرة	على	الثبات،	والتحـــول،	فقد	تتحول	لفيلم،	وقد	تتـــم	م�صرحتها	على	خ�صبة	
امل�صـــرح..	لكن	ما	يهم	هو	اأن	ن�صنع	مناذجنا	ونحـــاول	تقدميها	وبخا�صة	يف	هذا	الع�صر	
الذي	تي�صرت	فيه	الو�صائط	املعا�صرة	التي	ت�صهل	�صناعة	النموذج.	ويف	هذا	ال�صياق	ياأتي	
كتاب	ال�سيخ �سعيد بن عبدالعزيز بن م�سيط �سيخ �سمل قبائل �سهران وابنه عبدالعزيز يف 
ذاكرة التاريخ	،	الذي	ُيعد	توثيقًا	لل�صيخ	�صعيد	من	قبل	ابنه	عبدالعزيز	بو�صفه	منوذجًا	حيا	
وعلما	من	اأعالم	املنطقة	اجلنوبية	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	له	اإ�صهاماته	اجلليلة	يف	
م�صـــارات	متعددة،	وله	اإ�صهام	يف	تاأ�صي�س	هذا	الكيان	الكبري	)اململكة	العربية	ال�صعودية(	
لقـــد	اأح�صن	الإبـــن	عبدالعزيز	حني	اأخرج	حياة	والده	اإىل	التاريـــخ،	ومتكن	من	)�صناعة	
منـــوذج(	وتوثيق	ذاكرة	مفعمة	بالفعل	والتحولت،	والدرو�ـــس،	هنا	فليتناف�س	املتناف�صون	
يف	الـــرب	والوفاء	و�صناعة	احلياة	من	خالل	النماذج	احليـــة.	كما	اأُثني	على	�صنيع	ال�صيخ	
عبدالعزيـــز	نف�صه،	اإذ	ا�صتبق	الأمـــر	وكتب	مذكراته	وانطباعاته،	اأو	لنقل	حني	قدم	نف�صه	
بو�صفـــه	اأمنوذًجا	يف	الإدارة	واحليـــاة	حمافظًا	ملحافظة	خمي�س	م�صيـــط،	وكاأنه	قد	�صعر	
بلـــذة	احل�صور	واخللود	يف	املكتوب،	و�صجل	تاريخه	و�صريته	امتداًدا	ل�صرية	والده،	الي�صت	
الكتابة	نزوعًا	نحو	اخللود؟	وهل	هناك	لذة	ت�صاهي	لذة	احل�صور	يف	كتاب؟	ل	اأظن)3(.

كـــم	نحـــن	بحاجة	اإىل	ترجمة	ما	دون	يف	املنت	اإىل	واقع،	وهذه	من	م�صئوليات	موؤ�ص�صات	التعليم	وعلى	راأ�صها		 	)1(
الكليـــات	والأق�صام	العلمية	الأكادميية،	كما	اأنها	م�صئولية	اأ�صاتـــذة	التاريخ،	والأدب،	واللغة،	وعلم	الجماع،	

وغريها	)ابن	جري�س(.
نحـــن	اليوم	يف	اأم�س	احلاجة	اإىل	درا�صة	تاريخ	وقيم	واأخالق	ومبادىء	الأجيال	ال�صابقة	وبخا�صة	ما	يحتوي	 	)2(

على	جوانب	اإيجابية	تبني	الفرد	واملجتمع	)ابن	جري�س(.
تعد	املذكرات	ال�صخ�صية	من	امل�صادر		التاريخية	املهمة،	وما	كتبه	الأ�صتاذ	عبدالعزيز	بن	م�صيط	عن	نف�صه	 	)3(
ووالـــده،	هـــي	مذكرات	ت�صتمل	على	الكثري	من	�صنوف	املعرفة	التاريخيـــة	واحل�صارية	يف	اأجزاء	رئي�صية	من	
منطقـــة	ع�صري،	وعن	بع�ـــس	الأدوار	املهمة	لبع�س	رجال	وقبائل	منطقة	ع�صري	اأثنـــاء	توحيد	اململكة	العربية	
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كمـــا	ياأتي	املوؤرخ	غيثان	بن	جري�س	لي�صـــع	مل�صاته	يف	تقدمي	هذا	الكتاب،	وهي	مل�صات	
مـــوؤرخ	يتفانى	يف	خدمة	تاريخ	اململكة	عمومًا	وتاريخ	اجلنـــوب	ال�صعودي	)تهامة	و�صراة(	
خ�صو�صـــًا،	ومل	اَر	يف	حياتـــي	�صخ�صًا	مهمومـــًا	بالتوثيق	ملنطقته،	والحتفـــاء	بذاكرتها،	
والن�صغـــال	ب�صـــرية	رجالهـــا	مثل	هذا	الرجل	املثابـــر	اجل�صور	بـــارك	اهلل	يف	عمره	وعمله	
وعلمـــه،	واأعتقـــد	اأن	املوؤ�ص�صـــات	الر�صميـــة	�صتلتفـــت	اإىل	جهـــوده	التي	ينبغـــي	اأن	حتظى	

بالتقدير	والتكرمي.
وهـــذا	الكتاب	يت�صكل	من	عـــدد	من	الف�صـــول)1(:	)1( الف�ســل الأول: 	ن�صب	ال�صيخ	
�صعيـــد	ابن	م�صيط	واأ�صرته	)اآبائه	واأجداده(،	وفيـــه	ن�صب	ال�صيخ	�صعيد	وا�صرة	اآل	م�صيط	
ون�صبتها	اإىل	�صهران	ومكانتهم	يف	التاريخ،	وم�صيط	بن	�صامل	يف	عيون	معا�صريه	واآخرين.	
)2( الف�سل الثاين:	ال�صيخ	الفار�س	�صعيد	بن	عبدالعزيز	ابن	م�صيط	)رحلة	حياة(	وفيه	
كنيـــة	ال�صيخ	�صعيـــد	ولقبه	ومولده	ون�صاأته	و�صماته	اخللقيـــة	وتعليمه	وتدينه	وحر�صه	على	
اأداء	الفرائ�س	وجوده	وكرمه.	)3( الف�سل الثالث: عالقة	ال�صيخ	�صعيد	بن	م�صيط	بامللك	
عبدالعزيـــز	واأبنائه	من	بعده؛	و�صور	من	جهـــوده	الوطنية	وفيه	م�صاهرة	ابن	جلوي	لبن	
م�صيـــط	وتوطيد	العالقة	بني	اآل	م�صيط	واآل	�صعـــود،	والأمريان	في�صل	وم�صعل	ي�صاهران	
ابـــن	م�صيـــط.	)4( الف�سل الرابع:	عالقـــة	ال�صيخ	�صعيد	بقبائل	املنطقـــة	اجلنوبية،	وفيه	
عالقـــة	الحرتام	املتوا�صلة	عرب	الأجيال،	وت�صجيـــع	�صعراء	�صهران	ل�صيخهم	وقبيلتهم	يف	
احلـــروب.	و�صـــوق	خمي�س	م�صيط	وحمايته	قبـــل	حكم	امللك	عبدالعزيـــز،	واإقامة	امل�صجد	
اجلامع	يف	و�صط	مدينة	خمي�س	م�صيط	وُحجاج	اليمن	وواجب	ال�صيافة	الذي	يقدمه	الوالد	
لهم،	والإمارة	والق�صاء	والهتمام	بالتعلم	ومتابعة	التالميذ	واإعانة	الفقراء	واملحتاجني.	
)5( الف�ســل اخلام�ــس:	ال�صيخ	�صعيد	بن	م�صيـــط	وا�صرته	يف	ذاكرة	معا�صرين،	وال�صعراء	
وفيه	�صهود	العيان	)األ�صنة	احلق(	،	وال�صيخ	علي	بن	�صعيد	بن	م�صيط،	وال�صيخ	عبدالعزيز	
بن	حممد	بن	�صعيد	بن	م�صيط،	وال�صيخ	حممد	بن	عبداهلل	احلميد	واآخرين.	)6( الف�سل 
ال�ساد�س:	ال�صيخ	�صعيد	بن	م�صيط	وابنائه.	)7( الف�سل ال�سابع:	عبدالعزيز	بن	�صعيد	بن	
م�صيـــط	)حمافظ	خمي�س	م�صيط	�صابقًا(	ذكريـــات	وانطباعات	عن	واحد	وخم�صني	عامًا	
من	العطاء.	وفيه	ا�صمه	ون�صبه	ومولده	ون�صاأته	وتعليمه	وعمله	وحياته	الجتماعية	واملهنية	

واأعماله	اخلريية.	)8( الف�سل الثامن:	مالحق	الكتاب	وفهار�صه.	

ال�صعودية.	وناأمل	اأن	نرى	اأمثال	�صاحب	هذا	الكتاب	فيدونوا	مذكراتهم	وما	عرفوه	من	اأحدث	الزمان	اثناء	
م�صريتهم	الجتماعية	والعملية	)ابن	جري�س(.

يتكـــون	الكتاب	مـــن	)596(	�صفحة،وي�صتمل	على	الكثري	مـــن	الوثائق،	وال�صـــور	الفوتوغرافية،	والق�صائد	 	)1(
ال�صعبية	املليئة	بالتف�صيالت	ال�صيا�صية،	والإدارية،	والجتماعية،	والقت�صادية،	)ابن	جري�س(.
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وقــــد	كتــــب	عنه	�صعــــادة	الأ�صتــــاذ	الدكتور	غيثان	بــــن	علي	بن	جري�ــــس:	" ال�صيــــخ	�صعيد	بن	
عبدالعزيــــز	بن	م�صيط:	�صيخ	�صمل	قبائل	�صهران	)وابنه	عبدالعزيز(	يف	ذاكرة	التاريخ؛	يعد	من	
الكتب	العلمية	اجليدة؛	فهو	يوؤرخ	لعلمني	من	اأعالم	خمالف	جر�س	قدميًا(	منطقة	ع�صري	حديثًا.
ويف	هـــذا	الكتـــاب	جمموعة	من	النقاط	اأبرزها:	)1(	علـــم	من	اأعالم	جنوبي	البالد	
ال�صعوديـــة،	مـــن	منطقـــة	ع�صري	ال�صيـــخ	�صعيد	بـــن	عبدالعزيز	بـــن	م�صيـــط	وم�صاهماته	
يف	تا�صي�ـــس	البـــالد.	)2(	�صفات	ومبادىء	ال�صيـــخ	�صعيد	بن	م�صيط	وجهـــوده	ال�صيا�صية	
والإداريـــة	والع�صكريـــة	والأمنية	وعالقته	مع	امللك	عبدالعزيـــز	واأبنائه.	)3(	تاريخ	البن	
املوؤلـــف.	واإذ	نقدم	هذه	الإطاللة	على	الكتاب	ونبارك	ملنطقة	ع�صري	هذا	النموذج،	الأب،	
والنمـــوذج	البن،	اللذين	ح�صرا	يف	هذا	الكتاب	حياة	حافلـــة	بالعطاء	والتاأثري	والتغيري.	
واهلل	ويل	التوفـــق	)26/رم�صان/1439هــــ	املوافـــق	2018/6/10م(	)اأبهـــا	– اململكـــة	

العربية	ال�صعودية(	)عبداحلميد	احل�صامي(.
ثالثــًا: كتــاب: ال�سيــخ �سعيد بــن عبدالعزيــز بن م�سيــط )درا�ســة و�سفية 

ونقدية خمت�سرة(. بقلم اأ.د. حممد علي فهيم بي�مي. )1(
ال�سفحةامل��س�عم
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440اأبرز ق�سايا الكتاب:3-

440اأ-ملحات �سيا�سية وع�سكرية واإدارية.
441ب- �سذرات اقت�سادية.

442ج- �س�ر من احلياة الجتماعية.
444د- ملحة عن احلياة التعليمية والعلمية والثقافية.

445م�سادر الكتاب.4-
447نقد الكتاب.5-
452خال�سة الق�ل.6-

الدكتـــور	حممـــد	بيومـــي	من	مواليد	م�صـــر	عام	)1390هــــ/1970م(،	ويعمـــل	حاليًا	بق�صـــم	التاريخ،	كلية	 	)1(
.	�صرية	كتاب	 العلـــوم	الإن�صانيـــة	يف	جامعـــة	امللك	خالد.	للمزيد	عـــن	ترجمته،	انظر	حممد	بن	اأحمـــد	معربرِّ
احتفـــاء	ب�صدور	ع�صرة	اأجزاء	من	كتاب	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(	)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	

1439هـ/2017م(،	�س	373-377.	)ابن	جري�س(.
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1-م�ؤلف الكتاب يف �سط�ر:

الكتـــاب	الذي	بني	اأيدينا	يتعر�س	لواحد	من	اأبرز	ال�صخ�صيات	يف	اجلنوب	ال�صعودي	
وهـــو	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبـــد	العزيز	بن	م�صيط	�صيخ	�صمل	قبائل	�صهران	وابنه	عبد	العزيز	
يف	ذاكـــرة	التاريـــخ.	وموؤلفـــه	الأ�صتاذ	عبدالعزيز	بـــن	�صعيد	بن	م�صيـــط	حمافظ	خمي�س	
م�صيـــط	�صابقا،	كان	مولده	عام	)1360هـ/1941م(		يف	خمي�س	م�صيط	يف	حي	اآل	م�صيط	
)	ذهبـــان(	يف	ق�صـــر	م�صرف	�صمن	�صل�صلة	ق�صور	والـــده،	وكان	والده	ال�صيخ	�صعيد	ياأتي	
باملعلمني	على	نفقته	لكي	يعلموا	اأولده	واملحيطني	بهم	القراءة	والكتابة،	فلم	تكن	املدار�س	
قد	انت�صرت	بعد،	وقد	تعلم			املوؤلف	عدة	علوم	منها:	القراآن	الكرمي،	والتوحيد،	والفقه)1(.	

وغريها	من	املعارف.
عني	املوؤلف	يف	مدر�صة	ذهبان	البتدائية	بخم�س	م�صيط		يف	عام	)1357هـ/1955م(،	
وبقـــي	يف	هـــذا	العمل	حتى	عـــام	)1381هـ/1961م(،	كمـــا	كان	ي�صارك	والـــده	يف	اإدارة	
الكثـــري	مـــن	الأعمال	ومنهـــا	قيـــادة	خم�صة	مائـــة	مقاتل	مـــن	قبيلته	�صهـــران	يف	احلملة	
التاأديبيـــة	اإىل	جبل	الريث،	بال�صرتاك	مع	�صمو	الأمري	عبد	اهلل	الفي�صل	الفرحان	رئي�س	
احلر�س	الوطني،	والأمري	تركي	املا�صي	اأمري	اأبها	والأمري	�صليمان	بن	جربين	اأمري	جازان	
ف�صـــاًل	عـــن	مدير	مالية	اأبهـــا	ال�صيخ	عبد	العزيـــز	اأبو	ملحـــة)2(.		ويف	)1381/8/22هـ(	
�صـــدر	القـــرار	رقم	)1206(		بتعيني	موؤلف	الكتـــاب	)	عبدالعزيز	بن	م�صيط(	اأمريا	على	
�صهـــران،	وورد	خطاب	من	اإمارة	مقاطعة	اأبها	رقم	)3/694بتاريخ	1381/9/4هـ(	ذكر	
فيـــه	"بناء	على	ما	عهد	فيكم	مـــن	لياقة	وكفاءة	واأنا	اإذ	نبلغكم	ذلـــك	ونو�صيكم	واأنف�صنا	
بتقـــوى	اهلل	وال�صتقامة	يف	عملكم	واأن	يكون	ماآل	الأمـــور	اإىل	ال�صرع	ونتمنى	لكم	التوفيق	
ملـــا	فيه	ال�صالح	العام(	)3(.	ترقى	املوؤلف	�صنة	)1416هـ/1995م(	اإىل		املرتبة	اخلام�صة	
ع�صرة،		ويف	عام	)1420هـ/1999م(	مت	التمديد	له	ملدة	خم�س	�صنوات	ثم	�صنتني	واأخريا	

الإعفاء	عن	العمل)4(.	

مل	يبـــدا	التعليـــم	احلديث	يف	مدينـــة	خمي�س	م�صيط	اإّل	يف	نهايـــة	اخلم�صينيات	من	القـــرن	)14هـ/20م(،	 	)1(
وقبـــل	ذلك	كان	هناك	بع�س	الكتاتيب	املحدودة،	وبع�ـــس	القراء	الذين	تعلموا	يف	مدن	اليمن،	اأو	جازان،	اأو	

احلجاز،	ثم	عادوا	اإىل	بالدهم،	وقاموا	بتعليم	النا�س،	وق�صاء	حوائجهم	الدينية	)ابن	جري�س(.
انظر	كتاب	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز.	ابن	م�صيط	�س	169. 	)2(

امل�صدر	نف�صه،	�س	169	وما	بعدها	)بيومي(. 	)3(
امل�صدر	نف�صه،	�س	170	)بيومي(. 	)4(
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ولأهميـــة	املوؤلـــف	انيب	من	�صاحب	ال�صمو	امللكي	المري	خالـــد	الفي�صل	اأمري	منطقة	
ع�صـــري	يف	عـــدة	اأعمال	منهـــا	:	)1(	افتتاح	املعر�ـــس	الدويل	للفنانـــني	الت�صكيليني	بقاعة	
املوؤمتـــرات	بفنـــدق	ترايدنت	يف	خمي�ـــس	م�صيط	يف	)30	ربيع	اآخر	�صنـــة	1416هـ(،		)2(	
زيـــارة	�صعبة	مكافحـــة	املخدرات	معزيا	يف	وفاة	ال�صهيـــد	اأحمد	القحطاين	يف)15احلجة		
1418هــــ	(،	)3(	ح�صـــور	املوؤمترات	واللقاء	العلميـــة	ذات	ال�صبغة	الدولية	ومنها	ح�صور	
اللقـــاء	اخلا�س	بجائزة	امللك	في�صل	العاملية	وامل�صاركة	يف	اللقاء	العلمي	بالقاهرة	.	)4(	
امل�صاركـــة	يف	ح�صور	املوؤمتر	اخلام�س	ع�صر	لروؤ�صاء	الأندية	الأدبية	املنعقد	يف	اأبها	.	)5(	

ح�صور		امللتقى	العلمي	بالقاهرة	)1(.
�صارك	الأ�صتاذ	عبدالعزيز	)موؤلف	الكتاب(يف	عدد	من	الن�صطة	اخلريية	يف	منطقة	
ع�صـــري	�صيما	منطقة	خمي�ـــس	م�صيط	ولعل	من	اأبرزها	:	)1(	تاأ�صي�ـــس	اجلمعية	التعاونية	
متعـــددة	الأغرا�س	بخمي�س	م�صيط	يف	�صنة	)1381هـ/1961م(،	وكان	اأول	رئي�س	جمل�س	
اإدارتهـــا.	)2(	رئا�صة	جلنـــة	التنمية	الأهلية	باملركز		الجتماعـــي	مبدينة	خمي�س	م�صيط	
منـــذ	عام	)1382هــــ-	1396هــــ/	1962-1976م(.	)3(	تاأ�صي�ـــس	اجلمعية	اخلريية	يف	
)1393/9/18هـ/1962-1976م(	وكان	نائبا	لرئي�س	جمل�س	الإدارة	بها	حتى	1407هـ،	
ثـــم	من	ذلـــك	التاريخ	رئي�ـــس	جمل�س	اإدارتهـــا	حتى	نهايـــة	الع�صرينيات	من	هـــذا	القرن	
)15هــــ/20م(.	)4(	تاأ�صي�س	�صركة	الكهرباء	بخمي�س	م�صيط	بالتعاون	مع	الأهايل	وكان	
رئي�صهـــا	حتـــى	مت	دجمها	مع	�صركـــة	كهرباء	ع�صري.	)5(	تاأ�صي�س	نـــادي	)	�صمك(.	)6(	
رئا�صـــة	جلنـــة	اأ�صدقاء	املر�صى	يف	حمافظـــة	خمي�س	م�صيـــط،.	)7(	رئا�صة	جلنة	اأهايل	

منطقة	ع�صري	وهي	جمعية	اأهلية	خريية	خلدمة	املنطقة.
ومـــن	الأعمـــال	التـــي	قـــام	بهـــا	تطوير	منطقـــة	�صنـــادق	اخلمي�ـــس	وكانـــت	منطقة	
ع�صوائيـــة	انت�صـــرت	فيها	ال�صنـــادق	والأكـــواخ	على	م�صاحـــة	تقارب	ع�صـــرة	كليو	مرتات	
حتـــى	طغـــت	م�صاحتهـــا	علـــى	م�صاحـــة	املدينـــة	مبـــا	يـــوؤدي	ذلـــك	اإىل	خماطـــر	اأمنيـــة	
واجتماعيـــة	وبيئيـــة.	وجنـــح		املوؤلـــف	مـــع	م�صاعديه			بالتفـــاق	مع	الدولـــة	يف	عهد	امللك	
فهـــد	)رحمـــه	اهلل(	يف	تخطيـــط	املنطقـــة	بطريقـــة	مالئمـــة	و�صـــق	الطـــرق	واحلدائـــق	
وتعوي�ـــس	املت�صرريـــن	مـــن	هـــذا	امل�صروع	الكبـــري	حتى	ا�صبحـــت	املنطقة	ما	بـــني	مدينة	
	اخلمي�ـــس	الرئي�صيـــة	والقاعـــدة	اجلويـــة	مـــن	اأجمـــل	اأحيـــاء	مدينـــة	خمي�ـــس	م�صيـــط.		

امل�صدر	نف�صه،	�س	170-174	)بيومي(. 	)1(
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هذا	ف�صال	عن	امل�صاركة	يف	حفل	جماعة	حتفيظ	القراآن	الكرمي	الثاين،	واعتماد	م�صروع	
م�صت�صفى	خمي�س	م�صيط	اجلديد	ب�صعة	)150(	�صريرًا،		وجمموعة	اأخرى	من	الإن�صاءات	

التعليمية	من	مدار�س	وكليات	واأهمها	الكلية	التقنية	مبحافظة	خمي�س	م�صيط)1(.	
2-و�سف الكتاب:

ق�صم	املوؤلف	كتابة	اإىل	�صبعة	ف�صول	على	النحو	التايل:	
الأول : تعر�ـــس	فيـــه	لن�صب	ال�صيخ	�صعيد	بـــن	م�صيط	واأ�صرته	ون�صبتهـــا	اإىل	�صهران	
ومكانـــة	�صهـــران	يف	التاريخ،		و�صامل	بن	ح�صني	وبناء	ال�صـــوق	وم�صيط	يف	عيون	معا�صريه	
ودخول	م�صيط	بن	�صامل	يف	طاعة	اآل	�صعود،	وعلي	بن	م�صيط	بن	�صامل،	وولده	ح�صني	حتى	

و�صل	اإىل	ال�صيخ	عبد	العزيز	بن	ح�صني	والد	ال�صيخ	�صعيد	بن	م�صيط.
وعلى	جانب		اآخر	تعر�س	الكتاب	للق�صر	الذي	يعد	مقر	احلكم	يف		حمافظة	خمي�س	
م�صيـــط	وهو	ق�صر	ذهبان	ومنط	بنائه	املعماري،	واملواد	امل�صتخدمة	فيه	وو�صفه	واأهميته	
التاريخيـــة،	ومواجهة	الأمري	ح�صن	بن	عاي�س	يف	هجومه	على	هذا	الق�صر	وختم	الف�صل	
باحلديث	عن	و�صول	قيادة	�صهران	اإىل	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبد	العزيز	وهو	والد	املوؤلف.

الف�ســل الثــاين : ال�صيـــخ	الفار�ـــس	�صعيـــد	بن	عبد	العزيـــز	ابن	م�صيـــط	رحلة	حياة.	
وحتدث	فيه	عن	ال�صيخ	�صعيد	وكنيته	ولقبه	ثم	مولده	ون�صاأته،	و�صماته	اخللقية	و�صخ�صيته	
واأخالقه	وجوده	وكرمه،	والـــود	والب�صاطة،	وا�صتمراره	على	الطهارة	طول	الوقت،	وتدينه	
وحر�صـــه	علـــى	اأداء	الفرائ�س	وحياته	يف	رم�صان	ومن	عالمات	قبـــول	الدعاء	له،	والعفة	
وقـــوة	الذاكرة	،	وحـــب	النزهة	و�صلة	الرحـــم،	ومواليه	وعالقته	بهم	وعتقـــه	للرقيق	قبل	
�صـــدور	قرار	الدولة،	وامتالكه	لكثري	من	اخليول	الأ�صيلة،	و�صالحه،	واهتمامه	بالزراعة	

وتربية	املوا�صي،	وبئر	ابن	م�صيط	وجمل�صه	العام	والهتمام	به.
الف�سل الثالث : عالقة	ال�صيخ	�صعيد	ابن	م�صيط	بامللك	عبد	العزيز	واأبناوؤه	من	بعهده	

و�صور	من	جهوده	الوطنية.	وذكر	املوؤلف	جمموعة	من	العناوين،	منها:
اأن	ال�صيـــخ	�صعيد	يعرف	ف�صل	امللك	عبد	العزيـــز	قبل	اأن	يراه،	وم�صاهره	ابن	جلوي	
لبـــن	م�صيـــط،	وتوطيد	العالقة	بـــني	اآل	�صعـــود	واآل	م�صيـــط،	والأمريان	في�صـــل	وم�صعل	
ي�صاهران	ابن	م�صيط،	واول	مقابلة	له	مع	امللك	عبد	العزيز،	وح�صن	ا�صتقباله	للموظفني	

امل�صدر	نف�صه،	�س	173-178	)بيومي(. 	)1(
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والعنايـــة	بهم	ودعـــوة	ال�صيخ	�صعيد	قبائل	�صهـــران	اإىل	اأداء	فري�صة	احلج	ومقابلة	امللك،	
ودور	ال�صيـــخ	يف	احلمـــالت	الع�صكرية	والأن�صطة	ال�صيا�صية	ولعل	ممـــا	ذكره	املوؤلف	حملة	
الأمـــري	في�صل	بن	عبد	العزيز	�صد	اأبـــن	عاي�س،	وغزوة	احلديدة،	وح�صار	جدة،	وغزوة	
القهر	لإخ�صاع	قبائل	الريث،	وختم	الف�صل	بزيارة	امللك	�صعود	وتبادل	الر�صائل	مع	امللك	
في�صـــل	وم�صتقبـــل	احلكم	والإدارة	من	وجهة	نظر	ال�صيخ	�صعيـــد،	واختيار	خمي�س	م�صيط	
مقـــرًا	للمع�صكرات	احلربية،	واأخـــريا	خمي�س	م�صيط	ومدينة	امللـــك	في�صل	الع�صكرية	يف	

املنطقة	اجلنوبية	.
الف�ســل الرابــع : عالقة ال�سيخ �سعيد بقبائــل املنطقة اجلن�بيــة:	اأ�صار	املوؤلف	اإىل	
عـــدد	من	املو�صوعات	هـــي	عالقة	الحرتام	املتوا�صلـــة	عرب	الأجيـــال،	وت�صجيع	ال�صعراء	
ل�صيخهـــم	وقبيلتهم	يف	احلروب،	يوم	ال�صوق،	و�صوق	خمي�ـــس	م�صيط،	وحماية	ال�صوق	قبل	
حكم	امللك	عبد	العزيز،	واإقامة	امل�صجد	اجلامع	يف	و�صط	املدينة،	وحجاج	اليمن،	وواجب	
ال�صيافة	الذي	يقدمه	ال�صيخ	�صعيد	للحجاج،	ولإمارة	والق�صاء،	والإ�صهام	يف	امل�صروعات	
العامـــة،	وبناء	بع�س	املدار�س	يف	خمي�س	م�صيط،	ورعايـــة	التعليم	والعطف	على	اليتامى،	

والإغاثة	للفقراء	واملحتاجني،	وموارد	الزكاة.	
الف�ســل اخلام�ــس :	ال�صيخ	�صعيـــد	وا�صرته	يف	ذاكرة	معا�صريـــه	دون	يف	هذا	الف�صل	

�صهود	العيان،	وختم	الف�صل	بوفاة	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز.
الف�ســل ال�ساد�ــس	اأبنـــاء	ال�صيخ	�صعيد	بـــن	م�صيط	.	اأ�صار	فيه	لأبنائـــه:	حممد	الأول،	
وعبدالعزيز	الأول،	وعبداهلل	بن	�صعيد،	وح�صني	الأول،	وعبدالوهاب،	وعلي	و�صعد	وم�صيط	
وعبدالعزيز	وغريهم،	ثم	عاد	املوؤلف	اإىل	احلديث	عن	مو�صوعات	كانت	جديرة	بالف�صل	
الأول	مثـــل	)ا�صطحابـــه	لأبنائـــه	يف	الرحالت،	وتفقدهـــم،	ومتابعة	الأحفـــاد	ورعايتهم،	
وتوا�صل	الأجيال،	ومرياث	ال�صجاعة،	والأبناء	يف	جمل�س	الق�صاء،	والكرم	�صفة	موروثة.
الف�سل ال�سابع والأخري	فقد	جاء	عنوانه:	عبد	العزيز	بن	�صعيد	بن	م�صيط	)	حمافظ	
خمي�ـــس	م�صيط	�صابقا(	ذكريات	وانطباعات	عن	واحـــد	وخم�صني	عاًما	من	العطاء،	وهو	
اأ�صبـــه	ب�صرية	ذاتيـــة	عن	ا�صمه،	ومولـــده،	وتعليمـــه،	واأعماله	الر�صميـــة،	وعالقته	بوالده	

واأ�صرته،	واحلياة	الجتماعية	ل	�صيما	اخلريية	والتطوعية	منها.
والكتـــاب	مزيـــن	باأهـــم	ما	فيه	وهـــو	مالحق	الكتاب	حيـــث	عر�س	لبع�ـــس	الق�صائد	

اخلا�صة	باآل	م�صيط	وخمي�س	م�صيط،	والوثائق	املهمة،	و�صور	فوتوغرافية	عديدة.
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3- اأبرز ق�سايا الكتاب 

ا�صـــار	الكتاب	اإىل	جوانب	�صيا�صية،واقت�صاديـــة،	واجتماعية،	وعلمية	وغريها،	وهي	
على	النحو	الآتي:

ملحات �سيا�سية وع�سكرية واإدارية: اأ- 
عر�ـــس	الكتاب	لأهميـــة	دور	عبد	العزيز	بن	م�صيط	فذكر	مكانـــة	�صهران	يف	التاريخ	
واأ�صـــرة	اآل	م�صيط	وجهودهم	ال�صيا�صية	الإدارية)1(،	ودخولهـــم	يف	عهد	الدولة	ال�صعودية	
الأوىل	ومـــا	بعدهـــا،		كما	ا�صـــار	اإىل	جهـــود	اآل	م�صيط	وعالقتهـــم	ال�صيا�صيـــة	بالأتراك،	
واعتقالهـــم		حل�صني	بن	علي	بن	م�صيط	واإر�صاله	للحديـــدة	ومنها	اإىل	ا�صطنبول	واحلكم	
عليـــه	باملوؤبـــد	من	قبل	الأتراك	العثمانيني)2(.	وخ�ص�ـــس	املوؤلف	ف�صال	كامال	عن	عالقة	
ال�صيـــخ	�صعيـــد	عبـــد	العزيز	بابـــن	�صعود	فتحـــدث	عن	مظاهر	هـــذه	العالقـــة	املتمثلة	يف	
املرا�صالت	واإعالن	الولء	وا�صتجابة	امللك	عبد	العزيز	باإر�صال	بعثة	من	العلماء	اإىل	ع�صري	
برئا�صة	ال�صيخ	عبد	اهلل	بن	علي	بن	را�صد	مهمتها	التباحث	مع	رجال	املنطقة)3(.	وجاء	يف	
الكتاب	معلومات	عن	توطيد	العالقة	بني	اآل	م�صيط	واآل	�صعود	من	خالل	توا�صل	وا�صتمرار	
املرا�صـــالت،		والزيـــارات	املتتابعة	لأبناء	اآل	�صعود	اإىل	املنطقة	مثل	الأمري	في�صل	والأمري	
م�صعل،	ومقابلة		امل�صئولني	من	قبل	الدولة	ال�صعودية	الوافدين	اإىل	منطقة	ع�صري)4(.	وذكر	
الكتاب	زيارة	امللك	�صعود	اإىل	خمي�س	م�صيط	وزيارته	لل�صيخ	يف	ق�صره	بقرية	ذهبان)5(.
وبعـــد	وفاة	امللك	املوؤ�ص�س	تبادل	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبد	العزيز	اآل	م�صيط	الر�صائل	مع	
امللك	في�صل،	وم�صاركة	ال�صيخ	�صعيد	يف	مفاو�صات	م�صكلة	احلدود	و�صول	لتفاق	الطائف	
كمـــا	قام	املوؤلف	بعر�س	�صريته	الذاتيـــة،	ودون	معلومات	مهمة	عن	الأو�صاع	ال�صيا�صية	يف	
عهـــده	هـــو،		ولي�س	يف	عهد	والده	فقـــط،	باعتباره	كان	حمافظـــا	يف	خمي�س	م�صيط	لفرتة	

تاريخية	امتدت	من	)1381-1427هـ/1961-2006م(	)6(.

امل�صدر	نف�صه،	�س	51	)بيومي(. 	)1(
امل�صدر	نف�صه،	�س51-52	)بيومي(. 	)2(
امل�صدر	نف�صه،	�س	58-86	)بيومي(. 	)3(
امل�صدر	نف�صه،	�س	87-89	)بيومي(. 	)4(

امل�صدر	نف�صه،	�س	95	)بيومي(. 	)5(
امل�صـــدر	نف�صه،	�ـــس	95،	185،	595.	الكتاب	مليء	باملعلومات	التي	ت�صب	يف	ميدان	ال�صيا�صة	والإدارة،	وما	 	)6(
ذكـــره	الدكتـــور	بيومي	فقط	�صذرات	حمدودة	جدًا،	وما	زال	الكتاب	يحتاج	اإىل	درا�صة	علمية	عميقة	يف	هذه	

الق�صايا	واجلوانب	احل�صارية	)ابن	جري�س(.
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حتـــدث	املوؤلف	عـــن	الأو�صاع	الع�صكرية	حديثا	مقت�صبا،	لكنـــه	اأورد	معلومات	مهمة،	
منهـــا	مواجهة	الأمـــري	ح�صن	بن	عاي�س	يف	هجومـــه	على	ق�صر	ذهبـــان	وح�صار	خمي�س	
م�صيـــط،	وذكر	حملـــة	الأمري	في�صل	بن	عبـــد	العزيز	�صد	اآل	عاي�س،	وغـــزوة	احلديدة،	
وامل�صاركـــة	يف	ح�صار	جـــدة،	وغزوة	القهر	لإخ�صـــاع	قبائل	الريث،	واأخـــريا	غزوة	باقم.	
وجنـــد		الأو�صاع	الع�صكريـــة	قا�صرة	على	بع�س	م�صاركات	ال�صيخ	�صعيد	بن	م�صيط	املحلية		
دون	احلديث	عن	الأحداث	وال�صراعات	الدولية	والإقليمية	قبل	و�صول	احلكم	ال�صعودي،	
وموقـــف	اآل	عاي�س،	والأتراك،	ورجـــال	احلكم	يف	اليمن،	مما	كان	�صيري	الكتاب	لو	قام	
بـــه	املوؤلـــف	املذكـــور.	وكان	لآل	م�صيـــط	دور	جيد	يف	اختيـــار	مدينة	خمي�ـــس	م�صيط	مقرًا	
للمع�صكـــرات	احلربيـــة،	واإن�صاء	مدينة	امللك	في�صل	الع�صكريـــة	يف	املنطقة	اجلنوبية	عام	

)1391هـ/1971م(	)1(.
رغم	اأن	ال�صيخ	�صعيد	واآل	م�صيط	تولوا	النظام	القبلي	والإداري	يف	خمي�س	م�صيط	و�صهران	
منـــذ	فرتة	مبكرة،	فالكتـــاب	يحتاج	ملزيد	من	العر�ـــس	لالأو�صاع	الإداريـــة)2(،	اأما	ما	قام	به	
املوؤلف	يف	عر�صه	للتاريخ	الإداري	لل�صيخ	�صعيد	ولنف�صه	فقد	اقت�صر	على	دور	الأ�صرة	وال�صيخ	
�صعيـــد	ونذكر	مناذج	من	ذلك:	)1(	اإدارة	�صئون	ال�صـــوق	)2(	قيادة	�صئون	الأ�صرة	والقبيلة.	
)3(	امل�صاركـــة	يف	بع�س	املجال�س	الإدارية.	اأما	روؤية	ال�صيـــخ	�صعيد	يف	نظام	الإدارة	للمنطقة	
فقد	متثلت	يف	عدة	نقاط،	نذكر	منها:	)اأ(	التاأكيد	على	احرتام	وتقدير	امللك	املوؤ�ص�س.	)ب(	
تقديـــر	العلماء	حق	قدرهم	وا�صتقبالهم	يف	ق�صـــره.	)ج(	التزامه	باأحكام	الق�صاء	ال�صرعي.	
)د(	تطبيق	مبادئ	الكتاب	وال�صنة.	)هـ(	احلر�س	على	م�صالح	الرعية	مبا	يحقق	لهم	الأمن	
واحليـــاة	الكرمية	املتوافقة	مع	�صريعة	الإ�صـــالم.	)و(	النزاهة	يف	التعامل	مع	بيت	املال،	هذا	

ف�صال	عن	طلب	ال�صيخ	�صعيد	امل�صورة	واملعونة	الإدارية	من	الدولة)3(.	
ب( �سذرات اقت�سادية؛

قـــدم	الكتـــاب	معلومات	اقت�صادية	مهمة،	لكنها	يف	اإطـــار	اإمكانات	البالد	قبل	ظهور	
النفـــط،	فذكـــر	كيف	كانت	البالد	زراعيـــة،	وال�صيخ	ميتلك	الكثري	من	املـــزارع،	ويرعاها	

امل�صدر	نف�صه،	�س	57-58	)	بيومي(. 	)1(
امل�صـــدر	نف�صه،	�س	91-100	)بيومي(.	يوجد	يف	الكتاب	بع�س	ال�صارات	عن	دور	اأ�صرة	اآل	م�صيط	الإداري	 	)2(
يف	املنطقـــة،	اإل	اأن	مو�صـــوع	التاريـــخ	الإداري	يف	منطقة	ع�صري	خـــالل	القرون	الثالثة	املا�صيـــة	ي�صتحق	اأن	

يدر�س	يف	عدد	من	الكتب	والر�صائل	العلمية	)ابن	جري�س(.
للمزيـــد	انظـــر	امل�صـــدر	نف�صـــه،	�ـــس49-98.	)بيومـــي(.	مـــا	ذكـــر	الدكتـــور	بيومـــي	فقـــط	نبـــذة	قليلـــة	 	)3(
وخمت�صرة،والكتاب	)ن�صو�صـــه،	ووثائقه،	و�صوره	الفوتوغرافية(	تعك�س	الكثري	من	الن�صاطات	الدارية	يف	

منطقة	ع�صري	خالل	القرون	الثالثة	املا�صية	)ابن	جري�س(.
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بنف�صه	يف	قرية	نعمان،	وقريـــة	الرونة،	والوقبة،	والهرير،	وذهبان	والدرب،	وقمرب،	وقوز	
ابـــن	العجـــم،	كما	عر�ـــس	ملنتجات	هـــذه	القرى	مثل:	الـــذرة،		واحلنطـــة،	واخل�صروات،	
والتمور	يف	بي�صة،	وقد	�صجل	معلومات	مهمة	عن	م�صادر	نقل	احلبوب	عن	طريق	اجلمال	
قبـــل	ظهـــور	ال�صيارات)1(.	واأ�صـــار	اإىل	تخزين	احلبوب	للحفاظ	عليهـــا	من	التلف،	وذلك	
مـــن	خالل	اإن�صاء	مدافن	للحبوب	الذرة	وال�صعري	عن	طريق	حفر	يف	ال�صخر	اله�س	بع�س	
ال�صـــيء،	ويعملون	مغارات	حتـــت	ال�صخر	حتى	ت�صتوعب	املغارة	الواحـــدة	اأحيانا	)100(	
فـــرق	واأكر	والفرق	يعـــادل	)12(	�صاعـــا،	وكان	يدور	احلول	وتبقى	احلبـــوب	دون	ف�صاد	
او	تلـــف	هـــذا	بالن�صبة	للذرة	وال�صعـــري	اأما	الرب	)	احلنطة	(	فذكر	املوؤلـــف	اأنه	مل	ينا�صبه	

التخزين	يف	املدافن	بو�صع	يف	خمازن	يف	اأعايل	املنازل	والق�صور	حتى	ل	يف�صد)2(.
مل	يف�صـــل	املوؤلـــف	حديثه	عن	الـــروة	احليوانية	من	خيول	عربيـــة	اأ�صيلة	واأنواعها،	
وكذلك	الإبل	والأغنام	ل	�صيما	يف	منطقة	ال�صرق	)	موقع	قاعدة	امللك	خالد	اجلوية	حاليا	
يف	خمي�ـــس	م�صيط(.	واأ�صـــار	اإىل	بع�س	م�صـــادر	املياه	كالآبار	وغريهـــا)3(.		وحتدث	عن	
	جهـــود	اأ�صرة	اآل	م�صيط	يف	حفر	البئر	امل�صمـــاة	)بئر	م�صيط(	التي	جددت	يف	عهد	ال�صيخ	
�صعيـــد	بـــن	م�صيـــط)4(،	كمـــا	كان	لل�صيـــخ	�صعيـــد	نف�صـــه	دور	يف	التعريف	مبـــوارد	الزكاة	
وم�صارفهـــا	قبـــل	ظهور	النفـــط)5(.	وي�صتمل	الكتـــاب	على	ا�صارات	قليلـــة	عن	احلرف	يف	
الأعمال	الزراعية،	وبع�س	الأ�صر	اأو	الأفراد	الذين	ياأتون	مل�صاركة	املزارعني	يف	مزارعهم	

لقاء	بع�س	الأجور	العينية	من	احلبوب	واملحا�صيل	الزراعية)6(.
ج( �س�ر من احلياة الجتماعية:

اأورد	املوؤلـــف	معلومـــات	ذات	فائدة	عـــن	الطبقة	احلاكمـــة	املتمثلـــة	يف	اإدارة	وحكم	
املنطقة،	وذكر	الأعيان	من	الأ�صدقاء	والرفقاء،	وهذا	وا�صح	يف	معظم	�صفحات	الكتاب،	

امل�صدر	نف�صه،	�س	77-78	)بيومي(. 	)1(
امل�صدر	نف�صه،	�س	78.	)بيومي(. 	)2(

امل�صدر	نف�صه،	�س	78-80	)بيومي(. 	)3(
امل�صدر	نف�صه،	�س	80	)بيومي(. 	)4(
امل�صدر	نف�صه،	�س	116	)بيومي(. 	)5(

امل�صـــدر	نف�صـــه،	�ـــس	79	)بيومـــي	حمافظـــة	خمي�س	م�صيـــط	بل	بـــالد	�صهران	غنيـــة	مبواردهـــا	الزراعية	 	)6(
والقت�صاديـــة،	ون�صو�ـــس	الكتاب	ووثائقه	ت�صتمل	علـــى	الكثري	من	املعلومات	التي	ت�صـــب	يف	هذا	اجلانب.	
كمـــا	اأن	مو�صوع	التاريخ	القت�صادي	يف	بالد	�صهران	خالل	القرون	الثالثة	املا�صية	)12-14هـ/18-20م(	

مو�صوع	ي�صتحق	البحث	والدرا�صة	يف	عدد	من	البحوث	العلمية	)ابن	جري�س(.
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عنـــد	حديثه	عن	اأ�صرة	اآل	م�صيـــط	ومكانتها	واأهم	رجالها	كما	اأورد	الطبقات	الفقرية	من	
اأ�صحـــاب	احلرف،	والرقيق)1(.	وقد	اأ�صار	املوؤلف	اإىل	اهتمام	ال�صيخ	�صعيد	باملجل�س	العام	
واخلا�ـــس،	وجمال�ـــس	العلم،	وا�صتقبالـــه	للحجاج،	وال�صيوف،	وحفـــالت	جماعة	حتفيظ	
القـــراآن	الكرمي،	وغريهـــا	من	املنا�صبات	الجتماعية،	كما	تو�صـــع	يف	احلديث	عن	اأخالق	

والده،	وتدينه،	ورعاية	الأيتام،	وم�صاعدة	الفقراء	واملحتاجني)2(.
ومـــن	مظاهر	التطور	الجتماعي	تتبع	اأو�صاع	البالد	حتى	و�صول	الكهرباء	والتلفريك؛	
اأمـــا	عن	و�صائل	الت�صلية	فمنهاجمال�س	ال�صمر،	وال�صيد،	والتنزه،	وكان	ال�صيخ	�صعيد	يخرج	
اإىل	متنزه	احلرابي)3(	فين�صب	خميمًا	ي�صتقبل	فيه	ال�صيوف،	والأ�صدقاء،	اأو	من	له	حاجة،	
كما	وجد	خميم	اآخر	خم�ص�س	للن�صاء)4(.	كما	اأورد	املوؤلف	بع�س	املعلومات	عن	امل�صاهرة	
بـــني	الأمريين	في�صل	وم�صعل	مما	دعا	لتوطيد	ال�صالت	بني	اآل	�صعود	واآل	م�صيط.	وحتدث	
اأي�صـــًا	عـــن	�صوق	اخلمي�س	وما	بـــه	من	مظاهر	اجتماعيـــة	ودون	و�صفًا	دقيقـــًا	فقال:	"كان	
الوالد	يجل�س	للحكم	يف	الق�صايا	بني	النا�س،	يف	�صوق	خمي�س	م�صيط،	حيث	ينتقل	من	مقر	
اإقامته	بذهبان	اإىل	ق�صره	املقام	يف	ال�صوق	و�صط	املدينة،	ويعقد	جمل�س	احلكم	ومعه	اأولده	
ورجالـــه	ومواليه	الذيـــن	يتوزعون	يف	ال�صوق	حلفظ	الأمن.	وكان	يلتـــف	حوله	كبار	جماعته	
و�صيـــوخ	�صهران	ووجهاوؤهـــا،	واأحكامه	م�صتمدة	من	كتاب	اهلل	و�صنة	ر�صوله ملسو هيلع هللا ىلص ف�صاًل	عن	
العـــادات	القبليـــة	التـــي	ل	تتعار�س	مع	حكم	اهلل	تعـــاىل..	وكان	يق�صـــي	يف	املنازعات	التي	
تن�صـــاأ	خالل	يوم	ال�صوق،	وكذلك	يف	احلدود،	وير�صل	اإىل	مواقـــع	الأحداث	واأماكن	الأفراد	
املتنازعني	ملعاينة	الأمر	على	الواقع،	كما	كان	ياأخذ	باآراء	كبار	ال�صن	واأهل	اخلربة")5(.

هنـــاك	الكثـــري	من	اجلوانـــب	الجتماعية	التـــي	وردت	يف	مـــنت	الكتـــاب،	ويف	الق�صائد	ال�صعبيـــة،	والوثائق	 	)1(
التاريخية.وتاريـــخ	احليـــاة	الجتماعيـــة	يف	عمـــوم	منطقة	ع�صري	ب�صـــكل	عام،	ويف	حا�صرتـــي	اأبها	وخمي�س	

م�صيط	من	املو�صوعات	املهمة	واجلديرة	بالبحث	يف	درا�صات	عديدة	)ابن	جري�س(.
انظر:	كتاب	ال�صيخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز	بن	م�صيط،	�س	65-69،	109-15،	والواقع	اأن	منطقة	ع�صري	مليئة	 	)2(
بالأعـــالم	الذيـــن	كان	لهم	جهود	كثرية	يف	خدمة	دينهم	وبالدهـــم،	ولي�س	�صعيد	ابن	م�صيط	الوحيد	يف	هذا	
امليدان،	واإمنا	هناك	رموز	كثرية	اأمثالهم.	وجميعهم	ي�صتحقون	درا�صات	علمية	مطولة.	)ابن	جري�س(.

متنزه	احلرابي:	ما	زال	اأحد	املتنزهات	الرئي�صة	يف	مدينة	خمي�س	م�صيط	حتى	وقتنا	احلا�صر	)ابن	جري�س(. 	)3(
امل�صدر	نف�صه،	�س	72	)بيومي(. 	)4(

امل�صـــدر	نف�صه،	�س	104-105.	هكذا	كان	يفعل	�صيوخ	القبائل	بني	اأفراد	قبائلهم،	والقبيلة	التي	يوجد	ال�صوق	 	)5(
الأ�صبوعـــي	يف	اأر�صها،	يتـــوىل	�صيوخ	القبيلة	واأعيانها	حماية	ال�صوق،	والإ�صـــراف	عليه	وحفظ	الأمن	فيه،	وقد	
اطلعـــت	علـــى	ع�صرات	الوثائق	التي	ت�صري	اإىل	ما	يقوم	به	ال�صيوخ	وحماة	الأ�صواق	من	اإجراءات	وقوانني	ت�صب	

يف	حفظ	الأمن	وعدم	اإثارة	الفو�صى	وال�صطرابات	يوم	اإقامة	ال�صوق	)ابن	جري�س(.
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ويـــوم	ال�صـــوق	يكون	للبيـــع	وال�صـــراء؛	وهناك	بع�ـــس	املظاهر	الأخـــرى،	ففيه	جتري	
املقا�صاة	واملحاكمة،	واإبالغ	النا�س	القرارات	احلكومية،وتاأديب	املجرمني،	وغري	ذلك	مما	
يحـــدث	للنا�ـــس	يف	معاي�صهم.	ويوم	ال�صـــوق	يقابل	ال�صخ�س	غرميه	فـــال	يتعر�س	له	ب�صوء،	
ويتبـــادل	النا�س	الأخبـــار،	وي�صلم	بع�صهم	على	بع�س.	ويف	الكتـــاب	معلومات	عن	ا�صتخدام	
الراديو،والتفـــاف	النا�ـــس	حوله،	و�صمـــاع	الأخبار	وغريهـــا	من	الربامـــج)1(.	وذكر	املوؤلف	
معلومـــات	قيمة	عن	بناء	ق�صـــر	ال�صيخ	و�صماته	املعمارية	والفنيـــة)2(،	وكذلك	ت�صييد	مركز	
الأمـــري	�صلطان	احل�صـــاري	مبحافظة	خمي�ـــس	م�صيط	اإّل	اأنـــه	اأغفل	احلديـــث	عن	البيوت	
العادية	وال�صوارع	با�صتثناء	احلديث	عن	�صنادق	خمي�س	م�صيط	وكيف	جنح	يف	تطويرها)3(.

د(ملحة عن احلياة التعليمية والعلمية والثقافية:
و�صلـــت	الدعـــوة	ال�صلفيـــة	اإىل	املنطقـــة	اجلنوبيـــة	يف	عـــام		)1210هــــ/1795م(،	
ورحـــل	م�صيـــط	بن	�صـــامل	اإىل	الدرعية	يف	عهد	الدولـــة	ال�صعوديـــة	الأوىل،	وبقي	بها	حتى	
عـــام	)1214هــــ/1809م(،	وا�صبـــح	�صديـــد	الـــولء	لآل	�صعـــود	الأوائـــل،	واأ�صـــار	املوؤلف	
لبع�ـــس	املوؤ�ص�صـــات	التعليمية	مثـــل	امل�صجد	اجلامـــع	يف	قرية	نعمان	الـــذي	اأن�صاأه	علي	بن	
م�صيط،و�صيـــد	ال�صيخ	�صعيد	امل�صجـــد	اجلامع	و�صط	املدينة،	وم�صجدًا	اآخر	يف	مقر	اإقامته	
بني	ق�صوره	بقرية	ذهبان.	وكان	اإمام	امل�صجد	قارىء	الر�صائل	وحافظ	الأ�صرار،	ثم	تطور	
التعليـــم	احلديث،	ومت	ا�صتقـــدام	املدر�صني	من	الأردن،	وفل�صطني،	وم�صر،	وكانوا	– كما	
يراهـــم	– �صفـــوة	ممتازة،	ولهم	احرتام	كبري	بني	الأهايل	يف	البالد،	واأجرى	مقارنة	بني	
معلـــم	املا�صي	واحلا�صـــر،	وانت�صر	للما�صي،	كون	اأهداف	التعليـــم،	ورغبة	معلم	املا�صي	
يف	اأداء	ر�صالتـــه	مقدمة	على	غريها،	وهي	الأهم.	ويف	الكتاب	معلومات	عن	جمل�س	العلم	
والهتمـــام	بـــه،	وكان	لل�صيخ	�صعد	بن	حممد	بـــن	�صعدان	جمل�صان	يف	اليـــوم	بعد	الع�صر	
والع�صاء،	يح�صرهما	اأبناء	اجلريان،	واأبناء	اأ�صرة	اآل	م�صيط،	ومن	يريد	اأن	ي�صمع	اأو	يتعلم	
من	اأهل	مدينة	اخلمي�س.	ومن	اأبرز	العلماء	يف	جمال�س	خمي�س	م�صيط	العلمية	ال�صيخ	ابن	

ه�صلول،	ومو�صى	بن	فرج،	و�صلمان	بن	معي�س	بن	معدي	وغريهم،	)4(.

امل�صدر	نف�صه،	�س	53-56،	105-107	)بيومي(. 	)1(
امل�صدر	نف�صه،	�س	177	)بيومي(. 	)2(

امل�صدر	نف�صه،	�س	178	)بيومي(.	مل	يذكر	�صاحب	هذه	الدرا�صة	تف�صيالت	كثرية	عن	التاريخ	الإجتماعي	 	)3(
يف	حا�صـــرة	خمي�ـــس	م�صيط،	مع	اأن	الوثائق	املن�صـــورة	يف	الكتاب	مليئة	بالأحـــداث	واملعلومات	اجليدة	التي	
ت�صب	يف	خدمة	احلياة	الجتماعية	يف	مدينة	خمي�س	م�صيط	وما	حولها	من	مناطق	ع�صري	)ابن	جري�س(.
امل�صـــدر	نف�صـــه،	�ـــس	56،	81	)بيومي(،	وجنـــد	الأ�صتاذ	حممد	اأنـــور	يف�صل	احلديث	عن	احليـــاة	العلمية	 	)4(
والتعليـــم	يف	خمي�ـــس	م�صيط،	انظـــر	غيثان	بن	جري�س،	تاريـــخ	التعليم	يف	منطقة	ع�صري،	جــــ1،	�س	55	وما	
بعدها،	ومن	رواد	الرتبية	والتعليم	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	)حممد	اأحمد	اأنور(،	�س	28	وما	بعدها.
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ومنـــذ	خم�صينيـــات	القـــرن	)14هــــ/20م(	اأن�صئت	املدار�ـــس	البتدائيـــة	واملتو�صطة	
والثانوية	يف	خمي�س	م�صيط،	وذكر	املوؤلف	اأدوات	وو�صائل	الكتابة	والتعليم،	وكان	املداد	من	
الفحم	ودخان	ملبة	ال�صاءة	امل�صنوعة	من	فتيل	القما�س	التي	تغذى	بالزيت	والكريو�صني؛	
وكان	املعلـــم	يكتـــب	احلروف	على	اجلدران	يف	املجل�س	الذي	يتـــم	التعليم	فيه؛	اإ�صارة	اإىل	
مـــا	يعرف	اليوم	بال�صبـــورة.	ويذكر	اأن	بع�س	الأغنياء	خ�ص�صـــوا	يف	منازلهم	وق�صورهم	
غرفـــا	لتعليم	اأبنائهـــم	على	يد	معلم	خا�س؛	وال�صيخ	�صعيد	بـــن	م�صيط	كلف	�صيوخ	ونواب	
قبائلـــه	بتعليـــم	اأبنائهـــم	لي�صاعدوهم	يف	رعايـــة	�صوؤونهـــم	العامة	واخلا�صـــة)1(.	كان	يف	
جمال�س	ال�صيخ	�صعيد	بـــن	م�صيط	اهتمام	حمدود	بعلوم	اللغة	والتاريخ	والعلوم	ال�صرعية،	
ويف	الكتاب	معلومات	جيدة	عن	ال�صعر	ال�صعبي	الذي	كان	يطرق	يف	املجال�س	واملنا�صبات،	
ف�صاًل	عـــن	ت�صجيع	ال�صعراء	لأمريهم	وقبيلتهم	يف	احلـــروب	واحلوادث	العامة)2(،	وذكر	
	املوؤلـــف	عـــددًا	من	ال�صعـــراء	منهم	على	�صبيـــل	املثـــال:	)1(	مريع	بن	�صعيـــد	بن	مرعي.	
	)2(	نا�صـــر	بـــن	ح�صر	بن	ناع�صـــة	بني	واهب	)3(	�صعـــد	بن	نا�صر	)عويـــر(	بن	فاهدة.	
)4(	مطلـــق	بن	م�صفر	ال�صرمـــي	)5(	نا�صر	بن	عاي�س	بن	هنـــدي	ال�صهراين.	والطريف	
اأن	بع�ـــس	الأبيـــات،	املن�صورة	يف	الكتاب	لأحد	رجالت	اليمـــن،	رثاء	فيها	ال�صيخ	�صعيد	بن	
عبدالعزيز	بن	م�صيط)3(.	وذكر	املوؤلف،	ك�صاهد	عيان،	بع�س	املعلومات	عن	التعليم	العام	

احلديث	يف	مدينة	خمي�س	م�صيط	من	)1375-1381هـ/1955-1960م(،	)4(.
4-م�سادر الكتاب:

اأ ( الق�سائد ال�سعرية:
وردت	الق�صائـــد	ملحقًا	يف	�صفحات	الكتاب	ما	بني	�ـــس	)195-233(،	وهي	)22(	
ق�صيـــدة،	ومـــن	مو�صوعاتها:	احلنني	للوطـــن،	وتكرمي	بع�س	الرجـــال،	وو�صف	للمدينة،	

قـــراءة	الدكتور	بيومي	لكتاب	ابن	م�صيط	حمدودة	وقا�صرة،	فلـــم	يدر�س	ن�صو�س	الكتاب	ب�صكل	دقيق،	كما	 	)1(
اأنه	مل	يقراأ	الوثائق	املن�صورة	يف	مالحق	الكتاب،	ولو	فعل	ذلك،	وبذل	جهود	اأكرب	فاإنه	�صوف	يجد	تف�صيالت	

تخدمه	يف	�صئون	احلياة	العلمية	والتعليمية،	ويف	جوانب	ح�صارية	اأخرى	عديدة	)ابن	جري�س(.
امل�صدر	نف�صه،	�س	104	)بيومي(. 	)2(

امل�صـــدر	نف�صـــه،	�س	91،	93،	116،		131،	133	)بيومي(.	بالد	�صهران	مليئة	بال�صعراء	ال�صعبيني،	واأي�صًا	�صعراء	 	)3(
ال�صعر	الف�صيح،	يف	الع�صر	احلديث.	وهذا	املو�صوع	جدير	بالدرا�صة	يف	كتاب	اأو	بحث	علمي	)ابن	جري�س(.

التعليـــم	العـــام	احلديث	يف	مدينـــة	خمي�س	م�صيط	منذ	نهايـــة	اخلم�صينيات،	والأ�صتاذ	حممـــد	اأحمد	اأنور	رائد	 	)4(
التعليـــم	يف	هـــذا	املحافظة،	وله	مدونات	كثرية	عـــن	التعليم	يف	منطقة	ع�صري.	انظر	غيثـــان	بن	جري�س،	تاريخ	
التعليـــم	يف	منطقـــة	ع�صري	)اجلـــزء	الأول(،	والقـــول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب	)ع�صري	اأمنوذجـــًا(	)اجلزء	

الأول(،	ومن	رواد	الرتبية	والتعليم	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	)حممد	اأحمد	اأنور(.
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وخمي�ـــس	م�صيط	وبع�س	مظاهرهـــا،	وال�صلح،	والعفو،	والحتفـــالت	واملنا�صبات،	واملدح	

وغري	ذلك	من	املظاهر	واأغرا�س	ال�صعر)1(.
واأهم	ما	ميز	هذه	الق�صائد	اللهجة	املحلية	الدارجة،	وال�صعر	النبطي	القدمي،	الذي	
ل	يـــزال	حمفوظـــًا	بني	اأهايل	منطقة	ع�صري،	وقد	قام	املوؤلـــف	بت�صجيله،	وذلك	يوؤكد	على	
اأمريـــن	اأ�صا�صـــني:	)1(	احتفاظ	املثقفـــني	يف	بالد	ع�صري	وبالد	�صهـــران	على	نحو	خا�س	
بالثقافـــة	املحليـــة	واعتزازهم	بها،)2(	املوؤ�ص�صات	التعليميـــة	يف	حمافظة	خمي�س	م�صيط	

اإىل	عهد	قريب	كانت	�صعيفة	وقليلة	التاأثري	يف	املجتمع)2(.
ب(ال�ثائق:

ومالحـــق	الوثائق	اأهم	واأبرز	مـــا	ورد	يف	الكتاب،	وتتكون	من	ت�صعـــة	وت�صعني	ملحقًا،	
ومنهـــا:	)1(	و�صية	م�صيط	بن	�صامل	لأولده	واأهل	بيتـــه)3(.	)2(	ال�صلح	بني	القبائل	مثل	
اآل	ر�صيـــد	وكـــود	ال�صهرانيني)4(	عام	)1279هــــ/	1862م(،	وال�صلح	بيـــنب	اأهل	عتود	يف	
بالد	�صهران	حول	بع�س	الق�صاء	عام	)1277هـ/1860م(،	)3(	اتفاقية	�صلح	بني	ال�صيخ	
�صعيـــد	واإحدى	قبائـــل	�صهران)5(،	)4(	اتفاقية	تقدمي	جنود	مـــن	كل	قبيلة،	وهو	ما	حدث	
بني	ع�صائر	�صهران	يف	ال�صعف	وتهامة،	وذكر	عدد	الغزاة	على	كل	ع�صرية	يف	هذه	الناحية	
عـــام	)1356هـ	/	1937م(.	)5(	عقد	هدنة	ملـــدة	تاريخية	ووجود	�صامنني	وكفالء	حتى	
ل	يتكـــرر	اخلطاأ،	واتفاقية	عـــدم	قطع	الأ�صجار	اخل�صراء	واتخاذهـــا	كفحم	اأو	غريه	من	

الو�صائل)6(	املختلفة	،	واحلقوق	يف	الآبار	والأمطار.
وهنـــاك	وثائـــق	ر�صمية	متثلت	يف	مرا�صـــالت	تتعلق	باأموال	الزكاة	بـــني	ال�صيخ	�صعيد	
والدولة	يف	الريا�س	باعتباره	م�صئول	عن	اأجزاء	من	بالد	�صهران)7(،	وخطابات	تكرمي	من	

امل�صدر	نف�صه،	�س	195-233	)بيومي(. 	)1(
�صـــار	التعليـــم	اليوم	منت�صرًا	يف	كل	مكان،	وحفظ	الأ�صعار	النبطيـــة	قدميًا	كانت	اأف�صل	مما	ن�صاهده	اليوم،	 	)2(
وذلـــك	بعد	توفر	و�صائل	الت�صـــال	املتنوعة،	وانفتاح	العامل	على	بع�صه،	ونرى	اليوم	اأجياًل	�صاعدة	ل	تعرف	
ال�صـــيء	الكثري	عن	موروثاتها	املحلي،	مقارنة	بالأوائل،	الذين	كانـــوا	على	�صلة	قوية	باأعرافهم	وتقاليدهم.		

)ابن	جري�س(.
امل�صدر	نف�صه،	�س	253	)بيومي(. 	)3(
امل�صدر	نف�صه،	�س	259	)بيومي(. 	)4(

امل�صدر	نف�صه،	�س	360،	362	)بيومي(. 	)5(
الأ�صتـــاذ	بيومـــي	مل	يذكر	تو�صيحات	كثرية	عن	الوثائق	ومو�صوعاتها،	ومـــن	يطلع	على	فهر�صت	املالحق	يف	 	)6(
الكتاب	نف�صه	فاإنه	�صوف	يجد	كرتها	وتنوع	عناوينها.	انظر	الكتاب	نف�صه،	�س	237-252	)ابن	جري�س(.

انظر	فهر�صت	الوثائق	يف	الكتاب	نف�صه،	�س	237-252.	)ابن	جري�س(. 	)7(
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امل�صئولني	بالدولة	مثل	الأمري	خالد	الفي�صل،	والأمري	نايف،	وامللك	في�صل،	ووزير	الدفاع	

والطريان،	وغريها	من	الوثائق	التي	اأ�صافت	مادة	خ�صبة	للمو�صوع)1(.
5-نقد الكتاب:

من	املو�صوعـــات	املهمة	التي	اأغفلها	موؤلف	الكتاب	الهجـــوم	الع�صكري	امل�صري	على	
جنـــران	وخمي�س	م�صيط	عـــام	1383هـ/1963م(	،	وموقف	ال�صيـــخ	�صعيد	و�صيوخ	منطقة	
ع�صـــري	من	ذلك	الهجـــوم.	وكان	على	املوؤلف	اأي�صـــًا	اأن	يذكر	تف�صيـــالت	اأكر	عن	تاريخ	

منطقة	ع�صري		ال�صيا�صي	واحل�صاري	يف	ع�صر	والده	ال�صيخ	�صعيد	بن	م�صيط.
واإذا	تاأملنـــا	خطة	الدرا�صة	ففي	الف�سل الأول	خلط	كثري	بني	الأ�صرة	ون�صاأة	الق�صر،	
وكنـــا	نود	لو	اأفـــرد	ف�صاًل	عن	امل�صروعـــات	الجتماعية	و�صم	فيه	ن�صـــاأة	الق�صر،	ومنطه	
وو�صفـــه	واأهميتـــه	التاريخيـــة.	ويف	الف�صل	الثـــاين	كان	العر�س	جيدا	مـــن	رقم	)5-1(،	
اإل	اأنـــه	ف�صل	بني	�صماته	اخللقية	و�صخ�صيته،	وجـــوده	وكرمه	ووده	وب�صاطته	اإىل	اآخر	ما	
ذكـــر،	وكان	عليه	اأن	يجعل	الأرقـــام	)5،	6،	7،	8،	9،	10،	13،	16،	17،	18(	حتت	عنوان	
)�صماته	اخللقية(	مع	اإ�صافة	عناوين	اأخرى	عن	دوره	يف	خدمة	املجتمع	يف	هذا	الف�صل،	
اأو	تخ�صي�ـــس	ف�صـــول	اأخرى	عن	هـــذا	املو�صوع،	ي�صيـــف	اإليها	عتقه	للمـــوايل،	واإن�صاءه	
للم�صروعـــات	اخلدميـــة،	واهتمامه	بالزراعـــة	والتجارة	والآبار،	ويختـــم	فيه	عن	دوره	يف	

جمال�س	العلم،	ولو	فعل	هذا	لقدم	اإفادة	ثرية	واأظنها	موجودة	لدى	املوؤلف.
ويف	رويتي	املتوا�صعة	كان	ينبغي	اأن	تكون	خطة	الدرا�صة	كما	يلي:	متهيد	عن	الأو�صاع	
العامة	يف	خمي�س	م�صيط	مع	متهيد	لأ�صرة	ال�صيخ	�صعيد	يف	اإمارة	)بالد	�صهران(.	الف�صل	
الأول:	ال�صيـــخ	�صعيـــد	حياته	وم�صريتـــه	حتى	الوفـــاة	ويتعر�س	يف	هذا	الف�صـــل	لعدد	من	
املو�صوعـــات،	مثل:	)1(	مولده	ون�صاأته	وتعليمه	واأبناوؤه،	)ينظر	الف�صل	اخلام�س	وال�صابع	
يف	الكتـــاب(،	)2(	اأخالقـــه	ويجمع	فيه	كل	�صماته	و�صفاته	التي	وردت	يف	الف�صل	الثاين،	

والثالث،	والرابع،	واخلام�س،	وال�صاد�س.	

الأ�صتـــاذ	بيومي	ذكر	اإ�صارات	حمدودة	يف	هـــذا	اجلانب،	مع	اأن	هناك	وثائق	ر�صمية	كثرية	بني	ال�صيخ	�صعيد	 	)1(
بـــن	م�صيط	وابنـــه	عبدالعزيز	مع	امل�صئولني	يف	الدولـــة	ال�صعودية	الثالثـــة.	واإذا	كان	الأ�صتاذ	الدكتور	عبا�س	
ال�صو�صـــوة،	قـــد	ا�صـــار	اإىل	اجلانب	اللغـــوي	يف	وثائق	كتاب	ابن	م�صيـــط،	فاإننا	نتطلع	اإىل	اأ�صتـــاذ	يف	التاريخ	
احلديث	يدر�س	ما	يوجد	يف	هذه	الوثائق	من	جوانب	�صيا�صية	وع�صكرية،	واإدارية،	او	اجتماعية	واقت�صادية،	
وعلميـــة	وثقافيـــة،	وكنت	اأمتنى	اأان	لدكتور	بيومي	قـــام	بهذه	املهمة،	لأن	الوثائق	املن�صـــورة	يف	الكتاب	غنية	

باملعلومات	اجلديدة	التي	مل	ي�صبق	ن�صرها	من	قبل	)ابن	جري�س(.
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الف�ســل الثاين: دوره	يف	احلياة	ال�صيا�صيـــة	والإدارية	واملالية:	)1(	الدور	ال�صيا�صي؛	
ي�صـــم	عالقاته	مـــع	امللك	عبدالعزيـــز	واأبنائه،	واجلهـــود	احلربية.	)2(	الـــدور	الإداري	
واملـــايل.	الف�صـــل	الثالث:	يذكر	فيه	النقـــاط	الآتية:	)1(	الـــدور	القت�صادي	يف	حا�صرة	
خمي�س	م�صيـــط	وما	حولها.	)2(	جهوده	القت�صادية	يف	الأ�صـــواق	ال�صبوعية،	والتجارة،	
والزراعة.	الف�صل	الرابع:	دوره	يف	احلياة	الجتماعية	والثقافية:	اأوًل: دوره الجتماعي، 
وح�ســ�ره املنا�سبــات الجتماعية )1(	دوره	يف	اإن�صاء	املن�صـــاآت	الجتماعية،)2(	جهوده	
	يف	الرعايـــة	الجتماعية.	ثانيــًا: دوره الثقايف:	)1(	تا�صي�ـــس	املدار�س	ومن�صاآت	التعليم.	
)2(	ال�صـــرف	علـــى	التعليم.	ثـــم	يختم	الكتاب	مبالحـــق	للوثائق،	وال�صـــور	ذات	ال�صلة	

باملحاور	املذكورة	اأعاله)1(.
واقول	اإن	املوؤلـــف	واملوؤلف	له	م�صئولن	مهمان	عن	منطقة	وا�صعة	يف	ع�صري،	وبالتايل	
مل	يكن	ينبغي	التاريخ	ل�صخ�صه	بل	للمنطقة	كلها،	واأهم	ما	راأيته	وكان	�صيجعل	العمل	اأكر	
اأهميـــة	هو	ما	اأغفله	املوؤلـــف	من	الرابط	بني	ال�صيخ	�صعيد	وتطور	املنطقة،	واأرجو	اأن	يقوم	
باإجنـــاز	هذا	العمل	م�صتقباًل	لأنه	�صي�صيف	جديدًا	لتاريـــخ	منطقة	ع�صري،	وتاريخ	ال�صيخ	

�صعيد	بن	عبدالعزيز،	وتاريخ	�صهران	واأ�صرة	اآل	م�صيط)2(.
واقـــول	اإن	مراجعة	الدكتـــور	غيثان	بن	جري�س	للكتاب	مهمـــة	كاأحد	موؤرخي	املنطقة	
املعروفـــني،	حيث	قام	بالتعليـــق	على	املعلومات	يف	بع�س	احلوا�صـــي	)انظر	�صفحة	)59(	
وغريها(.	والأوىل	من	–وجهة	نظري-	اأن	يكون	جمع	تلك	التعليقات	ثم	و�صعها	يف	بداية	
العمل	كتقومي	ودرا�صة	نقدية	له،	ولو	فعل	ذلك	لكان	ملا	قدم	فائدة	علمية	اأف�صل	واأكرب.

واملـــادة	البكـــر	التي	اأوردها	املوؤلـــف	جديرة	بالتقدير،	اإل	اأن	هنـــاك	م�صادر	عدة	مل	
يقـــم	باإ�صافتها	مثل:	الدوريـــات	الر�صمية	كجريدة	اأم	القـــرى،	و�صوت	احلجاز،	والبالد،	
والقبلـــة،	وعكاظ	وهي	م�صادر	مهمة	لتاريخ	اجلنوب	ال�صعودي،	ف�صاًل	عن	جملتي	املنهل	

هذه	وجهة	نظرك	يا	دكتور	بيومي،	ونحن	نحرتمها،	اإذا	مت	اعداد	الكتاب	على	�صوء	اخلطة	املقرتحة	منكم	 	)1(
فـــاإن	الكتـــاب	يكون	خم�ص�صا	لل�صيـــخ	�صعيد	بن	عبدالعزيز	بـــن	م�صيط،	ول	يدرج	ابنـــه	عبدالعزيز	معه	يف	
العنوان.	والكتاب	يف	طبيعته	الأوىل	مل	يكن	ا�صم	البن	)عبدالعزيز(	موجودًا	يف	العنوان،	وقد	اأ�صفنا	ا�صم	
املوؤلـــف	مع	ا�صم	والده	يف	العنوان،	وذكرنا	ذلـــك	يف	تقدمينا.	والكتاب	يف	جممله	�صرية	ذاتية،	لل�صيخ	�صعيد	
واإبنـــه	عبدالعزيز،	وكنت	اأمتنى	اأن	يدر�س	تاريخ	منطقة	ع�صري،	من	خالل	هاتني	ال�صخ�صيتني،	ومن	خالل	

الوثائق	املن�صورة	يف	نهاية	الكتاب	)ابن	جري�س(.
اتفق	معك	يا	ا�صتاذ	بيومي	يف	كل	ما	ذكرت،	واأكرر	القول	اأن	بالد	�صهران،	وحمافظة	خمي�س	م�صيط	وبالد	 	)2(
ع�صري	ت�صتحق	املزيد	من	البحوث	والدرا�صات	العلمية	املوثقة،	وناأمل	اأن	نرى	من	اأبنائنا	الباحثني	واملوؤرخني	

يف	هذه	البالد	فيخرجوا	لنا	درا�صة	علمية	ر�صينة	عن	هذه	البالد	اجلنوبية	ال�صعودية	)ابن	جري�س(.
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والعرب	فهما	ذات	فائدة	كبرية	لو	رجع	اإليها	املوؤلف	يف	الطبعات	القادمة	للكتاب؛	وكذلك	
امل�صـــادر	التي	تعر�صت	لتطور	املنطقة	يف	فرتة	الدرا�صة.	وف�صيلة	اأخرى	اأن	الوثائق	التي	
توجـــد	بني	دفتي	الكتـــاب	كان	ميكن	الإفادة	منها	اأكر	باإعـــادة	قراءتها	وا�صتخراج	املادة	
منهـــا،	ل	�صيمـــا	الجتماعية	والقت�صادية،	ولو	فعل	لأ�صاف	مـــادة	متميزة	اأعلت	من	قدر	
الدرا�صـــة،	ومما	يدعو	للغرابـــة	اأن	الأ�صتاذ	عبدالعزيز	بن	م�صيط	اأ�صار	يف	غري	مو�صع	اأن	
هناك	وثائق	ت�صيف	للمو�صوع،	ومع	ذلك	اكتفى	باإيرادها	يف	املالحق	دون	الإفادة	الكافية	

يف	منت	الدرا�صة،	انظر	على	�صبيل	املثال	�س	)86،	100،	103(.	
ومن	املالحظات	الأخرى	الظاهرة	على	مادة	الكتاب	وكان	الواجب	رعايتها	والهتمام	
بها	ما	ياأتي:	)1(	مل	يف�صل	الباحث	يف		زيارة	الأمري	ثم	امللك	�صعود	ملدينة	خمي�س	م�صيط	
وبالد	ع�صري	منذ	منت�صف	القرن	)14هـ/20م(	حتى	وفاته،	وكان	هناك	عدد	من	الزيارات	
التي	اأ�صارت	اإليها	بع�س	امل�صادر	والوثائق	التاريخية)1(.	)2(	يذكر	املوؤلف	اأن	تاأ�صي�س	�صركة	
الكهرباء	بخمي�س	م�صيط	كان	يف	عام	)1387هـ/1967م(،	وت�صري	جريدة	اأم	القرى	اإىل	اأن	
	تاأ�صيها	كان	يف	)1391/5/17هـ(،	بناء	على	املادة	الثانية	واخلم�صني	من	نظام	ال�صركات.	
)3(	مل	يذكر	ا�صتقبال	امللك	�صعود	يف	ق�صره	لأعيان	خمي�س	م�صيط	ومنهم:	الأمري�صعيد	
بن	م�صيط	اأمري	�صهران،	وابن	مفرح	يف	)1382/6/5هـ	/	1962/11/12م(،	و�صيخ	بني	
مالك،	وعلي	بن	�صعيد	بن	م�صيط،	وحممد	بن	م�صيط،	وح�صن	بن	�صعيد	بن	م�صيط،	وكان	
ذلـــك	يف	ع�صر	يوم	الثالثـــاء	)1382/6/2هــــ	/	1962/1/30م(.	)4(	زيارة	ملوك	اآل	
�صعـــود	ملنطقة	ع�صري	مثل:	امللك	في�صل	يف	عام	)1391هــــ/1971م(،	وكان	يف	ا�صتقباله	
الأمري	�صلطان	والأمري	خالد	الفي�صل	وروؤ�صاء	الع�صائر	يف	بالد	ع�صري،	وكذلك	زيارة	امللك	
خالد	اإىل	خمي�س	م�صيط،	والقاعدة	الع�صكرية	ل	�صيما	واأن	معظم	امل�صروعات	الكربى	يف	
خمي�ـــس	م�صيـــط	متت	يف	عهد	امللك	خالـــد)2(.	فكان	ينبغي	اأن	تدر�ـــس	وتوثق.	)5(	وردت	
يف	امل�صـــادر	معلومات	�صفهية	عن	�صعيد	بن	ثابت	�ـــس	)58(	وحممد	بن	حميا	�س)52(	
وبطـــي	بـــن	عبد	اهلل	بن	مرعـــي	اآل	ال�صيخ	�س	)58(	وكان	الوىل	اإ�صافـــة	الروؤية	الخرى	

انظـــر:	جريدة	اأم	القـــرى،	ال�صنة	)52(،	يف	)1391/6/1هـ(،	وقد	جاء	الأمـــري	ثم	امللك	�صعود	اإىل	جنوب	 	)1(
اململكـــة	العربية	ال�صعودية	وبخا�صة	منطقة	ع�صري	وجنران	عدة	مرات	منذ	منت�صف	القرن	)14هـ/20م(،	
وهناك	العديد	من	الوثائق	والرواة	الذين	ذكروا	زياراته	املتعددة	للمنطقة.	وهذا	املو�صوع	جدير	بالدرا�صة،	
ناأمل	اأن	ترى	اإحدى	طالباتنا	اأو	اأحد	طالبنا	يف	برامج	الدرا�صات	العليا	بق�صم	التاريخ	يف	جامعة	امللك	خالد	

فيتخذ	من	هذا	العنوان	مو�صوعًا	لر�صالة	املاج�صتري	اأو	الدكتواره.	)ابن	جري�س(.
ذكـــرت	جريـــدة	اأم	القرى	الكثري	من	هـــذه	املعلومات	ومنطقة	ع�صري	ب�صكل	عـــام،	وحمافظة	خمي�س	م�صيط	 	)2(

جديرة	بالبحث	والدرا�صة	يف	عهد	امللكني	في�صل	وخالد	اأبناء	عبدالعزيز	اآل	�صعود،	)ابن	جري�س(.
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خا�صـــة	اأن	هناك	العديد	من	الرجال	الذين	ما	زالوا	على	قيد	احلياة	يف	مو�صوعات	�صتى	
ومنها	العالقة	مع	اآل	عاي�س	وغريهم	ممن	ورد	يف	الكتاب	ذكرهم.	)6(	يف	اأثناء	ال�صارة	
اإىل	العالقـــة	بـــني	اأ�صرة	اآل	م�صيـــط	وقبائل	املنطقة	مل	يتحدث	املوؤلـــف	اإل	عن	جانب	الود	
وال�صـــورة	الإيجابية	وهذا	بطبيعة	احلال	يفهم	من	قـــراءة	وحتليل	اأهداف	ن�صر	الكتاب،	
وكان	ينبغـــي	اأن	يذكر	وجهة	النظر	الأخرى	للقبائـــل	املناف�صة	ومظاهر	اخلالف	والقدرة	
على	حلها،	ولو	فعل	هذا	لقدم	�صورة	مو�صوعية	متميزة،	وبني	قدرة	والده	وبخا�صة	يف	مل	
�صمل	قبائله	وخدمة	الدين	والوطن)1(.	)7( 	عندما	يتحدث	املوؤلف	عن	ق�صايا	مهمة	يغفل	
التاريخ،	على	الرغم	اأن	الباحث	كان	ل�صيقا	بوالده،	فكان	عليه	التاأكد	من	حتديد	و�صبط	

تواريخ	الحداث،	ومن	الأمثلة	على	ذلك	:
)اأ(	مـــا	ذكـــر	يف	�س	)59(		حتدث	عن	و�صول	املرتجم	له	)ال�صيخ	�صعيد(	اإىل	قيادة	
قبائـــل	�صهران،	وهو	حدث	كبري	كان	عليه	اإيـــراد	التاريخ.	)ب(	حديثه	يف	�س	)57(	عن	
�صفـــر	ال�صيـــخ	�صعيد	بن	م�صيط	والأمـــري	فهد	العقيلي	فلم	يذكـــر		التاريخ	على	الرغم	من	
اأهميته،	وكذلك	هجوم	ابن	عاي�س	يف	الفقرة	نف�صها.	)ج(	ما	ورد	ذكره	عند	وفاة	ال�صيخ	
عبـــد	الوهاب	بـــن	�صعيد	ابن	م�صيط،	وهو	�صقيـــق	املوؤلف،	فلم	يذكر	لنـــا	تاريخ	وفاته	�س	
)138(،	واأفـــراد	اآخريـــن،	مثـــل	:	�صعد	بن	�صعيد	ابـــن	م�صيط		�ـــس)141(.	وم�صيط	بن	
�صعيـــد	ابـــن	م�صيط	�ـــس	)141(.	وعبدالعزيز	الثاين	بن	�صعيد	بـــن	م�صيط		�س	)141(.	
وعبدالعزيز	الثالث	بن	�صعيد	ابن	م�صيط	�س	)142(.	)د(	اإغفال	للتاريخ	امليالدي	بجوار	

التاريخ	الهجري	يف	كافة	الدرا�صة.
)8(	عدم	الدقة	اأحيانًا	يف	تدوين	ور�صد	بع�س	املعلومة،	ففي	�صفحة	)55(	خلط	بني	
التني	الرب�صومي،	والتني	ال�صوكي.	ويف	ال�صفحة	نف�صها	ذكر	الطراز	الع�صريي	يف	الفن	ومل	
يف�صل	احلديث	ملن	يجهلون	مظاهر	الفنون	واحل�صارة	يف	منطقة	ع�صري)2(.	عند	التعبري	
مبقاطعة	جازان	كان	عليه	التاأكد	من	ا�صم	املنطقة	هل	هي:	مقاطعة،	اأو	ق�صاء،	اأو	منطقة،	
اأو	جهـــة،	اأو	ناحية،	ينظر	�س)92(	�صطر	)13(.	ويف	�صفحة	)109(	يتحدث	الباحث	عن	
حجـــاج	اليمن	وواجب	ال�صيافة،	وهذا	املو�صوع	يثري	الت�صـــاوؤل،	هل	كان	هذا	الواجب	دورًا	
اجتماعيًا	خرييًا	فقط	اأم	اأنه	كان	جهدًا	ر�صميًا	يقوم	به	ال�صيخ	�صعيد	بن	م�صيط	ممثاًل	عن	

ملحوظاتـــك	يـــا	دكتور	بيومي	جيدة،	مع	اأن	الكتاب	يحتوي	علـــى	تف�صيالت	تاريخية	قيمة	وجديدة	مل	ي�صبق	 	)1(
ن�صرهـــا	مـــن	قبل.	ويف	وثائق	الكتاب	مادة	علميـــة	ت�صتحق	الدرا�صة	والتحليل	يف	عـــدد	من	البحوث	العلمية.	

)ابن	جري�س(.
ملحوظـــات	جيدة،	ويوجد	يف	منطقة	ع�صري	فنـــون	ت�صكيلية	واجتماعية	كثرية،	وهي	جديرة	اأن	تدر�س	وتوثق	 	)2(

يف	العديد	من	البحوث	والكتب	العلمية	)ابن	جري�س(.
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الدولـــة؟	فالواجـــب	التو�صيح،	وقد	اأ�صار	يف	مو�صوع	اآخر	اأن	امللـــك	عبدالعزيز	كان	يو�صي	
وياأمـــر	بخدمة	احلجـــاج،	وهو	ما	يوؤكد	اأن	دور	ابـــن	م�صيط	كان	�صيا�صيـــًا	يف	املقام	الأول.	
والتعبري	بامل�صيخة	مبهمة	عند	الرتجمة	لل�صيخ	علي	بن	�صعيد	)�س	139(،	وكان	يجب	على	

املوؤلف	اأن	يذكر	عنها	�صيئًا،	اأما	اأن	تاأتي	مبهمة	فذلك	يتعار�س	مع	الدقة	العلمية.
)9( الأ�صلـــوب	يف	احلقيقة	اأ�صلـــوب	تاريخي	ابتعد	فيه	�صاحبه	عـــن	الكتابة	الأدبية،	
وقـــد	جنـــح	الباحث	اإىل	حد	كبـــري،	لكنه	خانه	التعبـــري	يف	بع�س	الأ�صاليـــب	مثل:	التعبري	
بامل�صاهمة	بدًل	عن	الإ�صهام	�س	)54(،	�س	)113(.	)10(	كون	املوؤلف	غري	متخ�ص�س،	
فقـــد	جاء	يف	الدرا�صة	�صيئًا	من	العفوية	يف	التق�صيـــم	والتبويب	– كما	�صبقت	الإ�صارة	-،	
وهنـــاك	اأي�صًا	الهتمـــام	بتف�صيل	بع�س	الق�صايا	وتكرار	لأخـــرى.	وقد	غاب	عن	الباحث	
التعريف	ببع�س	القبائل	والبطون	وامل�صايخ	والأعيان	واملناطق	املختلفة	ففي	�صفحة	)45(	
حتـــدث	عن	بع�س	البطون	مثل،	اجلهرة،	وبني	ماجـــور،	وبني	مالك،	واأهل	القارية،	واأهل	
امل�صقـــي،	وبني	جابرة،	واأهل	القرعاء،	واآل	�صرحـــان،	واآل	ر�صيد،	واآل	الغمر،	واآل	الذيب،	
وغيثان،	واآل	حجـــاج	وغريها	وال�صحيح	اإ�صافة	معلومات	عن	تلك	البطون	والأفخاذ	وهو	
مـــن	ال�صروري	مبـــكان	حلاجة	الباحثني	للتعريف	بها.	ويف	�صفحـــة	)55(	اأغفل	التعريف	
بــــ		)�صليمـــان	�صفيق(	و�س	)86(	عبـــداهلل	الرا�صد،	و�ـــس	)87(	ال�صعريي،	وحممد	بن	
رفيـــع	�س	)113(،	ومنرية	بنت	م�صيط	�س	)112(	فهذه	اأمثلة،	ول	تكاد	�صفحة	تخلو	من	
اإيـــراد	�صخ�صيات	مل	تلق	حقها	من	الهتمام	.	وبالذات	يف	الف�صل	اخلام�س.	ومما	اأخطاأ	
فيـــه	املوؤلف	التعريـــف	للمدينة	اأو	ال�صخ�س	عنـــد	ذكره	للمـــرة	الأوىل،	ومن	ذلك	تعريف	
عـــن	ذهبان	�ـــس	)63(،	واحلقيقة	اأنه	ذكرها	يف	�س	)53(	ومـــن	الأخطاء	املنهجية	مرة	
يذكـــر	امل�صدر	جمردًا	من	موؤلفـــه،	واأخرى	ي�صيف	اإليه	موؤلفه،	ومرة	اأخرى	يبداأ	باملوؤلف،	
واأخـــرى	يبداأ	با�صم	الكتاب،	ويجب	توحيد	كل	هذه	امل�صادر	يف	حوا�صي	الدرا�صة،	ويراجع	
علـــى	�صبيل	املثال	�صفحـــات:	)45،	46،	47،	49،	52،	50،	55(،	وميكن	القول	اأن	الكتاب	
وردت	به	هذه	النقطة	بالذات	دون	منهج	وا�صح	بل	خلط	كبري	ينبغي	لزاما	اأن	يتم	تعديله	
و�صبطـــه	يف	الطبعات	التاليـــة.	يف	�صفحة	)91(.		ويف	غري	مو�صـــع	ذكرت	بع�س	املعارك	
مب�صميات	غزوة،	وهو	من	وجهة	نظري	ما	ل	ينبغي.	انظر	)�س92(	غزوة	القهر.	و�صفحة	
)94(	غزوة	باقم.	واأي�صًا	التكرار	ملو�صوعات	عدة	عند	احلديث	عن	ال�صجايا	مثل	الكرم،	

ينظر	�صفحة	)66(،	و�صفحة	)148(،	وغريها	كثري	يف	غري	مو�صع.
)11(	يوجـــد	بالكتاب	بع�س	الأخطاء	الطباعية،	وبخا�صـــة	همزات	الو�صل	والقطع،	
وهـــو	مـــا	كان	ينبغـــي	عند	ن�صر	الن�صخـــة	احلالية،	�صيمـــا	واأنها	طبعة	ثانية،	مبـــا	يعني	اأن	

الكتاب	قد	متت	مراجعته	يف	الطبعتني	الأوىل	والثانية.
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6-خال�سة الق�ل:

مـــا	ذكرنـــاه	�صلفًا	من	وجهات	نظـــر	اأراها	�صت�صيف	ثـــراًء	علميـــًا	للدرا�صة،	ول	تقلل	
مـــن	قيمتهـــا	العلمية،	اآمـــاًل	اأن	يقوم	املوؤلـــف	بكتابة	درا�صـــة	اأخرى	عن	جهـــوده	الإدارية	
والقت�صاديـــة	والجتماعيـــة	والثقافية	يف	خمي�س	م�صيط،	باعتبـــاره	قريبًا	من	الأحداث،	

و�صاهدا	عليها	بحكم	من�صبه	ومكانته،	واهلل	ويل	التوفيق.
رابعــًا: تعليقات وبيان على كتاب )مع الزمــان: حمطات يف احلياة(. بقلم: 

)1( : اأ.د. حممد بن اأحمد ُمَعبرِّ
ال�سفحةامل��س�عم

453املقدمة.1-
453�سرية امل�ؤلف )حممد بن عبدال�هاب اأب�ملحة(.2-
454ال��سف الببلي�جرايف.3-
454تعليق وبيان على كتاب )مع الزمان(:4-

454اأ-متهيد.
455ب-عن�ان الكتاب.

456ج- الفهر�س
458د- الرتتيب )املنهج(.

458هـ- ال�سياغة.
458و-ال�ثائق.

459ز- الر�سائل.
459ح- ال�س�ر الف�ت�غرافية.

459ط-اأين الدكت�ر غيثان؟؟؟
461ي-�سبيا وق�سيدة ابن برقا

462ك- ال�سيخ عبدال�هاب اأب� ملحة.
463ل- الأخطاء الطباعية والإمالئية.

	القحطاين،	غيثان	بن	علي	بن	جري�س.	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)الريا�س:	 انظر	ترجمة	حممد		ُمَعربرِّ 	)1(
مطابع	احلمي�صي،	1433هـ/2012م(،	جـ4،	�س	165.	جـ5،	316.	حممد	بن	اأحمد	معرب.	نق�س	القلم	)1382-

1435هـ(	)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1436هـ/2014م(،	)446	�صفحة(.	)ابن	جري�س(.
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463اخلامتة.5-
464امل�سادر واملراجع.6-

1-املقدمة:
احلمـــد	هلل	وحده،	وال�صـــالة	وال�صالم	على	من	ل	نبي	بعـــده،	واآله	و�صحبه	اأجمعني،	
وبعـــد:	فال	يخفـــى	على	القارىء	املن�صف	مبا	يف	كتاب:	مـــع	الزمان:	حمطات	يف	احلياة،	
ملوؤلفه	الأ�صتاذ	حممد	بن	عبدالوهاب	اأبو	ملحة،	من	في�س	غزير	يف	املعلومات	التاريخية،	
املتمثلـــة	فيما	كتبـــه،	اأو	مبا	اأودعـــه	يف	ثنايا	كتابه	مـــن	ال�صور	الفوتوغرافيـــة،	والوثائق،	
والر�صائـــل،	والق�صا�صـــات	ال�صحفيـــة.	وميثـــل	كل	ذلك	اإحـــدى	�صور	امل�صهـــد	التاريخي	
واحل�صـــاري	ملنطقـــة	ع�صري	ب�صـــكل	خا�س،	وغريها	مـــن	البالد	ب�صكل	عـــام.	وقد	اأح�صن	
املوؤلف	يف	اإخراج	هذا	ال�صفر،	الذي	ي�صتفيد	منه	القارىء	والباحث.	وتنبع	فائدته	للباحث	
بح�صولـــه	– دون	عناء-	على	كنـــز	ثمني	من	الوثائق،	وال�صور،	والر�صائل،	وهي	كما	يلي:	
)1(	الوثائـــق:	)128(	وثيقة.)2(	ال�صـــور	)268(	�صورة	فوتوغرافيـــة.	)3(	الر�صائل:	
)100(	ر�صالة.	ول	غ�صا�صة	من	وجود	بع�س	املالحظات	على	هذا	الكتاب،	فهو	كاأي	عمل	

من	اأعمال	الب�صر،	التي	ت�صوبها	الأخطاء،	مهما	بلغ	اجلهد	يف	اإتقان	العمل.
ومن	منطلق	التعاون	يف	�صبيل	معاجلة	الأخطاء،	كانت	هذه	ال�صفحات	بعنوان:	تعليق	
وبيـــان	على	كتاب:	مـــع	الزمان،	التي	اآمل	اأن	جتد	�صدرًا	رحبًا	عند	املوؤلف،	واأل	يظن	فيها	
�صيئًا	من	النتقا�س،	وتتبع	الأخطاء،	وهو	يدرك	اأن	)من	األف	فقد	ا�صتهدف(.	واأ�صاأل	اهلل	
تعاىل	الإخال�س	يف	القول	والعمل،	واأن	يختم	بال�صاحلات	اأعمالنا	واأعمالكم.	)حممد	بن	

(	)1437/8/25هـ(. اأحمد	ُمَعربرِّ
2-�سرية امل�ؤلف )حممد بن عبدال�هاب اأب� ملحة(:

مـــن	مواليد	مدينـــة	اأبها	عام	)1360هــــ(،	حا�صل	على	�صهـــادة	الثانوية	العامة	عام	
)1383هـ(،	اأخذ	دورات	عديدة	يف	اللغة	الإجنليزية،	والإدارة	املتقدمة	من	معهد	الإدارة	
العامـــة	بالريا�س	وجـــدة،	كما	ح�صل	على	بع�ـــس	الدورات	يف	جمـــال	الزراعة	بالوليات	
املتحدة	الأمريكية	عـــام	)1402هـ(.	بداأ	العمل	بالإدارة	العامة	لالإح�صاء	بوزارة	املالية،	
وعمـــل	بـــوزارة	العمـــل	وال�صـــوؤون	الجتماعية	)ال�صمـــان	الجتماعـــي	باأبهـــا(	حتى	عام	
)1386هـ(.	اأحيل	على	التقاعد	املبكر	بناء	على	رغبته	اإل	اأنه	اأعيد	اإىل	العمل	مديرًا	عامًا	
ملاليـــة	منطقة	ع�صري	اعتبـــارًا	من	)1403هـ(،	باأمر	ملكي	حتـــى	تقاعد	عام	)1422هـ(.	
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قام	بالعديـــد	من	اخلدمات	الجتماعية	منها	تاأ�صي�س	جميعـــة	تعاونية	متعددة	الأغرا�س	
ورو�صة	اأطفال،	وله	م�صاركات	يف	احلركة	الريا�صية	منذ	البدايات	حتى	عام	)1392هـ(،	
ولـــه	العديد	من	الكتابات	يف	ال�صحـــف	املحلية،	وهو	ع�صو	باملكتبـــة	العامة	باأبها،	وع�صو	

نادي	اأبها	الأدبي،	وع�صو	جمل�س	منطقة	ع�صري	لعدة	�صنوات.
3-ال��سف الببلي�جرايف:

ا�صم	الكتاب:	)مع	الزمان:	حمطات	يف	احلياة(.	ا�صم	املوؤلف:	حممد	بن	عبدالوهاب	
اأبـــو	ملحة.	الطبعـــة:ا	لأوىل.	تاريـــخ	الطبع	)1437هــــ(.	النا�صر:	املوؤلف.	مـــكان	الطبع:	
الريا�ـــس،	مطابـــع	احلمي�صي.	مقا�س	الكتـــاب	)17×24�صم(.	عـــدد	ال�صفحات	)504	
�صفحـــة(.	عدد	الوثائق	)128(	وثيقة.	)عدد	ال�صور	الفوتوغرافية	)268(	�صورة.	عدد	

الر�صائل	)100(	ر�صالة.	عدد	الق�صا�صات	ال�صحفية:	)23(	ق�صا�صة.
4-تعليق وبيان على كتاب )مع الزمان(:

اأ-متهيد:
اأ�صـــرة	)اأبو	ملحة(	من	الأ�صر	العريقة	يف	مدينة	خمي�ـــس	م�صيط،	ويقف	على	راأ�صها	
ال�صيخ	)عبدالوهاب	اأبو	ملحة(	)ت	1373هـ(	الذي	رفع	ذكر	اأ�صرته،	واأعلى	�صاأنها،	وكان	
اأحـــد	رجال	امللك	عبدالعزيز	املخل�صني.	وقد	كان	للدكتور	غيثان	بن	علي	جري�س	الريادة	
يف	توثيق	حياة	ال�صيخ	عبدالوهاب	اأبو	ملحة،	ويتمثل	ذلك	يف	كتابه:	عبدال�هاب اأب� ملحة 
فـــي جن�بي البالد ال�سع�ديــة: 1340-1373هـــ، درا�سة تاريخية وثائقيــة)1(.	ا�صتوفى	
فيهـــا	�صـــرية	ال�صيـــخ	ودوره	يف	م�صاندة	الدولـــة	ال�صعوديـــة،	واأعماله	الإداريـــة،	وما	يتعلق	
بذلك.	وها	هو	الأ�صتاذ	حممد	بن	عبدالوهاب	اأبو	ملحة،	وقد	جمع	اأوراقه	ووثائقه	و�صوره	
الفوتوغرافيـــة،	ور�صائله،	ثـــم	اأودعها	كتابه	بعنوان:	مع	الزمـــان:	حمطات	يف	احلياة)2(.	
ويقـــع	يف	)504	�صفحـــة(.	اأراد	اأن	يكون	هذا	الكتاب	)�صرية	ذاتيـــة(	لنف�صه،	مع	التوثيق	
لتاريخ	اأ�صرته،	وبع�س	ال�صخ�صيات	الذين	تربطهم	به	وباأ�صرته	عالقات	و�صالت	خمتلفة.
وجاء	الكتاب	حافاًل	مبا	يريده	املوؤلف،وبلغ	به	الغاية	ح�صب	طريقته.	والكتاب	مبجمله	
مـــن	الكتـــب	التي	ُي�صتفاد	منها،		مبا	فيه	من	الوثائـــق،	وال�صور	التي	متثل	جزءًا	كبريًا	من	
الكتـــاب،	فبع�س	هذه	الوثائق	اأو	ال�صور	ممـــا	مل	ي�صبق	ن�صره،	وهي	تعد	من	تاريخ	منطقة	

ع�صري،	حيث	ميكن	ال�صتفادة	منها	وتوظيفها	يف	بع�س	الدرا�صات.

ط1:	1433هـ،	الريا�س،	مطابع	احلمي�صي.	ط2:	1435هـ. 	)1(
ط1:	1437هـ،	الريا�س،	مطابع	احلمي�صي. 	)2(
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وليـــت	الكثري	ممن	لديهم	الوثائـــق	وال�صور،	مهما	كانت	قليلـــة	اأم	كثرية،	اأن	يبادروا	
اإىل	اإخراجهـــا	بـــاأي	طريقة،	فرمبا	اأهملهـــا	الورثة،	اأو	كان	م�صريهـــا	اإىل	مرمى	البلدية.	
وما	فعله	الأ�صتاذ	حممد	بن	عبدالوهاب	يف	اإخراج	هذا	الكم	الهائل	من	الوثائق	وال�صور،	
مـــا	يح�صـــب	له	ولـــن	ي�صريه	ما	�صيقال	عـــن	كتابه،	بـــاأن	الكثري	من	ال�صور	تخ�صـــه،	اأو	اأن	
الكثري	من	الوثائق	والر�صائل	تخ�صه	وتخ�س	اأ�صرته،	فهذه	اخل�صو�صية	لزمة	لرجل	يكتب	
�صريته	الذاتية،	فمن	متطلبات	ذلك	اأن	يكون	جزءًا	كبريًا	من	حمتويات	الكتاب	مما	يخ�صه	
واأ�صرتـــه،	فكيـــف	نقول	عن	الوثائق	وال�صـــور	التي	تتعلق	باأعالم	يف	مدينتـــي	اأبها	وخمي�س	
م�صيـــط،	وتت�صل	– اأي�صـــًا	– باملكان،	مثل	�صور	املنازل	والأ�صـــواق،	ونحو	ذلك.	كل	ما	يف	
الكتاب	ميثـــل	تاريخًا	ملرحلة	تاريخية	نحتاج	فيها	اإىل	كل	�صـــورة	)فوتوغرافية(،	ووثيقة،	
ور�صالـــة،	و�صيكون	لل�صورة	اأو	الوثيقة	مكان	يف	اأي	بحث	يتعلق	بالنطاق	املكاين	اأو	الزماين	
ملنطقـــة	ع�صري.	وميثل	حديثي	ال�صابـــق	– عن	الكتاب	–النظرة	الإجمالية	والإيجابية،	اأما	
فيمـــا	يتعلق	بالنظرة	التف�صيلية،	من	حيث:	)اأ(	الرتتيب	)املنهج(.	)ب(	العناوين.	)ج(	
ال�صياغة.	)د(	و�صع	الوثائق	والر�صائل	وال�صور.	وغري	ذلك	مما	حواه	الكتاب،	فاإّن	الأمر	

يختلف،	حيث	يعاين	الكتاب	من	اإ�صكالت	متعددة،	تتمثل	يف	املحاور	التالية:
ب( عن�ان الكتاب:

اأول	مـــا	يالحظ	على	عنوان	الكتـــاب	)مع	الزمان:	حمطات	يف	احليـــاة(	التكرار	يف	
املعنـــى،	فالزمـــان	واحلياة	متقاربتان	يف	املعنـــى،	ورمبا	تطابقتا	يف	الدللـــة.	كما	ي�صتمل	
العنـــوان	على	�صيء	مـــن	الإبهام،	فم�صمون	الكتاب-	واإن	اخت�ـــس	بع�صه	مبوؤلفه	–اإل	اأنه	
ي�صتمـــل	علـــى	الكثري	من	املعلومـــات،	اأو	ال�صور،	والوثائق	مما	يخ�ـــس	منطقة	ع�صري،	ول	
�صيمـــا	حا�صرتها	مدينة	اأبها،	مع	مدينة	خمي�س	م�صيـــط،	وهذا	يتطلب	اأن	يت�صمن	عنوان	
الكتـــاب	دللـــة	على	املكان،	ولي�س	هنـــاك	اأقرب	اإىل	م�صمون	الكتاب	مـــن	منطقة	ع�صري،	
فال�صـــرية	الذاتية،	وما	واكبها	من	ال�صـــور	)الفوتوغرافية(	والر�صائل	تدور	– يف	الغالب	

ع�صري. فلك	 – يف	
ومـــن	املنا�صب	لـــكل	ما	�صبق	اأن	يكـــون	العنوان	من	اأحـــد	العناويـــن	التالية:	)1(	مع	
الزمـــان	)اأوراق	يف	ذاكرة	ع�صري(.	)2(	مع	الزمان	)مواكب	الذكريات	بني	اأبها	وخمي�س	
م�صيـــط(.	)3(	مع	الزمـــان	)مالمح	احلياة	يف	ع�صري(.	)4(	مـــع	الزمان	)�صرية	املكان	
والأعالم	يف	ع�صري(.	)5(	الطيـــف	الع�صريي	)�صرية	الزمان	واملكان	والأعالم(.	واأرجح	

العنوان	الأول،	فهو	األطف	واأقرب	اإىل	م�صمون	الكتاب.
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ج( الفهر�س:

عندمـــا	نتعامل	مـــع	فهر�س	الكتاب	كدليـــل	اإىل	املحتويات،	جند	عـــدم	التطابق	مما	
يف	الفهر�ـــس	مع	العناوين	داخل	الكتاب.	فاإذا	نظرنـــا	اإىل	)الف�صل	الأول(	يف	الفهر�صت	
فهـــو	كما	يلي:	)13(	الف�صـــل	الأول	)15(	خارطة	ع�صري	)16-23(	اإمارة	منطقة	ع�صري	
)24-30(	بع�ـــس	النقو�س	الأثرية	من	املنطقـــة.	)35-45(	ال�صكان	واملحافظات.	)46-
47(	دخـــول	املنطقة	�صمن	وحدة	البـــالد.	)48-52(	العائلة	)اآل	اأبو	ملحة(.	)56-53(	
ال�صيـــخ	عبدالوهاب	اأبو	ملحة.	)57-89(	معامل	و�صخ�صيات	بارزة	ووثائق	تاريخية	وبناء	
ق�صـــر	امللك	عبدالعزيز	واأول	�صيارة	وطئت	منطقة	ع�صـــري.	)90-147(	جهود	اأبو	ملحة	
احلربيـــة	وتر�صيـــم	احلدود	بال�صـــور	والوثائـــق.	)148-156(	وفاة	ال�صيـــخ	عبدالوهاب	
اأبـــو	حملة.	حيث	جنـــد	العنوان:	)16-23	اإمارة	منطقة	ع�صـــري(	وعلى	�صوئه	نذهب	اإىل	
ال�صفحات	)16-23(	فنقراأ	هناك	يف	�صفحة	)16(:	)اإمارة	منطقة	ع�صري(	يف	�صفحة	
م�صتقلة	كعنوان،	ونفاجاأ	باإقحام	�صورة	فوتوغرافية	ل�صاحب	ال�صمو	امللكي	الأمري	في�صل	
بـــن	خالد	يف	ال�صفحـــة	)17(	ويف	ال�صفحة	التي	تليها	)18(	جنـــد	م�صجرًا	مبحافظات	
ومراكز	منطقة	ع�صري.	اأما	املكان	املنا�صب	ل�صورة	الأمري	فهو	بعد	�صفحة	)11(،	ومكان	
امل�صجـــر	يف	نهايـــة	املبحث	اأو	الف�صل.	ونقراأ	يف	�صفحة	عنوان	داخلية	حتمل	الرقم	)19(	
مـــا	يلي:	منطقـــة	ع�صري:	)اأ(	موقعها	وت�صاري�صها.	)ب(	ملحة	عـــن	�صكانها	و�صدة	باأ�صهم	
)ج(	دخولها	�صمن	الوحدة	الوطنية.	)د(	اأ�صهر	اأ�صرها	التي	ا�صطلعت	بالدور	ال�صيا�صي.
ونعود	اإىل	الفهر�س	فال	جند	فيه	العناوين	اأعاله،	�صوى	العنوان	الثالث	مع	اختالفه،	
فهـــو	هنـــا:	)دخولها	�صمن	الوحدة	الوطنية(	ويف	الفهر�ـــس	)دخول	املنطقة	�صمن	وحدة	
البالد(.	وننتقل	اإىل	�صفحة	)20(	فنقراأ	من	العناوين	ما	لي�س	له	اأي	وجود	يف	الفهر�س،	
فهناك	ما	يلي:	)1(	منطقة	ع�صري.	)2(	ع�صري	املكان	)3(	الت�صاري�س.	)4(	املناخ	.	)5(	
النبـــات	واحليوان.	ثم	يقحم	املوؤلف	العنوان:	)اأماكن	واآثار،	�س	�س	24-30(	وهو	عبارة	
عـــن	�صور	فوتوغرافيـــة،	والعنوان:	)بع�ـــس	النقو�س	الأثرية	من	املنطقـــة،	31-34(	وهو	
عبارة	عن	�صور	لبع�س	النقو�س.	واملكان	ال�صحيح	واملنا�صب	لهذين	العنوانني	وحمتواهما	
يف	اآخـــر	الف�صـــل،	اأو	يف	مالحـــق	الكتـــاب.	ثم	يوا�صـــل	املوؤلف	حديثه	عـــن	منطقة	ع�صري	
بعناويـــن،	منهـــا:	)اأ(	ال�صكان،	�ـــس	35.	)ب(	املحافظات،	�ـــس	36.	و�صاق	حتت	عنوان	
)املحافظـــات(	ما	يلي:	)مدينة	ابها،	خمي�س	م�صيـــط،	اأحد	رفيدة،	بي�صة،	حمايل،	رجال	
اأملـــع،	النما�س،	تنومة،	�صبت	العالية	)بلقرن(،	املجـــاردة،	�صراة	عبيدة،	تثليث،	طريب،	
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بـــارق،	الربك،	ظهران	اجلنـــوب(.	وكما	يعلم	املوؤلـــف	فاإن	مدينة	اأبهـــا	لي�صت	حمافظة،	
و�صبـــت	العالية	لي�صت	حمافظة	لأنها	تقع	�صمن	حمافظة	بلقرن.	ويف	�صفحة	)46(	جند	
العنوان	)دخول	املنطقة	�صمن	وحدة	البالد(،	وقد	�صبق	اأن	جعل	هذا	العنوان	يف	�صفحة	
)19(:	)دخولهـــا	�صمن	الوحـــدة	الوطنية(.	ونقراأ	يف	ال�صفحة	)47(	عنوانًا	لي�س	له	اأثر	
يف	الفهر�صت،	وهـــو	)الأمراء	الذين	توالوا	على	اأمارتها...(.	وعند	حديثه	عن	عائلة	اأبي	
ملحـــة	تتداخل	املو�صوعات	مع	ال�صـــور	والوثائق،	وي�صع	عناوين	ملو�صوعات	داخل	الكتاب	
تخالـــف	ما	جاء	يف	عناوين	الفهر�س،	اإذ	جند	داخل	الكتاب	العنوان	املذكور	يف	الفهر�س،	
وهـــو	)العائلة	))اآل	اأبو	ملحة((	ثم	اأورد	– بعده	يف	داخل	الكتاب	العناوين	التالية:	)1(	
الن�صـــب	والنتماء	)2(	ما	قبل	العهد	ال�صعودي	)3(	دورهـــا	يف	العهد	ال�صعودي	)4(	دور	

ال�صيخ	عبدالوهاب	اأبو	ملحة	اإبان	تر�صيم	احلكم	ال�صعودي	للمنطقة.
وكتـــب	حتت	عنوان	)الأ�صرة	والن�صب(	اأربعة	اأ�صطر	يف	�صفحة	)50(.	ثم	كتب	حتت	
عنوان	)الأ�صرة	والن�صاأة(	�صفحة	وب�صعة	اأ�صطر	يف	�صفحتي	)54-55(	حتدث	يف	اأغلبها	
عـــن	ال�صيـــخ	عبدالوهـــاب.	وحتت	عنـــوان	)حياته(	اأي	حيـــاة	عبدالوهـــاب،	كتب	عنه	يف	
�صفحتـــي	)55-56(.	ثم	اأقحم	جمموعة	من	ال�صـــور	والوثائق	يف	ال�صفحات	)89-57(	
وقد	اأدت	هذه	ال�صفحات	اإىل	انقطاع	ال�صياق	يف	احلديث	عن	ال�صيخ	عبدالوهاب،	ليعاود	
الـــكالم	عنه	يف	�صفحة	)90(	حتت	عنوان	)جهود	حربية(	وهذا	العنوان	يخالف	العنوان	
الـــذي	يف	الفهر�صت،	وهو	)جهـــود	اأبو	ملحة	احلربية	وتر�صيم	احلدود	بال�صور	والوثائق(	
ورغـــم	فخامـــة	هذا	العنـــوان	اإل	اأن	املوؤلف	اخت�صـــر	حديثه	يف	هذا	اجلانـــب	اإىل	�صفحة	
ون�صف	ال�صفحة	)90-91(،	ثم	اأورد	جمموعة	كبرية	من	ال�صور	الفوتوغرافية	والوثائق	
يف	ال�صفحـــات	)95-147(	لي�صتكمل	حديثه	بعدهـــا	عن	ال�صيخ	عبدالوهاب	حتت	عنوان	
)وفـــاة	ال�صيـــخ(	يف	�صفحة	)148(.	ول	جنـــد	اأثرًا	للعنوانني	اللذيـــن	ذكرهما	فيما	�صبق	

وهما:	)ما	قبل	العهد	ال�صعودي(	و	)دورهما	يف	العهد	ال�صعودي(.
ونخل�ـــس	من	كل	هـــذا	اإىل:	)اأ(	تناق�س	عناوين	الفهر�س	مـــع	العناوين	الداخلية	يف	
الكتـــاب.	)ب(	وجـــود	عناوين	يف	الفهر�س	مل	يكتب	املوؤلف	حتتهـــا	اأي	�صيء.	)ج(	تقطيع	
اأو�صـــال	املو�صوعـــات	باإقحامـــه	ال�صـــور	والوثائـــق،	وكان	باإمكانه	اأن	يجعل	هـــذه	ال�صور	

والوثائق	يف	اآخر	الف�صل،	اأو	يف	مالحق	يف	اآخر	الكتاب.
اأما	الو�صع	املنا�صب	لهذا	الف�صل،	فيتمثل	يف	الرتتيب	التايل:
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الف�صـــل	الأول:	منطقـــة	ع�صري،	واملـــكان	والإن�صان:	املبحـــث	الأول:	جغرافية	منطقة	
ع�صـــري.	)اأ(	املوقع.	)ب(	الت�صاري�س.	)ج(	املنـــاخ.	)د(	التق�صيم	الإداري:	املحافظات.	
املبحث	الثاين:	ملحات	تاريخية	عن	منطقة	ع�صري:	)اأ(	ا�صم	ع�صري	.	)ب(	�صكان	ع�صري.	
)ج(	دخـــول	ع�صري	حتـــت	احلكم	ال�صعـــودي.	املبحث	الثالـــث:	اأ�صرة	اآل	اأبـــي	ملحة:	)اأ(	
من	تاريـــخ	الأ�صرة.	)ب(	ال�صيخ	عبدالوهاب	اأبو	ملحة.	وتاأتـــي	اإ�صكالية	الوثائق	وال�صور	
الفوتوغرافية	املوجودة	يف	ثنايا	هذا	الف�صل،	وميكن	معاجلتها	من	خالل	طريقتني،	هما:	
 )1( الطريقــة الأوىل: و�صـــع	جميع	الوثائق	وال�صور	واخلرائـــط	يف	اآخر	الف�صل	الأول.	

)2( الطريقة الثانية: و�صع	جميع	الوثائق	�صمن	مالحق	يف	اآخر	الكتاب.
)د( الرتتيب )املنهج(:

يخلـــو	الكتـــاب	من	الرتتيب،	اأو	املنهج	الوا�صح،	فقد	ح�صـــد		املوؤلف	مو�صوعات	كتابه	
مع	ال�صور	والوثائق	والر�صائل،	مما	اأدى	اإىل	تفرق	املو�صوعات	يف	موا�صع	متباعدة	داخل	
الكتاب،	مما	يوؤثر	على	القارىء،	فيجد	نف�صه	م�صطرًا	اإىل	قطع	�صياق	قراءته	ملو�صوع	ما،	
فيقلـــب	جمموعة	كثرية	مـــن	ال�صفحات	اململوءة	بالوثائق	وال�صـــور،	حتى	ي�صل	اإىل	بقية	
املو�صوع،	وهكذا.	ويكون	حل	هذه	الإ�صكالية	يف	ا�صتخال�س	�صفحات	مو�صوعات	الكتاب،	
لتكون	يف	اأول	الكتاب،	واأن	ي�صتمل	الفهر�س	على	عناوين	املو�صوعات،	دون	عناوين	ال�صور	

والوثائق.
هـ- ال�سياغة:

املوؤلف	)حممد	بن	عبدالوهاب	اأبو	ملحة(	ممن	ا�صطلع	بكثري	من	الأعمال	الإدارية،	
والأعبـــاء	الجتماعية	مما	يحول	بينه	وبني	اإعـــداد	�صياغة	تتكامل	فيها	ال�صروط	الأدبية،	
فباإمكانـــه	كتابة	املعلومات	وتوفري	بع�صها،	ثـــم	يعهد	بها	اإىل	كاتب	متمر�س،	ول	يعد	ذلك	
مـــن	العيب	اأو	النق�س،	فالكثري	من	)ال�صري	الذاتية(	مل	يكتبها	اأ�صحابها	ب�صكل	متكامل،	

واأ�صبحت	من	ال�صري	امل�صهورة،	بل	تعد	من	املراجع	العلمية	املعروفة.
و-ال�ثائق:

ي�صتمل	الكتاب	على	)128	وثيقة(	ومنها	ما	مل	ي�صبق	ن�صره،	ومتثل	هذه	الوثائق	اأكر	
مـــن	خم�س	�صفحات	الكتاب،	ويعد	وجودها	يف	الكتـــاب	من	حما�صن	الكتاب،	فهي	متاحة	
للباحثـــني	دون	عنـــاء	البحث	عنها،	وهي	بذاتها	حتتـــاج	اإىل	درا�صة	م�صتقلة.	ول	اعرتا�س	
على	وجودها	اإل	من	ناحية	اإدراجها	يف	موا�صع	متعددة	من	الكتاب،	مما	اأدى	اإىل	بعرتها،	
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واإىل	ف�صلهـــا	بني	املو�صوعـــات	التي	حتتاج	اإىل	ت�صل�صل	مرتابط.	ومن	املنا�صب	للوثائق	اأن	

يتم	جمعها	يف	ملحق	واحد	يف	اآخر	الكتاب،	مع	ترتيبها	زمنيًا،	اأو	مو�صوعيًا.
ز-الر�سائل:

بلغ	عدد	الر�صائل	)100	ر�صالة	تقريبًا(	واأغلبها	– اأو	كلها-	تتعلق	باملوؤلف،	ول	تخلو	
من	الفائدة،	اإل	اأن	حالها	كحال	الوثائق	يف	تفرقها	يف	موا�صع	متعددة.	ومكانها	املنا�صب	

كملحق	يف	اآخر	الكتاب،	مع	ترتيبها	زمنيًا.
ح-ال�س�ر الف�ت�غرافية:

ي�صتمل	الكتاب	على	)268	�صورة(	ميثل	الكثري	منها	جانبًا	من	تاريخ	منطقة	ع�صري،	
�صـــواء	�صـــور	الأمكنـــة	اأم	�صور	الأعـــالم،	وبع�صها	ممـــا	مل	ي�صبق	ن�صره.	ومـــن	ال�صور	ما	
يخت�ـــس	باملوؤلـــف	وبع�س	اأ�صدقائه	اأو	اأقاربه،	وهي	بدورهـــا	متثل	اأهمية	عند	�صاحبها	يف	
املقـــام	الأول،	ول	�صيما	اأنها	تتعلق	ب�صريتـــه	الذاتية،	وقد	يكون	لبع�صها	اأهمية	تاريخية	يف	
قـــادم	الأيام.	ومما	يالحظ	على	هذه	ال�صـــور،	ما	يلي:	)1(	وجودها	مبعرة	يف	كثري	من	
�صفحـــات	الكتاب،	وبع�صها	يف	اأماكن	غري	منا�صبة	لل�صياق.	)2(	حاجة	بع�س	ال�صور	اإىل	
اإي�صاح	اأكر،	فاإذا	كان	املوؤلف	وبع�س	املعا�صرين	له	يعرفون	الأ�صخا�س	يف	ال�صورة،	فاإن	
غريهم	ل	يعرفون	اإّل	واحدًا،	اأو	قد		ل	يعرفونهم	جميعًا،	حتى	مع	كتابة	الأ�صماء	يف	اأ�صفل	
ال�صـــورة،	اإذ	ي�صتح�صن	حتديد	ذلك	بكلمة	)من	اليمني(	وهو	ما	فعله	املوؤلف	يف	كثري	من	
ال�صـــور	وليته	ي�صيف	تاريخ	بع�س	�صور	الأ�صخا�ـــس.	)3(	حتتاج	بع�س	�صور	الأمكنة	اإىل	
حتديـــد	تاريخ	ال�صورة،	ولو	كان	ذلك	على	التقريب.	ونخل�س	من	ذلك	اإىل	اأهمية	توحيد	
مـــكان	هذه	ال�صور	يف	مكان	واحد	كاأحد	مالحق	الكتاب،	مع	ترتيبها	ترتيبًا	زمنيًا،	ويعود	

ذلك	اإىل	كرتها.
ط-اأين الدكت�ر غيثان؟؟؟:

�صافحـــت	عيناي	يف	�صفحـــة	)390(	�صورة	غالف	كتاب:	عبدال�هــاب اأب� ملحة يف 
جن�بي البــالد ال�سع�دية: 1340-1373هـــ/1921-1954م، درا�سة تاريخية وثائقية.  
وكتب	حتت	�صورة	الغالف	هذه	العبارة:	)درا�صة	تاريخية	وثائقية	عن	ال�صيخ	عبدالوهاب	
اأبـــو	ملحة	وقد	اطلع	عليهـــا	ولة	الأمر	وامل�صوؤولني	والقراء(.	نعـــم،	اطلع	عليها	القراء	يف	
طبعتني،	اإحداهما	يف	�صنة	)1433هـ(،	والأخرى	يف	�صنة	)1435هـ(،	وهما	حتمالن	ا�صم	
املوؤلـــف	الذي	قام	بتاأليف	هذا	الكتـــاب	)عبدالوهاب	اأبو	ملحة..(	وهو	الدكتور	غيثان	بن	
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علي	بن	جري�س.	فاأين	ذهب	ا�صمه،	اإذ	ل	جنده	على	�صورة	الغالف؟؟؟)1(.	فهل	يعد	ا�صم	
الدكتور	غيثان	)و�صمة	عار(	اإذا	قدم	الكتاب	لولة	الأمر	وامل�صوؤولني؟؟؟	وهل	ير�صى	ولة	
الأمـــر	بالعتداء	على	حقوق	املوؤلف،	واأنظمة	الدولة	يف	هذا	ال�صاأن	جترم	هذا	الفعل؟؟؟.	
وهل	ير�صى	الأ�صتاذ	حممد	بن	عبدالوهاب	اأبو	ملحة	بهذا	الفعل	اإذا	جرى	ذلك	مع	كتابه	
)مـــع	الزمـــان	...(،	اإذا	عمد	اأحد	النا�س	اإىل	طباعة	هـــذا	الكتاب	م�صتبعدًا	ا�صم	املوؤلف،	
وقام	باإهدائه	اإىل	ولة	الأمر	وامل�صوؤولني؟؟؟	كال،	ف�صتقوم	قيامته،	ويرفع	�صكواه	اإىل	ولة	
الأمر	وجهات	الخت�صا�س	للمطالبة	مبحاكمة	وعقاب	من	جتراأ	على	كتاب	)مع	الزمان(	

وحذف	ا�صم	املوؤلف.
اإذا	ر�صـــي	الأ�صتـــاذ	حممد	بـــن	عبدالوهاب،	وكتب	بذلـــك	اإقرارا	خطيـــًا	باأّنه	يجوز	
لأي	اإن�صـــان	اأن	ينـــزع	ا�صمـــه	من	على	غـــالف	كتابه	)مع	الزمـــان(	وُي�صـــدر	الكتاب	بال	
ا�صـــم	ملوؤلفـــه،	فاإنه	يلزم	الدكتور	غيثـــان	الر�صا	والقبول	مبا	فعل	مـــع	كتابه	)عبدال�هاب 
اأبــ� ملحــة...(	اإل	اأن	واقـــع	الأمر	– يف	هذا	ال�صاأن-	ل	يجـــري	بهذا	الإجراء	املرقع،	فقد	
جـــرت	الأنظمة	والتفاقيات	الدولية	على	جترمي	هذا	الفعل.	ومن	ذلك	يف	اململكة	العربية	
ال�صعوديـــة	)نظام	حماية	حقوق	املوؤلف(	فقد	ن�صت	املادة	الثانية	على	هذه	احلماية	بهذا	
الن�س:	)يتمتع	بحماية	هذا	النظام	موؤلفو	امل�صنفات	املبتكرة	يف	العلوم	والآداب	والفنون	
اأيـــًا	كان	نوع	هذه	امل�صنفات	اأو	طريقـــة	التعبري	عنها	اأو	اأهميتها	اأو	الغر�س	من	تاأليفها(.	
وقالت	املادة	ال�صابعة:	)تكون	احلقوق	التي	يحميها	هذا	النظام	يف	الأ�صل	ملكًا	للموؤلف	اأو	
املوؤلفني	الذين	ابتكـــروا	امل�صنف(	ويف	نف�س	املادة:	)للموؤلف	احلق	يف	ن�صبة	م�صنفه	اإىل	
نف�صه	ودفع	اأي	اعتداء	على	حقه	فيه(.	ون�صت	املادة	)28(	يف	باب	العقوبات	بهذا	الن�س	
)يعاقب	املعتدي	على	حق	املوؤلف	بغرامة	ل	تتجاوز	ع�صرة	اآلف	ريـال،	اأو	باإغالق	املوؤ�ص�صة	
اأو	املطبعـــة	التي	ا�صرتكـــت	يف	العتداء	على	حق	املوؤلف	ملدة	ل	تتجـــاوز	خم�صة	ع�صر	يومًا	
اأو	بهمـــا	معـــًا،	بالإ�صافة	اإىل	تعوي�س	�صاحب	احلق	عما	حلقـــه	من	�صرر(.	ولي�س	)نظام	
حمايـــة	حقوق	املوؤلف(	يف	ال�صعودية	بدعًا	يف	هذا	املجال،	فقد	ُعرفت	بع�س	هذه	احلقوق	
يف	احل�صـــارات	القدميـــة،	كاليونانية	والرومانيـــة)2(.	ويف	ظل	احل�صـــارة	الإ�صالمية،	يف	

،	اعلـــم	اأن	الأ�صتاذ	حممد	بـــن	عبدالوهاب	اأبـــو	ملحة	قد	اعتـــدى	على	جهودي	 يـــا	اأ�صتـــاذ	حممد	بـــن	معربرِّ 	)1(
وحقوقي	العلمية	بال�صلوك	الذي	فعله	مع	كتابي	عندما	اأراد	اأن	يقدم	منه	ن�صخًا	اإىل	ولة	الأمر،	وقد	ف�صلت	
احلديـــث	عن	هذا	العتداء	يف	�صل�صلة	كتابنا:	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)الباحة،	وجنران،	وع�صري(	

)الريا�س:	مطابع	احلمي�صي،	1437هـ/2016م(،	)اجلزء	العا�صر(،	�س	401-417	)ابن	جري�س(.
حق	املوؤلف،	د.	نواف	كنعان،	�س15. 	)2(
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عهودها	املختلفة،	عرف	فقهاء	ال�صريعة	الإ�صالمية	الكثري	من	املفاهيم	املرتبطة	بامللكية	
الفكريـــة،	والإنتاج	الفكري،	وو�صعـــوا	الكثري	من	القواعد	وال�صوابـــط	التي	حتكم	امللكية	

الفكرية،	وتكفل	املحافظة	على	الإنتاج	الفكري	وحمايته)1(.
ومنـــذ	القـــرن	ال�صاد�س	ع�صـــر	امليالدي	بداأت	اخلطـــوات	التنظيميـــة	حلماية	حقوق	
املوؤلف	تاأخذ	طريقها	يف	التطبيق	املحلي،	ثم	تطورت	اإىل	اتفاقيات	دولية	عامة.	وقد	ن�س	
)قانـــون	حماية	حق	املوؤلف(	امل�صـــري،	يف	املادة	التا�صعة	بقوله:	)للموؤلف	وحده	احلق	يف	
اأن	ُين�صـــب	اإليه	م�صنفـــه،	ويف	اأن	يدفع	اأي	اعتداء	على	هذا	احلـــق(	)2(.	ويف	املادة	)45(	
مـــن	النظام	نف�صه:	)يجوز	للمحكمة	املطروح	اأمامها	اأ�صل	النزاع	بناء	على	طلب	املوؤلف،	
اأن	تاأمـــر	باإتـــالف	ن�صـــخ	اأو	�صور	امل�صنف،	الـــذي	ُن�صر	بوجه	غري	م�صـــروع(	)3(	ومثل	هذا	
يف	القانـــون	العراقي)4(.	وعلى	هذا	جرت	القوانـــني	والتفاقيات	الدولية	يف	حماية	حقوق	
املوؤلـــف.	والكتاب	مبثابـــة	البن	للموؤلف،	)فحـــق	املوؤلف	يف	ن�صبة	امل�صنـــف،	فكما	ين�صب	

البن	اإىل	الأب،	ين�صب	امل�صنف	اإىل	موؤلفه(	)5(.
وبنـــاء	على	مـــا	ورد	يف	اأنظمة	وقوانني	واتفاقيـــات	حماية	حقوق	املوؤلـــف،	فاإن	واقعة	
حـــذف	ا�صم	الدكتور	غيثـــان	بن	علي	بن	جري�س	املدون	على	غـــالف	كتابه:	)عبدال�هاب 
اأبــ� ملحــة...(	ثم	توزيع	الكتاب	على	ولة	الأمـــر	وامل�صوؤولني،	تعد	اعتداء	على	حق	املوؤلف	
من	ناحيتني،	هما:	)اأ(	حذف	ا�صم	املوؤلف.	)ب(	ترويج	ن�صخ	الكتاب.	ووردت	عقوبة	هذا	
العتداء	يف	املادة	)28(	من	)نظام	حماية	حقوق	املوؤلف(	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية.

ي-�سبيا وق�سيدة ابن برقا:
قـــال	املوؤلف	وهو	يتحدث	عن	اجلهود	احلربية	لل�صيخ	عبدالوهاب	اأبو	ملحة:	"قيادته	
احلملـــة	�صـــد	الإدري�صي	يف	املخالف	مبنطقة	جازان	�صنـــة	)1350هـ(،	ثم	احتد	مع	بقية	
املـــدد	ال�صعودي،	وقد	ا�صيب	يف	معركة	امل�صايا)6(،	ثم	قال	ممهدًا	لق�صيدة	علي	بن	برقا	
يف	دخـــول	�صبيا:	"مـــن	منظومة	))علي	بن	برقـــا((	يوم	�صم	�صبيـــا	)1350هـ(	بقيادة	
نظـــام	حماية	حقوق	املوؤلف	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	وفق	�صوابط	ال�صريعة	الإ�صالمية،	د.	حممد	عزت،	 	)1(

�س	13،	�س	299.
قانونا	حماية	حق	املوؤلف	والرقابة	على	امل�صنفات،	خاطر	لطفي،	�س	51. 	)2(

املرجع	نف�صه،	�س	125. 	)3(
حقوق	املوؤلف	املعنوية	يف	القانون	العراقي.	�صهيل	الفتالوي،	�س	85. 	)4(

خاطر	لطفي،	مرجع	�صابق،	�س	51. 	)5(
مع	الزمان،	�س	90. 	)6(
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ال�صيـــخ	عبدالوهـــاب	اأبو	ملحـــة	مل�صاركي	منطقةع�صـــري،	وقد	اأوردها	ال�صيـــخ	عبداهلل	بن	
معلـــوي،	حيـــث	كان	من	�صمن	الغـــزو)1(.	وقد	قاد	ال�صيخ	عبدالوهـــاب	اأبو	ملحة،	مع	عمر	
بـــن	عبدالعزيز	الع�صكر،	احلملة	الع�صكرية	من	ع�صري،	وقوامها	)3500(	مقاتل،	ودخلت	
مدينـــة	�صبيا،	دون	مقاومـــة	يف	)1351/7/26هـ(	)2(.	ثم	�صـــاق	املوؤلف	ق�صيدة	ال�صاعر	
)علـــي	بـــن	برقا(	)3(،	املن�صورة	اأي�صًا	يف	كتاب:	�صذا	الوفـــا	عن	علي	بن	برقا)4(،	من	جمع	

واعداد	الأ�صتاذ	علي	بن	ح�صن	اآل	�صعيب)5(.
ك – ال�سيخ عبدال�هاب اأب� ملحة:

اأفـــرد	املوؤلـــف	يف	ترجمة	والده	ب�صع	�صفحات	تخللتهـــا	�صفحات	كثرية	ا�صتملت	على	
الوثائـــق	وال�صـــور،	وا�صتغـــرق	كل	ذلـــك	ال�صفحـــات	)54-156(،	وقد	جـــاءت	الرتجمة	
خمت�صـــرة	اإىل	حـــد	بعيد،	مع	اإمكانية	التو�صـــع	فيها	بح�صب	مكانة	ال�صيـــخ،	ودوره	الكبري	
يف	املنطقـــة	اجلنوبية،	ول	يعفيه	العتـــذار	بوجود	كتاب: عبدال�هاب اأب� ملحة يف جن�بي 
البــالد ال�سع�ديــة،  مل�ؤلفــه الدكت�ر غيثان بن علــي بن جري�س؛	لأن	كتـــاب	)مع	الزمان(	
ي�صتقـــل	عن	غريه،	وهو	بهذا	ال�صتقالل	يحتاج	اإىل	ترجمة	وافية	لل�صيخ	ل	تقّل	عن	)30(	
�صفحـــة،	فهو	عميـــد	اأ�صرة	اآل	اأبي	ملحة.	كما	اأن	القارىء	لكتاب	)مع	الزمان(	قد	ل	يعلم	

�صيئا	عن	الكتاب	الآخر،	اأو	لي�س	يف	حوزته.

مع	الزمان،	�س	91. 	)1(
تاريخ	املخالف	ال�صليماين،	العقيلي،	جـ2،	�س	1014،	�صبيا،	حممد	حم�صن	م�صاري،	�س	29،	�س	49.	القول	 	)2(
املكتـــوب،	د.غيثان	جري�ـــس،	جـ6،	�س	64.	عبدالوهاب	اأبو	ملحة،	د.	غيثـــان	جري�س،	�س95،	وذكر	الدكتور	

غيثان	يف	كتابه	)عبدالوهاب...(	اأن	تاريخ	دخول	�صبيا	يف	)1350/2/26هـ(.
للمزيد	انظر،	حممد	اأبو	ملحة،	مع	الزمان،	�س	93-91. 	)3(

انظـــر	الكتـــاب	وفيه	ق�صيـــدة	طويلة،	وجند	ابـــن	معرب	يدون	الق�صيدتـــني	املن�صورتني	يف	كتابـــي	حممد	اأبو	 	)4(
ملحة،وعلـــى	ح�صن	ال�صعيب،	ويو�صح	الختالف	الذي	جرى	فيها،	وقـــد	حذفناهما	من	هذه	الدرا�صة	لطول	

�صفحاتها،	وهي	من�صورة	يف	الكتابني	الآنفي	ذكرهما	)ابن	جري�س(.
ويذكـــر	الأ�صتـــاذ	ابن	معرب	بع�ـــس	التف�صيالت	التـــي	وردت	يف	ق�صيدة	علي	بن	برقـــا،	واملن�صورة	يف	كتابي:	 	)5(
حممد	اأبو	ملحة،	وعلي	اآل	�صعيب،	وي�صتغرب	ملاذا	اأغفل	الأ�صتاذ	اأبو	ملحة	بع�س	الأبيات	والروايات	املذكورة	
يف	كتـــاب	)�صـــذا	الوفا...(	ودون	اأبياتًا	اأخرى،	وي�صري	يف	اأ�صل	هـــذه	الدرا�صة	التي	نحن	ب�صدد	ن�صر	اأجزاء	
منهـــا،	يف	هـــذا	الق�صـــم	قائاًل:	اأوردت	ق�صيـــدة	ال�صاعر	علي	بن	برقـــا	كما	جاءت	يف	كتـــاب	)مع	الزمان(،	
ويف	كتـــاب	)�صـــذا	الوفا	عـــن	علي	بن	برقـــا(	للمقارنة	بني	الروايتـــني...	ول	اأدري	مل	اأغفـــل	الأ�صتاذ	حممد	
بـــن	عبدالوهاب	اأبـــو	ملحة	الرواية	الواردة	يف	كتاب	)�صذا	الوفا...(	واملهـــم	اأن	يف	الروايتني	اختالفا،	ففي	
اإحداهما	بع�س	املحاريف	)الأبيات(	التي	ل	توجد	يف	الأخرى،	وكذلك	العك�س	)ابن	معرب(.	وناأمل	اأن	نرى	
باحثـــًا	جـــادًا	يدر�س	ق�صائد	ال�صاعر	علـــي	بن	برقا	املن�صورة	وغـــري	املن�صورة،	ويو�صح	مـــا	فيها	من	ال�صور	

التاريخية	واحل�صارية	عن	منطقة	ع�صري	خالل	القرن	)14هـ/20م(،	)ابن	جري�س(.
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ل-الأخطاء الطباعية والإمالئية:

يحفل	الكتاب	بالكثري	من	اأخطاء	الطبع	والإمالء،	ومبا	اأن	الكتاب	قد	�صدر	ب�صورته	
هذه،	فال	اأقل	من	مراعاة	ذلك	عند	اإعادة	الطبع.

من	ذلك:	)1(	بالتعري�س	)�س	10،	�س17(	و�صوابها:	بالتعر�س.	)2(	حمم	ددماك،	
)�ـــس	181،	�س4(،	و�صوابها:	حممد	دمـــاك.	)3(	العجايب	)�س	182،�س1(،	و�صوابها:	
العجائـــب.	)4(	ومل،)�ـــس	182،	�ـــس14(،	و�صوابها:	ول.	)5(	با	نعمـــان،	)�س192،	�س	
18(،	و�صوابها:	بن	نعمان.	)6(	الغري	موؤهل،	�س	202،	�س16،	و�صوابها:	غري	املوؤهل.

5-اخلامتة:
ل	اأخفـــي	�صعوري	مبـــا	ح�صلت	عليه	من	متعة	لذيذة،	واأنا	اأقـــرا	كتاب)مع	الزمان(،	
فقـــد	عـــاد	بنا	اإىل	زمن	جميل،	راأيناه	فيما	كتبه،	ومـــا	عر�صه	من	مئات	الوثائق،	وال�صور	
الفوتوغرافية،	والر�صائل،	والق�صا�صات	ال�صحفية.	ول	ينق�س	من	مكانة	هذا	الكتاب	ما	
م�صى	مـــن	مالحظات،	ف�صيبقى	�صورة	حية	لذلك	الزمـــن،	والكتاب	معني	زاخر	للباحث	
عـــن	ال�صـــورة	اأو	الوثيقة،	اإذ	يجدها	يف	مكان	واحد،	ل	يكلفه	عناء	البحث	عن	مبتغاه.	ول	
تكون	حياة	الأعمال	الكتابية	اإل	بقراءتها	قراءة	فاح�صة	ناقدة،	واإل	ا�صبحت	ن�صيًا	من�صيا	
يف	رفـــوف	املكتبـــات،	والنقد	يزيد	من	قيمة	الكتاب،	وقد	اأجريت	قلمي	مبا	يفر�صه	واجب	
املنا�صحة،	ولي�س	مبا	متليه	الرغبة	يف	املناكفة،	فاإن	اأخذ	مبا	ورد	يف	املالحظات	ال�صابقة	
حـــني	يزمع	على	اإعادة	طبـــع	الكتاب،	فهذا	ما	اأبتغيه،	واإن	اأعر�س	عنها	فح�صبي	من	ذلك	
متعة	القراءة	الأوىل،	التي	دفعتني	اإىل	القراءة	الثانية	حني	�صجلت	مالحظاتي	النقدية.	
ولـــن	اأ�صع	القلم	حتـــى	اأقول	ما	يجول	يف	نف�صي	جتاه	اأ�صرةاآل	اأبي	ملحة،	وما	ميلكونه	
مـــن	وثائق	و�صور	ونحو	ذلـــك.	واإذا	كان	الأ�صتاذ	حممد	بن	عبدالوهاب	اأبو	ملحة	قد	ن�صر	
عددًا	كبريًا	من	الوثائق،	وهو	ما	ُي�صكر	عليه،	فاإنني	اأعتقد	اأن	لديه	ولدى	اأ�صرته	الكثري	من	
هـــذا	الرتاث،	الذي	يحتاج	اإىل	جمع	وترتيب،	ولذلك	اأرى	اأن	يجمعوا	)الوثائق،	وال�صور،	
والر�صائـــل(	املوجـــودة	عند	كل	واحد	منهم،	ثم	يجعلونهـــا	يف	ثالثة	اأعمال،	كمايلي:	)1(	
الوثائـــق:	ويتـــم	ترتيبهـــا	زمنيًا،	وترقيمهـــا،	مع	تدوين	خال�صـــة	لكل	وثيقة.	فـــاإذا	اأرادوا	
اإ�صدارهـــا	يف	كتـــاب	مطبـــوع	فهذا	اأف�صل،	اأو	تكـــون	يف	جملدات	يتم	حفظهـــا،	وا�صتفادة	
الباحثـــني	منهـــا.	)2(	ال�صور	الفوتوغرافيـــة:	ويكون	حالها	كحـــال	الوثائق،	مع	زيادة	يف	
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�صـــرح	ال�صور.	)3(	الر�صائل:	وتكون	مثل	الوثائـــق	يف	الرتتيب	الزمني،	والرتقيم.	وبهذا	

يتم	حفظ	الرتاث،	وعدم	تركه	مبددًا	يف	عدة	موا�صع.
ويتعلـــق	بهـــذا	اجلانب	املكان	الذي	حتفظ	فيه	هذه	الأعمـــال،	بحيث	ُي�صبح	مق�صدًا	
للمهتمني	والباحثني.	ويتمثل	املكان	املنا�صب	يف	مبنى	�صغري	يف	عرق	اآل	اأبي	ملحة،	ويطلق	
عليـــه	اأي	ا�صم	منا�صـــب	مثل:	)مركز	عبدالوهـــاب	اأبو	ملحة(	ويكون	مقـــرًا	دائمًا	لبع�س	
لقـــاءات	الأ�صرة،	اأو	بع�ـــس	الزوار	الذن	�صيفدون	اإليه	لال�صتطـــالع،	اأو	البحث	يف	الوثائق	
وال�صـــور،	مـــع	اإمكانية	وجود	بع�ـــس	القطـــع	الأدوات	الأثرية	املتعلقة	بـــرتاث	املنطقة،	اأو	
ببع�ـــس	اأ�صرة	اآل	اأبي	ملحة،	وتكـــون	كاملتحف.	واآمل	اأن	يكون	ذلك	يف	ظل	)وثيقة	العرق(	

ومتممًا	لأهدافها،	واهلل	ويل	التوفيق.
6-امل�سادر واملراجع:

1	 تاريخ	ع�صري	يف	املا�صي	واحلا�صر،	ها�صم	بن	�صعيد	النعمي،	ط2:	1419هـ،	الريا�س،	.
الأمانة	العامة	لالحتفال	مبرور	مئة	عام	على	تاأ�ص�س	اململكة.

2	 تاريـــخ	املخالف	ال�صليماين.	حممـــد	بن	اأحمد	العقيلي.	راجعـــه	وا�صرف	على	طبعه:	.
حمد	اجلا�صر.	ط2:	1402هـ،	الريا�س،	دار	اليمامة	للبحث	والرتجمة	والن�صر.	

3	 تاريخ	اليمـــن	الفكري	يف	الع�صر	العبا�صي.	اأحمد	بن	حممد	ال�صامي.	ط1:	1407هـ،	.
بريوت،	دار	النفائ�س.

4	 حـــق	املوؤلـــف:	النماذج	املعا�صرة	حلـــق	املوؤلف	وو�صائل	حمايته.	د.نـــواف	كنعان.	ط:	.
1987م،	الريا�س.

5	 حقـــوق	املوؤلف	املعنوية	يف	القانون	العراقـــي:	درا�صة	مقارنة.	�صهيل	ح�صني	الفتالوي.	.
ط:	1978م،	بغداد،	وزارة	الثقافة	والفنون.

6	 ديـــوان	ابن	�صهل	الأندل�صي.	اإبراهيم	بن	�صهل	الأندل�صي،	)ت	نحو	659هـ(.	قدم	له:	.
د.	اإح�صان	عبا�س.ط:	د.ت.	بريوت،دار	�صادر.

7	 �صـــذا	الوفـــا	عن	علي	بن	برقا:	حياتـــه	و�صعره	وطرف	من	اأخبـــاره.	علي	بن	ح�صن	اآل	.
�صعيب.	ط1:	1418ه،	اأبها،	مطابع	اجلنوب.

8	 �صبيا.	حممد	حم�صن	حممد	م�صاري.	ط:	1412هـ،	الريا�س،	الرئا�صة	العامة	لرعاية	ال�صباب..
9	 عبدالوهاب	اأبو	ملحة	يف	جنوبي	البالد	ال�صعودية	)1340-1374هـ/	1921-1954م(	)درا�صة	.

تاريخية	وثائقية(.	د.	غيثان	بن	علي	بن	جري�س.	ط2:	1435هـ،	الريا�س،	مطابع	احلمي�صي.
العـــرب	يف	الأندل�ـــس	واملو�صحـــات.	فكتـــور	ملحـــم	الب�صتـــاين.	ط1:	1950م،	جونيه	.	10

)لبنان(،	مطبعة	املر�صلني	اللبنانيني.
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قانونـــا	حماية	حق	املوؤلف	والرقابة	على	امل�صنفـــات	)معلقًا	عليهما	بال�صرح	والتعليق	.	11

والتطبيقـــات	العمليـــة	واأحكام	حمكمة	النق�ـــس	واآراء	الفقهاء،	وملحـــق	بالت�صريعات	
املكملة	لها(.	خاطر	لطفي.	ط1:	1988م،	القاهرة،	مطابع	دار	املعارف.

القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب.	د.	غيثان	بن	علي	جري�س.	ط1:	1435هـ،	الريا�س،	.	12
مطابع	احلمي�صي،	)الأجزاء	ال�صاد�س،	وال�صابع(.

جازان)املخـــالف	.	13 مقاطعـــة	 ال�صعوديـــة:	 العربيـــة	 البـــالد	 يف	 اجلغـــرايف	 املعجـــم	
ال�صليمـــاين(.	حممد	بن	اأحمد	العقيلـــي.	ط:	1389هـ،	الريا�س،	دار	اليمامة	للبحث	

والرتجمة	والن�صر.
املعجـــم	الو�صيط.	جممع	اللغـــة	العربية	بالقاهرة.	اإ�صـــراف:	عبدال�صالم	هارن.	ط:	.	14

د.ت،	بريوت،	دار	اإحياء	الرتاث	العربي.	
املو�صحـــات	العراقيـــة	منـــذ	ن�صاأتها	اإىل	نهاية	القـــرن	التا�صع	ع�صـــر.	د.	ر�صا	حم�صن	.	15

القري�صي.	ط:	1981م،	بغداد،	وزارة	الثقافة	والإعالم.
نظـــام	حمايـــة	حقوق	املوؤلـــف	يف	اململكـــة	العربية	ال�صعوديـــة	وفق	�صوابـــط	ال�صريعة	.	16

الإ�صالمـــي.	د.	حممـــد	فريد	حممود	عـــزت.	ط:	1413هـ،	الريا�ـــس،	جامعة	الإمام	
حممد	بن	�صعود	الإ�صالمية،	اإدارة	الثقافة	والن�صر.

نظام	املطبوعـــات	والن�صر.	وزارة	املالية	والقت�صاد	الوطني.	ط:	1402هـ،	الريا�س،	.	17
مطابع	احلكومة.

نظام	املطبوعات	والن�صر	)1421هـ(،	اململكة	العربية	ال�صعودية..	18
خام�سًا: راء ووجهات نظر:

ل	ندعـــي	الكمـــال	يف	هذه	املو�صوعات	املن�صورة	يف	هذا	الق�صـــم،	لكننا	متاأكدون	اأنها	
جديـــدة	يف	بابها،	وتطرح	بع�س	التو�صيحـــات،	والتف�صيـــالت،	والت�صويبات	على	جونب	
تاريخيـــة	وح�صاريـــة	حديثـــة	يف	منطقـــة	ع�صري	ب�صـــكل	خا�ـــس،	وجنوب	اململكـــة	العربية	
ال�صعودية	ب�صكل	عام.	ورمبا	يقول	قائل	اأن	هذه	الذكريات	وامل�صاهد	والقراءات	ل	تعطينا	
�صـــورة	وا�صحـــة	وكاملـــة	عن	مـــا	مت	عر�صه	ون�صـــره،	وهذه	وجهـــة	نظر	نحرتمهـــا،	لكننا	
نقـــول	اأن	الكثري	مـــن	اجلوانب	التي	اأ�صرنا	اإليها	ون�صرناها	قد	تفتـــح	اأبوابًا	واآفاقًا	جديدة	
لبع�ـــس	الباحثني	وبخا�صة	طالبات	وطالب	الدرا�صـــات	العليا.	فمثاًل	الإ�صارة	اإىل	اأو�صاع	
املوا�صـــالت	والطـــرق	يف	عمـــوم	اململكة	العربيـــة	ال�صعودية	اأو	يف	جنوبهـــا	خالل	الن�صف	
الثاين	من	القرن	)14هـ/20م(،	فهذا	مو�صوع	كبري	وي�صتحق	اأن	يدر�س	يف	ع�صرات	الكتب	
والبحـــوث	العلمية.	واذكر	من	خالل	م�صاهداتـــي	وجتربتي	عن	طرق	اجلنوب	بني	الباحة	
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واأبهـــا،	واأبها	وجازان،	واأبها	وال�صاحل	من	مكـــة	املكرمة	اإىل	تهامة	ع�صري،	واأبها	وجنران	
خـــالل	الثمانينيات	والت�صعينيات	من	القرن	)14هـ/20م(،	كيف	كانت	وعرة	و�صعبة	جدًا،	
ول	ي�صلكهـــا	اإل	الـــدواب	اأو	ال�صيارات	ذات	الدفع	الرباعي،	وجـــاءت	التنمية	والتطوير	الذي	
مـــرت	به	هذه	البالد	منذ	عام	)1380-1440هــــ	/	1960-2019م(،	وما	جرى	على	قطاع	
املوا�صالت	والطرق	الربية	من	تقدم	وتطوير،	فهذا	املو�صوع	احل�صاري	مهم	جدًا،	وي�صتحق	
البحث	والدرا�صة	يف	كتب	ور�صائل	علمية	عديدة،	وق�س	على	هذا	املثال	ميادين	اأخرى	عديدة	

)اإدارية،	واجتماعية،	واقت�صادية،	وتعليمية	وثقافية،	و�صياحية،	وغريها(	)1(.
اأمـــا	قراءة	بع�س	الكتب	التي	�صدرت	عـــن	اأعالم	من	منطقة	ع�صري،	ثم	اأجرى	بع�س	
ال�صافات	والت�صويبـــات	والتو�صيحات	على	املادة	املن�صورة	يف	هذه	الكتب،	فتلك	ظاهرة	

جيدة،	وتعك�س	بع�س	اجلوانب	الإيجابية	مثل:
1	 �صـــورة	من	�صـــور	احلراك	العلمـــي	والثقايف،	عندمـــا	ت�صدر	بع�س	الكتـــب	مطبوعة	.

ومن�صـــورة،	ثم	يتلقفها	باحثون	واأ�صاتذة	متخ�ص�صـــون	فيدر�صون	موادها،	وي�صوبون	
اأخطاءها،	وي�صتكملون	ناق�صها،	وينوهون	اإىل	جوانب	ال�صعف	والقوة	فيها.

2	 ن�صــــر	مثل	هــــذه	الكتــــب	العلميــــة	اأو	الثقافيــــة،	واحتوائهــــا	على	م�صــــادر	اأوليــــة	كال�صور	.
الفوتوغرافية،	والوثائق	التاريخية	تعد	اإيجابية	للباحثني	اأنف�صهم،	وللقراء	من	كل	�صرائح	

املجتمع	اأن	يطلعوا	على	�صيء	من	تاريخ	الأوائل	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية.
3	 مـــا	جرى	من	تاأليـــف	كتب،	ثم	درا�صتهـــا	ونقدها	بعد	خروجها	قـــد	يبث	احلما�س	يف	.

قلـــوب	اآخرين	من	فئات	الباحثـــني	واأ�صاتذة	اجلامعات	فيحذون	حـــذو	هوؤلء	النخب	
التي	األفت،	وطبعت،	ون�صرت،	ثم	نقدت	و�صوبت	ما	مت	طباعته	ون�صره.

4	 نحـــن	اأبنـــاء	جنوب	اململكـــة	العربية	ال�صعودية	نعلـــم	اأن	بالدنـــا	ذات	عراقة	تاريخية	.
وح�صارية	منذ	ع�صور	ما	قبل	الإ�صالم	وخالل	الع�صور	الإ�صالمية	املختلفة،	والق�صور	
فينـــا	نحن	اإذا	مل	ن�صع	اإىل	جمع	تراث	وتاريـــخ	وثقافة	هذه	البالد،	وهذا	يف	اعتقادي	
من	الواجبات	الرئي�صية	التي	يجب	اأن	ي�صت�صعر	بها	كل	باحث	وا�صتاذ	جامعي	قادر	على	

الإ�صهام	يف	خدمة	دينه	وبالده	واأهله)2(	)واهلل	من	وراء	الق�صد(.

هـــذا	مـــا	عرفته	ومل�صته	منـــذ	نهاية	ال�صبعينيات	يف	القـــرن	)14هـ/20م(	حتى	وقتنـــا	احلا�صر.	ومن	خالل	 	)1(
رحالتـــي	وجولتـــي	يف	عمـــوم	املنطقة	اجلنوبيـــة	ال�صعودية	اأدركت	كيـــف	كانت	حياة	النا�ـــس	قا�صية،	وكيف	
.	الرحالت	 تطـــورت	البـــالد	يف	�صتى	املياديـــن	احل�صارية	والتنمويـــة.	للمزيد	انظر:	حممد	بن	اأحمـــد	معربرِّ
والرحالـــة	يف	اجلنوب	ال�صعودي	يف	موؤلفـــات	غيثان	بن	جري�س	)ق	2-15هـ	/	ق8-21م(	)الريا�س:	مطابع	

احلمي�صي،	1440هـ/2018م(،	)جزءان(	)1104(	�صفحة.
هذا	النداء	اأكرره	دائمًا	يف	حما�صراتي	وكتبي	ودرا�صاتي	واأقوايل،	واأرجو	اأن	يجد	من	ي�صغي	اإليه	ويعمل	به	 	)2(
وبخا�صة	القادرين	على	ال�صهام	يف	خدمة	الأر�س	وال�صكان	يف	كل	مكان	من	هذه	البالد	العربية	العريقة.
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469الق�سم الأول: تاريخ جنران القت�سادي خالل القرن الهجري الأول)ال�سابع امليالدي( 
نن�صـــر	يف	هـــذا	املجلد	رقم	)15(	مـــن	مو�صوعة	:	القــ�ل املكت�ب يف تاريــخ اجلن�ب، 
خم�صـــة	اأق�صام	غـــري	املقدمة،	واخلامتة،	ومالحق	الكتاب	.	والق�صمـــان	الأولن	عن	تاريخ	
وح�صـــارة	جنـــران	.	فـــالأول	:	تاريخ	جنـــران	القت�صادي	خـــالل	القرن	الهجـــري	الأول	
)ال�صابـــع	امليالدي	(،	وهـــو	درا�صة	علمية	ر�صينة	وموثقة	عن	جانب	من	جوانب	احل�صارة	

الإ�صالمية	يف	جنران	يف	بداية	ع�صر	الإ�صالم		
اأما	الق�صم	الثاين:	فهو	ذكر	بالد	جنران	عرب	ع�صور	التاريخ	الإ�صالمي)ق2ـق15هـ/

ق8	ـ21م(	يف	عيون	اأو	قراءات	بع�س	اجلغرافيني	والرحالني	واملوؤرخني	.	
اأما	الأق�صام	الثالثة	الأخرى	فهي	بحوث	لغوية	وتاريخية	وتعليمية	وتربوية،	و�صري	ذاتية	
يف	حميط	جنـــوب	البالد	العربية	ال�صعودية،	وقد	حظيت	منطقـــة	ع�صري	بالن�صيب	الأوفر	
مـــن	املادة	العلمية	املن�صورة	يف	هـــذه	الأبواب	الثالثة	.	ولندعي	ا�صتيفاء	كل	ما	جرى	بحثه	
ودرا�صتـــه	يف	هذه	املحاور	امل�صطرة	على	�صفحات	الكتـــاب،	لكنني	اأجزم	باأنها	مو�صوعات	
جديـــدة	يف	مادتهـــا،	وقد	تفتح	اآفاقًا	لطـــالب	البحث	العلمي	لي�صتكملوا	مـــا	مل	ندر�صه،	اأو	
ي�صححوا	ما	اأخطاأنا	فيه،	كما	اأنها	قد	تنري	الطريق	ملن	يرغب	يف	درا�صة	مو�صوع	اأو	ناحية	
يف	اأي	منطقة	من	مناطق	اململكة	العربية	ال�صعودية	.	ومن درا�سة هذه العنا�سر املن�س�رة يف 
هذا ال�سفر، خرجنا بالعديد من النتائج والت��سيات التي نذكر اأهمها يف النقاط الآتية :

1	 �صطرت	يف	نهاية	كل	ق�صم	بع�س	الروؤى،	اأو	النتائج،	اأو	التو�صيات،	واآمل	من	كل	قارئ	اأو	باحث	.
اأن	يطلع	عليها	يف	مكانها	لعله	يخرج	منها	بفائدة	تنري	له	دربه	يف	ميدان	البحث	العلمي	.

2	 اإذا	كنـــت	خ�ص�صـــت	الق�صمني	الأولني	عن	جنـــران،	فذلك	ل	ميثـــل	اإل	ن�صبة	�صئيلة	.
عـــن	اأهمية	هذه	الأوطان،	والواجب	على	املوؤرخـــني	والآثاريني	وغريهم	من	الباحثني	
اجلاديـــن	اأن	يخدموا	هذه	البالد	اجلديرة	بالدرا�صة	والتوثيق)1(.	اأقول	هذه	النتيجة	
اأوالتو�صيـــة	بعـــد	اأن	زرت	منطقة	جنران	مـــرات	عديدة،	ووقفت	علـــى	بع�س	معاملها	
اجلغرافية	والآثارية،	وقراأت	عنها	يف	الكثري	من	املخطوطات،	اأو	امل�صادر،	والوثائق،	

واملراجع،	وهي	بحق	ميدان	جيد	لطالب	العلم	والبحوث	العلمية	اجلادة	.	
3	 وثقت	بع�س	ال�صطالحات	واملفردات	اللغوية	.	والأدبية	يف	الق�صم	الثالث	من	الكتاب.	.

ومـــا	مت	اإدراجه	مناذج	حمدودة	من	امليـــدان	اللغوي	الف�صيح	الذي	عرفته	بالد	تهامة	
وال�صراة،	وذلك	يوؤكد	على	الراء	الأدبي	واللغوي	الذي	عا�صته	هذه	املنطقة	ومازالت	
منـــذ	ع�صور	مـــا	قبل	الإ�صـــالم	اإىل	وقتنا	احلا�صـــر.	واآمل	اأن	نرى	موؤرخـــني،	واأدباء	
ولغويني	يعكفـــون	على	درا�صة	تراث	هذه	البالد	اللغوي،	ومن	يفعل	ذلك	ف�صوف	يقف	

على	ر�صيد	معريف	ي�صدر	يف	ع�صرات	املجلدات	.

	كما	اأنني	در�صت	ون�صرت	من	قبل	عدد	من	البحوث	العلمية	عن	منطقة	جنران	خالل	الع�صور	الإ�صالمية	املبكرة،	 	)1(
الو�صيطة،	واحلديثة،	واملعا�صرة	.	ومازلت	اأقول	اأنها	ديار	ت�صتحق	منا	جهودًا	علمية	وبحثية	اأكرب	واأعمق	.
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4	 الق�صــــم	الرابع	يف	الكتاب	يذكر	�صذرات	قليلة	عن	تاريــــخ	التعليم	العام	والعايل	يف	جنوب	.

اململكــــة	العربيــــة	ال�صعوديــــة	)1(،	وقــــد	ا�صتقيــــت	معلومات	هــــذا	الق�صم	من	�صهــــود	عيان	
عا�صــــروا	التعليم	يف	هذا	اجلنوب	العربي	ال�صعودي	منذ	ثمانينيات	القرن	)14هـ/20م(	
حتى	وقتنا	احلا�صر،	فدونوا	لنا	�صيئًا	ي�صريًا	مما	عا�صروه،	وعرفوه،	و�صاهدوه	.	واآمل	اأن	
نــــرى	موؤرخني	وباحثني	جمتهدين	يوؤرخون	للتعليم	العام	والعايل	يف	مناطق	جنوب	اململكة	
العربية	ال�صعودية	منذ	عام	)1350هـ/1931م(	حتى	وقتنا	احلا�صر.	وهذا	املجال	جدير	
بالهتمــــام	والتوثيق	.	كما	اأنه	يجــــب	على	املعلمني	واملربني	واأ�صاتــــذة	اجلامعة	الأوائل	اأن	
يدونوا	مذكراتهم	ويخت�صون	جمال	الرتبية	والتعليم	بالن�صيب	الأكرب	يف	مدوناتهم	)2(	.

5	 الق�صم	اخلام�س	ا�صتعرا�س	بع�س	الكتب	التاريخية	التي	ترجمت	لبع�س	اأعالم	منطقة	.
ع�صري	يف	القـــرون	)13-15هـ/ق19-21م(	.	واجليد	يف	هذه	الكتب	اأنها	ت�صتمل	على	
وثائـــق	و�صور	فوتوغرافية	ومـــواد	علمية	توؤرخ	لبع�س	اجلوانـــب	التاريخية	يف	املنطقة	
الع�صريية	.	و�صمن	هذا	الق�صم	معلومات	حمدودة	عن	الطرق	واملوا�صالت	يف	اجلنوب	
ال�صعودي	خالل	العقود	الأخرية	مـــن	القرن	)14هـ/20م(،	واإن	كانت	املادة	املن�صورة	
ق�صرية	وغري	وافية،	فهي	قيمة	جدًا	لأنها	مدونة	من	رجل	عمل	يف	النقل	واملوا�صالت	
يف	تهامـــة	وال�صـــراة	منذ	ثمانينيات	القرن	الهجري	املا�صـــي،	فقد	ر�صد	لنا	�صيئًا	مما	
عا�صـــره	و�صاهده	وا�صرتك	يف	اأحداثـــه)3(	.	وتاريخ	الطرق	واملوا�صالت	يف	عموم	بالد	
تهامـــة	وال�صـــراة	منذ	بداية	القـــرن	)14هــــ/20م(	اإىل	وقتنا	احلا�صـــر	جمال	كبري	
ووا�صـــع،	وي�صتحـــق	الدرا�صة	والتوثيق	.	واحل�صول	على	املـــادة	التي	تخدم	هذا	الباب	
مازالـــت	�صهلة	ومي�صورة	لوفـــرة	الوثائق،	وال�صواهد،	والآثـــار،	والرواة	الذين	ينريون	
هذا	الباب،	ويطلعوننا	على	�صور	ح�صارية	مهمة	لهذه	البالد	العربية	اجلنوبية	)4(	.

	كان	يل	حمـــاولت	حمـــدودة	يف	درا�صـــة	احلياة	العلميـــة	والتعليمية	يف	منطقة	ع�صري	ومـــا	جاورها،	وات�صح	 	)1(
يل	اأن	بـــالد	تهامـــة	وال�صـــراة	مل	تخدم	جيدًا	يف	هذا	البـــاب	خالل	ع�صور	الإ�صالم	املختلفـــة،	واآمل	اأن	نرى	

اجلامعات	املحلية	يف	جنوب	البالد	ال�صعودية	تهتم	بهذا	اجلانب	جمعًا	وتوثيقًا	ودرا�صة	.	
	لقـــد	ات�صلت	بالكثري	من	املعلمني	واأ�صاتذة	اجلامعـــات	يف	جنوب	اململكة	العربية	ال�صعودية،	وطلبت	منهم	تدوين	 	)2(
مذكراتهم	عن	التعليم	منذ	�صتينيات	القرن	)14هـ/20م(	اإىل	نهاية	العقد	الثاين	من	هذا	القرن	)15هـ/20م(،	
لكـــن	معظمهـــم	كانوا	غري	متعاونني،	وكثري	منهم	يرى	اأنه	ل	فائدة	من	هـــذا	املطلب،	ومازلت	اأقول	يجب	على	كل	

معلم	اأو	اأ�صتاذ	جامعي	قدمي	اأن	يدون	مذكراته	وير�صد	حياة	التعليم	التي	عا�صرها	وعرفها	.	
	اأنـــادي	يف	طالباتي	وطالبي	يف	برامج	الدرا�صات	العليـــا،	وكذلك	اأرباب	القلم	واملعارف	املتنوعة،	واملعلمني	 	)3(
الأوائـــل	الذين	عا�صروا	العقـــود	الأخرية	من	القرن	)14هـ/20م(	فاأقول	لهـــم	عليكم	بالتدوين	ملاعرفتموه	
و�صاهدمتـــوه	من	حراك	اجتماعي	وثقـــايف	علمي،	واقت�صادي،	وح�صاري	يف	قراكـــم	اأو	بالدكم	التي	ع�صتم	

فيها،	واإن	فعلتم	ذلك	ب�صدق	واإخال�س	واأمانة،	فاإنكم	حتفظون	�صيئًا	من	تاريخكم	وح�صارتكم	.
	اإن	جنـــوب	اململكـــة	العربية	ال�صعودية	)	تهامة	وال�صـــراة	(	ت�صتحق	منا	معا�صر	املوؤرخـــني	والباحثني	جهودًا	 	)4(
كبرية	ومتوا�صلة	حلفظ	تاريخ،	وتراث،	وح�صارة،	واآثار،	وثقافة	هذه	الأوطان	العريقة	يف	تاريخها،	واملميزة	

يف	موقعها،	والغنية	يف	مواردها	الطبيعية،	واملكتظة	بكثافتها	ب�صكانها	.			
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الق�سم ال�سابع  

مالحق الكتاب العامة  
ال�سفحةامل��س�عم

473ال�ثائق اأوًل :
590�سرية ذاتية خمت�سرة ثانيًا:
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اأول:

ال�ثائـــــق
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ملح��ق رقم )1(:	يف	يـــوم	اخلمي�س	)1418/2/7هــــ	املوافق	12/يونيـــو/1997م(	نادي	اأبها	
الأدبـــي	يكـــرم	الدكتور/	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	بعد	ترقيته	اإىل	درجة	اأ�صتاذ	يف	جامعة	امللك	

�صعود-	فرع	اأبها.	جريدة	الوطن	عدد	)10580(،	�س	12
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ملحق رقم )2(:	يف	�صهر	�صوال	عام	)1427هـ(	اأجرت	اآفاق	جامعة	امللك	خالد	مقابلة	ثقافية	
مـــع	اأ�صتاذ	كر�صي	امللك	خالد	للبحث	العلمـــي،	الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س.		انظر	عدد	

جريدة	اآفاق	)43(،	�س12
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تابع : ملحق رقم )2(:	
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تابع : ملحق رقم )2(:	



479الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )2(:	
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ملح��ق رقم )3(:	يف	يـــوم	الأربعاء	)1427/11/1هـ	املوافـــق	22/نوفمرب/2006م(،	ن�صر	يف	
ملحـــق	الأربعـــاء	بجريدة	املدينة	ال�صعودية،	حوار	مع	الأ�صتـــاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س	حول	
الأندية	الأدبية	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية	وما	تقوم	به	من	اأن�صطة	ثقافية	واأدبية.	انظر	ملحق	

اجلريدة،	�س6.



481الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )3(:	
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تابع : ملحق رقم )3(:	



483الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )4(:	يف	�صهر	ربيع	الآخر	)1428هـ(	ن�صرت	اآفـــاق	جامعة	امللك	خالد	ملخ�صات	
اأبحـــاث	اللقاء	العلمـــي	الأول	لتاريخ	امللك	خالد	الذي	عقده	كر�صـــي	امللك	خالد	للبحث	العلمي.	

انظر	عدد	جريدة	اآفاق	)47(،	�س9.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 484

ملح��ق رق��م )5(:	ففي	يـــوم	ال�صبـــت	)2/جمـــادى	الأوىل/	1428هـ(	ن�صرت	جريـــدة	�صم�س	
ال�صعوديـــة	مقابلة	�صحفيـــة	مع	الأ�صتاذ	الدكتور/غيثان	بن	جري�س	حـــول	ق�صايا	علمية	وثقافية	

وفكرية	عديدة.	انظر	عدد	اجلريدة	)493(،	�س17.



485الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )5(:	
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تابع : ملحق رقم )5(:	



487الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م )6(:	يف	يوم	الأحـــد	)8/جمـــادى	الأوىل/1430هـ	املوافـــق	30/مايو/2009م(	
ن�صـــرت	جريدة	الوطن	ال�صعوديـــة	مقاًل	لالأ�صتاذ	اأحمد	فتحي	عامر	وفيـــه	اإ�صارات	اإىل	مقابلته	
مع	الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س،	واأبدى	رغبته	يف	التعاون	معه	يف	ميدان	البحث	العلمي.	

انظر	عدد	اجلريدة	رقم	)3138(،	�س	40  
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ملح��ق رقم )7(:	يف	يـــوم	الأحـــد	)9/رم�صان/1430هـ	املوافق	3/اأغ�صط�ـــس	2009م(	ن�صر	
الأ�صتـــاذ	حممد	بن	عبداهلل	بـــن	حمّيد	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية	عن	الأ�صتاذ	الدكتور/	
غيثـــان	بن	جري�س	وبع�س	موؤلفاته	اجلديدة،	مثل	كتاب:	الوجـــود	الإ�صالمي	يف	اأرخبيبل	املاليو	

وغريه.	ينظر	عدد	اجلرية	)3257(	�س10.



489الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )8(:يف	يوم	اخلمي�س	)5/�صوال/1430هـ/	املوافق	24/�صبتمرب	/2009م(	ن�صرت	
جريدة	الريا�س	ال�صعودية	حوارًا	مع	الأ�صتاذ	الدكتور/غيثان	بن	جري�س	مبنا�صبة	اليوم	الوطني	

يف	اململكة	العربية	ال�صعودية.	ينظر	عدد	اجلريدة)15067(،	�صنة	)46(،	�س	12.
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تابع : ملحق رقم )8(:	



491الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )8(:	
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ملحق رقم )9(:	يف	يوم	الأحد	)2/�صفر/1431هـ	املوافق	17/يناير	2010م(	ن�صر	الأ�صتاذ/
حممـــد	بن	عبـــداهلل	بن	حمّيد	مقاًل	يف	جريـــدة	الوطن	ال�صعودية،	عـــدد	)3397(	عن	الأ�صتاذ	
الدكتـــور/	غيثان	بـــن	جري�س	وبع�س	موؤلفاته	اجلديدة،	مثل	كتاب:	من	رواد	الرتبية	والتعليم	يف	

اململكة	العربية	ال�صعودية	)حممد	اأحمد	اأنور(.	ينظر	عدد	اجلريدة	)3397(.



493الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )10(:	يف	�صهر	�صفر	عام	)1431هـ(	ن�صر	الأ�صتاذ	الدكتور	عبداحلميد	احل�صامي	
مقاًل	يف	اآفاق	جامعة	امللك	خالد،	بعنوان:	قراءة	يف	كتاب:	الوجود	الإ�صالمي	يف	اأرخبيل	املاليو	
)	درا�صـــة	تاريخيـــة	ح�صارية(،	لالأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س	– ينظر	عدد	جريدة	اآفاق	

)59(،	�س7.
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ملح��ق رق��م )11(:	يف	ملحـــق	الأربعـــاء:	جريـــدة	املدينـــة،	)1431/3/10هــــ	املوافـــق	24/
فربايـــر/2010م(	ن�صـــر	الأ�صتاذ	عبدالرحمن	القـــرين	مقاًل	بعنوان:	جري�ـــس	يوثق	حياة	رائد	
التعليـــم	حممد	اأنور،	ويدون	فيـــه	نبذة	عن	كتاب:	من	رواد	الرتبيـــة	والتعليم	يف	اململكة	العربية	

ال�صعودية	)حممد	اأحمد	اأنور(	للدكتور	غيثان	بن	جري�س.	ينظر	اجلريدة،	�س	28.



495الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )12(:	يف	ملحق	الأربعاء،	جريدة	املدينـــة	)8/ربيع	الآخر،	1431هـ	املوافق	24/
مار�ـــس/2010م(	اأجـــرى	الأ�صتاذ	عبدالرحمن	القرين	حوارًا	مع	الأ�صتـــاذ	الدكتور/	غيثان	بن	
جري�ـــس	حتدث	فيه	عن	ق�صايا	تاريخية،	وفكرية،	واأدبية،	وبحثية	عديدة.	ينظر	عدد	اجلريدة،	

�س12-10
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تابع : ملحق رقم )12(:	



497الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )12(:	
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تابع : ملحق رقم )12(:	



499الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )12(:	
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تابع : ملحق رقم )12(:	



501الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )12(:	
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ملحق رقم )13(:يف	يوم	اجلمعة	)16/جمادي	الأوىل/1431هـ	املوافق	30/ابريل/2010م(	
�صـــارك	الدكتور	غيثان	بن	جري�ـــس	يف	حتقيق	�صحفي	بجريدة	املدينـــة	ال�صعودية،	حول	تهريب	
ال�صـــالح	من	اليمـــن	اإىل	ال�صعودية،	وا�صتخدام	هـــذا	ال�صالح	يف	اإزهـــاق	الأرواح	الربيئة،	ون�صر	

الفو�صى	والرعب	بني	املدنيني.	ينظر	عدد	اجلريدة	)17173(،،	�س	9-7.



503الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )14(:	يف	ملحق	الأربعاء	بجريدة	املدينة	ال�صعودية	)12/جمادي	الآخرة/1431،	
املوافق	26/مايـــو/2010م(	�صارك	الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س	يف	حتقيق	�صحفي	عن	
بع�ـــس	الق�صايـــا	الرتبوية	نتيجة	لبع�ـــس	الأحداث	التي	وقعت	يف	بع�ـــس	مدار�س	منطقة	ع�صري.	

ينظر	عدد	اجلريدة	)17199(،	�س10.
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ملح��ق رقم )15(:يف	�صهـــر	ذو	القعدة	عام	)1431هــــ(،	ويف	�صهر	املحرم	عـــام	)1432هـ(	
ن�صـــرت	اآفـــاق	جامعة	امللك	خالد	قراءتـــني	يف	كتابني	من	موؤلفات	الأ�صتـــاذ	الدكتور/	غيثان	بن	
جري�س،همـــا:	من	رواد	الرتبية	والتعليم	يف	اململكة	العربية	ال�صعودية،	ودرا�صات	يف	تاريخ	تهامة	

وال�صراة	)اجلزء	الثاين(.	ينظر	عدد	اجلريدة،	)63،	64(،	�س	5،	30. 



505الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )16(:	وجهة	نظر	وتعليق	يذكره	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س،	ن�صر	يف	جريدة	املدينة	
ال�صعودية،	عـــدد	)17400(،	يوم	الإثنني	)7/حمرم/1432هــــ	املوافق	13/دي�صمرب/2010م،	

ينظر	عدد	اجلريدة،	�س32.
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ملحق رقم )17(:	يف	يوم	الأحـــد	)13/حمرم/1432هـ	املوافق	19/دي�صمرب	2010م(،	ن�صر	
د	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية،	عدد	)3733(،	عن	 الأ�صتـــاذ/	حممد	بن	عبداهلل	بـــن	حميرِّ
الأ�صتـــاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س،	و�صدور	كتابه:	بالد	القنفذة	خالل	خم�صة	قرون	)ق10-

15هـ/	ق16-21م(،	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	8.



507الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )18(:	ملحق	الأربعـــاء	يف	جريدة	املدينة	ال�صعوديـــة	)8/�صفر/1432هـ	املوافق	
2012/1/12م(	ن�صـــر	الأ�صتـــاذ	عبدالرحمن	القرين	قراءة	موجزة	عن	كتـــاب:	القول	املكتوب	
يف	تاريـــخ	اجلنوب،	لغيثان	بن	جري�ـــس	)اجلزء	الثاين(.	ينظر	عدد	اجلريـــدة،	�س	28.	واآفاق	
جامعـــة	امللك	خالد	�صهر	جمادي	الأوىل	)1432هــــ(	تن�صر	اأي�صًا	نبذة	عن	الكتاب	نف�صه،	ينظر	

عدد	اجلريدة	)66(،	�س	19.
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ملح��ق رقم )19(:	يف	يـــوم	الأحد	)17/رجب/1432هــــ	املوافق	19/يونيـــو	/2011م(	ن�صر	
د	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية	عدد	)3915(	)ال�صنة	 الأ�صتاذ/حممد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّ
احلاديـــة	ع�صـــرة(	عن	بع�س	موؤلفات	الأ�صتـــاذ	الدكتور	غيثان	بن	جري�س	التـــي	�صدرت	حديثًا.	

ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	8.



509الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م )20(:	يف	�صهر	ربيع	الآخر	عـــام	)1431هـ/2010م(،	اأ�صـــدرت	جمعية	التاريخ	
والآثـــار	بدول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	ن�صرتها	الإخبارية	وفيها	ذكر	بع�س	الأخبار	والن�صاطات	

التي	قام	بها	ق�صم	التاريخ	يف	جامعة	امللك	خالد	باأبها،	انظر	الن�صرة،	عدد	)9(،	�س	9.
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ملح��ق رقم )21(:	يف	يوم	اخلمي�س	)10	�صوال/1432هــــ	املوافق	11/�صبتمرب/2011م	ن�صر	
الأ�صتـــاذ	ح�صني	ال�صويدي	مقاًل	يف	جريدة	الوطـــن	ال�صعودية	عدد	)3996(	ال�صنة	)11(	،	وهو	
قـــراءة	يف	كتـــاب:	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب	لبن	جري�س	)اجلـــزء	الثالث(،	انظر	عدد	
اجلريـــدة،	�س	23.	ويف	يـــوم	الأحد	)1432/10/13هــــ(	ن�صر	الأ�صتاذ	حممـــد	بن	عبداهلل	بن	

د	مقاًل	عن	الكتاب	نف�صه	يف	جريدة	الوطن،	عدد	)3999(،	انظر	اجلريدة،	�س	10. حميرِّ



511الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م )22(:	يف	�صهر	املحـــرم	)1433هــــ	املوافق	دي�صمـــرب	/2011م(	ن�صـــر	الأ�صتاذ	
الدكتور/عبدالوا�صـــع	احلمريي	)مينـــي	اجلن�صية(	مقاًل	يف	جريدة	اآفـــاق	جامعة	امللك	خالد،	
عدد	)68(	ال�صنة	)8(	بعنوان:	جهود	املوؤرخ	الأكادميي	غيثان	جري�س	و�صوؤال	املرحلة،	طرح	فيه	

العديد	من	الآراء	والقرتاحات،	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	8.
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تابع : ملحق رقم )22(:	



513الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )23 (:	يف	يوم	الأحد	)9/حمرم/1433هــــ/	املوافق	4/دي�صمرب/2011م(	ن�صر	
د	مقـــاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية	عدد	)4083(	ال�صنة	 الأ�صتاذ/حممـــد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّ
)12(	عـــن	الدكتـــور	غيثان	بن	جري�س	وحثه	على	اإ�صدار	كتابه:	عبدالوهاب	اأبو	ملحة	يف	جنوب	

البالد	ال�صعودية.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	10.
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ملح��ق رقم )24(:	يف	يوم	الأحد	)21/�صفر/1433هـ	املوافـــق	15/يناير/2012م(،	ن�صرت	
جريـــدة	الوطـــن	ال�صعوديـــة	يف	عددهـــا	)4125(	مقاًل	بعنـــوان:	معرب	يقراأ	�صـــرية	ابن	جري�س	
العلميـــة،	وهـــذا	املقال	خال�صة	كتاب:	موؤرخ	تهامة	وال�صراة	)غيثان	بن	علي	بن	جري�س(.	ينظر	

عدد	اجلريدة	)ال�صفحة	الثقافية(	�س	32.



515الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )25(:	يف	تاريخ	)2/ربيع	الأول	1433هـ	املوافق	25/يناير/2012م(	ن�صر	الأ�صتاذ	
عبدالرحـــن	القرين	يف	ملحق	جريـــدة	املدينة	ال�صعودية	حتقيقًا	وقـــراءة	يف	كتاب:	موؤرخ	تهامة	

وال�صراة	)غيثان	بن	علي	بن	جري�س(.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س18.
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تابع : ملحق رقم )25(:	
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ملحق رقم )26(:	يف	يوم	الأحد	)20/ربيع	الأول/1433هـ	املوافق	12/فرباير/2012م(	ن�صر	
د	مقاًل	عن	غيثان	بن	جري�س	وحممد	بن	معرب	وكتابيهما:	 الأ�صتاذ/حممـــد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّ

عبدالوهاب	اأبو	ملحة،	وموؤرخ	تهامة	وال�صراة...،	ينظر	عدد	اجلريدة	)4153(،	�س10.
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ملح��ق رقم )27(:يف	يوم	اجلمعـــة	)1433/4/16هـ	املوافـــق	2012/3/9م(	ن�صرت	جريدة	
الوطـــن	ال�صعودية	يف	عددها	)4179(	مقاًل	بعنـــوان:	غيثان	بن	جري�س	ي�صدر	كتاب	اأبو	ملحة،	
وذكـــرت	نبذة	عن	حمتوى	الكتاب	الذي	يقع	يف	)594(	�صفحة	من	القطع	املتو�صط.	ينظر	عدد	

اجلريدة،	�س26.



519الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )28(:	يف	�صهـــر	ربيع	الآخر	)1433هــــ(	املوافق	مار�ـــس	)2012م(	ن�صرت	اآفاق	
جامعـــة	امللك	خالـــد	يف	عددها	)69(	)ال�صنة	الثامنة(	مقاًل	للدكتـــور/	�صالح	اأحمد	املذحجي	
)مينـــي	اجلن�صية(	بعنـــوان:	غيث	للتاأريخ	وغيث	للجنوب	)قراءة	يف	كتـــاب:	)القول	املكتوب	يف	
تاريخ	اجلنوب	)اجلزء	الثالث(،	للدكتور/	غيثان	بن	جري�س،	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	12.
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تابع : ملحق رقم )28(:	



521الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )29(:يف	�صهر	جمـــادى	الأوىل	)1433هـ(	املوافق	اإبريل	)2012م(،	ن�صرت	اآفاق	
جامعة	امللك	خالد،	العدد	)70(	ال�صنة	الثامنة،	مقاًل	للدكتور/	�صالح	بن	علي	اأبو	عراد	بعنوان:	
قـــراءة	يف	كتاب	موؤرخ	تهامة	وال�صراة:	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	)درا�صة	توثيقية(.	ينظر	عدد	

اجلريدة،	�س25.
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تابع : ملحق رقم )29(:	
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ملح��ق رق��م )30(:	يف	يوم	الأحد	)1433/8/11هـ	املوافـــق	2012/6/1م(،	كتب	الأ�صتاذ	/
د	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية،	عدد	)4293(،	واأ�صار	اإىل	اأحد	 حممد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّ
اإ�صـــدارات	الأ�صتـــاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س،	وهو	جزء	مـــن	�صل�صلة	كتاب	القول	املكتوب	يف	

تاريخ	اجلنوب.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	11.
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ملح��ق رقم )31 (:	يف	يوم	الأحد	)1434/1/11هـ	املوافق	2012/11/25م(	ن�صر	الأ�صتاذ/	
د	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية،	عـــدد	)4440(	بعنوان:	عامل	 حممـــد	بن	عبداهلل	بـــن	حميرِّ
ي�صتحـــق	التكرمي،	وي�صـــري	اإىل		الدكتور	غيثان	بن	جري�س	وبع�س	موؤلفاتـــه	التي	�صدرت	حديثًا.	

ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	14.



525الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )32 (:	يف	يوم	الأحد	)21/ربيع	الآخر/	1434هـ	املوافق	3/مار�س/2013م(	ن�صر	
د	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية،	عدد	)4538(	)ال�صنة	 الأ�صتاذ/	حممد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّ
الثانية	ع�صرة(	وا�صار	فيه	اإىل	كتاب:	جنران،	اجلزء	الأول،	للدكتور/	غيثان	بن	جري�س.	ينظر	

عدد	اجلريدة،	�س8.
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ملح��ق رقم ) 33(:	يف	)27/	ربيع	الثاين/1434هــــ	املوافق	9/مار�س/2013م(	ن�صرت	اآفاق	
جامعـــة	امللك	خالد	عدد	)71(	مقاًل	للدكتور/	حممد	فهيـــم	بيومي	بعنوان:	اأبو	ملحة	يف	كتاب	
يختزل	تاريـــخ	املالية	بجنوب	اململكة،	ودون	يف	هذا	املقال	خال�صة	كتاب:	عبدالوهاب	اأبو	ملحة	

يف	جنوب	البالد	ال�صعودية،	للدكتور/	غيثان	بن	جري�س.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س24.



527الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م )34(:	يف	)1434/5/18هـ	املوافـــق	30/مار�س/2013م(	ن�صـــرت	اآفاق	جامعة	
امللـــك	خالد	عدد	)73(	مقاًل	لالأ�صتاذ/اأحمد	العياف	بعنوان:	كتاب	لبن	جري�س	ينقب	يف	اآثار	
جنران،	وي�صجل	ملخ�صًا	لكتاب	غيثان	بن	جري�س،	املو�صوم	بـ:	جنران	درا�صة	تاريخية	ح�صارية	

)ق1-ق4هـ/	ق7-10م(،	)اجلزء	الأول(.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	24.
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ملحق رق��م ) 35(:يف	)3/جمادى	الآخرة/1434ه	املوافق	13/ابريل/2013م(	ن�صرت	اآفاق	
جامعـــة	امللك	خالد،	عـــدد	)75(	حوارًا	اأجـــراه	الأ�صتاذ/اأحمد	العياف	مـــع	الأ�صتاذ	الدكتور/	

غيثان	بن	جري�س	حول	ق�صايا	علمية	وثقافية	وفكرية	عديدة،	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س32.



529الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )35(:	
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ملح��ق رقم )36(:	يف	يـــوم	الأحد	)1434/6/11هـ	املوافـــق	2013/4/21م(	ن�صر	الأ�صتاذ/	
حممد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّد	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية،	عدد	)4587(	)ال�صنة	الثالثة	ع�صرة(	
مقاًل	بعنوان:	جديد	الكتب،	اأ�صار	اإىل	كتابي	غيثان	بن	جري�س	وحممد	بن	معرب	)القول	املكتوب	
يف	تاريخ	اجلنوب،	اجلزء	اخلام�س(	و	)مواكب	الأقالم:	قراءات	وتعليقات	يف	التاريخ	الإ�صالمي	

مبكتبة	الدكتور	/	غيثان	بن	علي	بن	جري�س(.	ينظر	عدد	اجلريدة	�س10.



531الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م )37(:	يف	)15/رجب/1434هـ	املوافق	25/مايـــو	2013م(	ن�صرت	اآفاق	جامعة	
امللك	خالد	يف	عددها	)81(	حوارًا	اأجراه	الأ�صتاذ/	اأحمد	العياف	مع	الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	

بن	جري�س	حول	جوانب	تاريخية	وح�صارية	عديدة.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س18.
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ملح��ق رقم )38(:يف	ملحـــق	الأربعاء	بجريدة	املدينـــة	ال�صعودية	عـــدد	)18305(	يف	)26/
رجب/1434هــــ	املوافق	5/يونيو/2013م(	ال�صنة	)79(	اأجـــرى	الأ�صتاذ/عبدالرحمن	القرين	
حوارًا	مطوًل	مع	الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س،	ودار	النقا�س	حول	ق�صايا	ثقافية	وعلمية	

وبحثية	حملية	واإقليمية.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	21.



533الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )38(:	
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تابع : ملحق رقم )38(:	
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تابع : ملحق رقم )38(:	
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تابع : ملحق رقم )38(:	
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تابع : ملحق رقم )38(:	
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تابع : ملحق رقم )38(:	
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تابع : ملحق رقم )38(:	
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ملح��ق رق��م )39 (:	يف	تاريـــخ	)1434/9/5هــــ	املوافـــق	14/يوليـــو/2013م(.	ويف	تاريـــخ	
د	 )1434/11/2هــــ	املوافـــق	8/دي�صمرب/2013م(	ن�صـــر	الأ�صتاذ	حممد	بن	عبـــداهلل	بن	حميرِّ
مقالـــني	يف	جريـــدة	الوطـــن	ال�صعودية،	عـــددي	)4671،	4727(،	واأ�صار	اإىل	عـــدد	من	موؤلفات	
غيثـــان	بن	جري�س	التي	�صدرت	حديثًا،	وبع�صها	طبعـــة	اأوىل،	واأخرى	طبعات	ثانية.	ينظر	عدد	

اجلريدة،	�س	9	،	10	.



541الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )40(:يف	)23/ذو	القعدة/1434هـ	املوافـــق	29/�صبتمرب،	2013م(	ن�صرت	اآفاق	
جامعـــة	امللـــك	خالد	يف	عددهـــا	)89(	�صورًا	وملخ�صـــًا	ملحا�صرة	قدمت	يف	نـــادي	اأبها	الأدبي	
مبنا�صبـــة	اليـــوم	الوطني	الثالث	والثمانـــني،	وكان	املحا�صرون	من	ق�صـــم	التاريخ	بجامعة	امللك	

خالد	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س6.
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تابع : ملحق رقم )40(:	
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ملحق رقم )41(:	يف	يوم	الأحد	)1435/1/6هـ	املوافق	10/نوفمرب/2013م(	ن�صر	الأ�صتاذ	
/عبدالرحمـــن	القرين	مقاًل	يف	جريدة	املدينة	ال�صعودية،	عدد	)18463(،	بعنوان:	درع	العامل	
العربـــي	للموؤرخ	غيثان	ال�صهري،	وذلك	مبنا�صبة	ح�صول	الدكتـــور/	غيثان	بن	جري�س	على	درع	

احتاد	املوؤرخني	العرب	بالقاهرة	يف	عام	)1435هـ/2013م(،	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س8.
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ملح��ق رق��م )42(:	يف	)1435/1/13هـ	املوافق	17/نوفمـــرب/2013م(	ن�صرت	اآفاق	جامعة	
امللـــك	خالد	عـــدد	)94(	مقاًل	بعنوان:	الداود	يكرم	اأع�صـــاء	التدري�س	احلائزين	جوائز	دولية.	
وفيـــه	ذكـــر	عددًا	من	اأع�صـــاء	هيئة	التدري�س	بجامعـــة	امللك	خالد	الذين	التقـــى	بهم	الدكتور/	
عبدالرحمن	الداود	مبنا�صبة	فوزهم	اأو	تكرميهم	يف	حمافل	دولية.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س1.



545الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )43(:	يف	يوم	الأحد	)2013/11/17م(	املوافق	1435/1/13هـ(	ن�صرت	جريدة	
احليـــاة	ال�صعوديـــة	يف	عددهـــا	)18489(	مقـــاًل	بعنوان:	تكـــرمي	موؤرخني	�صعوديـــني	يف	موؤمتر	
احتاد	املوؤرخني	العرب.	و�صمن	املقال	�صورة	للدكتور/	غيثان	بن	جري�س	وهو	ي�صتلم	درع	احتاد	
املوؤرخـــني	العرب	من	رئي�س	الحتاد	الأ�صتاذ	الدكتور	ح�صنني	حممد	ربيع.	ينظر	عدد	اجلريدة،	

�س	28.
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ملحق رقم )44(:يف	يوم	ال�صبت	)30	نوفمرب/	2013م	املوافق	26/حمرم	/1435هـ(	ن�صرت	
جريـــدة	احلياة	ال�صعودية	يف	عددها	)18502(	مقـــاًل	بعنوان:	العرب	واكت�صاف	الآخر	يف	ندوة	
احتـــاد	املوؤرخني،	ويحتوي	هذا	املقال	على	ملخ�س	حما�صرة	قدمها	الدكتور/غيثان	بن	جري�س	
يف	احتـــاد	املوؤرخـــني	العرب	بالقاهرة	عن	العـــرب	واملاليويني	يف	القـــرون	الإ�صالمية	الو�صيطة.	

ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	23.



547الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )45(:	يف	يوم	الإثنني	)1435/1/28هــــ(	املوافق	2013/12/2م(	ن�صر	الأ�صتاذ	
عبـــداهلل	الرزقي	مقاًل	يف	جريدة	اجلزيرة	اليومية	ال�صعوديـــة،	عدد	)15040(	بعنوان:	تكرمي	

غيثان	بن	جري�س	بدرع	على	م�صتوى	العامل	العربي.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	16.
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ملح��ق رقم )46(:	يف	)12/�صفر/1435هــــ	املوافق	2013/12/15م(	ن�صـــر	الأ�صتاذ	اأحمد	
العيـــاف	مقـــاًل	يف	ر�صالة	جامعة	امللـــك	خالد	)اآفاق(،	عدد	)98(	بعنـــوان:	ابن	جري�س	ي�صدر	
اجلـــزء	ال�صاد�س	من	)القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنـــوب(،	ويذكر	خال�صة	اأق�صام	هذا	الكتاب.	

ينظر	عدد	اجلريدة،	�س34.
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ملح��ق رقم )47(:	يف	يـــوم	الأحـــد	)1435/2/19هـ	املوافـــق	22/دي�صمـــرب/2013م(	كتب	
د	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية	عدد	)4832(،	بعنوان:	 الأ�صتاذ	حممد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّ
مـــوؤرخ	اجلنوب،	وذكر	الدكتور	غيثان	بن	جري�س	وما	قـــدم	لدينه	وبالده،	ينظر	عدد	اجلريدة،	

�س10.
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ملح��ق رق��م )48(:يف	)26/�صفر/1435هــــ	املوافـــق	29/دي�صمرب/2013م(	ن�صـــر	الدكتور	
ح�صـــني	بن	علي	الزراعي،	الأ�صتاذ	امل�صارك	يف	ق�صم	اللغـــة	العربية	واآدابها	بجامعة	امللك	خالد	
مقـــاًل	يف	ر�صالة	جامعـــة	امللك	خالد	)اآفاق(	عـــدد	)100(	بعنوان:	غيثان	بـــن	جري�س	موؤرخًا.	

ينظر	عدد	اجلريدة،	�س38.



551الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م )49(:	ملخ�س	ورقـــة	قدمت	يف	نادي	اأبهـــا	الأدبي	مبنا�صبة	اليـــوم	الوطني	رقم	
)83(.	ون�صـــرت	هذه	اخلال�صة	يف	جملة	بيادر	ال�صادرة	مـــن	نادي	اأبها	الأدبي،	عدد	)55(	يف	

�صهر	ذو	احلجة	عام	)1434هـ(	املوافق	نوفمرب/2013م،	ينظر	عدد	املجلة،	�س	20-18.
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تابع : ملحق رقم )49(:	



553الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )49(:	



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 554

ملح��ق رق��م )50(:يف	)1435/6/20هــــ	املوافق	20/ابريـــل/2014م(	ن�صـــر	الدكتور/	اأنور	
حم�صن	اأحمد	العزاين	اأ�صتاذ	النحو	امل�صارك	يف	ق�صم	اللغة	العربية	واآدابها	بجامعة	امللك	خالد	
مقـــاًل	يف	ر�صالـــة	جامعة	امللك	خالد	)اآفاق(	عـــدد	)113(	بعنوان:	موؤرخ	جديـــر	وتاريخ	كبري،	
وي�صري	اإىل	الدكتور	غيثان	بن	جري�س	وبع�س	اإجنازاته	العلمية،	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	38.



555الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )51(:	جملة	توا�صل	قبائل	زهـــران	ت�صري	اإىل	تكرمي	الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	بن	
جري�ـــس	يف	لقاء	زهران	العا�صر	الذي	عقد	يف	مكـــة	املكرمة	يوم	اخلمي�س	)1435/10/11هـ(،	
وتذكـــر	بع�ـــس	موؤلفات	ابـــن	جري�س	التي	مت	اختيارهـــا		وتوزيعها	يف	ذلك	التكـــرمي،	ينظر	عدد	

املجلة	�س	16-15.
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تابع : ملحق رقم )51(:	



557الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م )52(:	يف	)1435/11/26هــــ(	املوافـــق	21/�صبتمـــرب	2014م(	ن�صـــر	الأ�صتاذ	
الدكتـــور/	عبداحلميد	احل�صامي،	اأ�صتاذ	النقد	الأدبـــي	احلديث	يف	ق�صم	اللغة	العربية	بجامعة	
امللـــك	خالد	مقاًل	يف	ر�صالة	جامعة	امللك	خالد	)اآفـــاق(،	عدد	)123(	بعنوان:	وقفة	مع	كتاب،	
ويـــورد	خال�صة	ما	ن�صر	يف	كتـــاب:	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب	)اجلزء	ال�صابع(،	للدكتور/	

غيثان	بن	جري�س.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	38.
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ملح��ق رق��م ) 53(:يف	)1436/3/13هـ	املوافق	4/يناير/2015م(	ن�صـــر	ال�صتاذ	الدكتور/	
عبداحلميـــد	احل�صامـــي	مقـــاًل	يف	ر�صالة	جامعـــة	امللك	خالـــد	)اآفاق(،	عـــدد	)135(	بعنوان:	
حكاية	الوثائق	ووثائق	احلكاية،	وي�صري	اإىل	كتاب:	وثائق	غيثان	بن	جري�س	اخلا�صة،	يف	اأجزائه	

.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	39. الثمانية،	من	اإعداد	الأ�صتاذ	حممد	بن	معربرِّ



559الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )54(:	يف	يوم	ال�صبـــت	)1436/4/4هـ	املوافـــق	2015/1/24م(	ن�صر	الأ�صتاذ/	
�صلطـــان	الأحمـــري	اآراء	وتعليقات	للدكتور/	غيثـــان	بن	جري�س	يف	جريـــدة	الريا�س	ال�صعودية،	
عـــدد	)17015(	ال�صنـــة	)52(.	وهـــذه	الآراء	وردت	حتـــت	عنوان	رئي�صي	هـــو:	امللك	�صلمان	بن	

عبدالعزيز..	عا�صق	التاريخ	وموؤرخ	العائلة.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س7.
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ملح��ق رق��م ) 55(:يف	)1436/5/2هــــ	املوافـــق	2015/2/22م(	ن�صـــر	الأ�صتـــاذ	الدكتور/	
عبدالوا�صـــع	اأحمد	احلمريي،	اأ�صتـــاذ	النقد	يف	ق�صم	اللغة	العربية	بجامعـــة	امللك	خالد	يف	اأبها	
مقـــاًل	يف	ر�صالة	جامعة	امللك	خالد	)اآفاق(،	عـــدد	)139(	بعنوان:	اإ�صكالية	الكتابة	التاريخية،	
وذلك	بعد	اطالعه	على	كتاب:	وثائق	غيثان	بن	جري�س	اخلا�صة،	يف	اأجزائه	الثمانية،	من	اإعداد	

،	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س36. الأ�صتاذ/	حممد	بن	معربرِّ



561الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رق��م )56 (:يف	يوم	ال�صبت	)26/�صعبان/1436هـ	املوافـــق	13/يونيو/	2015م(	ن�صر	
الأ�صتـــاذ/	حممد	بن	عبداهلل	احلمدان	مقاًل	يف	جريـــدة	اجلزيرة	ال�صعودية،	عدد	)15598(،	
بعنوان:	موؤرخ	تهامة	وع�صري	يف	ثلوثية،	امل�صوح،	وحتدث	عن	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س	وبع�س	
موؤلفاتـــه،	والبحـــوث	والكتب	التـــي	�صدرت	عنه	وعـــن	مكتبته.	ينظر	عدد	اجلريـــدة،	ال�صفحة	

الثقافية،	�س	37.
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ملحق رقم )57(:يف	يوم	الأحد	)1436/8/27هـ	املوافق	14/يونيو/	2015م(	ن�صر	الأ�صتاذ/
د	مقاًل	يف	جريدة	الوطن	ال�صعودية،	عدد	)5371(	)ال�صنة	اخلام�صة	 حممد	بن	عبداهلل	بن	حميرِّ
ع�صـــرة(،	بعنـــوان:	موؤرخ	اجلنـــوب،	وكان	حديثه	عـــن	الدكتور/	غيثان	بن	جري�ـــس،	واإجنازاته	

العلمية.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س12.



563الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم )58 (:	يف	يـــوم	الأحـــد	)3/�صوال/1436هــــ	املوافق	19/يوليـــو/2015م(	ن�صر	
الأ�صتاذ/عبدالهـــادي	بن	جمني	مقـــاًل	يف	جريدة	اجلزيرة	ال�صعودية،	عـــدد	)15634(	ال�صنة	
)55(،	بعنـــوان:	القول	املكتـــوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	لبن	جري�س.	وفيـــه	يذكر	املحاور	الرئي�صية	
التـــي	جـــاءت	يف	اجلزء	الثامن	من	هذا	الكتاب،	الذي	طبـــع	ون�صر	يف	عام	)1436هـ/	2015م(	

ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	13.
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تابع : ملحق رقم )58(:	



565الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملحق رقم )59(:	يف	يوم	الأربعاء	)1436/11/11هـ	املوافق	2015/8/26م(	ن�صرت	جريدة	
املدينـــة	ال�صعودية	عدد	)19117(،	ال�صنة	)81(	حتقيقًا	عن	اآثار	و�صائل	التوا�صل	ال�صلبية	على	
البحـــث	والقراءة	وا�صتخدام	الكتاب	الورقـــي،	وكان	لغيثان	بن	جري�س	راأي	يف	ذلك،	ينظر	عدد	

اجلريدة	)�صفحة	ق�صية(،	�س	20.
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ملح��ق رقم ) 60(:	يف		يـــوم	الأحد	)1436/11/29هـ	املوافـــق	13/	�صبتمرب/2015م(	ن�صر	
الأ�صتـــاذ	عبدالهـــادي	بن	جمني	مقالة	بعنـــوان:	القول	املكتوب	يف	تاريـــخ	اجلنوب،	كتاب	زاخر	
بالتنـــوع	الثقـــايف،	يف	جريدة	اجلزيرة	ال�صعودية،	عـــدد	)15690(،	وهذه	املقالة	خال�صة	ملقالة	
اأخـــرى	لالأ�صتاذ	الدكتـــور/	�صالح	اأبو	عراد،	بعنـــوان:	قراءة	موجزة	يف	كتـــاب	)القول	املكتوب	
يف	تاريـــخ	اجلنوب،جنران،	وع�صري،	والباحة(	)اجلزء	الثامن(.	ينظر	عدد	اجلريدة	)�صفحة	

وراق(،	�س	16.



567الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )60(:	
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ملح��ق رق��م ) 61(:يف	يـــوم	الأحـــد	)1436/12/6هـ	املوافـــق	20/�صبتمـــرب/2015م(	ن�صر	
الأ�صتـــاذ	الدكتور	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	مقاًل	تاريخيـــًا	يف	جريدة	الريا�س	ال�صعودية،	عدد	
)17254(	وذلك	مبنا�صبة	اليوم	الوطني	ال�صعودي	رقم	)85(.	ينظر	عدد	اجلزيرة	)�صفحات	

املحليات(،	�س16.



569الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )61(:	
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تابع : ملحق رقم )61(:	



571الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم ) 62(:	يف	)3/�صفر/1437هـ	املوافـــق	15/نوفمرب،	2015(	ن�صرت	اآفاق	جامعة	
امللـــك	عدد	)161(	مقاًل	لالأ�صتاذ	الدكتور/	عبدالكرمي	علي	عويف	)جزائري	اجلن�صية(	مقاًل	
بعنوان:	�صبع	مالحظات	على	كتاب:	دليل	البحوث	اجلامعية.	ينظر	�صفحة	درا�صات،	�س	33.



القول املكتوب فـي تاريخ اجلنوب - اجلزء اخلام�س ع�شر 572

ملح��ق رقم ) 63(:	يف	ملحـــق	الأربعاء	بجريـــدة	املدينة	ال�صعوديـــة	)13/�صفر/	1437هـ	
املوافـــق	2015/11/25م(	ن�صـــرت	جريـــدة	املدينـــة	ال�صعوديـــة،	عـــدد	19208(،	ال�صنة	)82(	
مقـــاًل	لالأ�صتاذ	الدكتور/	عبدالكرمي	علـــي	عويف	)جزائري	اجلن�صية(	بعنوان:	ملحوظات	حول	
)فهر�صـــت(	)دليل	البحوث	اجلامعيـــة(،	ويق�صد	بتلك	البحوث	املوجـــودة	يف	مكتبة	الدكتور/	
غيثـــان	بن	عي	بن	جري�س،	التـــي	تابعها	واأ�صرف	عليها	منذ	بداية	القـــرن	)15هـ/20هـ(	ينظر	

عدد	اجلريدة،	�س	21.



573الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )63(:	
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ملح��ق رق��م ) 64(:	جريدة	اجلزيـــرة	ال�صعودية،	ملحق	اجلريدة	)املجلـــة	الثقافية(	ال�صبت	
)1437/2/16هـ	املوافق	25/نوفمرب/2015م(،	عدد	)480(	ن�صر	الأ�صتاذ/	حممد	بن	حممد	
احلمـــدان	مقـــاًل	بعنوان:	الثنائـــي	الن�صط	يف	اأبها	وخمي�ـــس	م�صيط،	ويق�صد	بذلـــك	غيثان	بن	
،	وي�صتعر�ـــس	�صيئًا	من	موؤلفاتهما	وبحوثهمـــا.	ينظر	عدد	اجلريدة،	 جري�ـــس،	وحممد	بن	معربرِّ

�س	20.



575الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

تابع : ملحق رقم )64(:	
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ملح��ق رق��م ) 65(:	ففي	يـــوم	اخلمي�س	)1437/4/18هــــ	املوافـــق	2016/1/28م(	ن�صرت	
جريـــدة	اجلزيـــرة	ال�صعودية	عـــدد	)15827(	حتقيقًا	عن	العمارة	والقـــرى	الرتاثية	يف	منطقة	
ع�صـــري،	وكان	للدكتـــور/	غيثـــان	بن	جري�ـــس	بع�س	الآراء	ووجهـــات	النظر	حيال	هـــذا	املو�صوع	

احل�صاري	املهم.	ينظر	عدد	اجلريدة	)15827(،	�صفحات	تراث	اجلزيرة،	�س37.



577الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رق��م ) 66(:	يف	يوم	الأحـــد	1437/5/5هــــ	املوافـــق	2016/2/14م،	تن�صـــر	جريدة	
اجلزيرة	ال�صعودية،	عدد	)15844(	مقاًل	بعنوان:	ابن	جري�س	يخرج	اجلزء	التا�صع	من	)القول	

املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�صفحة	وراق	اجلزيرة،	�س	17.
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ملح��ق رق��م ) 67(:	يف	)3/رجب/1437هــــ	املوافـــق	10/ابريـــل	/2016م(،	ن�صـــرت	اآفاق	
جامعـــة	امللك	خالد	يف	عددها	)177(	مقاًل	لالأ�صتـــاذ	الدكتور/	عبداحلميد	احل�صامي	)ميني	
اجلن�صية(	مقاًل،	بعنوان:	كتاب	القول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب،	وفيه	اآراء	ووجهات	نظر	حول	
�صاحب	الكتاب	الدكتور/	غيثان	بن	جري�س،	وحول	اجلزء	التا�صع	من	الكتاب	نف�صه،	ينظر	عدد	

اجلريدة،	�صفحة	الراأي	اجلامعي،	�س	22.



579الق�سم ال�سابع : مالحق الكتاب العامة

ملح��ق رقم ) 68(:�صهادة	تهنئـــة	بتاريخ	)1435/1/22هـ(	من	مدير	جامعة	امللك	خالد	اإىل	
الأ�صتاذ	الدكتور/	غيثان	بن	علي	بن	جري�س	مبنا�صبة	ح�صوله	على	درع	�صوامخ	املوؤرخني	العرب	

بالقاهرة،	عام	)1435هـ/2013(.
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ملح��ق رق��م ) 69(:	يف	يـــوم	ال�صبـــت	)1438/5/20هــــ(	املوافـــق	2017/1/28م(	ن�صر	
الأ�صتـــاذ	/	علي	فائع	مقاًل	يف	جريدة	عكاظ	ال�صعودية،	عدد	)18417(	وال�صنة	)59(	بعنوان:	
ابـــن	جري�س	ي�صتدرك	على	اأبو	عراد	وي�صـــكك	يف	دقة	معلوماته.	ينظر	عدد	اجلريدة،	ال�صفحة	

الثقافية،	�س	19.
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ملح��ق رقم ) 70(:	يف	يـــوم	الثنني	)1438/5/23هـ	املوافـــق	2017/2/20م(	ن�صر	الأ�صتاذ	
عبدالهـــادي	بـــن	عبدالرحمن	بـــن	جمني	القرين	مقـــاًل	يف	جريـــدة	اجلزيـــرة	ال�صعودية	عدد	
)16216(،	ال�صنـــة	)57(،	بعنوان:حمافظـــة	بلقرن	بني	القول	املكتـــوب	وكتب	املوؤرخني،	ويدور	
نقا�صـــه	حـــول	درا�صة	ن�صرت	عن	حمافظة	بلقرن	يف	كتاب	)القـــول	املكتوب	يف	تاريخ	اجلنوب(،	

)اجلزء	احلادي	ع�صر(.	ينظر	عدد	اجلريدة،	�س	42.
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تابع : ملحق رقم )70(:	
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ملحق رقم ) 71(:	يف	)1438/6/13هـ	املوافق	12/مار�س/2017م(	ن�صر	الأ�صتاذ	الدكتور/	
عبدالكـــرمي	عويف	مقاًل	يف	جريدة	اآفاق	جامعة	امللك	خالد	العدد	)201(	بعنوان:	بن	جري�س..	

موؤرخ	مو�صوعي.	ينظر	عدد	اجلريدة،	ال�صفحة	الثقافية،	�س	37.
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ملحق رق��م ) 72(:	يف	)1438/7/19هـ	املوافـــق	2017/4/16م(	ن�صرت	اآفاق	جامعة	امللك	
خالـــد،	العـــدد	)204(	مقابلـــة	مع	الأ�صتـــاذ	الدكتور/	غيثان	بـــن	علي	بن	جري�ـــس،	تدور	حوله	

م�صريته	العملية	والتعليمية،	ينظر	عدد	اجلزيرة،	�صفحة	حوار،	�س	23-22.
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تابع : ملحق رقم )72(:	
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تابع : ملحق رقم )72(:	
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تابع : ملحق رقم )72(:	
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ملح��ق رقم ) 73(:	يف	يوم	الإثنـــني	)28/�صعبان	1439هـ	املوافـــق	14/مايو	/2018م(	ن�صر	
الأ�صتـــاذ	عبدالهادي	بن	جمني	القرين	مقـــاًل	يف	جريدة	اجلزيرة	ال�صعودية،	بعدد	)16664(،	
بعنـــوان:	الرد	علـــى	موؤرخ	تهامة	وال�صراة	حول	العر�صيات	)ملحوظـــات	على	ما	ورد	عن	ثريبان	

ومنرة(.	ينظر:	عدد	اجلريدة،	ال�صفحة	الثقافةي،	وراق،	�س	17.
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تابع : ملحق رقم )73(:	
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اأول : معل�مات 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�س�ية املجال�س وامل�ؤ�س�سات املحلية والعربية والعاملية :

• رئي�ـــس حتريـــر جملة بيـــادر ال�سادرة من نادي اأبهـــا الأدبي يف الفرتة من 	
عام )1415هـ - 1419هـ / 1995م - 1999م( .

• ع�سو اجلمعية امل�سرية للدرا�سات التاريخية .	
• ع�سو احتاد املوؤرخن العرب بالقاهرة .	
• ع�سو اجلمعية ال�سعودية التاريخية .	
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• 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، وامل�ؤمترات، والندوات، واحل�ارات املحلية والإقليمية 
والعاملية ، بالإ�سافة اإىل ح�س�له على بع�س اجل�ائز والتكرمي:

• قـــدم حـــوايل ت�سعن 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 املوؤرخـــن العـــرب يف موؤمتـــر احتـــاد املوؤرخن  	
العـــرب بالقاهـــرة عـــام )2013 م(، وتاريخ هـــذا التكرمي كان يـــوم الأربعاء 

)2/حمرم/1435 هـ املوافق 6/نوفم�/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( 

 رابعًا: النتاج  العلمي :
مت تاأليف وطباعة ون�سر اأكرث من  )43( كتاباً .    . 1
قام بتـحقيق ومراجعة وتقدمي العديد من الكتب واملجالت .. 2
ن�سر حوايل )95( بحثاً علمياً يف جمالت وكتب علمية ، معظمها . 3

باللغة العربية وبع�سها باللغة الجنليزية .

تابع سيرة ذاتية مختصره




