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املقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُمْجمًال فبيَّنُت العرب؛ جزيرة العظيمة، بالجزيرة التعريف إىل بها قصدُت كلمات هذه
به يتصل مما بطرف هذا ووصلت ومحالَّها، بلدانها وأعالم وأقسامها الطبيعي، وصفها
القبائل أمهات فيها وذكرت تعمق، وال توسع غري يف واألساطري واألخبار األشعار من

ومواطنها.
بأوصافها، اإلملام يكفيه َمن بها يكتفي العربية، بالجزيرة للتعريف مقدمة وهي

املزيد. يريد َمن بها ويبتدئ
الشعر من فكثري خاصة؛ والجاهيل عامة، العربي األدب لطلبة املقدمة هذه من بد وال
أو قصة، أو حيوان أو قبيلة أو مكان من به يتصل ما بمعرفة إال معناه يُْدَرك ال والنثر

إجماًال. العرب بالد طبيعة بمعرفة
وأخبارها، أوصافها يف فكتبوا مشكورة، عناية أسالفنا من الجزيرة هذه نالت وقد
وأخذنا لنا، تركوها التي القديمة الكتب إىل فرجعنا آثارهم؛ نقتِف ولم عليهم عالة وبقينا
وأعرف أهلها، ومخالطة فيها التجول عىل وأقدر أرضنا، بمعرفة أوىل ونحن األوروبيني، عن

وعاداتها. وتاريخها بلغتها
«سعادة» فأخرج العرص، هذا يف ظهرت قد الجزيرة عن بالكتابة العناية أن عىل
«قلب كتابه «بك» حمزة فؤاد و«سعادة» العرب»، «جزيرة كتابه وهبة حافظ الشيخ
هللا. شاء إن الدرس يف واالستقصاء البحث باطِّراد ة مبرشِّ بداية وهما العرب»، جزيرة

الجزيرة إىل تبعث أن األول» فؤاد «جامعة جامعتنا عىل أقرتح، زلت وما اقرتحت، وقد
للجزيرة، رات ُمَصوَّ ليضعوا واملهندسني؛ والجغرافيني واألدباء املؤرخني من فيه بعثًا



العرب مهد

ومنازل التاريخية، الوقائع أمكنة ويحققوا واألدب، التاريخ يف ذُِكرت التي املواضع ويبيِّنوا
جرٍّا. وهلم القديمة، القبائل

والبحث السفَر الحديثة الوسائل ِت ويرسَّ الجزيرة، أرجاء األمن عمَّ وقد ميسور، وهذا
واالستقراء.

الجامعة هذه لهم ونشأت العربية، األمم تنبَّهت أن بعد قريبًا يتحقق رجاءنا ولعل
الرجاء، هذا تحقيق الجامعة هذه يف الثقافة مكتب به يعنى ما أول من فيكون املباركة،

الواجب. بهذا والقيام
رشًدا. أمرنا من لنا ويهيئ صعب، كل لنا ييرس وهللا

عزام الوهاب عبد
١٣٦٥ه سنة األول ربيع من ١٨
١٩٤٦م فرباير من ٢٠
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ولغتهم العربومواطنهم

بأسباب التاريخ، صفحات يف وتثبت الدهور، مر عىل وتحيا األرض، وجه عىل األمم تخلد
والقوانني املواتية األسباب هذه باختالف املجد ومن الخلود من حظها ويختلف وقوانني،
متشابكة متصلة أسباب وهي واتساًعا، وضيًقا وإرساًعا، وإبطاءً وضعًفا، قوًة السارية،
والقوة املوطن، صالحية األسباب هذه من بعًضا، بعضها بعضويمسك إىل بعضها يؤدي
والثقة بالنفس واالعتداد بالخصائص، واالحتفاظ للحادثات، والثبات واملعنوية، الحسية
واملكانة األمم، معرتك يف واإلعطاء األخذ عىل وقدرتها العالم، يف وأثرها األمة وحضارة بها،

الدهور. مرِّ عىل التاريخ وعظم الناس، بني
بالخريات، فياًضا املواطن، بني وسًطا فسيًحا موطنًا العرب هللا منح فقد الوطن فأما

املدمرة. اآلفات من بعيًدا
عرفهم الذي القديم مثواهم ثم تاريخهم، فيها ُولِد التي جزيرتهم العرب موطن
األبيض، والبحر طوروس وجبال إيران هْضب بني البرش، عن تحدََّث منذ التاريخ فيه
موطن وهو إفريقية. وأواسط الظلمات بحر إىل اإلسالم فيه نرشهم الذي متقلبهم ثم
فيه وتجري الحار، اإلقليم يف منه وقليل املعتدل، اإلقليم يف معظمه يقع األرجاء شاسع
والرباري الخصبة السهول وتتقسمه والفرات، ودجلة النيل العالم: أنهار أعظم من ثالثة
هذا واألبيض. األحمر والبحرين العرب بحر عىل سواحله وتمتد والجبال، والصحارى
عىل والبقاء الخطوب، عىل والثبات الغنية، والعيشة القوية، الحياة يكفل العظيم املوطن
جهاتها، معظم من بالبحار محدودة ممتازة جزيرة العرب مهد هللا جعل وقد الزمان،
فبقي املهاجرات، طرق من بعيًدا الجماعات، تقلب من بمعزل القوي الجنس هذا فحفظت
العربي املوطن أجزاء بها يمد ثم الخالصة، والفطر السليمة والطباع القوية األجسام يطبع
بعد موجة بهم يقذف زال ما الحضارة، أترفتهم أو أهله من الخطوب نالت كلما الكبري
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إىل مجراه واطَّرد الشوائب، من ينبوعه بَُعد الجبال، ُقنَن من املتدفق العظيم كالنهر موجة
األمم. وحييت واألشجار، الزروع ِعْربيه عىل ونبتت له، املقدَّرة الغاية

القبيل، بعد بالقبيل العرب ألقطار ممدَّة فيَّاضة دة والَّ قة خالَّ العرب جزيرة تزال وما
نضب وإن تفنى، ال فالعرب الحوادُث األقواَم أفنت وإن تبىل، ال األمة فهذه األمم بليت فإن
وما هللا، أرض يف جارية هللا أنهار دامت ما الخالص العربي الدم يغيض فلن األمم معني

األقوام. ويطبعان األجسام، ينميان وهواؤه شمسه دامت
وشدتها، بحزونتها املتمنِّعة وصحاراها، ببحارها املحتَجزة الجزيرة هذه تزال ما
العربي الجنس تحفظ واالمتزاج، االختالط عىل املتأبية واملغرب، املرشق سبل عن البعيدة
الحضارة أوهنت ما إليهم يرد قويٍّا نقيٍّا املهاجرين العرب به وتمد حدودها، بني خالًصا

ونفوسهم. أبدانهم من
وشمسه أرضه غرار عىل العربي يطبع مداًدا فيَّاًضا األفيح املوطن هذا وسيبقى
األرض؛ أقطار يف إخوته به يمد ثم وفروسيته، وشجاعته قوته عىل ويربيه ومائه، وهوائه

الزمان. مر عىل يَِهن ولن الجنس هذا يبيد فلن
عرب من الشمال، إىل الجنوب من هجرة بعد هجرة من جهل وكم التاريخ عرف وكم
كلها الجزيرة من ثم الشام، وبادية فالبلقاء والحجاز نجد إىل وعمان وحرضموت اليمن
(بحر الهندي املحيط وجزائر إفريقية ورشق والسودان ومرصواملغرب والشام العراق إىل

العرب).
بمواطنها صلتها وتعرف سننها، تحفظ األقطار هذه يف البادية القبائل تزال وال

وحفظها. ذكرها عىل وتحرص الصلة بهذه وتعتز الجزيرة، يف وأصولها
وردءًا. للعرب مدًدا يزال لن البرش مصنع املصنع هذا

بعضه يعرف العظيم الوطن هذا دام فما واإلنسانية، الطبيعية للحوادث الثبات وأما
بمطالبها يسعفها ما األخرى النواحي يف ناحية كل فستجد ببعض، بعضه ويتصل بعًضا
أن إال الحوادُث كلها ها تعمَّ أن ومحال عليها، طغت إن األحداث عنها يدرأ وما قحطت، إن

عليها. وَمن األرض هللا يرث حني القيامة حادث يكون
قدر وعىل قوة، من وعقولها أجسامها يف ما قدر فعىل بخصائصها األمة احتفاظ وأما
وأكثرها وعقوًال، أجساًما األمم أقوى من والعرب بها. وثقة بالنفس اعتداد من فيها ما
ويأبى بنفسه، االعتداد يف يغلو األوىل العصور منذ والعربي وفخاًرا، وعجبًا وإباء أنفة
وحديثًا كرسى، ج يزوِّ أن النعمان أَبَى وقديًما مصاهرتها، عن ويربأ باألمم، يسويها أن
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ولغتهم ومواطنهم العرب

والطليان، طرابلس أهل بني صلح ُعِقد وقد الغرب، طرابلس يف العرب مجاهدي أحد قال
وهو املجاهد، العربي هذا قال الحقوق؛ يف بأنفسهم سوَّوهم بأن العرب عىل هؤالء وامتنَّ
آفات من كان بل عظيم!» لظلم إنه بالرومي! أنا أأسوَّى سوأتاه، «وا زعيًما: وال رئيًسا ليس
بالعالء الشعور فبهذا القياد، ويسلسوا ينقادوا أن فصعب الكربياء، هذه يف الغلو العرب
بأخالقهم، ويتمسكون بخصائصهم، ويمتازون بأنفسهم، يعتزون العرب جعل والعظمة

شاعرهم: قال وقديًما

وال��ع��ظ��م��ا ال��ل��ح��م ت��س��ك��ن أن أَنَ��ٌف ب��ه��ا ن��ف��وس��ه��م ك��أن ق��وم ل��م��ن وإن��ي

خراج، من التزم ملا الفرسضمانًا مللك قوسه التميمي زرارة بن حاجب رهن وقديًما
أبو وقال كرسى، قتله أن بعد النعمان سالح يسلِّموا أن إباء الفرس شيبان بنو وحارب

شيبان: بني يمدح تمام

م��ن��اق��ب م��ن َوطَّ��دْت م��ا ع��ل��ى وزادت ب��ق��وس��ه��ا ت��م��ي��ٌم ي��وًم��ا اف��ت��خ��رْت إذا
ح��اج��ب ق��وس اس��ت��ره��ن��وا ال��ذي��ن ع��روَش س��ي��وُف��ك��م أم��ال��ت َق��اٍر ب��ذي ف��أن��ت��م

. تُبنيَّ أن من وأبني املقام، هذا يف تُذَكر أن من أكثر واملثُل
عن الخطوب دفع كفلت قوية، بأخالق وخصائصها أنفسها القوية األمة أحاطت إذا
فتفنى، فتِذل تخضع أن لألمة تأبى التي العزيزة اإلنسانية األخالق سيما وال حوزتها،
اإلسالم أمده وقد يُستعبَد، أو يَستعِبد أن يأنف ، حرٌّ أبيٌّ وإسالمه جاهليته يف والعربي
هللا قوانني من قانونًا وجعلته يكلُّ، وال يضل ال كالنجم األرض وجه عىل ته سريَّ بفضائل

السماء. ُحبُك يف والقمر الشمس مسري غايته إىل يسري
ثمرات من ونرشت عقولها، نتاج من وأظهرت أيديها، عمل من األمة أخرجت وكلما
مجرى عىل وثباتًا األرض، عىل رسوًخا وآدابها وعلومها صناعتها زادتها وآدابها، أخالقها
أكثر األنفس ويف اآلفاق يف وشادت األرض، وجه يف أثَّرت أمة التاريخ يعرف وال الخطوب.
أو لوا، جمَّ مما أحسن لته حمَّ أو لوا، حمَّ مما أكثر لته جمَّ أمة التاريخ يعرف ال العرب، من
تركنا فإذا سطروا، مما أجلَّ صفحاته عىل سطرت أو سيطروا، مما أعظم عليه سيطرت
أمة عن التاريخ ثنا يحدِّ فهل وأشور، بابل ومن وحمري، وسبأ معني من القديم التاريخ
تريد ونية سنني، يف واملغرب املرشق ذللت همة العرب؟ طلع ما بمثل العالم عىل طلعت
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العرب مهد

األرض من يمحو بل واملستضعفني، الجبارين بني يسوي وعدًال أجمعني، للناس الخري
واملساواة املطلق، العدل من سنن عىل إخوة جميًعا الناس ويقف ومستضعف، جبار كل

الشاملة. واألُخوَّة الكاملة،
آخت ثم وأقطار، أمم من العرب جمع ما سلطانها يف جمعت أمة التاريخ يعرف هل
املتحرض العالم معظم فإذا والصناعات، والعلوم واآلداب الفضائل إىل زتهم وحفَّ بينهم
انقطع ما فوصلت وقواها، مواهبها قدر أمة كل عظيمة، واحدة حضارة نسج عىل متعاون
وما والفساد، والرش واالستعباد، الجربوت سري من اتصل ما وقطعت الحضارة، سري من
ربط وقد األرض. وعمران الناس، إصالح إىل وقصًدا هللا، وجه ابتغاء إال كله هذا فعلوا
وضمن واملكارم، واألخالق الفضائل وتلك املآثر بهذه العرب وتاريخ العرب ذكر التاريخ

واملعايل. الفضائل يف سرية للناس بقي ما الخلود لهم
من أول كانوا العرب ولكن هللا، ُصنْع فاإلسالم العرب؛ ُصنْع اإلسالم إن أقول ال
فنرشوها، نرشها وُكلِّفوا ففقهوها، املعايل هذه إىل ودعوا فحملوها، األمانة هذه لوا ُحمِّ
بعد األخرى اإلسالمية ولألمم وأهلها؛ بها أحق وكانوا لها، ُخِلقوا أو لهم ُخِلقت فكأنما

يُنَْكر. ال فضٌل هذا
وجالًال؟ وجماًال مدة، وطول ُرقعة، سعة منه أعظم العالم يعرف هل العرب، أدب ثم
العرب فعند العالية، واملثل املجيدة، رَي بالسِّ العصور كرِّ عىل بنيانها األمم ثبَّتت إذا
والعلوم بالصناعات ألنفسها األمم مكَّنِت وإن الحدثان، لها وأقر الزمان، بها َرَجف ِسرَي
وحسب التاريخ، سجل يف والخلود األرض يف التمكُّن لهم يكفل ما العرب فعند واآلداب،
إفريقية، وغابات الربانس وجبال الظلمات وبحر إيران هْضب بني فكرة يسري أن املجادل
حجة ويبرص العرب، مجد لريى قرنًا عرش أربعة كلها املواطن هذه يف التاريخ ويعرب

العرب.
يأخذوا، ولم وأعطوا يتَِّبعوا، ولم وابتدعوا يقلِّدوا، ولم خلقوا العرب إن نقول: وال
االبتداع وأجادوا والتقليد، الَخْلق أحسنوا إنهم نقول: ولكنا يستعريوا؛ ولم وأعاروا
تدل كما باألخذ فضلها عىل تدل واألمم واالستعارة، واإلعارة والعطاء، واألخذ واالتباع،
قدر عىل األحياء حياة وإنما بالخلق، تثبتها كما باملحاكاة حياتها وتثبت بالعطاء، عليه
قليًال، ويعطي يأخذ والنبات جماد، يعطي وال يأخذ ال الذي وتتأثر. غريها يف تؤثِّر ما
االعتبار، يصح األمم، تاريخ يف هذا اعترب ثم واإلنسان، األعجم الحيوان هذا بعد وانظر

القياس. ويطرد
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ولغتهم ومواطنهم العرب

الخلود يف وتمكينًا مكانة ويزيدها أنفسها، يف ويقينها وآثارها، بأفعالها األمم تخلد
تعلو حتى مكانتها، األمم بني الدهور كرِّ عىل وتعظم مجدها، العصور مر عىل يزيد أن
يف سبيلها لها وتخيلِّ بالفضل، األمم لها فتِقرُّ اإلنسان، ومطامع الزمان، أحداث عىل
َمن إال ينكره ال مشكور، األمم بني وسعي موفور، نصيب كله هذا من وللعرب الحياة،

الحسد. به جار أو الهوى، به َضلَّ
من كانوا كما إال يكونوا ولن بسريتهم، حقيقون بتاريخهم، اليوم جديرون وهم
فضيلة وأنصار وآداب، أخالق وأئمَة وعمران، مدنية وهداَة وأُخوَّة، حرية دعاَة قبُل،

أجمعني. للناس وسالًما للبرش، خريًا إال اليوم نهوضهم يكون ولن وحق،
البقاع يف املتطاول الزمان أنضجها خالدة، كريمة لغة الخالدة الكريمة األمة ولهذه
النافذ واإلدراك املرهف واإلحساس السليمة الفطرة وأخرجتها الجزيرة، من الشاسعة
خطرات كلماتها وتمثِّل الطبيعة، مشاهَد ألفاُظها ر تصوِّ تكاد عجيبة، معجبة كاملة لغة
كأنما الحروف، نربات يف وتتمثَّل األلفاظ، أجراس يف معانيها تتجىلَّ تكاد النفوس،
واملعقولة املحسة فاملعاني الحياة، ونربات القلوب ونبضات الضمري خطرات كلماتها
غري لفًظا للشبيه فتضع املتشابهة، األشياء بني الدقيقة الفروق تدرك ألفاظ يف مبيَّنة
للرضب اللغات بعض وضعت فإذا بينهما. الدقيق للفرق إدراًكا لشبيهه، وضعته ما
من وموضعه الرضب آلة باختالف تختلف كلمات العربية وضعت واحدة، كلمة مثًال
صفة، لكل مركَّبة بكلمات مثًال اإلنساني الوجه صفات عىل اللغات دلت وإذا الجسم،
وأسنانه وفمه وأنفه وحاجبه عينيه يف صفة وكل اإلنسان، يف ِحْلية كل عىل العربية دلت

والتفصيل. التمثيل مقام هذا وليس خاصة، بأسماء وغريها
كلمة فكل مدهًشا؛ الرتكيب يف يتجىل املفردات يف املتمثل الدقيق اإلحساس هذا ثم
تأخذ أو فتعطي نفسها، الكلمة بها تحس أو املتكلم، بها يحس مكانة الجملة يف لها
واألخريات الضم، وهو األصوات أقوى لها األصيلة فالكلمة املكانة، لهذه مكافئًا صوتًا
أدق عن يبني والرتكيب، األلفاظ يف الحياة من رضبًا إال هذا أرى وما والجر. الفتح لها

وألطفه. اإلحساس
وقوالب مادة العربية اللغة ففي مادتها، هي كلمات عىل اللغات اشتملت وإذا
استعرها أو اخلقها أو املادة فخذ ووزن، مادة فيها الحاجة، حني صاحبها يستعملها
أو بالقوالب رها وصوِّ واألفعال، األسماء قوالب من قالب يف صبها ثم أخرى، لغة من
أو فاعًال سمع فَمن والهيئة، وبالصيغة والوزن، باملادة تدل فلغتنا تشاء، ما األوزان
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وبهذا كلها. املواد يف يالزمه معنى له وسكناته حركاته يف الوزن هذا أن أدرك مفعوًال
تخضع لم ما أجنبية كلمة كل نفسها عن نفت حتى خصائصها، واستبانت اللغة امتازت
أجنبي؛ فهو األوزان هذه تزنه ال فما أوزان، ولألفعال أوزان لألسماء وقوانينها؛ ألوزانها

قوية. صحيحة نقية، خالصة املتطاول الدهر عىل بقيت وبهذا
عىل تأبى تكاد وإنها واألوزان، الرتاكيب وبهذه املفردات بهذه صعبة لغتنا إن قيل:
من ليس ولكنه ننكره، فال عيبًا ُعدَّ وإن ندفعه، ال حق وهذا طالبها، وتُْعِجز دارسها
التطور نتيجة ولكنه وأوزانها، موادها يف عجز أو بنيتها، يف اختالل أو خلقها، يف نقصان
يصحبه والكمال تركيبًا، وأقلها أيرسها العالم هذا يف األشياء فأدنى التام، والنمو الكامل
ذي الحيوان ويف والحيوان، النبات يف هذا اعترب واإلعضال، واإلشكال والتفصيل الرتكيب
ويف والحضارة، البداوة يف هذا واعترب بينهما، املراتب انظر ثم واإلنسان، الواحدة الخلية
هذا يف الكمال وصعوبة. تركيبًا والكمال ويًرسا، بساطة النقص تجد الحضارات، أنواع
فلغتنا العزائم، بعد العزائم به وتنوء األحقاب، بعد األحقاب تلده بتطور إال يُنال ال العالم

متالئمة. موسيقية حساسة، حية مواتية، دقيقة كاملة ولكنها صعبة،
تعجز فلم الطويل، التاريخ واختربها الواسعة، الحضارُة اللغَة هذه امتحنت وقد
وسعت بل صناعة؛ من وثقفه علم، من اإلنسان أدركه ما بكل تضق ولم تَْعَي ولم

مكَرهة. وال كارهة غري املختلفة، واألمم املتطاولة، القرون حضارة
عىل فاشتملت رسالته، وبالغ وحيه، وترجمان كتابه، لغة تكون أن لها هللا أراد وقد
لإلنسان خلد ما خلوًدا هذا عىل وجوزيت وآيات، كلمات يف ًرا مصوَّ والعقيل الحيس العالم

وإدراك. إحساس له استقام وما وقلٌب، عقٌل
قوانني ثبات رائعة، نارضة ثابتة وهي الفتن، وثارت املحن، وتوالت الزمن، وتقلََّب
وحرفت لغات، وبدلت لغات وخلقت لغات محت قرنًا عرش خمسة كواكبه. وروعة هللا

هذا؟ بعد الخلود آية ما تُبدَّل، ولم تُغريَّ ولم تُْمَح لم العربية، هي والعربية لغات،
من وأولتها األخرى، األمم ثقفتها بل وحدهم، العرب لغة العربية هذه تبَق ولم
وغري للعرب واآلداب العلوم لغة فصارت أحيانًا، لغاتها أولت مما أكثر والعناية الحفاوة
األحوال تبدُّل عىل تزال وال املرشق، وأقىص املغرب أقىص بني ما طويلة، حقبًا العرب
األمم هذه لغاُت تزال وما العربية، غري اإلسالمية األمم يف وعلم أدب لغَة الِغرَي وتوايل

العربية. تستمد تزال وما بألفاظها، ُمْرتَعة
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إىل الصني بني ما موطنه أدبًا أخرى، لغة تحويه ال أدبًا العصور مر عىل حوت وقد
أدبًا وحديثها قديمها العالم آداب يف نعرف وال قرنًا، عرش أربعة وزمانه الظلمات، بحر

االمتداد. هذا األعصار به وامتدت االتساع، هذا املواطن به اتسعت
خالدة بقرآنها، العربية وتاريخها، وآدابها وخصائصها وموطنها بأهلها فالعربية
تنرصها فهل وإنسانية، وحضارة وأدب وعلم دين لغة والعصور، الخطوب عىل باقية

عزائمهم؟ لها وتستجيب أبنائها، همم

15





العرب جزيرة

األحاديث بعض يف ُرِوي وقد العرب، جزيرة باسم الجاهلية منذ العرب بالد ُعِرفت
العرب. جزيرة يف يُْعبَد أن يئس قد الشيطان أن النبوية

التام االصطالحي املعنى إىل نظروا اإلسالم وصدر الجاهلية يف العرب أحسب وما
منها. نواٍح عىل املاء يدور األرض أرادوا بل جزيرة، لكلمة

تسميتهم يف هذا تصديق ونجد جزيرة، الجزيرة شبه ون يسمُّ العرب إن : املقديسُّ قال
والجزيرة هناك، عمر ابن وجزيرة ودجلة، الفرات بني أُقور وجزيرة األندلس، جزيرة

األندلس. يف الخرضاء
يف للجزيرة الخاص باملعنى االسم هذا يفرسوا أن بعد من العرب جغرافيُّو أراد ثم
لسان صاحب ونقل بها. املياه إلحاطة جزيرًة يت ُسمِّ إنما فقالوا: الجغرايف، االصطالح

التهذيب: عن العرب

بناحيتيها، أحاطا السودان وبحر فارس بحر البحرين ألن جزيرًة يت ُسمِّ
والفرات. دجلة الشمال بجانب وأحاط

العرب: جزيرة صفة كتابه يف الهمداني رواه ما هذا يف قيل ما وأجمع

وأطرافها، أقطارها جميع من بها والبحار األنهار إلحاطة جزيرًة يت ُسمِّ وإنما
بالد من أقبل الفرات أن وذلك البحر، جزائر من الجزيرة مثل يف منها فصاروا
العراق، وسواد الجزيرة أطراف عىل انحطَّ ثم قنرسين، بناحية فظهر الروم،
يف البحر وأخذ عبَّادان، إىل وامتد واألبلة، البرصة ناحية يف البحر يف دفع حتى
سفوان عىل منها فأتى عليها، منعطًفا العرب ببالد مطيًفا مغربًا املوضع ذلك
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ومال والشحر، وُعمان وقطر البحرين وأسياف وهجر القطيف إىل وكاظمة
دهلك، إىل نصبًا مغربًا وانصب وعدن، أبني وناحية حرضموت إىل عنق منه
واألشعريِّني وحكم فرسان بالد إىل اليمن تهائم يف فطعن العنق ذلك واستطال
الطور ساحل ثم املدينة، ساحل والجار مكة، ساحل جدة إىل ومىض وعك،

بالدها. وخالط مرص قلزم بلغ حتى راية، وساحل أيلة وخليج
معارًضا مستطيًال السودان بالد أعىل من العنق هذا غربيِّ يف النيل وأقبل
مرص من البحر ذلك أقبل ثم والشام، مرص بحر يف دفع حتى معه، للبحر
ساحل صور عىل وأتى وسواحلها، بعسقالن فمرَّ فسلطني، بالد بلغ حتى
حمص سواحل إىل نفذ ثم دمشق، سواحل من وذواتها بريوت وعىل األردن،
عىل منحطٍّا الفرات، منها أقبل التي الناحية خالط حتى قنرسين وسواحل

العراق. سواد إىل والجزيرة قنرسين أطراف

بالجزيرة، املحيطة املياه يف النيل فأدخل الدائرة، يحكم أن الواصف هذا حاول وقد
والشام، مرص بحر سماه الذي الروم وبحر السويس خليج بني املسافة يغفل أن يِرْد ولم

بالجزيرة. املحيطة املياه من الدائرة هذه إحكام عىل الرشقي النيل بفرع فاستعان
سيناء، وبادية والعراق الشام بني التي والبادية كلها الشام بالد يُدِخل التحديد وهذا
الشمايل الحد يجعل من منهم الجغرافيون، فيه يختلف الشمايل والحد العرب، جزيرة يف

املقديس. هؤالء ومن الجزيرة، من الشام بادية فيُخِرجون النفود، صحراء
عىل فحدها الجزيرة، يف وسيناء الشام بادية يُدِخل األرض لطبيعة املساير والتحديد
الجنوب ومن الفرات، ونهر فارس) (خليج البرصة وخليج عمان بحر الرشق من هذا
وخط األبيض، البحر الشمال ومن السويس، وقناة األحمر البحر الغرب ومن العرب، بحر
حدود مع الشمال إىل ومنعطًفا الجنوبية، فلسطني حدود مسايًرا العريش من يبتدئ
الجنوب صوب يسري ثم الفرات، إىل الرشق ييمم ثم تدمر، يقارب حتى الرشقية الشام

البرصة. وخليج العرب شط ملتقى إىل الرشقي

ميل ١٥٠٠ عدن إىل سعيد بور من الجزيرة وأبعاد
ميل ١٣٠٠ عمان يف الحد رأس إىل املندب باب ومن
ميل ٦٠٠ الفرات إىل سعيد بور ومن
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ميل، ١٢٠٠ طولها ومتوسط ميل، ٧٠٠ الغرب إىل الرشق من عرضها ومتوسط
رملية. صحارى ثلثها ميل، ١٢٠٠٠٠٠ ومساحتها

الجزيرة طبيعة (1)

الشمال نحو وانحداره والغرب، الجنوب يف ارتفاعه أقىص نَْجٌد جملتها يف والجزيرة
الفاريس. الخليج وساحل الفرات وادي إىل والرشق

آالف أربعة من يختلف علوٍّا يبلغ حتى صاعًدا البحر من يرتفع الغربي والسفح
آالف. ثمانية إىل قدم

كثري يف قاحلة وهي ميًال، ثالثني عرضه يتجاوز ال ضيٌق ساحٌل البحر وبني وبينه
كالتي غزيرة أمطار عليها تنهمر وال دائم، ماء مجرى بها ليس املياه، قليلة جهاتها، من
العالية الجبال مستوى إىل تعلو ال جبالها وأن بها، الجبال لقلة الحبشة جبال عىل تسقط

األخرى. األقطار يف
كثيفة. غابات وال بحريات بها وليس

بها املطر ويرتك يغيض ثم املطر، عقب أكثرها يسيل أودية فيها املياه ومجاري
وعيونًا. وأحساء وقيعانًا ورياًضا غدرانًا

املطر. يملؤها بركة وهو غدير جمع فالغدران
سعة تبلغ وربما األرض، من مطمنئ يف ماء مجتمع وهي روضة جمع والرياض
ال والبقول العشب من رضوب عليها ينبت ما وكثريًا ميل، يف ميًال الجزيرة يف الروضة

الذبول. إليها يرسع
حديقة. فهي والتف الروضة عشب كثر وإذا

وقال: وأربعني، مائة ُزهاء املعروفة العرب رياض من ياقوت َعدَّ وقد

إىل أُِضيف وما منها، األعالم ههنا نذكر إنما ا، جدٍّ كثرية املجهولة والرياض
بعينه. رجل أو واٍد أو تجاوره، موضع أو قوم

املطر. عقب أحيانًا املاء بها يستقر مستوية واسعة أرض وهي قاع، جمع والقيعان
أرض إىل فيه ترسب ماء عن الرمل فيها ينكشف حفرة وهو ِحْيس، جمع واألحساء

األحساء. بالد يف ذكرها وسيأتي األرض؛ يف يغيض أن تمنعه صلبة
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واملطر الرياح (1-1)

الرشقية. الريح الجنوبية السواحل وعىل الغربية، الريح الشمال يف هبوبًا الرياح أكثر
وريح ذكرها، من الشعراء أكثر وقد نجد، يف ا جدٍّ محمودة الرشق ريح وهي والصبا
الريح: هذه تهب حني بالجود العرب تمدح وقد ا. جدٍّ باردة والشمال الوسط يف الشمال

ش��م��اال وه��ب��ت أف��ق اغ��بَ��رَّ إذا وال��م��ْرم��ل��ون ال��ض��ي��ف ع��ل��م ل��ق��د
ال��ث��م��اال ت��ك��ون ه��ن��اك وأن��ك َم��ري��ع وغ��ي��ث رب��ي��ع ب��أن��ك

مهِلكة. الحر شديدة ريح وهي السموم، الصيف يف وتهب
الشمال وسموا والهوجاء. والعاصف الرخاء بني الرياح، تسمية من العرب أكثر وقد
أصليتني، ريحني مهب بني تهب التي وهي النكباء، والريح والدبور والصبا والجنوب

مثًال. والجنوب الصبا بني تهب كالتي
الذئب، فعل معهم تفعل كأنها املتذائبة، الريح وجهة: عىل تثبت ال التي للريح وقالوا

مختلفة. جهات من تأتيهم
يف وذكرها العرب، معيشة يف وأثرها الرياح عن الكالم توسعة عن املجال ويضيق

كالمهم.
وتمتلئ األودية تجري املطر من هالكها. انقطاعه ويف البادية، حياة فهو املطر وأما
املطر حبس فإذا للحيوان، املرعى ينبت املطر ومن حيوانهم، ويسقون فيرشبون الغدران،
أرشفوا. أو الناس هلك القحط عم فإذا القطر، مواقع يلتمسون مكانًا انتجعوا مكان، يف
املمطرة الرياح بمعرفة العرب وعني وغيثًا. رحمًة املطر سمي ذلك أجل ومن
تسمية يف واْفتَنُّوا الَجَهام، والغمام املمطر الغمام أوصاف وعرفوا العقيمة، والرياح
فقالوا: ومدته، مقداره باختالف املطر أسماء وعدَّدوا وأشكالها، ألوانها باختالف السحب

وهكذا. والديمة، والوابل، والطل، والطش، الرذاذ،
ونثر. كثري شعر وأخباره وأوصافه املطر يف وللعرب

ينزل ما اليمن أمطار وأغزر عمان. األخرضيف والجبل اليمن جبال عىل املطر ويغزر
الجْود واملطر الرشق، إىل اتجه كلما ويقل الرشق، إىل ميل مائة ويمتد الغربية الحافة عىل
الشتاء، زرع تروي التي الجريان الدائمة الجداول وإلمداد الصيف لزراعة يكفي هناك
اليمن تهامة يف وينزل صنعاء، جهات مثل العالية الجهات يف شهرين املطر يستمر وربما

أحيانًا. الشتاء يف مطر
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(أكتوبر ونيسان األول ترشين بني الشتاء يف املطر ينزل ووسطها الجزيرة شمايل ويف
وهذه الشهب، السنوات وهي السنني، بعض وينقطع موقوت، غري قليل وهو وأبريل)
ِفْرَعْوَن آَل أََخذْنَا ﴿َوَلَقْد الكريم: القرآن ويف َسنة. أصابتهم فيقال: مصائب، تعد السنوات
كل معلوم ميعاد يف املطر ينزل نجد أرجاء بعض ويف الثََّمَراِت﴾ َن مِّ َونَْقٍص ِننَي ِبالسِّ

سنة.
ونصًفا، شهًرا أو شهًرا ويدوم (أغسطس) آب أواخر يف املطر يهطل الطائف ويف
من اليمن عىل وتمطر الغربي، الجنوب من تهب التي املوسمية الرياح منتهى هذا وكأن

سبتمرب). إىل (يونيو أيلول إىل حزيران
النفود، صحراء يف أحيانًا وينزل الشمال، يف ِتهامة وجبال الِحرار عىل الَربَد وينزل

اليمن. جبال يف نادر وهو بعمان، األخرض الجبل وعىل

والشجر الزرع (2-1)

بحاجات يفي ال قليل فزرعها ُغلَّتها، يروي ال ومطرها أنهار، بها ليس العرب جزيرة
أهلها.

اليمن يف والقمح مختلفة، أنحاء يف كثري والشعري قليلة، جهات يف الذرة تُزَرع
قليل. الجملة يف وهو الواحات، وبعض واليمامة

واألحساء. ُعمان يف األرز ويُزَرع
يف املعروف الدخن يشبه وهو السمح، اليوم ويسمى البادية، يف ينبت والقتُّ

الجدب. أيام الحنظل حب الناس ويطحن الشعري. دقيق من أجود ودقيقه السودان،
والرمان والتفاح واملوز والطائف، املنورة املدينة مثل كثرية جهات يف والكرم

قليلة. جهات يف والربتقال
عىل يدل ومما كثري، والحجاز واليمامة عمان يف والنخل التمر، الجزيرة ثمار وأعظم
من صاًعا أو برٍّ من صاع نصف ُقدِّرت الفطر زكاة أن القمح إىل بالقياس التمر كثرة

شعري. أو تمر
التمر. من صنف مئة ُزهاء املدينة ويف

والغىض، واألثل، والسلم، والضال، والحناء، در، والسِّ الدوم، الربيَّة: األشجار ومن
والسمر.
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الحيوان (3-1)

عماد وعليها الجزيرة، كل يف كثرية فهي واملعز، والضأن والخيل اإلبل ذكر إىل حاجة ال
العربي الشعر فاض وقد ذائع، وِصيتُه العالم خيل أجمل العربي والفرس معيشتهم.
عليهم كرمها وبيان والصيد الحرب يف الخيل وتذكُّر وقراهم، العرب أسفار يف اإلبل بذكر
الفارس بني املتينة األلفة هذه العربي الشعر يف ما أجمل ومن أحيانًا. بالقوت وإيثارها

البعيدة. األسفار يف وصاحبه الجمل بني الطويلة والصحبة والفرس،
فيه، والخيل اإلبل وصف مواضع عىل يدله َمن إىل يحتاج ال الجاهيل الشعر وقارئ
ولكنه الخيل ذكر القصائد من كثري ويف الناقة. وصف من طويلة قصيدة تخلو فَقلََّما
التي العبدي املثقب قصيدة أو طرفة معلقة يقرأ أن القارئ وحسب اإلبل، وصف من أقل

يقول: ثم ناقته فيها يصف

ال��ح��زي��ن ال��رج��ل آه��ة ت��أوَُّه ب��ل��ي��ل أرح��ل��ه��ا ق��م��ت م��ا إذا
ودي��ن��ي؟ أب��ًدا دي��ن��ه أه��ذا وض��ي��ن��ي ل��ه��ا درأُت إذا ت��ق��ول
ي��ق��ي��ن��ي؟ وم��ا ع��ل��يَّ يُ��ب��ق��ي أم��ا وارت��ح��اٌل ح��لٌّ ال��ده��ِر أَُك��لُّ

الخيل سميت حتى مجلسه، إىل وتقريبه عليه الفرس كرامة الشاعر يذكر ما وكثريًا
بعضهم: قال كما هذا عىل إياه امرأته ولوم باللبن، الفرس إيثار عن ويتحدث املقربات،

ت��ف��زع س��اع��ة وال��ورد ت��س��ت��وي وم��ا ل��ق��ح��ة ال��ورد أم��ن��ح أن ع��ل��يَّ ت��ل��وم

ببيعه، ومطالبتها يطيق، ال ما يكلفه فرس اقتناء عىل إياه امرأته لوم يذكر وأحيانًا
املفضليات: شعراء من األسدي حبيب بن حاجب قال كما

ع��ص��ي��ان��ه��ا ج��د ف��ق��د ل��ي��ش��ري2 ث��ادق1 ع��ل��ى ت��ل��وم ب��ات��ت

فرس. اسم ثادق: 1
يُباع. 2
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وإع��ان��ه��ا ع��ل��يَّ س��واء ث��ادق ف��ي ن��ج��واك إن أَال
أث��م��ان��ه��ا ث��اب��ت ق��د ال��خ��ي��ل أرى إن��ن��ي ب��ه أغ��ث��ن��ا وق��ال��ت:
م��ب��دان��ه��ا3 ال��م��ك��بَّ��ة ك��ري��م أن��ه ت��ع��ل��م��ي أل��م ف��ق��ل��ت
ع��ري��ان��ه��ا ال��ق��وائ��م ط��وي��ل زف��رة ع��ل��ى أم��ر ك��م��ي��ت
أق��ران��ه��ا ت��ق��ط��ع م��ا إذا ج��رأة ذا ال��خ��ي��ل ع��ل��ى ت��راه
ري��ان��ه��ا ال��ط��ري��ق��ة4 خ��اظ��ي ال��ع��ث��ار ق��ل��ي��ل ال��ع��ن��ان ط��وي��ل

قليل. والبقر ركوبه؛ من يأنفون والبدو واألحساء، والحجاز اليمن يف والحمار
نفوس مأل ما عىل تدل كثرية، وأوصاف أسماء اللغة يف ولألسد األسد، الوحش ومن
عرشة أربع العرب» جزيرة «صفة كتابه يف الهمداني عدَّ وقد وخشيته. هيبته من العرب
بيشة، أسود فقيل: العربي، الشعر يف املآسد هذه بعض إىل األسود أضيفت وقد مأسدة،

اليوم. الجزيرة يف نادر واألسد ترج. وأسود الرشى، وأسود خفان، وأسود
ورضبوا عنها، حديثهم كثر فقد الضبع وأما الجزيرة، يف معروفان والنمر والفهد

األساطري. ورووا لها األمثال
األسد. إال آخر وحش ينله لم ما واإلسالم الجاهلية يف الشعراء عناية من نال والذئب

اليمن. يف والقرد
ومنه به، النساء وتشبيه وصفه يف العربي الشعر افتنَّ وقد األرجاء؛ كل يف والغزال
ويسميه مستقيمة، قرون له أبيض الحمار، كرب يف وهو اليوم، النفود يف يُرى كبري نوع
ويف عينها سعة يف باملهاة املرأَة العرُب شبََّه وكم مهاة. واألنثى الوحش، بقر العرب
وكالب الصيادين وبني بينه يقع ما ووصفوا الوحيش، الثور عن كثريًا تحدثوا كما مشيها،

وغريها. لبيد معلقة يف كما الصيد،
لوا وفصَّ بصيده، واهتموا رسعتها، يف اإلبل به وشبَّهوا كثريًا وصفوه الوحش وحمار
انظر الفراء»، جوف يف الصيد «كل فقالوا: الصيد، أعظم وجعلوه وقائعه يف الكالم

مطلعها: التي الهذيل ذؤيب أبي قصيدة

ممتلئه. الصدر كريم أي 3
املتن. والطريقة: سمني، خاظي: 4
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ي��ج��زع م��ن ب��م��ع��ت��ب ل��ي��س وال��ده��ر ��ع ت��ت��وجَّ وري��ب��ه ال��م��ن��ون أم��ن

هذا بوصف العرب شعراء أولع كيف تعرف رضار، بن الشماخ شعر اقرأ ثم
الحيوان.

نجد، من الغربي الجنوب إىل الدوارس ووادي الشمال، يف النفود يف يعيش والنعام
الوحش بثور شبهوها كما رسعتها، يف اإلبل به وشبَّهوا فوصفوه برسعته، العرب ُفِتن وقد
الكريم: القرآن يف وجاء وصفائه، بياضه يف به املرأة وشبهوا بيضه ووصفوا وحماره،

ْكنُوٌن﴾. مَّ بَيٌْض ﴿َكأَنَُّهنَّ
كثريًا، الشعر يف ذُكرت وقد الجبلية، املعز وهي وغريها، اليمن بالد يف واألوعال

الشاعر: قول يف مثًال وُجعلت

ال��وع��ُل ق��رن��ه وأوه��ى ي��ض��ره��ا ف��ل��م ل��ي��وه��ن��ه��ا ي��وًم��ا ص��خ��رة ك��ن��اط��ح

كلها. الجهات يف كثري واألرنب
الكدريَّ وسموه العرب، شعراء القطا ذكر ردَّد وقد والقطا، الحمام الطري ومن
صوت ألن قطاة؛ من أصدق وقالوا: البعيدة، املناهل وروده ويف طريانه يف وذكروه للونه،

نفسه. عىل يدل فكأنه اسمه، يحكي القطا
أيًضا. كثرية والسماني

والغراب. والحدأة، والصقر، النرس، الجارحة: الطري ومن
إلف يف ب بالضَّ املثل ُرضب وقد ب، والضَّ والوَرل والعقرب الثعبان الجزيرة ويف
األمثال ورضبوا الضب. ذنب من أعقد فقالوا: ذنبه، عقد ويف املاء، عىل والصرب القفر

عنه. األساطري وحكوا
البيوت يتخذ ولكن كثريًا، الدور يف يتخذ ال والنحل الناس. يأكله ا جدٍّ كثري والجراد
العسل وجني وذكورها النحل جماعة تسمية يف العرب افتنَّ وقد والشجر، الجبال يف
عسل وحرضموت اليمن ويف واألشعاُر، األخباُر وتحكيه اللغُة هذا ر تصوِّ وهكذا وآالته؛

ا. جدٍّ طيِّب
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الجزيرة أقسام (2)

ابن وزاد اآلتية: األقسام خمسة إىل لطبيعتها مسايًرا تقسيًما جزيرتهم العرب قسم
الشام. وبادية الجزيرة، وبادية العراق، بادية أصقاع: ثالثة حوقل
الهمداني: رواه كما التقسيم هذا يف الجغرافيون قاله ما وهذا

خمسة عىل فيها وتوالدوا نزلوها التي الجزيرة هذه من العرب بالد فصارت
وأخبارها: أشعارها يف العرب، عند أقسام

واليمن. والعروض، ونجد، والحجاز، تهامة،
قعرة من أقبل وأذكرها العرب جبال أعظم وهو الرساة، جبل أن وذلك
بني حجز ألنه حجاًزا؛ العرب فسمته الشام، بوادي أطراف بلغ حتى اليمن

ظاهر. وهو نجد وبني هابط، وهو تهامة وهو الغور
األشعريني بالد من البحر أسياف إىل غربيه يف الجبل ذلك خلف ما فصار
من وغار صاقبها وما والجحفة عرق ذات إىل ودونها وغريها وكنانة وعك

كله. ذلك تجمع وتهامة تهامة، غور الغوَر أرضها:
العراق أطراف إىل نجد صحارى من رشقيه يف الجبل ذلك دون ما وصار

كله. ذلك تجمع ونجد نجًدا، يليها: وما والسماوة
من رشقيه يف به احتجز وما الحجاز وهو رساته نفسه الجبل وصار
من مذحج أرض إىل وراجًعا املدينة، إىل والجبلني َفيد ناحية إىل وانحاز الجبال

كله. ذلك يجمع والحجاز حجاًزا، دونها: وما تثليث
وغور نجد وفيها العروَض، واالهما وما والبحرين اليمامة بالد وصارت
والعروض فيها، أودية ومسايل منها مواضع وانخفاض البحر من لقربها

كله. ذلك يجمع
إىل البالد من واالها وما صنعاء، إىل قاربها وما تثليث خلف ما وصار
واليمن والنجد، التهائم وفيها اليمن، ذلك: ييل وما وعمان والشحر حرضموت

كله. ذلك تجمع

غري والشائع اليمن، من كله الجزيرة جنوبي يجعل — يُرى كما — تقسيم وهذا
هذا.
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والوسط الشمال أقسام: ثالثة إىل طبيعيٍّا تقسيًما الجزيرة م تُقسَّ أن ويمكن
شماًال، به يتصل وما الفاريس الخليج ورأس مدين شاطئ بني ما فالشمال والجنوب؛
مراعي تنبت املطر بعد ولكنها الجنوب، يف رملية الشمال، يف حجرية صحراء وهو

ُرعاة. بداة القسم هذا سكان وأكثر واسعة،
وكثري وغدران، آبار فيه قاحل جهاته من وكثري واألحساء، ونجد الحجاز والوسط
القرى من كثري وفيه والشجر، والزرع املراعي فتنبت كبرية، أودية فيه تجري بقاعه من

واملدن.
الرشق، األخرضيف والجبل الغرب، يف واليمن عسري هضبة ففيه الجنوبي القسم وأما
وأكثر مِغلَّة، واألرض كثرية، واألمطار البحر، من وقربها بارتفاعها معتدل فيها والهواء

حَرض. الناس
واحات بها فينبت تهامة، إىل يهبط وبعضها دائمة أودية يف تجري اليمن وسيول
الهضب فوراء طويًال؛ الرشق إىل يمتد ال اليمن خصب ولكن والجنوب، الغرب يف كثرية

الخايل. الربع أو الكبرية الصحراءُ
غنية. كثرية قرى حرضموت ويف

هذه يف قليًال القول تفصيل ييل وفيما طبيعيٍّا، تقسيًما الجزيرة تقسيم إجمال هذا
األقسام.

الشمايل القسم (1-2)

هذا وينتهي الحماد، اليوم تسمى صلبة أرض منها الشمايل قسمان: الشمالية البادية
جنوبًا. الجندل) (دومة الجوف قرية إىل القسم

كذلك وفيه حوران، وادي أعظمها الفرات، إىل الغرب من تسيل أودية القسم هذ ويف
والرشق، الجنوب صوب حوران جبل من يسيل وهو الرسحان، وادي يسمى كبري واٍد

خصبة. واحات جانبيه عىل وينبت الجوف، قرية إىل ينتهي حتى
ثمانمائة ُزهاء وهو اليوم، وبغداد دمشق بني السيارات طريق الجانب هذا ويف
التي البادية وهي االسرتاحة. مع ساعة عرشين يف السيارات تقطعها كيًال، وستني
من سار إذ الهجرة، من عرشة الثانية السنة يف بجيشه الوليد بن خالد سيدنا اخرتقها
وأتى فيها، ماء ال بادية يف وجيشه بنفسه فرمى الشام، يف العرب لجيوش مدًدا العراق

أيام. خمسة يف قطعها وقد يحتسبوا، لم بما وفجأهم مأمنهم من الروم
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كانت — التحقيق عىل — الشام وبادية الشام، بادية اليوم تسمى البادية وهذه
أو العراق بادية الجنوب يف يسمى كان الرشقي وقسمها منها، الغربي للقسم اسًما

خساف. أو الجزيرة بادية الشمال ويف السماوة،
وقد متعددة، أمكنة والسماوة فيها، حجارة ال مستوية أرض العرب عند والسماوة

وغريه. املتنبي شعر يف ذُِكرت
جرير: قال

ن��اه��ل ال��س��م��اوة ف��وق م��ن ه��اج ق��ط��ا ك��أن��ه��ا وه��ي ال��خ��ي��ل ع��م��ان ص��ب��ح��ت

الظباء: يصف الرقاع بن عدي وقال

وال��ن��ه��اء غ��دره��ا ك��ذب��ت��ه��ن ح��ت��ى ب��ال��س��م��اوة ف��ت��رددن

األعىش: يقول خساف ويف

ك��ذوب غ��ي��ر ل��ل��وع��د وك��ان��ت دي م��ي��ع��ا ق��ت��ي��ل��ة ب��ه أخ��ل��ف��ت��ن��ي
رب��ي��ب غ��ي��ر ب��ال��ج��و ط��ف��ل أم خ��س��اف ب��ط��ن ظ��ب��اء م��ن ظ��ب��ي��ة
وال��ت��خ��ب��ي��ب ال��وش��اة ق��ول ف��ي ت��ط��ي��ع��ي ب��أالَّ أوص��ي��ت��ه��ا ك��ن��ت

من ثالثني خط من يبتدئ الجنوبي، وهو الشمالية، الصحراء من الثاني والقسم
الكثبان وهذه األحمر، الرمل من كثبان تملؤها صحراء وهو الجنوب، شطر العرضممتدٍّا

الصحراء. سميت وبها بالنفود، البادية لغة يف اليوم تُسمى
الجوف وواحة الشمايل. القسم من مرعى وأخصب نباتًا أكثر مائها قلة عىل وهي
كثرية، زروع وفيها الرسحان، وادي إليها ينتهي الشمال، جهة من القسم هذا نهاية يف

صغرية. أخرى واحات منها مقربة وعىل

والغساسنة الحرية أمراء

من إحداهما وقفت عربيتان، إمارتان نشأت والغرب الرشق يف الشام بادية حدود عىل
حرب عىل عونًا الحرية إمارة اتخذوا الفرس الروم؛ دولة من الثانية موقف الفرس دولة
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عىل أعوانًا غسان أمراء الروم اتخذ وكذلك األعراب، وغارات العراق بني ا وسدٍّ الروم،
البادية. قبائل إخضاع إىل ووسيلة الفرس،

وعىل النجف، بحرية عىل الكوفة من أميال ثالثة عىل كانت مدينة الحرية الحرية: إمارة
البحرية، إىل تسري الفرات نهر من فروع تسقيها أرضخصبة، يف وكانت البادية، حدود
املرشق، إىل منها ميل نحو عىل الخورنق قرص وكان الهواء، بجودة معروفة وكانت

الشام. ييل مما البادية يف والسدير
أصحاب العرب وهم تنوخ، أصناف: ثالثة امليالدي الثالث القرن منذ أهلها وكان
سكنوا الذين هم العباد، الثاني والصنف الفرات. غربي ينزلون الشَعر، وبيوت املظالِّ
من فيها نزلوا الذين وهم األحالف، والثالث شتى. قبائل وهم فيها، وابتنوا املدنية
آرامية، كلمة فهو خيام، مضارب كانت أنها عىل يدل املدينة واسم والعباد، تنوخ غري

الخيم. مرضب معناها
يتاجرون األقطار، يجوبون أهلها كان العربية، الجزيرة يف أثر للحرية وكان
املناذرة يقصدون الشعراء وكان النرصانية، إىل ويدعون والكتابة، القراءة ويعلمون
تاريخها وأما والعرب. الفرس بني للتقريب واسطة كذلك الحرية وكانت باملدائح،
غري هذا ولكن سنة، ٦٢٣ يف ملًكا ٢٥ عليها تواىل إنه ويقال الروايات؛ فمضطرب
إىل امليالدي الثالث القرن أوائل بني ما حكموا يذكرون الذين األمراء فإن صحيح،

سنة. أربعمائة ُزهاء وذلك اإلسالمي، الفتح
األبرش، جذيمة ابنه وخلفه األزدي، فهم بن مالك النواحي هذه يف ر تأمَّ من وأول
أخته ابن خلفه جذيمة ُقِتل وملا الجزيرة، ملكة الزباء مع املعروفة القصة صاحب
وأول منزًال، الحرية اتخذ من وأول نرص، آل اللخميني األمراء أول وهو ، عديٍّ بن عمرو
الدولة مقيم بابك بن ألردشري دان وقد بالعراق، العرب ملوك من الحرية أهل يعده ملك
خامسهم فكان عمرو، بعد من األمراء تواىل ثم (٢٢٦–٢٤١م)، الفارسية الساسانية

القيس. امرئ بن النعمان
باني السائح، األعور النعمان وهو امليالدي، الخامس القرن أوائل يف حكمه وكان
آثار من وكان العرب، عىل الوطأة شديد مهيبًا عظيًما ملًكا وكان والسدير، الخورنق
أمرهم واختلف األول، يزدجرد موت بعد الُفْرس أَْمر اضطرب ملا أنه ومكانته قوته
بهرام وكان امللك، له تسنى حتى يزدجرد، بن جور لبهرام النعمان تعصب امللك، عىل

عهده. آخر يف ك وتنسَّ تنرصَّ النعمان أن ويظهر بالحرية. النعمان كنف يف نشأ
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عال سنة، ثالثون النعمان امللك عىل أتى فلما تاريخه: يف األصفهاني حمزة قال
والجنان والبساتني النخل من يليه وما النجف عىل منه وأرشف الخورنق، عىل مجلسه
من الرب يف رأى ما فأعجبه املرشق، ييل مما الفرات وعىل املغرب، ييل مما واألنهار
واألرانب، الظباء وصيد اإلبل، ورعي الكمأة، ولقاط الجارية واألنهار والنور الخرضة
والخيول األموال من الحرية ويف السمك، وصيَّادي والغواصني املالحني من الفرات ويف
ويملكه اليوم ملكته قد الذي هذا يف دَرك أيَّ وقال: ففكَّر رعيته. من فيها يموج ومن
بكساء، اْلتََحَف الليل عليه جنَّ فلما بابه، عن ونحاهم ابه، حجَّ إىل فبعث غريي؟ غًدا

أحد. يره فلم األرض، يف وساح
املنذر: بن النعمان يخاطب زيد بن عديُّ يقول وفيه

ت��ف��ك��ي��ر ول��ل��ه��دى ي��وًم��ا ـ��رف أش��ـ إذ ال��خ��ورن��ق رب وت��دب��ْر
وال��س��دي��ر م��ع��رًض��ا وال��ب��ح��ر ـ��ل��ك ي��م��ـ م��ا وك��ث��رة ح��ال��ه س��ره
ي��ص��ي��ر؟ ال��م��م��ات إل��ى ح��ي ـ��ط��ة غ��ب��ـ وم��ا وق��ال: ق��ل��ب��ه ف��ارع��وى

كان: الحرية أمراء من عرش والرابع
ثم ،٥٢٤ من سنة ٣٢ ملك السماء، ماء بن املنذر وهو القيس، امرئ بن املنذر
وذلك الحرية؛ عىل كندة استولت وبعده أباغ، عني يوم الغساني األعرج الحارث قتله
بن الحارث فاستوىل مزدك، وفتنة الرتك بحرب حبلها اضطرب الفارسية الدولة أن
لكرسى الفرس أمر اجتمع فلما الشاعر، القيس امرئ جد املرار آكل حجر بن عمرو

القيس. امرئ بن املنذر إىل الحرية ملك ردَّ (٥٢٩–٥٧٨م) رشوان أنو
كان: منهم عرش والسادس

السادس القرن من الثاني النصف يف ملك هند، بن عمرو وهو املنذر: بن عمرو
الشاعر، القيس امرئ أبي عمة حجر بن عمرو بنت هند وأمه سنة، عرشة ست امليالدي

الحرية. يف ديًرا بنت وقد
سنة، عرشين ُزهاء ملك قابوس: أبو املندر بن النعمان كان لخم من األمراء وآخر
زيد بن وعدي الشاعر، األبرص بن عبيد قاتل وهو .٦٠٢ سنة أبرويز كرسى قتله ثم

الذبياني. النابغة مدحه والذي العبادي،
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النرصانية، يف دخل أنه األخبار بعضأهل ويزعم تاريخه: يف األصفهاني حمزة قال
يوم ذات خرج أنه ذلك وسبب قالوا: ه. نرصَّ الذي زيد بن عدي وأن وثن، عابَد وكان
عدي له فقال النهر، ييل مما مقابل عىل الحرية بظهر فوقف زيد، بن عدي ومعه راكبًا

تقول: إنها قال: ال. قال: املقابر؟ هذه تقول ما أتدري اللعن، أبيت زيد: بن

ال��م��ج��دون األرض ع��ل��ى ال��م��خ��ب��ون ال��رك��ب أي��ه��ا
ت��ك��ون��ون ن��ح��ن وك��م��ا ح��ي��ي��ن��ا أن��ت��م م��ا م��ث��ل

تقول: إنها فقال: أَِعْد. له: قال

ال��زالل ب��ال��م��اء ال��خ��م��ر ي��ش��رب��ون ح��ول��ن��ا أن��اخ��وا ق��د رك��ب رب
ح��ال ب��ع��د ح��اًال ال��ده��ر وك��ذاك ب��ه��م ال��ده��ر ل��ع��ب أض��ح��وا ث��م

. وتنرصَّ فارعوى
بني قار ذي حرب فثارت كرسى، فقتله أبرويز، كرسى وبني بينه وقع وقد
وأمره الحرية، عىل الطائي قبيصة بن إياس وىلَّ كرسى أن وذلك والعرب؛ الفرس
بنو فأبى الشيباني، مسعود بن هانئ عند وكانت املقتول، النعمان بودائع يأتيه أن
الفرس. بهزيمة انتهت وقائع وكانت القبائل، وبعض بكر قبائل معهم وثارت شيبان،
مدح يف تمام أبو قال طويلة. عصوًرا العرب شعراء بها أشاد التي الحرب وهي

شيبان: من مزيد بني

ع��ق��ب ل��م��ك��رم��ة ي��وج��د ف��ل��م ه��ل��ك��ن ف��ع��ال��ه��م ل��وال األف��ض��ال ب��ن��و أوالك
ع��ق��ب ل��ه ل��ي��س األي��ام م��ن وح��ي��د م��ف��رد وه��و م��ض��ى ق��ار ذي ي��وم ل��ه��م
ال��ع��رب أن��ف��س��ه��ا ذات ع��ن أع��رب��ت ب��ه أن��ه األع��اج��م ص��ه��ب ع��ل��م��ت ب��ه

وقال:

م��ن��اق��ب م��ن وط��دت م��ا ع��ل��ى وزادت ب��ق��وس��ه��ا ت��م��ي��م ي��وًم��ا اف��ت��خ��رت إذا
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ح��اج��ب ق��وس اس��ت��ره��ن��وا ال��ذي��ن ع��روش س��ي��وف��ك��م أم��ال��ت ق��ار ب��ذي ف��أن��ت��م

ب امللقَّ وهو النعمان، بن املنذر ملك ثم الفرس، من والة الحرية ويل إياس وبعد
اإلسالمي. الفتح كان ثم بالبحرين؛ الردة حروب يف وُقِتل باملغرور،

سيل بعد ديارهم فارقوا إنهم ويقال اليمن، قبائل من األزد إىل ينسبون الغساسنة:
مختلفة والروايات إليه. فنُِسبوا بالشام، غسان اسمه ماء إىل السري بهم وانتهى العرم،
واملسعودي أمريًا، وثالثني واحًدا يذكران الفداء وأبو األصفهاني فحمزة تاريخهم، يف

ونسقهم. امللوك سني يف الرواة يختلف وكذلك عرشة، إال يذكران ال قتيبة وابن
ولد من وهم الضجاعمة، مجاورين هناك نزلوا أنهم بالشام رهم تأمُّ عن ويروى
فطالبهم عمرو، بن ثعلبة يومئٍذ غسان ورئيس قضاعة، من حلوان بن عمرو بن سليح

كارهني. أدوها ثم فأبوا، باإلتاوة، الضجاعمة
إىل الروم واحتاج بالسلطان، وتفردوا الضجاعمة، فغلبوا بعُد، من لهم أُِديل ثم
بأربعني الروم يمدهم أن عىل فحالفوهم حروب، من الفرس وبني بينهم فيما معونتهم

الفرس. حاربهم إذا ألًفا بعرشين الروم هم يمدوا وأن العرب، دهمهم إذا ألًفا
حمزة رواية يف ذلك؟ كان فمتى سلطانهم، وثبات إمارتهم مبدأ كان فهذا
تكون أن يقتيض وهذا سنة، ٦٠٠ ُزهاء حكموا الغساسنة أن وغريه األصفهاني
ومما تاريخهم من ويظهر ، ٌ بنيِّ غلط وهو امليالدي، األول القرن يف بدأت إمارتهم

امليالدي. الخامس القرن أواخر يف بدأت إمارتهم أن الروم، مؤرخو يرويه
إىل البلقاء من يتنقلون كانوا بل للملك، داًرا يتخذونها مدينة للغساسنة يكن ولم
سلطانهم وكان دمشق، جنوبي الجوالن يف إقامتهم أكثر وكانت وتدمر، دمشق جهات
مدحهم يف يذكرون والشعراء ولبنان، فلسطني من ونواٍح والبلقاء حوران عىل يمتد
شعر فلينظر أخرى. ومواضع دمشق، ُقْرب وجلق فلسطني، يف والجابية الجوالن

الذبياني. والنابغة حسان
مطلعها: التي القصيدة فيهم النابغة شعر ومن

ال��ك��واك��ب ب��ط��يء أق��اس��ي��ه ول��ي��ل ن��اص��ب أم��ي��م��ة ي��ا ل��ه��مٍّ ك��ل��ي��ن��ي
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فيها: يقول

ع��وازب غ��ي��ر واألح��الم ال��ن��اس م��ن غ��ي��ره��م ال��ل��ه ي��ع��ط��ه��ا ل��م ش��ي��م��ة ل��ه��م
وج��ال��ب دام ب��ي��ن ك��ل��وم ب��ه��ن ع��واب��س ل��ل��ط��ع��ان ع��ارف��ات ع��ل��ى
ال��ك��ت��ائ��ب ق��راع م��ن ف��ل��ول ب��ه��ن س��ي��وف��ه��م أن غ��ي��ر ف��ي��ه��م ع��ي��ب وال
ال��م��ص��اع��ب ال��ج��م��ال إرق��ال ال��م��وت إل��ى أرق��ل��وا ل��ل��ط��ع��ن ع��ن��ه��ن اس��ت��ن��زل��وا إذا
م��ذاه��ب��ي ع��ل��يَّ أع��ي��ت وإذ ب��ق��وم الح��ًق��ا ك��ن��ت إذ غ��س��ان ب��ه��ا ح��ب��وت

أبي بابن واملعروف باألعرج، ب امللقَّ جبلة بن الحارث منهم أمره عُظم من وأول
جفنة، بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن جبلة بن الحارث وهو (٥٢٩–٥٦٩) شمر

األرسة. إليه تُنَْسب الذي الجد وجفنة
٥٢٩م؛ سنة ملَّكه الروم قيرص جستنيان أن هذا الحارث أخبار من ويُعَرف
بالشام، التي القبائل كل رئيس وجعله الحرية، ملك السماء ماء بن املنذر ليحارب
عدة املنذر وبني بينه وكان امللك، لقب بعد الرومية الدولة يف األلقاب بأعظم به ولقَّ
الحارث انترص ثم ٥٤٤م، سنة العزى إىل وقربه الحارث أبناء أحَد املنذُر وأرس وقائع،
العربية الروايات يف يُعَرف الذي اليوم وهو املوقعة، يف املنذر وقتل قنرسين يف املنذر عىل
عىل الروم مع ليتفق ٥٦٣م سنة القسطنطينية إىل الحارث وذهب حليمة. يوم باسم
حينما جستينوس اإلمرباطور إن حتى منظره، املدينة أهل فراع اإلمارة، يف يخلفه من
املنذر ابنه فخلفه ٥٧٠م، سنة حوايل الحارث ومات بالحارث. يُخوَّف كان وخرف كرب

الحارث. بن
الحرية أمري هزم وقد الحرية، أمراء ومحاربة الروم معونة يف أبيه سرية فسار
ثم أباغ، عني يوم باسم املعروفة أنها يحتمل موقعة يف ٥٧٠ سنة املنذر بن قابوس
احتاج ثم سنني، ثالث فعىص ريبة، الروم وبني بينه وكانت باملال، الروم يمده لم
رسوًال، قيرص فأرسل سورية، عىل والعرب الفرس أغار حينما مصالحته إىل الروم
إىل سنني بعد جستنيان اإلمرباطور دعاه ثم بالرصافة، رسجيوس قرب عىل فحالفه

صقلية. إىل ونفاه القسطنطينية،
فاحتفى القسطنطينية، إىل أبنائه من واثنان هو املنذر سار جستنيان موت وبعد
ولكن وحرقها، الحرية عىل فأغار رجع ثم التاج، بدل اإلكليل وأعطاه اإلمرباطور، به
حوارين، يف كنيسة بنيت فلما قبُل، من أبيه يف ارتابوا كما أمره يف ارتابوا الروم
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سنة القسطنطينية إىل غدًرا أُخذ ثم االحتفال، ليشهد املنذر ُدِعي وتدمر، دمشق بني
يقودهم األربعة املنذر بنو فثار للغساسنة، تعطى كانت التي الوظائف وقطعت ٥٨٦م،
أُِرس حروب فكانت وخربوا، ونهبوا الرومية، الدولة أرض عىل وأغاروا أكربهم، النعمان
واتخذت الشام، بادية الفوىض ت فعمَّ كذلك، القسطنطينية إىل وأُرِسل النعمان، فيها

الفرس. إىل بعضها وانحاز أنفسها، من رؤساء القبائل
حينما ضعف سلطانهم أن يظهر ولكن هذا، بعد الغساسنة أخبار تعرف وال
يف ذكرهم نجد ولكنا أبرويز، كرسى عهد يف ٦١٤م سنة الشام عىل الفرس استوىل
اإلسالمي، الفتح إىل إمارة لهم بقيت فقد حسان، شعر ويف الشام وفتوح الريموك وقعة

.٦٢٩ سنة الشام من الفرس أخرج حينما اإلمرة إىل أعادهم هرقل ولعل
ولحق عمر عهد يف تنرص ثم أسلم إنه يقال الذي األيهم بن جبلة وآخرهم
الفرس، لحضارة املناذرة من ودينهم الروم لحضارة أطوع الغساسنة وكان بالروم.
القسطنطينية إىل ذهب حينما املنذر أراد وقد النرصانية، يف وتحمسوا وا تنَرصَّ وقد
األدب يف أثر لهم وكان خالف. من بينهم ما ليزيل مجمع إىل مذهبه أبناء يدعو أن
الحرية أمراء ألن فيهم؛ الحرية أمراء أثر دون ولكنه وحسان، النابغة ومدحهم العربي
وترفهم. أبهتهم بعض حسان شعر من ويتبني ودينهم، العرب بداوة إىل أقرب كانوا
تقدم، كما ملوكهم، وبيان الغساسنة أمراء تاريخ يف متناقضة العربية والروايات هذا

قتيبة. ابن رواه ما بالثقة وأجدرها الروايات وأقرص
يف أوجها بلغت التي الشام بادية يف تدمر كإمارة أخرى، إمارات للعرب وكان
امليالد. قبل ترعرعت التي بطرة يف النبط وكإمارة امليالد، بعد والثالث الثاني القرنني

الوسط القسم (2-2)

رشًقا. بهما يتصل وما ونجًدا الحجاز فيشمل الجزيرة من الوسط القسم وأما

الحجاز

ويمأل حني، كل واألوجه القلوب إليه تتجه الهدى، ومصدر النور، ومبعث اإلسالم، مولد
حنني. إليه قلب كل
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بقعة كل ويف مشهور، أثر مكان كل يف خطاه، هنالك تُقتَفى ومرباه، اإلسالم مدرج
وأقواله، الرسول سرية فيها ألواح وجباله، وسهوله ورماله أحجاره كأن مأثور، قول

وأفعاله. ومشاهده
سوره، ومدارس القرآن منازل هناك والفرقان، الوحي وآيات القرآن، صدى وفيه

ونذره. بشائره ومهبط
العربية الحضارة وعنوان وفاتحته، اإلسالمي التاريخ بسملة ُكِتبت الحجاز ويف
به. تُذَكر املجيدة السري تزال وما الحجاز، من توحى املجيدة الذكر تزال وما وطغراؤها،
عىل لتسيطر حت وُرشِّ وآدابه، القرآن هدي عىل األوىل الجماعة نشئت الحجاز ويف
بني هللا بعدل ليحكموا وقضاته؛ وقواده ووالته العالم خلفاء وُربِّي بأحكامه، العالم

عياله. بني هللا رزق ويقسموا خلقه،
إىل املغناطيس اتجاه والوجوه القلوب إليه تتجه قطبًا يزال، ولن الحجاز يزال وما
﴿رَّبَّنَا للدعوة: استجابة املناهل، إىل الطري تهفو كما األفئدة إليه تهفو ومورًدا قطبه،
َفاْجَعْل َالَة الصَّ ِليُِقيُموا َربَّنَا اْلُمَحرَِّم بَيْتَِك ِعنَد َزْرٍع ِذي َغرْيِ ِبَواٍد يَّتِي ذُرِّ ِمن أَْسَكنُت إِنِّي

يَْشُكُروَن﴾. َلَعلَُّهْم الثََّمَراِت َن مِّ َواْرُزْقُهم إَِليِْهْم تَْهِوي النَّاِس َن مِّ أَْفِئَدًة
أقواًال الشعر، وقصص الحجازية، والشمائل العربية، األخالق ذكرى الحجاز ويف
حيث الجنوب إىل وجريانهم، عذرة بنو حيث الشمال، بها يدوِّي ووقائع وقصائد وأفعاًال،

وأوطانهم. هذيل
الجاهلية منذ الحجيج مجامع تردِّدها املكارم، يف وأمثالهم املواسم، يف العرب وفتوَّة

املجاز. وذي ومجنة عكاظ يف األسواق محافل بها وتصدى وعرفات، ومنى مكة يف
للمعتربين. والعرب السري من وصفحات وللدين، للدنيا التاريخ من أسفار

نجد، العالية األرض بني الحاجزة الجبال هو الحجاز إن العرب: جغرافيو يقول
العقبة خليج من وتهامة نجد بني املمتدة الجبال إذًا فهو تهامة؛ الواطئ الساحل وبني
العرب بالد تقسيم قدَّمنا وقد أيًضا. تهامة يشمل العرف يف الحجاز اسم ولكن عسري، إىل

ياقوت. رواه كما
وسبعون مائتان وعرضه ميل، سبعمائة الجنوب إىل الشمال من الحجاز وطول

ميًال.
أوسع وهضب تهامة، هو ضيق ساحل قسمني: اإلقليم هذا م تقسِّ تهامة وجبال

الحجاز. وهو نجد إىل رشًقا يمتد
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كأنها نخرة، سود حجارة ذات بركانية أرض من سلسلة الحجاز رشقي وتمتد
من الرشقي الجنوب إىل ُسليم حرة ومنها والشام، املدينة بني وأكثرها بالنار، أُحِرقت

خيرب. وحرة الغربية، والحرة الرشقية الحرة املدينة: وحرتا املدينة،
مطلعها: التي قصيدته يف النابغة يقول سليم بني حرة ويف

وأح��ج��ار؟ نُ��ْؤٍي م��ن ت��ح��يَّ��ون م��اذا ال��دار ِدْم��ن��ة ل��ن��ع��ٍم ف��ح��يُّ��وا ُع��وُج��وا
ال��ج��اري ب��ه��ا ي��ج��ري ال ال��ق��م��ر ب��ع��ي��دة م��ظ��ل��م��ة ص��م��اء م��ن ال��ب��ي��ت ف��م��وض��ع
ص��ب��ار أم تُ��دَع��ى ال��م��ظ��ال��م م��ن ن��رك��ب��ه��ا ي��وم ع��ن��ا ال��ن��اس ت��داف��ع

مرت، مائتي علوه يبلغ والطائف مكة بني الطريق يف كرا جبل الحجاز: جبال ومن
إىل ويرتفع وينبع، املدينة بني َرضوى وجبل مرت، ستمائة علوها وتبلغ الطائف وجبال

معجمه: يف ياقوت قال أيًضا، مرت مائتي

وأودية، شعاب ذو منيف جبل وهو رضوى، جبل ينبع وُقْرب زيد: أبو وقال
كثرية مياًها به أن شعابه يف طاف من وأخربني أخرض، ينبع من ورأيته

وأشجاًرا.

بابن املعروف طالب أبي بن عيل بن محمد أن يزعمون الشيعة من الكيسانية وكان
:ٌ ُكثرَيِّ يقول هذا ويف عدًال، العالم ليمأل يوًما سيهبط وأنه رضوى، يف مقيم حيٌّ الحنفية

ال��م��ق��ام��ا ال��ج��ب��ل ب��ذل��ك أط��ل��ت ن��ف��س��ي ف��دت��ك ل��ل��وص��يِّ ُق��ل أََال

يقول: أن إىل

ع��ظ��اَم��ا أرٌض ل��ه وارت وال م��وت ط��ع��م خ��ول��ة اب��ن ذاق وم��ا
ال��ك��الم��ا ال��م��الئ��ك��ة ت��راج��ع��ه رض��وى ِش��ع��ب ب��م��ورق أوف��ى ل��ق��د
ك��رام��ا ت��ح��دث��ه وأن��دي��ة ص��دق ل��م��ق��ي��ل ب��ه ل��ه وإن
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أيًضا: الحمريي السيد عن وتُْرَوى أبيات، يف ويقول

ال��ل��واء ي��ق��دم��ه��ا ال��خ��ي��ل ي��ق��ود ح��ت��ى ال��ع��ي��ن ت��راه ال وس��ب��ط
وم��اء ع��س��ل ع��ن��ده ب��رض��وى زم��انً��ا ف��ي��ه��م ي��رى ال تَ��َغ��يَّ��َب

حسان: قال والرسوخ؛ للعزة مثًال رضوى العرب رضبت وقد

وت��ك��رم��ا ع��زة رض��وى ش��م��اري��ُخ ك��أن��ه وم��اٍض ف��ع��م ح��اض��ر ل��ن��ا

املعري: وقال

ُق��ب��اء ال��خ��م��ي��س ب��راي��ات ولُ��زَّْت ت��ب��ل ف��ل��م رض��وى ب��ال��ج��ي��ش ن��ط��ح��ت وق��د

واملالحة قليلة فيه فاملرافئ والضحاضح، والصخور الجزائر كثري الحجاز وساحل
والجار، الوجه مرافئه ومن املدينة، مرفأ وينبع مكة، مرفأ جدة املرافئ وأعظم شاقة،

ينبع. قبل املدينة مرفأ الجار وكان
فبحر وتهامة نجد إىل والغرب، الرشق صوب الحرار من تسيل أودية الحجاز ويف

القلزم.
ويسري الرشقي، جنوبها خيرب حرة من يسيل الذي إَضم وادي الحجاز أودية وأعظم
يستقيم ثم والغرب، الشمال صوب يدور ثم املدينة يقارب حتى الغربي الجنوب نحو

القلزم. بحر يف ينصب حتى مغربًا
الخالية. العصور يف كبريًا نهًرا كان أنه ويظن كثري، مطر غب إال يجري ال وهو
املدينة. ووادي خيرب، وادي واديان: فيه وينصب الحمض، وادي اليوم ويُسمى

جندل: بن سالمة وقال

ف��م��ع��ص��وب ق��وٍّ م��ن ال��دك��ادك ب��ي��ن إض��م م��ن ب��ال��ع��ل��ي��اء أس��م��اء دار ي��ا
م��ج��ل��وب ال��ت��رب ب��س��اف��ي ال��ري��اح م��رُّ ف��غ��يَّ��ره��ا داًرا َم��رَّة ل��ه��ا ك��ان��ت
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الربدة: يف البوصريي وقال

إض��م م��ن ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ال��ب��رق وأوم��ض ك��اظ��م��ة ت��ل��ق��اء م��ن ال��ري��ح ه��ب��ت أم

والخري والزرع النخل كثري واٍد وهو ياقوت: قال الصفراء، وادي الحجاز أودية ومن
مرحلة. بدر وبني وبينه مرة، غري ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وسلكه الحاج، طريق يف

كلها، عيون وماؤها واملزارع، النخل كثرية قرية الصفراء أن أيًضا ياقوت وروى
ينبع. إىل يجري وماؤها املدينة، ييل ا ممَّ ينبع فوق وهي

فاطمة ووادي وخيرب، وفدك، والحويط، الحائط، منها: متفرقة، واحات الحجاز ويف
والطائف. والصفراء، الظهران)، (مر

واختلف حسمى، يسمى الجنوب، إىل أيلة ييل ما وهو الحجاز من الشمايل والقسم
قوله: يف ٌ ُكثرَيِّ ذكرها وقد الشام، بادية أو الحجاز من أنها يف الجغرافيون

وح��زون��ه��ا غ��وره��ا ح��س��م��ى ج��م��اه��ي��ر ودون��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر س��ي��أت��ي
ي��زي��ن��ه��ا م��ن إل��ى م��ه��داة ال��ش��ع��ر م��ن ق��ص��ي��دة ب��ك��ل أص��دائ��ي ت��ج��اوب

العراق: إىل مرص من خروجه بها وصف التي القصيدة يف املتنبي الطيب أبو وقال

ال��ص��ب��ا م��ه��ب م��س��ت��ق��ب��الت ر ال��دب��و ه��ب��وب ب��ح��س��م��ى وه��ب��ت

الرحلة: هذه أخبار يف وقال

يف جباًال مملوءة النبات، سائر وتنبت لينها، من النحلة أثر تؤدي هذه وحسمى
فتل أحدها قلة إىل النظر الناظر أراد إذا الجوانب، ملس متناوحة السماء كبد
القتام يكاد وال يصعده، أن أحد يقدر ال ما ومنها بشدة، يراها، حتى عنقه

النابغة: قول معنى وذلك يفارقها،

ال��ق��ت��ام م��ح��ت��زم ال��ت��رب دق��اق ح��س��م��ى ب��ج��ب��ال ع��اق��ًال وأص��ب��ح

أراد. ما يعلموا ولم البيت هذا تفسري يف الناس اختلف وقد

37



العرب مهد

حيث من رآها من يعرفها يومني، يف أيام ثالثة مسرية «حسمى» تكون
الدنيا. يف لها مثيل ال ألنها رآها؛

كروًما فيه أن البادية تزعم العلو، عظيم بأَرم يُْعَرف جبل جبالها ومن
وصنوبًرا.

وقراه: الحجاز مدن

اإلسالم يف ومكانتها وتاريخها وصفها القرى، أم عىل الكالم إىل حاجة يف لست مكة:
ولكن الضيقة، الفصول هذه لبيانه تتسع وال بيان إىل يحتاج ال فهذا الجاهلية، ويف

الطبيعي: وصفها من طرًفا أذكر
وهي شاهقة. جبال به تحيط الجنوب، إىل الشمال من يتجه ضيق واٍد يف هي
الرشقي، الطول درجات من ٣٧ ودرجة الشمايل، العرض درجات من ٢١ درجة عند

زمزم. ماء إال فيها وليس البحر، من كيل ١٠٠ وعىل
الهمداني: كتاب يف ومثله ياقوت، وقال

النواحي، جميع من عليها مرشفة والجبال واٍد، يف مدينة فهي صفتها وأما
طيب. ليلها أن إال الصيف يف حارة الكعبة، حول محيطة

يسمونه عنه ارتفع وما املسفلة، يسمونه الحرام املسجد عن نزل ما وكل
والكعبة املسفلة، إىل البلد ثلثي يف واملسجد الوادي، سعة وعرضها املعالة،
لهم وليس السماء، من ومياهها جاٍر، ماء بمكة وليس املسجد، وسط يف
وليس رشبها، عىل اإلدمان يمكن وال زمزم، برئ وأطيبها منها، يرشبون آبار
عيون فهناك الحرم، جزت فإذا البادية، شجر إال مثمر شجر مكة بجميع
فليس الحرم وأما ونخيل، ومزارع خرض ذات وأودية كثرية، وحوائط وآبار

متفرقة. يسرية نخيل إال مثمر شجر به

ألف. مائة ُزهاء اليوم مكة وسكان
هدي عىل الجماعات أوىل وَربَّت ناشئة، اإلسالمية الدعوة آوت التي املنورة املدينة املدينة:
وأقام هجرته، دار — عليه وسالمه هللا صلوات — الرسول واتخذها وفضائله، اإلسالم
مشارق من املسلمني أفئدة تهوي إليه الكريم، مزاره وبها األعىل، بالرفيق لحق حتى به
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هذه كريمة. سنة كل ويذكرون عظيمة، ذكرى كل يقتبسون ومنه ومغاربها، األرض
املجَمل. القول هذا يف التعريف إىل تحتاج ال املدينة

الخط عىل هي وطبيعتها: بمكانها التعريف بعض تعرف كلمة أذكر فإنما
وعىل الرشقي، الطول من األربعني والخط الشمايل، العرض من والعرشين الخامس

ينبع. من ميًال وثالثني ومائة مكة، من ميل ثالثمائة
أحد، جبل الشمال جهة من يحده الشمال، نحو الهوينى ينحدر سهل يف وهي
والغرب الرشق يف ويحده منها، أكيال أربعة عىل وهو عري، جبل الرشقي الجنوب ومن
خصب، فسيح سهل بينهما املدينة، عن أبعد والرشقية والغربية، الرشقية الحرتان
سنة معاوية بن يزيد عهد يف املعروفة الَحرَّة وقعة كانت وعندها واقم، َحرَّة وتسمى

الرقيات: قيس بن هللا عبد وقال ٦٣ه؛

ش��واب��ك��ا ق��ط��ع��ن وأرح��اًم��ا أص��ب��ن واق��م ب��َح��رَّة ق��ت��َل��ى ت��ذك��رن��ي

البرص. مدى عىل الجنوب شطر املدينة سهل ويمتد
البتيها، بني ما أو الالبتني، بني ما يقال: هذا أجل ومن أيًضا؛ الالبة تسمى والَحرَّة
أهل من أفقر بيت أهل البتيها بني ما «وهللا الحديث: يف جاء وقد كلها. املدينة أي:

حرًما. املدينة جعل أي: البتيها، بني ما حرَّم هللا رسول وأن هللا»، رسول يا بيتي
الشمال شطر منهما أميال ثالثة وعىل سلًعا، يسمى صغري جبل املدينة وشمايل
األثر: يف جاء وقد الهجرة، من الثالث العام يف املعروفة الوقعة كانت وعنده أُُحد، جبل

الجنة.» أبواب من باب عىل وهو ونحبه، يحبنا جبل «أُُحد
وهو الفقعيس امللك عبد بن محمد قال املدينة؛ إىل حنينهم يف الشعراء ذكره وقد

بغداد: يف

دروب ع��ل��يَّ ت��غ��ل��ق ول��م ب��س��ل��ع ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أََال
ج��ن��ي��ب ال��م��ق��رب��ات أم��ام ح��ص��ان وك��أن��ه ل��ن��ا ب��اٍد أُُح��د وه��ل
وي��غ��ي��ب ت��ارة ل��ع��ي��ن��ي ف��ي��ب��دو وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��ض��ح��ل ال��س��راب ي��خ��ب
ق��ري��ب وال��ح��رت��ان أُُح��د إل��ى ن��ظ��رت��ه��ا إن ن��ظ��رة ش��ف��ائ��ي ف��إن
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الوارد، عريا أحدهما يسمى متقاربان، أحمران جبالن ذكره تقدَّم الذي وغري
أُُحد. إىل عري بني ما حرَّم الرسول أن حديث يف وُرِوي الصادر، عريا واآلخر

الشمال، صوب الحرتني ومن جنوبيه من تسيل كثرية أودية املدينة سهل ويف
الساحل. إىل مغربة إَضم وادي يف تسيل ثم األسيال، مجتمع يف فتجتمع

وأعظم وآبار. األرضبعيون تمد ولكنها غزير، مطر غب إال األودية هذه تجري وال
والعقيق. ورنونا، بطحان، الغرب: ويف ومذينب. ومهزور، قناة، الرشق: يف األودية

املدينة، ألغنياء وقصور قرى وفيه وشجر، وزرع عيون به واسع واٍد والعقيق
إليه. وحنوا كثريًا الشعراء ذكره وقد

العقيق: يتشوق بغداد يف سليمان بن سعيد قال

ال��ت��زاور ي��ح��ل��و ح��ي��ث ال��ب��الط وب��ع��د وأه��ل��ه وال��ع��ق��ي��ق ال��م��ص��ل��ى وب��ع��د
وزاه��ر أن��ي��ق ن��ب��ت ب��ه��ا ع��راص وت��زي��ن��ت ق��ري��ات��ه أع��ش��ب��ت إذا
ال��م��زاه��ر ال��ق��ي��ان أي��دي واق��ع��ت ك��م��ا ن��ب��ات��ه��ا ت��غ��زو ال��ذب��ان ب��ه��ا وغ��ن��ى

نجد: يف تزوجت العقيق من أعرابية وقالت

وج��دي م��ن ي��ض��اع��ف ش��وق ل��ي ت��ج��دد ت��ن��س��م��ت ال��ع��ق��ي��ق ن��ح��و م��ن ال��ري��ح إذا
ن��ج��دي إل��ى رج��وع��ي ال��دن��ي��ا م��ن ف��ح��س��ب��ي وأه��ل��ه ن��ج��د ن��ح��و ب��ي رح��ل��وا إذا

الشعر يف صار حتى والحنني، إليه والتشوق العقيق ذكر من الشعراء أكثر وقد
يقول: حني البحرتي وهلل األحباء. ديار إىل بها يرمز التي الشعرية البقاع من

ال��ع��ق��ي��ق ف��ي ب��وق��ف��ة دم��وع م��ن ث��ق��ًال ن��ط��رح ب��ال��ع��ق��ي��ق وق��ف��ة

الجهم: بن عيل وقال

غ��ل��وائ��ه��ا ع��ن ال��ع��ي��س ـ��دي أي��ـ ف��ع��د ال��ع��ق��ي��ق ه��ذا
م��ائ��ه��ا م��ن ف��اس��ق��ن��ي وة ع��ر ب��ب��ئ��ر أط��ف��ت وإذا
أف��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال��ع��ي��ش ـ��ن��ا ذم��م��ـ م��ا وع��ي��ش��ك إن��ا
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الرحمن عبد بن الرسيُّ يقول وفيها الزبري، بن عروة برئ هي هذه عروة وبرئ
األنصاري:

م��ائ��ي ع��روة ب��ئ��ر م��ن ل��ي واج��ع��ل��وا أروى درع ف��ي م��ت إن ك��ف��ن��ون��ي
ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة ف��ي س��راج ال��ص��ي��ف ب��اردة ال��ش��ت��اء ف��ي س��خ��ن��ة

بالعراق: وهو الزبريي هللا عبد بن مصعب ويقول رومة، برئ أيًضا العقيق ويف

ان��ح��داَرا أك��ف��ك��ف��ه��ا م��ا دم��وًع��ا ت��ه��م��ي وال��ع��ي��ن ل��ث��اب��ت أق��ول
ن��ه��اَرا أو ظ��الًم��ا ت��ح��اي��ل��ه��ا دج��ي��ل ب��ق��رى ن��ظ��رة أع��رن��ي
ق��ف��اَرا م��ع��ط��ل��ة م��ن��ازل��ن��ا ب��س��ل��ع أو ب��روم��ة أرى ف��ق��ال:

ارتفاعه مرتفع، جبيل إقليم يف غزوان جبل عىل الطائف الحجاز مدن ومن الطائف:
هوائه يف باليمن أشبه وهو الحجاز، أرض عن بطبيعته يمتاز قدم، آالف خمسة
أن هللا دعا ملا — السالم عليه — إبراهيم إن األساطري: يف قيل حتى وثماره، وزروعه
مصيف وهي بالشام. قرية وكانت الطائف إليهم نقل الثمرات، من مكة أهل يرزق

النمريي: هللا عبد بن محمد قال مكة؛ أهل من األغنياء

ب��ال��ط��ائ��ف وم��ص��ي��ف��ه��ا ن��ع��م��ة ب��م��ك��ة ت��ش��ت��و

الفاكهة. من كثرية أصناف وبها جارية، ومياه أودية الطائف ويف
حزام: بن عروة عن يُرَوى كثريًا؛ الشعر يف ذُِكر وقد ، وجٍّ بوادي وهي

ت��ص��دق��ي��ن��ا أن��ك ال��ن��وح ب��ه��ذا وجٍّ ب��ط��ن ح��م��ام��ة ي��ا ��ا أح��قٍّ

األنصاري: مالك بن كعب وقال

ال��س��ي��وف��ا أغ��م��دن��ا ث��م ب��خ��ي��ب��ر إرب ك��ل ت��ه��ام��ة م��ن ق��ض��ي��ن��ا
خ��ل��وف��ا م��ن��ا دورك��م وت��ص��ب��ح وجٍّ ع��روش ال��ع��روش ون��ن��ت��زع
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يف جاء القريتني؛ يان فتُسمَّ لعظمها، الجاهلية يف بمكة تُْقَرن الطائف وكانت
َن مِّ َرُجٍل َعَىلٰ اْلُقْرآُن ذَا ـٰ َه َل نُزِّ َلْوَال ﴿َوَقالُوا قريش: قول حكاية الكريم القرآن

َعِظيٍم﴾. اْلَقْريَتنَْيِ
صنم بها لهم وكان يأتي، كما العرب قبائل من ثقيف مسكن كانت والطائف
الثَّاِلثََة َوَمنَاَة * َواْلُعزَّٰى َت الالَّ ﴿أََفَرأَيْتُُم القرآن: يف ذكره جاء الالت، يسمى كبري

اْألُْخَرٰى﴾.
وعتيبة. ثقيف من أكثرهم نسمة، آالف خمسة اليوم الطائف وسكان

ومنها الحجاز، مرافئ وأكرب مكة، مرفأ اليوم وهي جدة، وقراه: الحجاز مدن ومن جدة:
سكة عىل ومحطة واملدينة، دمشق بني القديمة املحجة عىل وهي تبوك، الشمال يف
وسكانها الهجرة، من التاسعة السنة يف الرسول غزوة كانت وإليها الحجاز، حديد

نسمة. ألف نحو اليوم
وقد ثمود، ديار بها وكانت تبوك، من مراحل أربع عىل القرى وادي يف والِحْجر

اْلُمْرَسِلنَي﴾. اْلِحْجِر أَْصَحاُب ﴿َكذََّب القرآن: يف ذُِكر
قرية النفود، صحراء اليوم تسمى التي الصحراء حافة عىل تبوك من الرشق وإىل

األعراب: بعض قال اليهود، تيماء تسمى وكانت تيماء،

غ��ري��ب ال��ي��ه��ود ت��ي��م��اء ب��ت��ي��م��اء أن��ن��ي ال��ن��اس إل��ى ال أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى

اليوم وتيماء املعروف. الشاعر عاديا بن السموءل قرص الفرد األبلق بها وكان
النفود. صحراء من الغربي الجنوب إىل تيماء دارة يف صغرية قرية

كبرية عني وفيها الغزاة، لدفع اللَِّبن من أبراج وبها الطني، من حائط الواحة وعىل
والذرة. والشعري القمح من وزرع نخل وفيها ا، جدٍّ واسعة

إنسان. وخمسمائة ألفني نحو وسكانها
العمران، ضيقة اليوم فهي وحصون، ونخيل زروع بها كان التي خيرب وأما

اإلسالم. قبل العرب جزيرة يف اليهود منازل من وكانت
خوًفا بها اإلقامة من ينفرون والعرب مولَّدون، أكثرهم آالف ثالثة اليوم وسكانها
أودية وهناك املدينة، شمايل ميًال ستني عىل قليلة قرى فيها واحة وهي الحمى، من

كثرية. وعيون
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نجد

ف��ال��ض��م��ار ال��م��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن ب��ن��ا ت��ه��وي وال��ع��ي��س ل��ص��اح��ب��ي أق��ول
ع��رار م��ن ال��ع��ش��ي��ة ب��ع��د ف��م��ا ن��ج��د ع��رار ش��م��ي��م م��ن ت��م��ت��ع
ال��ق��ط��ار ب��ع��د روض��ه وري��ا ن��ج��د ن��ف��ح��ات ح��ب��ذا ي��ا أال
زاري غ��ي��ر زم��ان��ك ع��ل��ى وأن��ت ن��ج��ًدا ال��ح��ي ي��ح��ل إذ وأه��ل��ك
س��رار وال ل��ه��ن ب��أن��ص��اف ش��ع��رن��ا وم��ا ي��ن��ق��ض��ي��ن ل��ي��اٍل

الجبال وذات والحدائق، والقرى واملروج، األودية ذات الخرضاء، الفيحاء نجد
األصيلة. العربية الجياد ومرسح الكبرية، القبائل متقلب والوبر، واملدر والسهول،

تجاوبت الشعراء، ومرتع والخزامى، العرار ومنبت والنعامى،5 الصبا ملعب نجد
وطرفة، القيس، امرئ بالد أخبارهم، ورياضها غدرانها وروت بأشعارهم، أرجاؤها
حفظ التي والفرزدق، جرير ومنشأ وعنرتة، وزهري، حجر، بن وأوس حلزة، بن والحارث

صباها. إىل وحنَّ صداها، الجزيرة خارج وردد ذكراها، العربي الشعر

وج��د ع��ل��ى وج��ًدا م��س��راك زادن��ي ل��ق��د ن��ج��د م��ن ه��ج��ت م��ت��ى ن��ج��د ص��ب��ا ي��ا أال

واملجنون. ليىل ونشأت والفتون، الهوى أثارت التي نجد
وحيث والصمان، القصيم سهل وحيث وأبانان، وسلمى أجأ الجبال حيث نجد

والعيون. واألودية والزروع، النخيل ذات اليمامة
والقوة، النشاط مجايل والحضارة، البداوة ومشاهد والجمال، الجالل مسارح

والفتوة. واملروءة

أو الكربى الصحراء إىل الشمال، يف النفود صحراء بني يمتد الجزيرة، أقاليم أوسع نجد
الشمال من نجد وطول ورشًقا. غربًا واألحساء الحجاز بني وما الجنوب، يف الخايل الربع
وعرشين، مائتني زهاء الغرب إىل الرشق من وعرضها ميل، ثمانمائة زهاء الجنوب إىل

الجنوب. ريح النعامى: نجد. يف محمودة وهي الرشق، ريح الصبا: 5
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سهل ومعظمه الرشق، يف وخمسمائة وألفني الغرب يف قدم آالف خمسة بني وارتفاعه
أخرى. جهات يف بركاني جهات، يف رميل

طيئ جبال وهي شمر، جبال النفود وبني بينها يفصل شمر أرض نجد شمال ويف
بهما اعتصمت اللذان الجبالن وهما وسلمى، أجأ جبل وهناك العرب، تاريخ يف املعروفة

الشعر. ذكرهما وردَّد وافتخرت، بهما واعتزَّت القديمة، العصور منذ طيئ
الطائي: عارق قال

ال��بُ��ع��د م��ن ت��ن��ض��ى ال��ِع��ي��ُس اس��ت��ح��ق��بَ��تْ��ه��م��ا إذا رس��ال��ة ه��ن��د ب��ن ع��م��رو م��ب��ِل��ٌغ َم��ن
ه��ن��د م��ن أَُم��ام��ة م��ا روي��ًدا ��ْل ت��أمَّ وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��رم��ل أي��وع��دن��ي
ورد وم��ن ُك��َم��ي��ت م��ن خ��ي��ل ق��ن��اب��ل ك��أن��ه��ا ِرع��اٌن ح��ول��ي أََج��أ وم��ن

الطائي: مهلهل بن زيد وقال

ال��رك��اب خ��ب��ب ن��زائ��ًع��ا ت��خ��ب وس��ل��م��ى أج��أ م��ن ال��خ��ي��ل ج��ل��ب��ن��ا
ال��غ��راب ك��خ��اف��ي��ة وس��ل��ه��ب��ة أع��وج��ي ط��رف ك��ل ج��ل��ب��ن��ا

النعمان: كتيبة يصف لبيد وقال

م��واس��ل6 ف��ي��ه الح إذ أج��أ ه��ض��اب ك��أن��ه��ا أو ب��دت إذ س��ل��م��ى ك��أرك��ان

قومه من امرأة هوى أجأ، له يقال العماليق من رجًال أن األساطري، من يروى ومما
الغميم وهم بهما، سلمى إخوة فأتمر العوجاء، اسمها حاضنة لها وكان سلمى، لها يقال
والعوجاء، وأجأ سلمى فهربت سلمى، زوج إليهم وانحاز والحدثان، وفائد وفدك واملضلُّ
الجبل عىل فقتلوه أجأ وأدركوا باسمها، ي ُسمِّ الذي الجبل عىل فقتلوها سلمى فأدركوا
أَِنف العوجاء، يت فُسمِّ الجبلني، بني هضبة عىل فقتلوها العوجاء وأدركوا أجأ، ي ُسمِّ الذي
ي ُسمِّ مكان إىل واحد كل وسار البالد يف فتفرقوا قومهم، إىل يرجعوا أن القوم هؤالء

الرجال.7 هؤالء أسماءُ إلخ … واملضلُّ الغميم األسماء: فهذه باسمه؛

أجأ. جبل يف ُقنَّة مواسل: 6

العرب. جزيرة يف معروفة أمكنة واملضل: وفدك وفائد الغميم 7
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— طيئًا أن العرب بني بالخصب طيئ جبَيلْ شهرة عىل تدل التي األساطري ومن
الحجاز إىل وسار فارقهم ثم عمومته، مع العرم سيل بعد اليمن من نزح — القبيلة أبا
إليه يعود ثم أشهر، ثالثة ويغيب إبله عن سنة كل يف يرشد بعري له وكان فيه، وأوغل
هذا بني يا تفقد عمرو: البنه فقال شدقيه، يف بادية الخرضة وآثار وسمن، عبل وقد

ينتهي. أين إىل تنظر حتى أثره فاتبع رشد فإذا البعري،
حتى أثره يقفو يزل فلم له، ناقة عىل تبعه البعري، ورشد الربيع أيام كانت فلما

هناك. فأقام طيئ جبل إىل صار
أبيه إىل فرجع والريف، والنخيل والشجر املياه كثرية واسعة، بالد إىل عمرو ونظر

شأن. لها أرًضا فرآهما الجبلني، نزل حتى وولده بإبله طيئ فسار بذلك، وأخربه
امرأة ومعه أجأ، له يقال العاديني، خلق عىل القامة مديد عظيًما شيًخا فيها ورأى
يف فأجأ نصفني، بينهما الجبلني اقتسما وقد امرأته، وهي سلمى لها يقال خلقه عىل
بقايا من نحن الشيخ: فقال أمرهما، عن طيئ فسألهما اآلخر، يف وسلمى النصفني أحد
طيئ: له فقال والنهار. الليل كر أفنانا عرص، بعد عًرصا الجبلني بهذين غنينا ُصحار،

؟ وخالٍّ مؤانًسا لك فأكون املكان، هذا يف إياك مشاركتي يف لك هل
ظاهر، واملاء يانع، والشجر واسع، املكان فإن فأقم رأيًا، ذلك يف يل إن الشيخ: فقال
قليًال إال والعجوز الشيخ يلبث فلم بالجبلني، وولده بإبله طيئ معه فأقام غامر. والكأل
طيئًا العجوُز وسألِت وقالوا: الغاية. هذه إىل به فولده لطيئ، املكان وخلص هلكا، حتى

فقال: هو؟ ْن ممَّ

ت��س��أل��ي��ن��ا ذل��ك ع��ن ك��ن��ت إن ال��ي��م��ان��ي��ن��ا ال��ق��وم م��ن إنَّ��ا
م��ه��اج��ري��ن��ا أق��ب��ل��ن��ا ث��م��ت ح��ي��ن��ا ال��ب��الد ف��ي ض��رب��ن��ا وق��د
ش��ي��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ي��وم وق��ع��ن��ا وق��د أب��ي��ن��ا ب��ن��و ال��ض��ي��م س��ام��ن��ا إذ

َم��ِع��ي��ن��ا واس��ًع��ا وم��اء ري��ًف��ا

بالخرافة مشوبة بقية تكون أن بعيًدا وليس ممتعة، أخرى روايات األسطورة ولهذه
عليهما. أهلهما وغلبة الجبلني، طيئ احتالل أخبار من

عرشين، يف ميل مائة نحو وساحته قدم، وخمسمائة آالف خمسة يبلغ أجأ وارتفاع
منه. أصغر ولكنه علوٍّا يساميه وسلمى

حائل. مدينة أجأ جبل حضيض ويف
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مزروعة بقاع السور وداخل أبراج، عليه عاٍل الطني من جدار بمعظمها ويحيط
ومزارع بساتني حائل ورشقي آالف، خمسة حائل وسكان التني، أشجار وبها قمًحا

وغريها. والربقوق والربتقال والناَرنج والتفاح النخل وهناك رة، مسوَّ
سلمى جبل سفح عىل حائل، من والرشق الجنوب إىل ميًال وأربعني خمسة وعىل
ر، وشمَّ تميم من وخمسمائة ألف نحو وسكانها كثرية، ومزارع بساتني وحولها َفيد،
الكوفية، املقامة يف الحريري ذكرها وقد العراق، حاج طريق يف معروفة مذكورة وفيد

ياقوت: وقال

السابع)، (القرن اآلن إىل عامرة الكوفة من مكة طريق نصف يف بليدة وفيد
أخذوا رجعوا فإذا أهلها، عند أمتعتهم من يثقل وما أزوادهم فيها الحاج يُودِع
ذلك مثل يف للحاج معونة وهم ذلك، من شيئًا أودعوها ملن ووهبوا أزوادهم،
يقدم أن إىل العام طول العلوفة ادِّخار من أهلها ومعيشة املنقطع، املوضع

عليهم. فيبيعونه الحجاج

صغرية. أخرى قرى اإلقليم هذا ويف
ر شمَّ بطون من كثري رحل وقد الغابرة. العصور طيئ هي اليوم ر شمَّ أن والظاهر
شيخ سألت وقد العراق. قبائل أكرب اليوم وهم سنة، مائة من أكثر منذ العراق إىل
يف ر شمَّ مضارب يف ضيوفه ونحن — هللا رحمه — الياور عجيًال الشيخ ر شمَّ مشايخ
هي ر شمَّ هل سألته: (١٩٣٦م) ١٣٥٤ه سنة صيف يف تلعفر غربي الفراتية الجزيرة
القديم، باسمها طيئ قبيلة اليوم العراق شمال يف ولكن أدري، ال فقال: القديمة؟ طيئ

قربى. وبينهم بيننا يكون أن يبعد وال ومودة، أخوة وبينهم شمر وبني
جبال وفيه اليمامة، من ياقوت عدَّه وقد الوشوم، يسمى نجد من الرشقي والقسم
وقال الوشوم، يف أودية إليها تنتهي وثرمداء والشقراء، ثرمداء القرى من وفيه كثرية،

جرير:

ج��ن��ف أغ��راض��ه��ا ج��ائ��ل��ة وال��ع��ي��س ض��ح��ى ث��رم��داء ب��أع��ل��ى خ��ل��ي��ل��ي ان��ظ��ر

46



العرب جزيرة

الهاليل: ثور بن حميد وقال

ت��ح��ب��ي��ر ص��ن��ع��اء وال ث��رَم��داء م��ن ح��واش��ي��ه ي��م��س��س ل��م ب��ردك ب��ال م��ا

الربود. بنسج معروفة كانت ثرمداء أن عىل يدل وهذا
وجبال الغرب، يف خيرب وَحرَّة الرشق، يف الوشوم بني يمتد الذي الفسيح نجد وسهل

الغىض. ينبت الذي الرمل اللغة يف والقصيم القصيم، ى يُسمَّ الشمال، يف ر شمَّ
الطائي: الخيل زيد قال

ال��ق��ص��ي��م أرض م��ن ال��ج��ب��ل��ي��ن إل��ى ع��ب��س س��ب��اء ال��ج��ال��ب��ون ون��ح��ن

من الفاكهة شجر وفيه أودية، فيه النباج، من قريب بلد القصيم أن ياقوت وروى
والرمان. والعنب والخوخ التني

اإلقليم ى يُسمَّ فقد املسمى، محدودة تبقى ال واألرض البلدان أسماء األسماء وهذه
العصور. بتوايل الحدود تتغري أو اإلقليم، باسم القرية ى تُسمَّ أو فيه، بقرية

ثالثة وبينهما األبيض)، ى يُسمَّ (وكان واألحمر األسود أبان: جبَال القصيم غربي ويف
معلقته: يف القيس امرؤ يقول أبان ويف أميال،

م��زم��ل ب��ج��اد ف��ي أن��اس ك��ب��ي��ر وب��ل��ه أف��ان��ي��ن ف��ي أب��انً��ا ك��أنَّ

أبان: إىل يَِحنُّ اليمامة يف ُحِبس قد أعرابي وقال

ت��ري��ان؟ ال��ذي م��ا ب��رق: الح وق��د م��غ��َل��ق وال��س��ج��ن ل��ب��وَّاب��يَّ أق��ول
ي��م��ان ي��ل��وح ب��رق م��ن ي��ش��وق��ك ال��ذي وم��ا ي��ل��وح ب��رًق��ا ن��رى ف��ق��اال:
ت��ري��ان ال��ذي ال��ب��رق أرى ل��ع��لِّ��ي س��اع��ة أن��ظ��ر ال��ب��اب ل��ي اف��ت��ح��ا ف��ق��ل��ُت:
ي��دان ف��ي��ك ال��س��ل��ط��ان ب��م��ع��ص��ي��ة ل��ن��ا وم��ا ب��ال��وث��اق أُِم��ْرنَ��ا ف��ق��اال:
ب��أب��ان ل��ن��ا ع��ي��ش ي��دم ل��م ك��م��ا دائ��ًم��ا ال��ي��م��ام��ة س��ج��ن ت��ح��س��ب��ا ف��ال
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خازم: أبي بن برش قول مثل يف الشعر يف مًعا أبانان ذكر وقد

م��س��ت��ع��ار ال��ظ��ع��ائ��ن ف��ي وق��ل��ب��ك ي��زاروا ول��م ال��خ��ل��ي��ط ب��ان أَال
ص��اروا ح��ي��ث ب��ال��ظ��ع��ائ��ن ب��ص��ي��ًرا أران��ي ول��ق��د ص��اح��ب��ي أس��ائ��ل
ازورار أب��ان��ي��ن ع��ن وف��ي��ه��ا ن��خ��ل م��ي��اه ال��ح��داة ب��ه��ا ي��ؤم

والشمال، الرشق نحو منها مقربة عىل وهي وبريدة، عنيزة القصيم قرى ومن
نحو هاتني غري القصيم ويف الجزيرة، قلب يف التجارية القرى أكرب القريتان وهاتان
وسكان تميم؛ بني من أكثرهم ألًفا ثالثون بريدة وسكان وصغرية، كبرية بلدة خمسني

ألًفا. عرشون عنيزة

فيتوسط الغرب، يف خيرب َحرَّة من يسيل وهو الرمة، وادي أعظمها كثرية، أودية نجد ويف
مختلفة أسماء ويسمى البرصة، يقارب حتى كلها نجًدا ويخرتق أبانني، بني مارٍّا القصيم

بها. يمر التي البقاع يف
عدي: بن الهيثم عن ياقوت نقل

يسمونه سعد بني أرض يف البرصة ببادية تميم بني بالد يف الذي الوادي
الرمة، فيسمونه غطفان يف ثم منعًجا، فيسمونه أسد بني بالد يف يمر الدهناء،

حائًال. فيسمونه طيئ بالد يف ثم

أن يبعد ال ولكن واحًدا، واديًا األودية هذه كل يجعل الذي القول هذا نقبل ال ونحن
تسيل متقاربة مياًها أن شك فال يكن ومهما ببعض؛ األودية هذه بعض السيول تصل
املجرى هذا أن شك وال البرصة، تقارب حتى الرشقي الشمال ميممة نجد، غربي من

أخرى. أودية فيه تدفع الطويل
الرمة: عن وقيل الرمة، تمد التي األودية أعظم الجريب وادي ُعدَّ وقد

ف��ي��ه��ن��ي��ن ح��س��ي��ة ي��س��ق��ي��ن ب��ن��ي ك��ل
ي��روي��ن ال��ج��ري��ب إال
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ي��روي��ن��ي إن��ه ال��ج��ري��ب إال ي��ح��س��ي��ن��ي ف��إن��ه ب��ن��ي ك��ل

يف تكون التي وسعته طوله عىل ولكنه قديًما؛ نهًرا الرمة وادي يكون أن ويشبه
قليًال، إال ماؤه يجري ال األودية، من إليه يدفع ما كثرة وعىل يوم، مسرية البقاع بعض
والزروع األشجار حولها تنشأ ينابيع كثرية أرجاء يف وينبجس الرمال. يف يغيض وهو

والقرى.
النخيل جنات حفافيه وتمتد منها، الرشقي الجنوب يف حنيفة وادي نجد أودية ومن

الرياض. مدينة وعليه
يدخل حتى والرشق الشمال صوب اليمن جبال من يسيل وهو الدوارس، ووادي

الشعر. يف كثريًا االسم بهذا ذُِكر وقد األفالج، أو فلًجا يسمى وكان نجًدا،
صغرية قرى وفيها الفاكهة، وأشجار والنخل الزرع تنبت كثرية واحات الوادي وعىل

متفرقة.
جرير: قول األودية هذه يف الشعراء قال ومما

ع��اق��ل ال��ح��ي م��ن��زل إذ ع��اق��ًال وال م��ن��ع��ج ل��ي��ال��ي أن��س��ى ال ل��ع��م��رك

منعًجا. يحاذي آخر واٍد وعاقل
األعراب: بعض وقال

س��ح��اب��ه��ا ي��ص��وب أن وس��ل��م��ى إل��يَّ م��ن��ع��ج ب��ي��ن م��ا ال��ل��ه ب��الد أح��ب
ت��راب��ه��ا ج��ل��دي م��س أرض وأول ت��م��ائ��م��ي ال��ش��ب��اب ح��ل ب��ه��ا ب��الد

ح: امللوَّ بن املهدي وقال

ب��ْردا ك��ب��دي ع��ل��ى ل��ري��اه��ا وج��دت ت��ن��س��م��ت ال��ج��ري��ب ن��ح��و م��ن ال��ري��ح إذا
ج��ل��دا ي��ح��س��ب��ن��ي ال��ق��وم وب��ع��ض ن��دوبً��ا ال��ج��وى ب��ه��ا ي��ب��دي ك��اد ق��د ك��ب��ٍد ع��ل��ى
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فقال: بالده، إىل فاشتاق الَحرض أعرابي ودخل

وع��رف��ج أالء ف��ي ال��خ��زام��ى ون��ور ب��ح��ائ��ل األق��ح��وان ل��ن��ور ل��ع��م��ري
ال��ب��ن��ف��س��ج وده��ن وال��خ��ي��رى ال��ورد م��ن م��ال��ك ب��ن ح��م��ي��د ي��ا إل��ي��ن��ا أح��ب
وت��درج س��م��ان��ي م��ن إل��ي��ن��ا أح��ب وأرن��ب وض��ب ي��راب��ي��ع وأك��ل
وم��ن��ع��ج ق��وٍّ ب��ي��ن م��ا ب��ن��ا ي��ج��ب��ن أن��وف��ه��ا ت��دم��ى ال��ص��ه��ب ال��ق��الص ون��ص
ي��رت��ج ال��ل��ي��ل ي��ظ��ل��م م��ا م��ت��ى ودرب ب��دج��ل��ة س��ف��ي��ن م��ن إل��ي��ن��ا أح��ب

والعروض، جوٍّا تسمى وكانت اليمامة، يسمى نجد من الرشقي الجنوبي القسم ثم
حْجر. مدينة قاعدتها وكانت

ب ُرضِ وقد والتمر، الُربُّ بها كان بالخصب، العرب بالد يف معروفة اليمامة وكانت
الجريد من أكثر ببغداد العلم ووجدت املعري: العالء أبو قال كما نخيلها، بكثرة املثل

إلخ. … باليمامة
يتسع عمران وفيه طويق، جبل من األوسط القسم وهو العارض، اليوم وتسمى
من وهو الخرج، إقليم منه الغربي الجنوب ويف وسطه، حنيفة ووادي مربع، ميل مائة
بآالت مياهه فاستخرج سعود، آل العزيز عبد امللك به عنى وقد نجد، بقاع أخصب
يف ميًال ثمانني يمتد وهو عظيم، مستقبل له ويرجى وغرسه، زرعه ع ووسَّ عظيمة،

الجارية. العيون من كثري وفيه خمسني،
وطأة يف وهي مكة، بعد السعودية واململكة كلها نجد حارضة الرياض مدينة وفيه
خمسة قرابة وسكانها ميلني، نحو عمرانها ويمتد النخيل، جنات بها يحيط األرض من

ألًفا. وعرشين
أساطري ولهما البائدة، العرب قبائل من وجديس طسم منازل اليمامة يف وكانت
عن القبيلتني وإجالء إلحداهما، اليمن تبابعة وانتصار القبيلتني، احرتاب تمثل شائقة،

اليمامة.
ب ُرضِ وقد أيام، ثالثة مسافة من ترى كانت التي اليمامة زرقاء قصة بها وتتصل

واألخبار: األشعار يف املثل بها

م��الم��ه وال ع��ت��اب ف��ال ظ ال��ح��ظ��و ق��س��م م��ن س��ب��ح��ان
ال��ي��م��ام��ه وزرق��اء ب��ص��ر ذو ث��م وأع��ش��ى أع��م��ى
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املتنبي: وقال

ع��ل��م��ي ش��اءه��م��ا ع��ي��ن��اي ن��ظ��رت م��ت��ى ألن��ن��ي ؛ ج��وٍّ زرق��اء م��ن وأب��ص��ر

ذات كثرية جواء اليمامة ويف الواسع، الوادي اللغة يف والجوُّ جوٍّا، اليمامة وتسمى
ونخيل. زرع

الجبلني، عىل طيئ استيالء خرافة تشبه عليها القبائل استيالء يف أساطري وللعرب
ومرسح تنافسهم ومثار القبائل مطمع الجزيرة يف الخصبة البقاع تكون أن وطبيعي

خيالهم.
ثعلبة بن عبيد وأن اليمامة، قاربوا حتى الكأل يرتادون ساروا حنيفة بني أن ُرِوي
فنزل اليمامة، عىل هجم حتى القطر مواقع يتتبع وماله بأهله منتجًعا خرج الحنفي
فرجع ونخلها، حجر قصور رأى حتى عبيد راعي خرج ثم حجر، من وليلة يوم عىل
من وأعطاه حملها. هذا حسانًا، وأشجاًرا طواًال، آطاًما رأيت إني وهللا فقال: سيده إىل
فركب أصبح ثم طيب. طعام هذا قال: عبيد منه أكل فلما النخل، تحت وجده الذي التمر
واحتجر فرسه دفع ثم األرض، يف رمحه فوضع حجًرا، أتى حتى غالمه وأردف فرسه
يف رمحه ركز ثم اليمامة، تسمى وكانت حجًرا، وسماها حديقة، وثالثني قًرصا ثالثني

بها. أنزلهم حتى فاحتملهم أهله، إىل ورجع وسطها
سألت وقد قربه، بها وكان الشاعر، األعىش يسكنها وكان منفوحة، قرية اليمامة ويف

اليوم. منفوحة يف معروف األعىش بيت إن قال: هذا يف يوسف الشيخ سعادة
معركة الوليد بن خالد جيوش وبني بينه وكانت الحنفي، مسيلمة نشأ اليمامة ويف

وقتلته. مسيلمة جيوش حطمت التي عقرباء

الدهناء. صحراء الشمال إىل نجد رشقي ويف
ياقوت: قال

الرمل، من أَْجبٍُل سبعة وهي … تميم بني ديار من الدهناء منصور: أبو قال
شقيقة. جبلني كل بني عرضها يف
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الدهناء أخصبت وإذا ومياه، أعذاء قلة مع كأل هللا بالد أكثر من وهي
َمن نزهة، مكرمة عذاة8 وهي شجرها، وكثرة لسعتها جميًعا، العرب ربعت

وهوائها. تربتها لطيب ى الُحمَّ يعرف ال سكنها

العرب ربعت الدهناء أخصبت وإذا ومياه، أعذاء قلة مع كأل هللا بالد أكثر من وهي
ى الُحمَّ يعرف ال سكنها َمن نزهة، مكرمة عذاة9 وهي شجرها، وكثرة لسعتها جميًعا،

وهوائها.» تربتها لطيب
اليمامة: بحجر ُحِبس أعرابي وقال

اح��ت��م��ام��ه��ا ف��ط��ال ح��ج��ًرا ق��ل��ت ب��ع��ي��ن ن��ظ��رة ف��أن��ظ��ر م��ف��روج ال��ب��اب ه��ل
ه��ام��ه��ا ال��ل��ي��ل ي��ص��دح خ��الء وأرض ت��راب��ه��ا وط��ي��ُب ال��ده��ن��ا ح��ب��ذا أال
ك��الم��ه��ا ال��ع��ي��ون وح��ُي ب��ق��ر إل��ى وال��ض��ح��ى ب��ال��ع��ش��ي��ات ال��م��ه��اري ون��ص

املعروف: الشاعر الرمة ذي أخي مسعود بنت العيوف وقالت

م��ت��راخ��ي��ا م��ن��ظ��ًرا ش��وق ل��ص��اح��ب وان��ظ��را ال��ط��رف ف��ارف��ع��ا ق��وم��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ب��ادي��ا ال��ح��ي م��ن ال��ده��ن��ا ب��أك��ث��ب��ة ف��اع��ل ش��اء م��ا وال��ل��ه ت��رى، أن ع��س��ى
رائ��ي��ا ل��ي��س م��ا اإلن��س��ان ي��ط��ل��ب ف��ق��د دون��ه��م وال��ب��ع��د ال��رم��ل ع��رض ح��ال وإن
ق��ال��ي��ا وال��ع��رج ال��روح��اء ق��اب��َل ل��م��ا ض��م��ي��ره أض��ح��ى ال��ق��ل��ب أن ال��ل��ه ي��رى

بالحجاز. موضعان والعرج والروحاء
العرب»: «جزيرة كتابه يف وهبة حافظ الشيخ وقال

ساعة عرشة ثالث يف فقطعناها الشمال، من ِمرار بضع الدهناء اخرتقنا وقد
الدهناء قطعت وقد … ساعات ست يف فقطعناها األحساء جهة ومن اإلبل، عىل

بالسيارة. ساعات ثالث يف نجد إىل األخرية رحلتي يف

والوخم. املاء من البعيدة الطيبة األرض العذاة: 8

والوخم. املاء من البعيدة الطيبة األرض العذاة: 9
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وباٍد. حارض بني ألف ألف نحو اليوم نجد وسكان
وقحطان الرشق، يف والعجمان خالد وبنو مرة آل عرصنا: يف نجد قبائل وأكرب
الغرب، يف والسهول وسبيع الغربي، الجنوب يف والدوارس الغربي، والجنوب الجنوب يف

الغربي. الشمال يف وعتيبة ومطري
طيئ). (جبال ر شمَّ جبال حيث الشمال يف ر وشمَّ

الرشقي. الشمال يف وعنزة وحرب
الشمال. ويف الوسط يف وتميم

القديمة. أسماءها حفظت القبائل هذه بعض أن وترى

األحساء

هذه وبني متوالية، حجرية تالل ثم ميًال، خمسون عرضه رميل إقليم الرشق إىل نجًدا ييل
وقد عمان، إىل البرصة من يمتد حار واطئ ساحل وهو األحساء، إقليم والبحر التالل
األحساء، يسمى اليوم وهو البحرين، وحينًا هجر، حينًا ي فُسمِّ الزمان، عىل اسمه تغريَّ

الكويت. إال عميق مرفأ الساحل بهذا وليس
مياه الجنوب نحو يليه وما القطيف ويف بداة، سكانها بيداء القطيف شمايل والبالد

الحقيقة. عىل األحساء وهي الرمال، عنها تنكشف كثرية
وهو: ِحْيس، جمع واألحساء

ونقل أمسكته»، صالبة إىل صار فإذا الرمل، من األرض تنشفه الذي املاء
الرمل مطر فإذا صلد، جبل أسفله املرتاكم الرمل «الِحْيس األزهري: عن ياقوت
الرمُل ومنع املاء، أمسك تحته الذي الجبل إىل انتهى فإذا املطر، ماء نشف
عذبًا بارًدا فنبع الرمل، وجه نبث الحر اشتد فإذا املاء، ينشف أن الشمس حر

الصفة.10 هذه عىل كثرية أحساء بالبادية رأيت وقد تربًضا. يتربض

والثمار. الزروع فيها خصبة وبقاع كثرية مياه فيه واإلقليم

قليًال. قليًال أخذه اليشء: تربض نبشه. الرمل: نبث 10
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اليوم القبائل وأكرب أكثر، والبادية وحارضة، بادية من مليون ربع نحو وسكانها
بقعة تمتد الهفوف من الرشق وإىل والرشايدة. والعوازم، خالد، وبنو مرَّة، وآل العجمان،

العيون. ترويها خضلة خرضاء متفرقة أخرى بقاع وهناك ميًال، عرش اثني خصبة
وأنواعه التمر، غالتهم وأكثر والشعري، كالحنطة أخرى وحبوب األرز هناك ويُْزَرع

كثرية.
والتني. والعنب، واملشمش، والرمان، والليمون، ، األترجُّ الفواكه: ومن

ى تُسمَّ العالية البيضاء والحمر فارهة، ُحُمر وفيه الجياد، العربية الخيل اإلقليم ويف
الحسا. من ُجِلبت أنها والظاهر (الحصاوي)، الحساوي مرص يف

السمك من رضبًا أحيانًا البقر ويُطعم جيد، بقر والغنم، اإلبل إىل األحساء، ويف
القديم. التمر الحيوان بعض يُطعم كما الصغري،

يشمل ال الجزائر، من يتبعها وما أوال جزيرة عىل اليوم مقصور البحرين واسم
العصور. بعض يف شمله كما كله اإلقليم هذا

إىل ويليه هناك، قبيلة باسم الجو ى يُسمَّ ُعمان ناحية من املديد الساحل هذا وأول
ى يُسمَّ الثياب من رضب بنسج معروفة كانت أنها والظاهر قطر، جزيرة شبه الشمال

العرب. شعر يف ذُِكرت وقد القطرية،
قوله: يف نجائب إبًال جرير إليها نسب وقد

داع��ي��ا س��ك��ي��ن��ة م��ن س��م��ع��ن��ا ل��ق��ل��ُت: ال��ه��وى ب��ي ت��ظ��ن��ا أن ل��وال خ��ل��ي��ل��يَّ
دان��ي��ا ب��ال��ود دان��ي��ت وم��ا ق��ري��ب ف��إن��ه ال��م��ن��ادي ص��وت واس��م��ع��ا ق��ف��ا
م��اض��ي��ا وأش��ع��ث ع��م��ان��يٍّ��ا أح��مَّ م��ط��رق ح��ي��ن ال أس��م��اء ط��رق��ت أال
ال��ف��ي��اف��ي��ا ال��ح��زوم غ��اول��ن ال��ب��ي��د ب��ه��ا ت��غ��ول��ت م��ا إذا ق��ط��ري��ات ل��دي

للنجائب. سوق قطر يف وكان
القديمة. العصور منذ لؤلؤ صيادو قطر وأهل

إقليم قاعدة والهفوف الهفوف، اليوم وتسمى الحسا، مدينة الشمال إىل قطر وييل
الحسا.

والنعائل. والرفعة الكوت أقسام: ثالثة وهي
باشا إبراهيم آثار من أبراج عليه رفيع، سور عليها الوالية، قاعدة هي والكوت

املرصي.
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والكرد. والرتك كالفرس العرب غري من وفيهم ألًفا، ثالثني ُزهاء الهفوف وسكان
نحو وسكانها خصبة، بقعة يف املربز مدينُة الشمال شطر الهفوف من مقربة وعىل

آالف. عرشة
وفيهما هناك، حرمة وأدبائها ولعلمائها اإلقليم، يف علمية مكانة واملربز وللهفوف

والتعليم. التعلم يف سنتها وحفظت واألدب، العلم توارثت قديمة أرس
يسمى الهفوف من الشمال إىل الساحل ثم عقري، مرفأ الهفوف من مقربة وعىل

القطيف.
ثالثون وسكانها أميال، ثالثة وعرضها ميًال، عرش ثمانية طولها واحة والقطيف

ألًفا.
ألًفا. عرش اثنا وسكانها طويلة، مسافة الساحل عىل وتمتد وسطها، واملدينة

الهجري. السابع القرن يف مدنه وأعظم البحرين، إقليم اإلقليم قاعدة القطيف وكانت
فيها انترص هناك، وقائُع القيس عبد وبني الخارجي، نجدة أيام الخوارج بني وكان

القيس: عبد من العبدي، املعني بن حمل فقال الخوارج،

ي��ت��ق��ب��ل ل��م ق��ب��ل ن��ص��ح خ��ي��ر ف��م��ا ق��ط��ي��ف��ه��ا ي��وم ال��ق��ي��س ل��ع��ب��د ن��ص��ح��ت
ب��ك��ل��ك��ل أل��ق��ت ال��ح��رب م��ا إذا ح��م��اة ف��وارس ال��ق��ط��ي��ف أه��ل ف��ي ك��ان ف��ق��د

نُِسبت الذي وهو الخط، ى يُسمَّ القطيف اسم عليه يغلب أن قبل الساحل هذا وكان
السيف «وهذا األزهري: عن ياقوت ونقل هنالك. تُصنع كانت إذ الخطية، الرماح إليه
أنا: «قلت ياقوت: قال ثم وقطر.» والعقري القطيف الخط قرى ومن الخط، يسمى كله
من القنا الرماح إليها تُْجَلب كانت مواضع وهي وُعمان، البحرين سيف يف هذا وجميع

العرب.» عىل وتباع فيها فتقوم الهند،
تقدم. كما عليه البالد بعض أسماء بغلبة تغريَّ الساحل هذا اسم أن شك وال

منخفض. رميل ساحل الكويت إىل القطيف ومن
آلل عربية إمارة اليوم فيه إقليم ويتبعها االسم، بهذا مدينة الكويت خليج وعىل
يف معظمهم ألًفا، وثالثون سبعة وسكانه ميل، ألف عرشون اإلقليم ومساحة الصبَّاح،

الكويت. مدينة
وتسمى ملدينة، اسم العراق يف وكوت القرص، بمعنى كوت تصغري كالُقَصري والكويت

اإلمارة. كوت
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اللؤلؤ. تجارة تروج الكويت ويف
األحساء إىل البرصة من الطريق منازل أعظم وهي كاظمة، الكويت خليج وغربي
وقد املسافرون، منها يستسقي قريبة مياه وبها البرصة، من مرحلتني عىل فاليمامة،

ذكرها. من الشعراء وأكثر هناك، غالب جده بقرب وافتخر كثريًا، الفرزدق ذكرها
بعضهم: قال

وال��ع��ش��ر ال��م��رخ ق��ص��رات ع��ل��ى ي��س��ع��ى ك��اظ��م��ة أك��ن��اف م��ن ال��ب��رق ح��ب��ذا ي��ا
ب��ص��ري ط��ي��ب��ت أن وي��أل��ف��ه��ا ق��ل��ب��ي ي��ع��ش��ق��ه��ا ك��ان ب��ي��وت در ل��ل��ه
ب��ال��ش��رر األرض وج��ه ي��ح��ذف وال��ق��ي��ظ إداوت��ه ظ��م��آن ف��ق��د ف��ق��دت��ه��ا
ال��ث��م��ر ح��ل��وة واألم��ان��ي رح��ال��ن��ا ث��ان��ي��ة ت��زدار أن ال��ن��ف��س أم��ن��ي��ة

من املنازل أول ألنها هذا يكون أن إال ذكرها؛ من الشعراء أكثر ملاذا أدري وال
واملدينة. مكة طريق يف العراق

قال: إذ الربدة يف البوصريي ذكرها التي وأحسبها

إض��م م��ن ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ال��ب��رق وأوم��ض ك��اظ��م��ة ت��ل��ق��اء م��ن ال��ري��ح ه��ب��ت أم

تميم: من يربوع بني من أعرابي وقال

ال��ب��ح��ور ك��اظ��م��ة ت��س��ك��نَّ وأن ن��ج��ًدا ت��ه��ج��رن أن ل��ك��ن ض��م��ن��ت

القيس: امرؤ وقال

ال��ن��اه��ل ك��اظ��م��ة ك��ق��ط��ا أو ال��دب��ى ك��رج��ل أق��س��اط ه��ن إذ

قوله: يف الفرزدق وجمعها

ال��ك��واظ��م ب��س��ي��ف أو ف��ل��ج ب��أع��ق��ار أص��ب��ح��ت ب��ال��م��دي��ن��ة داري ل��ي��ت ف��ي��ا
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البحرين إمارة

الجزائر. من به يتصل وما األحساء، ساحل عىل تقال البحرين كانت
والقطيف، قطر ساحل حذاء عىل الفاريس، الخليج يف جزائر عىل مقصورة اليوم وهي

صغرية. أخرى وجزائر وسرتة، نعسان، وأم واملحرق، (أوال)، البحرين جزيرة وهي
كلها البحرين وسكان ألًفا، ٢٥ وسكانها أوال، جزيرة يف املنامة البحرين وعاصمة

ألًفا. وعرشين مائة نحو
آل الجزيرة وأمراء والدوارس، والسادة عتيبة) (بنو العتوب بها العشائر وأعظم

خليفة.
عرشين عن به املشتغلون يقل فال اللؤلؤ، استخراج البحرين يف املكاسب وأشيع

سفينة. ألف نحو يستعملون ألًفا،
منه يصدر حتى هناك، سوقه فرتوج السواحل من املستخرج اللؤلؤ إليها ويُْرَسل

الجنيهات. من مليونان قيمته ما أحيانًا
والليمون والتني والتمر البطيخ وثمارهم زرعهم وأكثر زرَّاع، البحرين أهل من وكثري

واألترج.

الجنوبي القسم (3-2)

اليمن

واآلثار العتيقة، الحضارة ذات — األوروبيني قدماء سماها كما — السعيدة العرب بالد
والزروع. واألشجار املياه وذات العادية،

أقسام فيه املندب، باب ومضيق العرب بحر إىل الحجاز جنوبي يمتد الذي اإلقليم
ثالثة: طبيعية

ميًال. عرشين عرُضه يعدو أن قلَّ ضيق ساحل (١)
شمايل ميًال خمسني عىل تكون أن إىل الطائف من تمتد للساحل موازية وجبال (٢)

الحجاز. شمايل إىل الجزيرة يف الضاربة الرساة جبال امتداد وهي عدن،
الرشقي، الشمال صوب الهويني يهبط املرشق جهة الجبال هذه وراء وهضب (٣)

نجد. سهوب أو الدهناء رمال إىل يفيض حتى
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إليه تنحدر ا جدٍّ خصب سهل وهو اليمن، تهامة فهو األول القسم فأما اليمن: تهامة
فيها وتكثر العام، يف غالت ثالث تغل خصبة أرًضا فيه فتسقي الجبال، من أودية
األرض، بها فتُسَقى والقنوات بالسدود األودية مياه هنالك وتُعاَلج والزروع، األشجار

سدى. يشء منها يذهب ال
والضحاضح، الجزائر كثري الحجاز كساحل وهو ومدن، قرى الساحل هذا ويف
الصغرية. املرافئ من وقنفذة ومخا البخار، عرص بدأ منذ مرافئه أعظم والحديدة
والهند. السويس بني فيما املالئم الطبيعي املرفأ وهي عدن، فيه الجنوبي والساحل

الفقيه. وبيت زبيد، اليمن: تهامة مدن ومن
املطَر إليه تجلب األمطار، كثري وهو الحقيقة، عىل اليمن هو الجبيل والقسم اليمن: جبال
واالنتفاع املياه بترصيف عناية وألهله الجريان، دائمة أودية وفيه املوسمية، الرياُح
السفح. عىل متوالية مستويات يسوونها الجبال، سفوح زرع يف وسًعا يدخرون ال بها،
ورخاء، وخصب وعمران حضارة من اليمن يف كان ما إىل الكريم القرآن أشار وقد
ُكلُوا ۖ َوِشَماٍل يَِمنٍي َعن َجنَّتَاِن ۖ آيٌَة َمْسَكِنِهْم ِيف ِلَسبٍَإ َكاَن ﴿َلَقْد سبأ: سورة يف فقال
َسيَْل َعَليِْهْم َفأَْرَسْلنَا َفأَْعَرُضوا * َغُفوٌر َوَربٌّ َطيِّبٌَة بَْلَدٌة ۚ َلُه َواْشُكُروا َربُِّكْم رِّْزِق ِمن

َقِليٍل﴾. ِسْدٍر ن مِّ ءٍ َوَيشْ َوأَثٍْل َخْمٍط أُُكٍل ذََواتَْي َجنَّتنَْيِ ِبَجنَّتَيِْهْم ْلنَاُهم َوبَدَّ اْلَعِرِم
تسمية وهي «عسريًا»، اليوم يسمى للحجاز املجاور اليمن من الشمايل والقسم عسري:

القديم. يف تُْعَرف لم
املعروفة، اليمن قبائل إحدى بجيلة، هي اإلقليم بها يسمى التي عسري وقبيلة

األقل. عىل الهجري السابع القرن إىل القديم باسمها تسمى وكانت
كبرية، رة مسوَّ مدينة وهي وتربة بيشة منها كثرية، وقرى وزروع أودية وفيه
مائتي عىل القنفذة ومرفؤها أبها، ومنها كثرية مباٍن وفيها والنخيل، املزارع بها تحيط

جدة. جنوبي ميل
عسري. أمراء األدارسة حارضة وكانت وصبيا،
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باليمن: القديمة الدول

مكان، أو بلد ذكر إليها يسوق ملحات إال التاريخ يف الكالم الكتيب هذا غريضيف من ليس
وما األوىل، اليمن حضارة عىل للداللة القديمة اليمن دول يف مجملة كلمة هنا أثبت ولكني

هللا. شاء إن مستقبلها يف لها يرجى
سائر عن طبيعتها يف تمتاز وهي السامية، الحضارة مواطن أقدم من اليمن
كما هي مختلفة، روايات يف أخبارها بقيت الخالية، األعرص يف دوًال أت نشَّ وقد الجزيرة،

يأتي:

أن اليهود أخبار من ويُْعَرف اليمن، قبائل أسماء التوراة تعدد العربية، املصادر (١)
ق.م. الخامس القرن إىل العارش القرن يف متصلة كانت سبأ وبني بينهم التجارة

كثرية. خرافات بالحقائق تخلط وهي والرومان، اليونان وكتب (٢)
١٨ق.م. القرن إىل أقدمها ويرجع اليمنية، واآلثار (٣)

التي الحمريية القصيدة ورشح للهمداني، اإلكليل كتاب وأعظمها العربية، والكتب (٤)
الحمريي. سعيد بن نشوان نظمها

الدول. هذه عن موجزة خالصة وهذه
امليالد، قبل الثاني األلف يف عاشت أنها يُظن التي معني دولة اليمن، دول أول معني:
بعض ذكرها ولكن العربية، الكتب يف تُذَْكر ولم ق.م، الثامن القرن إىل بقيت وقد
تاريخها، من طرف عىل اليمن يف كشفت التي اآلبار ودلت والرومان، اليونان مؤرخي
فارس خليج إىل الجزيرة عىل امتد سلطانها أن ويُظن ملوكها. أسماء من كثري وُعِرف
الهند تجارة وتتلقى اآلفاق، إىل واملر الطيب تصدِّر وكانت املتوسط. األبيض والبحر
السلطان ونازعتها سبأ ظهرت وقد يليهما، ومرصوما الشام إىل فرتسلها جاورها، وما

ق.م. الثامن القرن حول عليها قضت حتى
رسجون امللك يقول حيث أشور، آثار سبأ فيها ذُِكرت التي املؤرخة اآلثار أقدم سبأ:
فرعون من الجزية أخذت «قد محاربًا: العرب بالد يف ل توغَّ الذي (٧٤١–٧١٥ق.م)
ورقيًقا، وتوابل، ذهبًا، السبئي أتهمارة ومن العرب، بالد ملكة شمسية ومن مرص، ملك

وإبًال.» وخيًال،
سبأ. ملوك من كثري اسم وهو أمر، يتا تحريف وأتهمارة
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تجارة فكانت والغرب، الرشق بني التجارة طريق عىل بمكانها سبأ ازدهرت وقد
يف تسري حيث األحمر، البحر إىل الرب يف تُحمل ثم عمان، إىل البحر يف تُنقل الهند
فصارت الرب، إىل بالتجارة عدلت األحمر البحر يف السري صعوبة ولكن مرص، إىل السفن
إىل ثم (مريابة)، سبأ مملكة حارضة مأرب إىل حرضموت يف شبوت من تُنَقل التجارة

فغزة. بطرا ثم (مكرابة)، مكة
اضمحلت يظن، فيما امليالدي األول القرن يف هذا وكان التجارة، طريق تغريَّ فلما
بالتجارة وسريهم بالدهم، وعمران سبأ، ذكر الكريم القرآن ويف سكانها. وتفرق سبأ
َوِشَماٍل يَِمنٍي َعن َجنَّتَاِن ۖ آيٌَة َمْسَكِنِهْم ِيف ِلَسبٍَإ َكاَن ﴿َلَقْد ديارهم: خراب ثم الشام، إىل
َيِْهْم َعل َفأَْرَسْلنَا َفأَْعَرُضوا * َغُفوٌر َوَربٌّ َطيِّبٌَة بَْلَدٌة ۚ َلُه َواْشُكُروا َربُِّكْم رِّْزِق ِمن ُكلُوا ۖ
* َقِليٍل ِسْدٍر ن مِّ ءٍ َوَيشْ َوأَثٍْل َخْمٍط أُُكٍل ذََواتَْي َجنَّتنَْيِ ِبَجنَّتَيِْهْم ْلنَاُهم َوبَدَّ اْلَعِرِم َسيَْل
الَِّتي اْلُقَرى َوبنَْيَ بَيْنَُهْم َوَجَعْلنَا * اْلَكُفوَر إِالَّ نَُجاِزي َوَهْل ۖ َكَفُروا ِبَما َجَزيْنَاُهم ٰذَِلَك

آِمِننَي﴾. َوأَيَّاًما َليَاِيلَ ِفيَها ِسريُوا ۖ رْيَ السَّ ِفيَها ْرنَا َوَقدَّ َظاِهَرًة ُقًرى ِفيَها بَاَرْكنَا
متصلة العمران ومظاهر القرى كانت فقد الشام، هي فيها بورك التي والقرى

والشام. اليمن بني
فاستطاعت والحني، الحني بني سبأ تحارب اليمن يف أخرى وإمارات حمري كانت حمري:
القسم يف فخلفتها سبأ، اضمحلت حتى حمري وثبتت بعضها، عىل تقيض أن سبأ
قبائل عىل سلطانهم امتد وقد والبحر، سبأ أرض بني اليمن، من الغربي الجنوبي
السلطان وبسطة الغنى من تبلغ لم حمري ولكن الخامس، القرن إىل الشمال يف العرب
الحبش ملوك بعض حاول الحبش؛ لهجوم البحر عىل مكانها عرَّضها وقد سبأ، مبلغ
القرن أواخر يف بعضمدائنها أخذ من آخر ملك وتمكن الثاني، القرن يف اليمن يملك أن
تنَرصَّ الرابع القرن كان إذا حتى ديارهم، من عدوهم الحمريون أخرج ثم الثالث،

للحمرييني أديل ثم ،٣٧٤ سنة إىل اليمن فملكوا حمري، عىل الرومان وأيَّدهم الحبش
عىل اليمن نصارى إكراه وأراد نواس، ذو تبع تَهوَّد السادس القرن ويف أخرى. مرة
يف القرآن يف ذُِكرت التي الواقعة إنها ويقال وتحريًقا، تقتيًال بهم أوقع أبوا فلما التهود،
اليمن، نصارى إلخوانهم الحبش فحمي اآلية. اْألُْخُدوِد﴾ أَْصَحاُب ﴿ُقِتَل الربوج: سورة
قصة صاحب وهو الحبش، قائد أبرهة وتوالها البالد، عىل فاستولت جيوشهم، وأرسلوا
يزن ذي بن سيف استنرص ثم ٥٧٠م. سنة حول وكانت القرآن، يف املذكورة الفيل
إىل السفن حملته فاريس بجيش فأمده ،(٥٣١–٥٧٩) الفرس ملك أنورشوان كرسى
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سلطان وأزالوا والفرس، العرب فتعاون الحبش، جند لقي حتى الرب يف سار ثم عمان،
الفرس. حوزة يف واليمن اإلسالم وجاء اليمن، عن األحباش

الخرافات. من بكثري تاريخهم وشوب وحمري سبأ ملوك خلط العربية الكتب ويف
عالته. عىل حمري ملوك عن يُرَوى ما بعض ذكر وهذا

يذكر مثًال األصفهاني فحمزة كثريًا؛ اختالًفا وسنيهم عددهم يف الكتب تختلف
سنة. آالف ثالثة من أكثر خلدون ابن ويذكر سنة، وعرشين ألفني يف ملًكا ٢٦

حتى بعده، من امللك بنوه وتوارث سبأ، بن حمري قحطان أوالد من ملك من وأول
يف بلغ وقد األول، تبع وهو كله، اليمن ملك له فاجتمع الرائش، الحارث إىل األمر صار

أذربيجان. يف الرتك بعدهم غزا ثم الهند، غزواته
وبنى املغرب، أرض غزا إنه ويقال أبرهة، بن إفريقيس التبابعة: من الرابع وكان

العمران. أقايص إىل البالد تلك يف املغار وأبعد باسمه، وسماها إفريقية مدينة بها
ثم سنة، عرشين اليمن يف فبقيت هدهاد، بنت بلقيس التبابعة: من السابع وكان

فلسطني. إىل فنقلها — السالم عليه — داود بن سليمان تزوجت
وأنه القرنني، ذا يسمى كان الذي إنه ويقال يرعش، شمر التبابعة: من والتاسع
الصغد مدينة سور وهدم خراسان، بالد فدوخ املرشق غزا أنه مغازيه بعد من بلغ

سمرقند. فقيل الكلمة ُعرِّبت ثم هدم، شمر أي شمرقند، فسميت (سمرقند)،
حمري عىل شديًدا وكان كرب، أبو أسعد له: يقال منهم عرش الخامس وكان
تتبع وقد جديس، وأباد اليمامة غزا الذي وهو تبع، بن حسان ابنه بعده وويل فقتلته،
عن نهاه وقد مكانه، وويل فقتله، عمًرا أخاه عليه الناس ماأل حتى بالقتل أبيه قتلة

األدب. كتب يف قصته تُذَْكر الذي الحمريي رعني ذو قتله
العامة. قصص يف اليماني حسان ذكرى تزال وال

حربين معه وأخذ املدينة، غزا الذي وهو حسان، بن تبع له: يقال عرش والتاسع
وربيعة. اليمن بني الحلف عقد الذي وهو فتهود، اليمن إىل اليهود من

لهم وشق نجران، نصارى غزا الذي وهو نواس، ذو منهم: والعرشون السادس
أَْصَحاُب ﴿ُقِتَل الربوج: سورة يف اآلية إن ويقال فيها، فأحرقهم األرض، يف أخاديد
الحبش وكان الحبشة، بملك اليمن نصارى استغاث ثم هذا. إىل إشارة إلخ اْألُْخُدوِد﴾
وألجأه نواس، ذو وانهزم اليمن، غزو عىل فأعانه قيرص إىل ملكهم فكتب وا، تنَرصَّ قد
صاحب أبرهة وليها اليمن، عىل الحبش وتسلط فغرق فاقتحمه، البحر إىل الطلب
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عهده ويف مرسوق، الثاني ابنه ثم يكسوم، ابنه خلفه ثم بحكمها، واستقل الفيل،
معه فأرسل أنورشوان، كرسى مسترصًخا يزن ذي بن سيف خرج ٥٧٠م) سنة (حول
سنة. سبعني ُزهاء عليها تسلطوا أن بعد اليمن من الحبش فأخرجوا وأسطوًال جنًدا
الرسول وعمر سنني بعرش الفجار حرب بعد كان اليمن إىل الفرس قدوم إن ويقال

صحيح. غري وهذا ٦٠٠م، سنة حوايل إذًا جاءوها فقد سنة، ٣٠ ذاك إذ ملسو هيلع هللا ىلص
للرسول فدانت فيها، اإلسالم انترش حتى الفرس من والة اليمن عىل تتابع وقد

باذان. حينئٍذ الفرس من والوايل عليه، هللا صلوات
قصص تزال وال قويٍّا، أثًرا العربي القصص يف أثرت يزن ذي بن سيف وقصة
من فيها قيل ما ورواية روايتها عىل األدب كتب حرصت وقد العامة، بني شائعة سيف

اص. القصَّ لها اخرتعه وما الشعر،
الصلت. أبي بن أمية أبيات هذا يف روي ومما

وأخرجهم الحبش عىل يزن ذي ابن ظفر ملا أنه األغاني صاحب رواها كما وقصتها
الشعراء وقصده صوب، كل من العرب وفود أتته ،٥٧١ سنة حوايل وذلك اليمن، من
عبد بن وأمية هاشم، بن املطلب عبد قريش وفد يف وكان بظفره، ويشيدون يهنئونه،

أسد. بن وخويلد شمس،
بمكانهم، اآلذن فأخربه غمدان، له يقال رأسقرصله يف وهو بصنعاء «فأتوه قال:
املسك، مفرقه يف ينثر واقف غالم رأسه وعىل رشابه، عىل وهو عليه فدخلوا لهم، فأذن
ينشده الثقفي الصلت أبي بن أمية يديه وبني واملقاول، امللوك ويساره يمينه وعن

األبيات: هذه

أح��واال ل��ألع��داء خ��ي��م ال��ب��ح��ر ف��ي ي��زن ذي ك��اب��ن إال ال��وت��ر ي��ط��ل��ب ال
س��اال ال��ذي ال��ن��ص��ر ع��ن��ده ي��ج��د ف��ل��م ن��ع��ام��ت��ه ش��ال��ت وق��د ه��رق��َل أت��ى
وال��م��اال ال��ن��ف��س ي��ه��ي��ن ال��س��ن��ي��ن م��ن ع��اش��رة ب��ع��د ك��س��رى ن��ح��و ان��ت��ح��ى ث��م
أج��ب��اال األرض م��ت��ن ف��وق ت��خ��ال��ه��م ي��ق��دم��ه��م األح��رار ب��ب��ن��ي أت��ى ح��ت��ى
أم��ث��اال ال��ن��اس ف��ي ل��ه��م رأي��ت إن م��ا ص��ب��روا ف��ت��ي��ة م��ن درُّه��م ل��ل��ه
أش��ب��اال ال��غ��ي��ض��ات ف��ي ت��رب��ت أس��د أس��اورة11 غ��ل��ب م��رازب��ة ب��ي��ض

الفارس. وهو أسوار، جمع األساورة: للحدود. الحارس القائد بالفارسية وهو مرزبان، جمع املرازبة: 11
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إس��ب��اال ب��ردي��ك ف��ي ال��ي��وم وأس��ب��ل ن��ع��ام��ت��ه��م ش��ال��ت إذ ال��م��س��ك م��ن َف��اْل��ق��ْط
م��ح��الال م��ن��ك داًرا غ��م��دان رأس ف��ي م��رت��ف��ًق��ا ال��ت��اج ع��ل��ي��ك ه��ن��ي��ئً��ا واش��رب
أب��واال ب��ع��ُد ف��ع��ادا ب��م��اء ش��ي��بَ��ا ل��ب��ن م��ن ق��ع��ب��ان ال ال��م��ك��ارم ت��ل��ك

وا تنَرصَّ قد الحبش وكان الحبش، عىل سيًفا ينجد لم هرقل أن األبيات من ويؤخذ
الحبش وأعداء الروم أعداء كانوا والفرس أحًدا؛ الروم عليهم ينُرص أن يرجى يكن ولم
وساروا عمان، إىل السفن حملته بجيش سيًفا أنورشوان كرسى فأمدَّ بالروم، لصلتهم

تقدم. كما اليمن، من أجلوهم حتى الحبش عىل العرب فأعانوا اليمن، إىل

اليمن: مدائن

تجتاز ثم الطائف، مدينة عليها التي الجبال حول تدور اليمن إىل الحجاز من الطريق
لبيد: قال بخصبها، املثل يَُرضب خصيب واٍد يف وهي بتبالة، تمر حتى اليمن حدود الحدود

أه��ض��اب��ه��ا م��خ��ص��بً��ا ت��ب��ال��ة ه��ب��ط��ا ك��أن��م��ا ال��ج��ن��ي��ب وال��ج��ار ف��ال��ص��ي��ف

القتال: وقال

ي��ن��ال��ه��ا م��ا ن��اع��ًم��ا وس��دًرا أراك��ا ت��ب��ال��ة ب��أرض ت��رع��ى م��غ��زل وم��ا
ظ��الل��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا م��ل��ت��ف غ��ي��اط��ل م��ق��ي��ل��ه��ا ث��م ال��ب��ردي��ن ب��ه��ا وت��رع��ى
ح��ج��ال��ه��ا ع��ي��د ي��وم ف��ي ه��ت��ك��ت إذا ل��ش��ب��ه��ه��ا ول��ي��ل��ى ل��ي��ل��ى م��ن ب��أح��س��ن

تبالة، ويل الحجاج أن يُرَوى الحجاج.» عىل تبالة من «أهون العرب: أمثال ومن
هي؟» سمت أي وعىل تبالة؟ «أين للدليل: قال منها قرب فلما تواله، عمل أول وكانت
عني تسرته موضع عىل أمريًا أراني «ال فقال: األكمة.» هذه إال عنك يسرتها «ما فقال:

راجًعا. وكر والية!» بها أهِوْن األكمة، هذه
خصيب واٍد وهو بيشة، بوادي السائر يمر الجنوب شطر تبالة من يوم مسرية وبعد
أكربها قرى عدة وفيه مكة، من الرشقي الجنوب إىل ميًال ٢٤٠ بعد عىل كثري، نخيل به آهل،
الرشى. وأسود خفان، أسود قالوا: كما بيشة، أسود العرب: فقال مأسدة، به وكان بيشة،
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حسان: قال

ف��دع أوض��اع��ه��ا ف��ي ب��ي��ش��ة أس��ود م��ك��ت��ن��ع وال��م��وت ال��وغ��ى ف��ي ك��أن��ه��م

السمهري: وقال

ورج��ام��ه��ا ط��خ��ف��ة ودون��ي ع��ل��يَّ س��ل��م��ت ب��ال��غ��ري��ي��ن ل��ي��ل��ى وأن��ب��ئ��ت
س��الم��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ل��م��ردود س��الًم��ا داره��ا ن��أي ع��ل��ى أه��دت ال��ت��ي ف��إن
ح��م��ام��ه��ا ف��ي��ه��ا دام م��ا وط��رف��ائ��ه��ا ب��ي��ش��ة ب��ط��ن م��ن واألث��ل ال��ح��ص��ى ع��دي��د

قال صعدة، حتى الجنوب إىل الطريق تستقيم ثم نجد، إىل ينصب هذا بيشة ووادي
ياقوت:

خيوان وبني وبينه فرسًخا، ستون صنعاء وبني بينه باليمن، مخالف صعدة
آهلة، عامرة مدينة صعدة املهلبي: محمد بن الحسن قال فرسًخا. عرش ستة
وهي للنعال، التي البقر وجلود األدم، مدابغ وبها بلد، كل من التجار يقصدها

درجة. عرشة ست عرضها الثاني، اإلقليم يف وهي الخري، كثرية خصبة

كانت. مما عمرانًا أقل اليوم وصعدة
نجران. إىل الرشق نحو طريق صعدة عند الكربى املحجة من وتنشعب

النرصانية بتاريخ متصل اإلسالم قبل وتاريخها نجران، مخالف يف مدينة ونجران
يف مختلفة روايات وللعرب هناك، النرصانية موئل كانت فقد الجنوبية، العرب بالد يف

بها. الدين هذا ابتداء
كانت التي املكرمة للكعبة مضاهاة نجران؛ كعبة ُسميت كبرية كنيسة بها بُنِيت وقد
الحارثي، املدان عبد بنو بنوها الذين أن ُرِوي الجاهليني، العرب أديان يف األوىل املكانة لها
أمن، الخائف جاءها إذا كان جلد، ثالثمائة من أدم من قبة كانت أنها الكلبي ابن وروى
نجران، كعبة يسمونها عندهم لعظمها وكانت ُرِفد، ُمْسَرتفد أو قضيت، حاجة طالب أو

األعىش: ويقول بنجران. نهر عىل وكانت

ب��أب��واب��ه��ا ت��ن��اخ��ي ح��ت��ى ـ��ك ع��ل��ي��ـ ح��ت��ٌم ن��ج��ران وك��ع��ب��ة
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أرب��اب��ه��ا خ��ي��ر وه��م وق��ي��ًس��ا ال��م��س��ي��ح وع��ب��د ي��زي��د ن��زور
ب��ق��ص��اب��ه��ا12 وال��م��س��م��ع��ات ن وال��ي��اس��م��و ال��ج��ل وش��اه��دن��ا
ب��ه��ا أزرى ال��ث��الث��ة ف��أي م��ع��م��ل دائ��م وي��رب��ط��ن��ا

بهم اعتز — قدمنا كما — الهجري السادس القرن يف اليمن عىل الحبش غلب وملا
يف العليا الكلمة لدينهم يجعلوا أن الحبش وأراد النرصانية، إىل الدعوة وراجت النصارى،
مأربهم، الحبش يبلغ ولم فيل، الجيش يف وكان الكعبة، لهدم جيًشا وا فسريَّ العرب، بالد
هذه إىل الكريم القرآن أشار وقد الفيل، عاَم العام هذا وسمي مقهورين، خائبني ورجعوا
ِبأَْصَحاِب َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم الفيل: بسورة ُعِرفت القرآن سور من سورة يف الوقعة
ن مِّ ِبِحَجاَرٍة تَْرِميِهم * أَبَاِبيَل َطرْيًا َعَليِْهْم َوأَْرَسَل * تَْضِليٍل ِيف َكيَْدُهْم يَْجَعْل أََلْم * اْلِفيِل

أُْكوٍل﴾. مَّ َكَعْصٍف َفَجَعَلُهْم * يٍل ِسجِّ
من التاسعة السنة يف عليه هللا صلوات الرسول عىل نجران نصارى وفد وقدم

… أمانًا لهم وكتب وضيَّفهم املسجد، يف فأنزلهم الهجرة،
حارضة وهي اليمن، مدينة صنعاء حتى الجنوب إىل صعدة من املحجة وتستقيم
املياه كثرية نزهة العربية، املدن أقدم ومن اإلسالمية، العصور معظم ويف اليوم اليمن
صنعاء، عن للكتابة الكتيِّب هذا يف املقصود يتسع وال الهواء، طيبة والفواكه، واألشجار

إليها. حاجة يف هي وال
اليوم وهي سبأ، ملك حارضة مأرب حتى الرشق إىل صنعاء من طريق ويذهب
العرم، سد يسمى الذي السد بها وكان وفنون، وعلوم قديم تاريخ عن تحدِّث أطالل
تاريخ يف القصص أسري من الشمال إىل ومهاجرتهم العرب وتفرق السد انهدام وقصة

األعىش: بقول هنا وأكتفي وأساطريهم، وأدبهم العرب

ال��َع��ِرم ع��ل��ي��ه��ا ع��ف��ى وم��أرب أس��وة ل��ل��م��ؤت��س��ي ذاك ف��ف��ي
ق��س��م إن م��اؤه��م س��اع��ة ع��ل��ى وأغ��ن��ام��ه��ا ال��ح��روث ف��أروى
م��ن��ه��دم ج��ارف ب��ه ف��م��ال ح��ق��ب��ة ب��ذل��ك��م ف��ك��ان��وا

املزمار. القصابة: 12

65



العرب مهد

وزروع. صغرية قرى اليوم وهناك
الطريق هذه عىل وكانت وتريم، ذمار حتى الجنوب إىل صنعاء بعد الطريق وتسري
الحمريية. باللغة تكلم أي: ر، حمَّ ظفار دخل َمن فيها: قيل وقد حمري، ملك دار ظفار،
تُحمل وكانت القطن، بنسج القديم يف معروفة وكانت سحول، الطريق هذه وعىل
سحوليني، ثوبني يف َن ُكفِّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن روي وقد السحولية، تسمى بيض ثياب منها

العبد: بن طرفة وقال

م��ح��ي��ل ع��ه��ده��ن وأدن��ى ت��ل��وح ط��ل��ول ال��ش��ري��ف ب��ح��زان ل��ه��ن��د
وس��ح��ول ري��دة وش��ت��ه ي��م��ان رس��وم��ه��ا ك��أن آي��ات وب��ال��س��ف��ح

وكانت املذيخرية، قلعة سحول من مقربة عىل وكانت كذلك، باليمن قرية وريدة
منها يسيل عيون فيه جبل رأس يف حصينة قلعة وهي حينًا، اليمن يف القرامطة معتَصم

القرى. بعض يسقي نهر
وإليها صنعاء، بعد الثانية اليمن مدينة وكانت الجنَد، إىل بعُد من الطريق وتسري
أهل ليعلِّم عليه هللا صلوات الرسول بعثه حينما — عنه ريضهللا — جبل بن معاذ ذهب
يُذَْكر ما اليوم بها وليس األرجاء، كل من الناس يقصده معاذ، مسجد وبالجند اليمن.
واليات: ثالث عىل مقسمة األوىل اإلسالمية العصور يف اليمن أعمال وكانت املسجد. إال
حرضموت والثالثة الوسطى، وهي ومخاليفها وصنعاء أكربها، وهي ومخاليفها الجند

ومخاليفها.
التي الرسولية الدولة حارضة وكانت تعز، مدينة الجنوب إىل يمنية مدينة وآخر

٨٥٨ه. وسنة ٦٢٦ سنة بني اليمن يف قامت

وُعمان: ومهرة حرضموت

تحدها جبلية أرض وهي العرب، بحر ساحل الساحل، عىل اليمن رشقي حرضموت:
السنة، طول املاء فيه يجري القرص، وادي الرشق إىل الغرب من ويقطعها كثرية، أودية
تريم أهي أدري ولست تريم، األعىش ذكر وقد وتريم، شبام املدن: أكرب تقوم وعليه

قال: غريها. أم حرضموت
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وائ��ل ب��ن ب��ك��ر ن��أت وق��د ـ��م ت��ري��ـ ع��ل��ى ال��ث��واء ط��ال

تريم. من والرشق الجنوب إىل — السالم عليه — النبي هود قرب إن ويقال:
. املكالَّ حرضموت مرافئ وأحسن

امتد باليمن قامت التي القديمة فالدول تاريًخا، باليمن متصلة وحرضموت
تَُعدُّ حرضموت كانت اإلسالمية العصور ويف العصور، أكثر حرضموت عىل سلطانها
من كثري حرضموت ويف اليمن، من مخالًفا الفقيه ابن وعدها اليمن، واليات إحدى

اليمن. بآثار املتصلة والنقوش القديمة اآلثار
اللغة يف والشحر الشحر، أو مهرة يسمى ساحل حرضموت من الرشق إىل ويمتد مهرة:

الساحل. معناه الجنوبية العربية
وكانت مرباط، منها القرب وإىل حاسك، قرية الرشق من الساحل هذا وحد
السابع القرن إىل عامرة وكانت باليمن، التي ظفار غري وهي ظفار، مدينة مرفأ مرباط

خربة. اليوم وهي الهجري،
مرباط: عن ياقوت ويقول

سلطان لها البحر، ساحل عىل وعمان حرضموت بني مفردة مدينة وهي
مثلها، يف أيام ثالثة نحو جبل مدينته وقرب طاعة، عليه ألحد ليس برأسه،
سائر إىل ويُحَمل ويُلتَقط منه يخرج صمغ وهو اللبان، ينبت شجر فيها

القطيه. فيه يشارك امللك، غلة وهو الدنيا،
خلقهم يف رشاسة مع صالح وفيهم القدماء، العرب زي وزيهم عرب، وأهلها

ب. وتعصُّ وَزعارة

ياقوت: يقول السابع، القرن يف مشهورة عامرة كانت وظفار

بينها الهند، بحر ساحل عىل مدينة إال فليست اليوم املشهورة ظفار فأما
صحار، من وقريبة الشحر، أعمال من وهي فراسخ، خمسة مرباط وبني

مرباط. وبني بينها
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الشعر ردد التي املهرية اإلبل تنسب وإليها اإلقليم، بها سمي عربية قبيلة ومهرة
تمام: أبو قال لألسفار، تُتَّخذ التي النجائب وهي أوصافها، العربي

ال��ق��ود ال��م��ه��ري��ة وخ��ط��ا ال��س��رى م��ن��ا أخ��ذت وق��د ق��وم��ي ق��وم��س ف��ي ي��ق��ول

املتنبي: ويقول

را م��ص��وَّ ال��ح��ري��َر ل��ب��س ر ب��ُم��ص��وَّ َغ��َدا م��ه��ري غ��ي��ر ال��َم��َه��اري تَ��ِع��س

منذ واالغرتاب السفر وأولو العرب، تجار هم والشحر وحرضموت اليمن وأهل
الرشقية إفريقية سواحل يف واإلسالم العربية اللغة نرشوا الذين وهم األوىل، العصور
وجاوة الهند إىل أسفارهم امتدت وقد أقطارها، من كثريًا وعرَّبوا العرب، بحر وجزائر
وبني بينها صلة وكانوا بعيدة، عصور منذ األصقاع تلك يف وأقاموا بها، يتصل وما

العربية. الجزيرة
غربيها، يف كاليمن رشقيها يف وهو العرب، لجزيرة الرشقي الجنوبي املنتهى ُعمان:
مهرة، حون مالَّ وأهلها املرافئ، كثري الحرارة شديد وساحلها حصيب، جبيل إقليم
وسمك كثريًا، السمك ويصطادون متطاولة، قرون منذ أسفارها وعرفوا البحار خربوا

وافر. عمان خليج
يُحِسن كثرية، ينابيع وفيه قدم، ألف يعلو األخرض، الجبل عمان جبال وأعظم

بها. واالنتفاع مياهها ترصيف الناس
وحرُّها الفاريس، الخليج مرافئ أحسن عىل وهي اليوم، البالد حارضة ومسقط
أمري مصطاف وهي نزوة، الجبل مدن ومن الجبل، عىل أهلها يصطاف ا، جدٍّ شديد

بالنسج. شهرة ولها عمان،
تسمى وكانت القديمة، الحارضة وهي صحار مدينة مسقط من الشمال وإىل

كله. اإلقليم باسم عمان
مسندام. برأس ينتهي الذي الجزيرة، شبه يف دبا مدينة الشمال وإىل
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ياقوت: قال الهجري، السابع القرن يف عمان حارضة صحار وكانت

الساحل، ييل مما قصبتها وتؤام الجبل، ييل مما عمان قصبة وصحار
كبرية والساج، باآلجر مبنية والفواكه، والخريات الهواء طيبة مدينة وصحار

مثلها. النواحي تلك يف ليس

البشاري: وقال

يسار ذو نزه طيب، حسن آهل عامر منه، أجلُّ بلد الصني بحر عىل ليس
ممتدة ظريفة وبلدة عجيبة وأسواق وصنعاء، زبيد من أجل وفواكه، وتجارة
الساحل عىل والجامع نفيسة، شاهقة والساج اآلجر من دورهم البحر، عىل
وهم حلوة، وقناة عذبة، آبار ولهم األسواق، آخر يف طويلة حسنة منارة له
ومعونة والعراق، الرشق وخزانة الصني، دهليز وهو يشء. كل من سعة يف

ا.ه. اليمن.

واملرشق. العرب جزيرة بني التجارة يف شأنها لعظم بيان هذا ويف
نكب قد وكان الشاعر، العماني الصحارى زوزان بن محمد يُنَسب صحار وإىل

أهله: إىل يتشوق فقال بغداد، إىل فخرج

ف��ردا م��غ��ت��ربً��ا ص��رت ح��ت��ى األه��ل ع��ن ص��روف��ه ش��ردت��ن��ي ده��ًرا ال��ل��ه ل��ح��ى
رش��دا ل��ق��ي��ت��م ال��دار، ن��ائ��ي ت��ح��ي��ة ب��لِّ��غ��وا ال��ي��م��ان��ون ال��رك��ب أي��ه��ا أال
ق��ص��دا ب��ه وج��وزوا ب��ش��ار ب��م��س��ج��د ف��أل��م��م��وا ُص��ح��ار ف��ي ح��ل��ل��ت��م م��ا إذا
ش��دا ي��وث��ق��ا ل��م ب��اب��ان ي��ق��اب��ل��ك��م ف��إن��ه ال��ط��ع��ام أص��ح��اب س��وق إل��ى
رف��دا آم��ل وال ف��ض��ًال م��رت��ٍج وال ح��اج��ة ص��اح��ب دون م��ن ي��رددا ول��م
ج��ه��دا ُوق��ي��ت��م زوزان وال��دي ع��ل��ى ف��س��لِّ��م��وا ه��ن��اك داري ع��ل��ى ف��ع��وج��وا

وقعة فيها وكان وأشعارهم، أخبارهم يف ذُِكرت مشهورة، للعرب فسوق دبا وأما
الردة. حروب يف
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الخايل: الربع أو الكربى الصحراء

صحراء نجد، وجنوبي عمان، وغربي والشحر، حرضموت وشمايل اليمن، رشقي تمتد
األخرى. وجهاتها يف الجزيرة جنوبي يف العمران بني تفصل األرجاء مرتامية واسعة

بعيدة آبار إال ماء بها وليس قليًال، إال داخلها يُعرف لم مجهل اليوم إىل وهي
مراعيها األعراب فينتجع أثيثة، مراعي األمطار بعد تنبت ولكنها أطرافها، بعض يف الغور
اإلبل لبن يرشبون أربعة أو أشهر ثالثة فيبقون بعيدة، مسافات جوفها يف موغلني

بالعشب. والغنم اإلبل وتجتزئ لحمها، ويأكلون
يليهم ما قطر كل أهل سمى ولكن جامع، باسم الصحراء هذه العرب يسمِّ ولم

خاص. باسم منها
صهيد. ى يُسمَّ حرضموت من والغرب الشمال إىل اليمن رشقي يمتد الذي فطرفها
مواطن العرب أخبار يف وهي األحقاف، ى يُسمَّ ورشقيه حرضموت شمايل والذي
ِباْألَْحَقاِف﴾. َقْوَمُه أَنذََر إِذْ َعاٍد أََخا ﴿َواذُْكْر اآلية: يف الكريم القرآن ذكرها وقد عاد، قوم
خصبة أرض وبار أن العرب أساطري ويف وبار، ى يُسمَّ مهرة شمايل الذي والجانب

ياقوت: قال أهلكوه. إال أحد يدخلها ال الجن، سكانها ولكن

وهي منازلهم، يف الجن أسكن عاًدا أهلك ملا تعاىل هللا أن العرب علماء ويزعم
شجًرا وأكثرها هللا بالد أخصب وأنها يريدها، َمن كل من فحمتها وبار، أرض
غالًطا أو عامًدا منها رجل دنا فإن وموًزا، وتمًرا عنبًا وأعذبها وخريًا، ونخًال

قتلوه. وربما خبلوه الدخول إال أبى وإن الرتاب، وجهه يف الجن حثا

وروي فيها، يضل من وهالك الصحراء، هذه من العرب خوف تمثل خرافة وهذه
يكون أن يبعد وال الجن، نسل من أنها تزعم والعرب الحوشية، اإلبل اإلقليم هذا يف أنه
ح لتُلقَّ لها إبلهم عرضوا وأنهم تُستأنَس، لم وحشية إبًال الصقع هذه يف عرفوا قد العرب

منها.
شاعر: قال

ط��ائ��ر ه��ي أو ال��ط��ي��ر ف��ي ن��س��ب ل��ه��ا ن��ع��ام��ة أو ح��وش��ي��ة ع��ل��ى ك��أن
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الحيوان: كتاب يف الجاحظ وقال

والسنانري الحمري عىل ذلك وقاسوا الخيل، وكذا وحشية، اإلبل من أن ناس وزعم
مسكونة؛ غري ألنها وبار أرض تسكن اإلبل تلك أن فزعموا ذلك، وغري والحمام
خرج وربما قالوا: أطلب. للخالء كان وحشيته اشتدت كلما الحيوان وألن
األهلية. اإلبل من هجمة13 أدنى يف فيرضب يعرض، ما لبعض منها الجمل

النتاج. هذا من فاملهرية قالوا:
إبل بقايا من التي وهي الحوش، هي الوحشية اإلبل هذه آخرون: وقال
وطسم والعمالقة وثمود عاد مثل األمم أهلك كما تعاىل هللا أهلكهم فلما وبار،

إنيس. يطورها14 ال التي أماكنهم يف إبلهم بقيت وجاسم، وجديس
الطريق، أضل من بعض أو الخلعاء بعض الجيزة تلك إىل سقط فإن

خبلته. ألحَّ فإن وجهه، يف الجن حثت
العسجدية وهذه املهرية، هذه فجاءت العمانية، يف الحوش هذه فرضبت
الراجز: قول العميل أبي عن املكفوف سعدان وأنشدني الذهبية، تسمى التي

ال��ذه��ب ط��واوي��س م��ث��ل ج��ل��وده��ا ع��رب وال ع��ج��م إب��ل��ي ذم م��ا

العرب: لسان يف منظور ابن وقال

هم وقيل الناس. من أحد بها يمر ال يربين، رمل وراء من الجن بالد الحوش
لرؤبة: وأُنِشد الجن، من حي

ال��ح��وش ب��الد م��ن س��ارت إل��ي��ك

فحًال إن ويقال: … املتوحشة اإلبل وقيل الجن، إبل والحوشية والحوش
تلك من املهرية النجائب فنتجت حيدان، بن ملهرة إبل يف رضب فحولها من

ا.ه. التعب. يدركها تكاد ال فهي الوحشية، الفحول

األربعني. عىل زاد ما اإلبل: من الهجمة 13
حوله. حام إذا يطوره: املكان طار 14
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منها وتتخذ وتذلل تؤخذ قوية، وحشية إبل البقاع تلك يف تكون أن بعيًدا وليس
تالقيها. مستأنسة إبًال هي تخالط أو اإلبل، فحول

كما الجن، إىل عجيب كل ينسب الذي العرب لخيال فمسايرة الجن خرافة وأما
الجن. أرض عبقر إن وقالوا: عبقريٍّا، العجيب اليشء وسموا جنٍّا، للشعراء جعلوا

قال: السابلة، عىل طرقها غموض يف مثًال وبار الفرزدق جعل وقد

وب��ار ط��ري��ق م��ل��ت��م��س ك��ض��الل دارًم��ا ي��ط��ل��ب أب��اك ض��ل��ل��ت ول��ق��د

رشقي التي الصحراء سميت كما رمالها، لحمرة أيًضا الدهناء وبار صحراء وتسمى
العرب تجار وكان مسلوكة، كانت وبار صحراء الصحراء هذه أن ُروي وقد نجد.

العربي. السابع القرن إىل هذا ُعِرف وقد مهرة، يف وظفار مرباط إىل يخرتقونها
تمر خصبة واحة يربين ويف يربين، يسمى الرشقي الشمايل الكربى الصحراء وِقْسم

رمالها. بكثرة العربي الكالم يف يربين واشتهرت عمان، من الحج طريق بها
جرير: شعر يف جاءت وقد

ب��ال��ن��واق��ي��س وض��رب ال��دج��اج ص��وت أرق��ن��ي ب��ال��دي��ري��ن ت��ذك��رت ل��م��ا
ال��ف��رادي��س أرض م��ن ي��ب��ري��ن ب��ع��د ي��ا ب��ن��ا: ال��رح��ي��ل ج��د إذ ل��ل��رك��ب ف��ق��ل��ت

الكالبي: زياد أبو وقال

ك��ث��ي��ب ق��ن��ع��ت ل��و ل��ع��م��ري وه��ذا ص��ب��ة ي��ب��ري��ن ك��ث��ب��ان إل��ى أراك

رماله بكثرة معروف وهو عالًجا، يسمى واليمامة البحرين بني املمتد والجانب
أيًضا.

أيوب: بن عبيد قال

أظ��ع��ان��ا ت��رت��اد ه��ل ال��ي��وم ال��ض��ح��ى رأد ص��ال��ح��ة ال��ل��ه ج��زاك ف��رنَّ��ق ان��ظ��ر
ك��ان��ا م��ا ط��ال ق��د ب��ه��ا رم��ال أخ��و وي��ع��س��ف��ه رم��ًال ع��ال��ج م��ن ي��ع��ل��ون
وغ��ي��ط��ان��ا ج��م��اه��ي��ًرا م��ن��ه واج��ت��ب��ن أص��ع��ب��ه ن��ك��ب��ن ع��ق��د ح��ب��ا إذا
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آخر: وقال

وارد ال��م��اء إل��ى س��رب م��ن��ك��م م��ت��ى ع��ال��ج رم��ل م��ن ال��ع��ي��ن راش��ق��ات ف��ي��ا
ج��ام��د ال��ق��ل��ب أض��م��ر م��م��ا ال��دم��ع وال ن��ازع أم��ي��م��ة ذك��رى ع��ن ال��ق��ل��ب ف��م��ا

الجزيرة سكان (3)

الذي والتقدير دقيق، إحصاء يتناولهم لم إذ الجزيرة؛ سكان تقدير يف األقوال تختلف
العثمانية: الحكومة عهد يف كان

٣٠٠٠٠٠ الحجاز
١٨٠٠٠٠٠ وعسري اليمن
١٠٠٠٠٠٠ نجد
١٥٠٠٠٠ حرضموت
١٠٠٠٠٠٠ عمان
٣٠٠٠٠٠ الحسا
٢٧٥٠٠٠ الشام بادية

٤٨٢٥٠٠٠ كله وذلك

عليه. ل يعوَّ ال تقدير وهذا
. غلوٌّ التقدير هذا ويف مليونًا، عرش بخمسة الجزيرة سكان يقدِّر من الناس ومن

ماليني. سبعة نحو الشمالية، البادية عدا ما الجزيرة، يف أن القصد إىل تقدير وأقرب
من األحمر البحر عىل املمتد اإلقليم أي: وعسري، وتهامة الحجاز يف ماليني ثالثة

اليمن. إىل العقبة
الجنوبية. والسواحل اليمن يف ونصف ومليونان

رشًقا. بها يتصل وما ونجد الجزيرة وسط يف ونصف ومليون
القبائل ألحوال شامل درس من بد ال ثم الباحث، إليه يركن دقيق إحصاء من بد وال
واستقرت ديارها من قبائل رحلت كيف ليعرف القديمة؛ بالقبائل وصالتها الحارضة،
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أسماء ت تغريَّ وكيف مختلفة، أصول من قبائل وتجمعت قبائل انقسمت وكيف أخرى،
وهكذا. باسمها، القبيلة وتسمية منها عشرية بغلبة القبائل بعض

عىل أقدر اآلن ونحن موفوًرا، نصيبًا السلف عناية من نالت العرب جزيرة إن
ووضع ومواتها، ونباتها حيوانها ودرس وسكانها، مساحتها وتقدير فيها التجوال
جاءت التي األمكنة نتعرف ومتى الواجب؟ هذا نؤدي فمتى املفصلة، الشاملة رات املصوَّ
عىل بهذا ونستعني وأشعارهم، العرب أخبار يف ذُِكرت والتي النبوية، والسرية التاريخ يف
يُماَرى ال التي الحقائق من وسائله وُهيِّئت ُعَدده، أُِعدت قد درًسا وتاريخنا أدبنا درس

فيها؟
اإلسالم، وصدر الجاهلية أواخر يف ُعِرفت كما القبائل عن موجزة كلمة ييل وفيما

الحارضة. القبائل من بها يتصل ما بيان مع
املراعي، ينتجعون فهم التبدي؛ إىل أهلها جمهرة اضطرت العربية الجزيرة طبيعة
منابت عىل أحيانًا يتزاحمون وهم معيشة، بهم تستقر فال القطر، مواقع ويتتبعون
كثريو فهم أخرى، ديار عىل قبيلة غلبت وربما عليها، فيتقاتلون املياه، وموارد العشب
عني وملا تعدوها. وال فيها تنتقل منازل لها القبائل معظم ولكن واملهاَجرة، الرحيل
واختصت فيها عاشت بقاًعا قبيلة لكل عرفوا وديارها، العرب بقبائل واملؤرخون الرواة

بها.
لذلك ُشنَّت وكم مراعيها، يف طمًعا ال أموالها، يف طمًعا أخرى عىل قبيلة تُِغري وربما

الحرمات. واستبيحت الغارات،
إليها، ينضوي وعصبية بها، يعتز قرابة إىل البدوي احتاج وذاك هذا أجل ومن

األنساب. وُحِفظت العصبيات، واشتدت القرابات، فالتحمت ببأسها، يمتنع وقبيلة
يف القبائل معايش اختلفت والشمال، الجنوب بني الجزيرة طبيعة اختلفت وكما
واملعيشة، الحضارة من برضوب بها يتصل وما اليمن أهل وامتاز والجنوب، الشمال
الشمال عرب إىل يَُمتُّون ال وحدهم، أمة الجنوب عرب أن إىل الباحثني بعض ذهب حتى

األصل. بقرابة
بقبائله، واختلطوا الشمال إىل الجنوب عرب من كثري هاجر فقد يكن ومهما

وغريها. والبلقاء والحجاز نجد يف بينها مواطن واستوطنوا
اإلسالمية، العصور وأوائل الجاهلية، أواخر يف ُعِرفت كما الجزيرة قبائل هنا وأذكر
حفظت القبائل من وكثري ديارها، يف بقيت ولكنها مهاجرون، منها هاجر القبائل وأكثر
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تبسط منها بطون وغلبة بانقسامها، أسماؤها ت تغريَّ منها وكثري األوىل، أسماءها
القبائل أسماء اتخاذ من بد فال يكن ومهما كلها، القبيلة عىل وأسماءها سيطرتها

وأنسابها. الحارضة القبائل معرفة إىل وسيلة وديارها القديمة
إال الجزيرة يف يكن لم التي وهي البائدة، العرب يف ومؤرخونا رواتنا قال وقد
آثارهم، عليهم ودلت أخبارهم التاريخ عرف هؤالء وبعض اإلسالم، جاء حينما أخبارها

الحجاز. شمايل يف وثمود اليمن عرب مثل

١

موضوع وبعضها واألديب، املؤرخ بعناية جديرة وأساطريها البادية القبائل وأخبار
ممتع. لقصص

ضخم، وعبد وعبيل، وجديس، وطسم، وثمود، عاد، الروايات: يف شأنًا البائدة وأعظم
وجرهم.

وقد حرضموت، وشمايل اليمن، رشقي التي الرمال وهي باألحقاف، فكانت عاد فأما
ويف — السالم عليه — هود النبي جاءهم حينما أخبارهم من طرًفا وبنيَّ القرآن، ذكرهم

«األحقاف». باسم القرآن من سورة وسميت هود، قرب إنه يقال قربٌ اليوم حرضموت
عاد. لقبيلة ومواطن أسماء فيه سبئي خط عليها آثار كشفت وقد

النبي مع خربهم القرآن ويف الحجاز، شمايل القرى ووادي بالِحجر فكانوا ثمود وأما
وذكرها أخضعها، التي القبائل بني ثمود قبيلَة أشور ملك الثامن رسجون ويذكر صالح،

الحجاز. شمايل املعروفة منازلها يف وبطليموس تيودور
َحرَّة تملك كانت امليالدي الثاني القرن يف ثمود أن النبطية الكتابات من ويؤخذ
الجيش يف فرقة منهم وكان والرومان، اليونان مؤرخي بعض ذكرهم وقد العويرض،

امليالدي. الخامس القرن إىل أخبارهم وُعِرفت الروماني،
باسم الباحثني بني وُعِرفت كتابتهم، وُقِرئت صالح، مدائن يف آثارهم عليهم ودلَّت

أخبارهم. عن يكشف البحث يزال وال الثمودي، الخط
والشام. الحبشة بني ما فانترش القبائل، بني الخط انتشار يف سببًا ثمود وكانت

بجديس، ملوكها فعسف لطسم، السلطان وكان باليمامة، وجديسفكانت طسم وأما
اليمامة إىل فسار اليماني، تبع بن حسان بقيتها فاسترصخ بها، وأوقعت عليها فثارت

ممتعة. قصص العربية األساطري يف ولهم جديس، وأهلك
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واملدينة. مكة بني بالجحفة، كانت منازلهم وإن عاد، إخوان إنهم فيقال عبيل وأما
السيل. أهلكهم وقد يثرب، اختطوا الذين إنهم ويقال

ووليت الحجاز، إىل انتقلت ثم باليمن، جرهم وكانت بالطائف، كانوا ضخم وعبد
أن ويُروى هناك. وبادت اليمن إىل فرجعت وكنانة، خزاغة أخرجتها أن إىل الكعبة أمر

مكة. يف القبيلة هذه من العربية تعلَّم املستعربة العرب أبا إبراهيم بن إسماعيل

٢

والعدنانني. القحطانيني إىل الرواة قسمهم فقد الباقون، العرب وأما
كل ويتشعب ومرض. ربيعة اآلَخرين: ومن وكهالن. حمري شعبان: األولني ومن

كثرية. قبائل شعب
باسمه فيها منهم كثري يزال وال اإلسالم، جاء حينما بها كانوا التي ديارهم وأما
أقاليم ذكر عند منها طرًفا وذكرت فيها، القول إجمال فهذا حديث، اسم أو القديم

أيًضا. الجزيرة

قحطان: قبائل

وكهالن. حمري إىل ابون النسَّ مها يقسِّ
الصحراء من الغربي والشمال الغرب إىل ديارها قوية لقبيلة اسًما قحطان يزال وال
الحفاظ شديدة وهي أيًضا، وعسري نجران وبني الخايل، الربع اليوم تسمى التي الكبرية

العادات. عىل
كهالن. أرض منها الجنوب وإىل

ولخم. وجذام، وعاملة، واألزد، ومذحج، وهمدان، طيئ، كهالن: ومن
وسلمى أجأ جبليها يف اإلسالم قبل متطاولة عصور منذ ُعِرفت فقد طيئ فأما
أنها ويُظن «تازي»، كلهم العرَب والرسياُن الفرُس سمى وقد نجد. يف املذكورين

طائي. كلمة تحريف
منذ العراق إىل شمر من كثري رحل وقد شمر، قبيلة اليوم طيئ جبال ويسكن

العراق. قبائل أعظم اليوم وهم أكثر، أو قرن
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ومن اليوم. بها يزالون وال اليمن يف أكثرهم بقي فقد ومذحج، همدان وأما
صغرية عشرية ومنهم الطائف، من الرشقي الجنوب إىل اليوم وهم بلحارث، مذحج

وميدي. جيزان بني الساحل عىل
لهم كانت الذين غسان ومنهم والرساة، عمان نزلوا قوية قبائل فهم األزد وأما

املدينة. يف والخزرج واألوس الشام، يف إمارة
وادي يف جماعة اليوم ومنهم مكة، بتاريخ قصصها ويتصل خزاعة، ومنهم

األحمر. البحر عىل القنفذة قرب تهامة ويف الحجاز يف فاطمة
بهراء ومنها عدنانية، أو يمنية أنها يف األقوال اختالف عىل قضاعة هي حمري: قبائل
وإىل أخرى، مواطن ويف اإلسالم قبل الشام شمايل يف ُعِرفتا وقد الشام، يف وتنوخ
املدينة، من مقربة عىل إضم وادي يف جهينة ومنها املعري. العالء أبو ينتسب تنوخ
يف الحجاز جهينة تزال وال مرص، منها فريق واستوطن اإلسالم صدر يف انترشت وقد

ديارها.
العذري، الهوى إليهم ويُنَْسب جميل، ذكر األدب يف ولهم جريانهم، عذرة وقبيلة
مواطنهم يف وهم بثينة، صاحب معمر بن جميل هذا يف وبطلهم العفيف، الحب وهو

اليوم. إىل
هناك. يزالون وال الحجاز، شمايل بَيل قضاعة ومن

اإلسالمي. الفتح بعد وبيل جهينة من كثري مرص إىل هاجر وقد
القبائل أقوى وكانوا الشام، وبادية الحجاز شمايل يف كلب أيًضا حمري قبائل ومن

األموية. والدولة اإلسالم صدر يف العرب أخبار يف شأن ولهم هناك،

عدنان: قبائل

الفرات عىل منازل ملرض وكان باسمها، ُعِرفت دجلة عىل ديار لربيعة كانت ربيعة:
وأوغلت مرض، منازل والنمر تغلب فنزلت ربيعة، قبائل انترشت ثم كذلك، بها ُعِرفت
يف حنيفة بنو بكر ومن بكر، ديار باسمها يت ُسمِّ التي األرض حتى الشمال إىل بكر
حنيفة، وادي وهناك نجد، يف ديارهم تزال وال املتنبئ، مسيلمة منهم وكان اليمامة،

الرياض. مدينة وعليه
بها. يتصل وما البحرين يف القيس عبد ومنهم
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وأسد عنزة ربيعة ومن اليوم، عنزة من لبطن اسٌم وتغلَب بكًرا يجمع الذي ووائُل
إىل البرصة من الحاج طريق بهما يمر الرمة، وادي شمايل نجد يف متجاورتني كانتا
القرون ويف اإلسالم. قبل بعيد عرص يف الشمال إىل قضاعة دفعوا أنهم ويُروى املدينة،
الرشقي الشمال يف سباعة اليوم ومنهم الشام، بادية معظم عىل عنزة استولت األخرية
فوادي الحجاز، إىل نجد من اليوم عنزة ديار وتمتد الغرب، يف والرولة البادية، من

حلب. إىل الشام فبادية الرسحان،
وهم الهجري، الرابع القرن يف هناك وكانوا اليوم، العراق قبائل إحدى وأسد

العاقول. دير عند بغداد إىل طريقه يف املتنبي بقتل اتُِّهموا الذين
يف املتنبي الطيب أبي بذكرى العربية البالد احتفلت ملا أنه هنا به يتفكه ومما
الشاعر الرصايف ومنهم األدباء، ببعض مجلٌس جَمعنا (١٩٣٦م) ١٣٥٤ه سنة دمشق
أسد) بني (شيخ الخيون سالم الشيخ يُطاَلب أن أقرتح فقال: — هللا رحمه — العراقي

العراق. شعراء من شاعًرا ى وسمَّ الشاعر. لفالن وتُعطى املتنبي بِديَة
إىل شماًال شيبان ديار امتدت وقد وشيبان، اليمامة، أصحاب حنيفة بنو ومنهم
الوقائع هذه اتصلت وقد قار، ذي وقعة منها وقائع الفرس مع لهم وكان العراق،

الشيباني. حارثة بن املثنى بقيادة اإلسالمي الفتح بحوادث
قبيلة اليوم قيس اسم ويحمل عيالن، قيس القديم يف مرض قبائل أعظم مرض: قبائل
شمر، سيطرة يف وهم َعْدوان ورشقيهم لشمر، (أتاوة) خوَّة تؤدي الفرات عىل صغرية

وهذيل. فهم من قريبة الحجاز جنوبي قبُل من عدوان وكانت
ومكة. املدينة رشقي إىل نجد غربي منازلهم وكانت وسليم، هوازن قيس: ومن

فُحوِربوا هالل، من وجريانها سليم تمردت الهجري الرابع القرن أوائل ويف
الصعيد. إىل انتقلوا ثم الدلتا، يف وأقاموا مرص، إىل فهاجروا

فرحلوا املغرب، إىل بالرحيل الفاطميون أغراهم ٤٤٤ه سنة الخامس القرن ويف
العامية القصص ترددها تزال ال وقائع هنالك الضاربة القبائل وبني بينهم ووقعت

بها. يتصل وما الهاليل زيد أبي قصص الذائعة،
وعقيل. وقشري كالب عامر: بني من ثم قيس ومن

عىل العراق يف قوة ذوي يزالون وال املنتفك، ومنهم نجد، يف موطن اليوم ولعقيل
العراق. ألوية من لواء باسمهم ويسمى األدنى، الفرات
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لغطفان وكان فزارُة، ذبياَن ومن وذبياُن، عبٌس غطفاَن ومن غطفاُن، قيٍس ومن
زهري، فيها قاله وما وذبيان عبس حروب تزال وال الجاهيل، األدب يف شأن وفروعها

العربي. األدب يف واضحة مكانة لها قصص، من حولها حيك وما عنرتة وبطولة
واإلسالم، الجاهلية يف العرب قبائل أعظم من وتميم وتميم، ضبة مرض ومن
من والفرزدق وجرير حجر بن أوس وحسبنا والخطباء، الشعراء من كثريًا وأخرجت

الخطباء. من األهتم وبنو الشعراء،
نجد، رشقي يف وتغلب بكر منازل بعض يف اإلسالم قبل نجد يف تميم حلت وقد
الفرات عىل العراق يف قبيلة إال تميًما اليوم ى يُسمَّ وال كثرية، أرجاء إىل امتدت ثم
شمر جبال يف جماعات ومنهم تميم، إىل ينتمون نجد حارضة من كثريًا ولكن األدنى،

نجد. شمايل
نجد، وغربي الحجاز يف وهي حربًا)، اليوم (وتسمى مزينة كذلك: مرض ومن
ورشقي نجد، قبائل من عتيبة قبيلُة الرمة وادي بعد نجد يف اليوم منهم الرشق وإىل
الرشقي الجنوب أي: اليمامة، يف خالد بنو الحارضة املرضية القبائل ومن مطري. هؤالء

نجد. من
وكان مكة، من الجنوب إىل التي الجبال يف يزالون وال هذيل، مرض: قبائل ومن
«ديوان يف منهم جماعة شعر ُجِمع وقد شعراء. اإلسالم وصدر الجاهلية يف منهم
العرص. هذا يف الطائف سكان أكثر وهم ثقيف، هذيل من مقربة وعىل هذيل». شعراء
قريش اسم تحمل وال التعريف، عن غنى يف وهما وقريش، كنانة مرض: ومن

وأطرافها. منى يف الجبن بصنع يُعَرفون الرعاة من صغرية قبيلة إال اليوم
من سعد وبنو اليوم. حتى هناك وهم ثقيف، من الجنوب إىل وهم َفْهٌم، ومنها

عتيبة. من كبري قسم أصل وهم الرشقي، الجنوب إىل الطائف
أخبارهم من طرف وذكر وبطونها، القبائل أسماء استقصاء عن املجال ويضيق

املفصل. الواسع والبحث بالعناية جدير كله وهذا والحديث، القديم يف وأحوالهم
العرب قبائل بعض يذكر التغلبي، شهاب بن لألخنس أبياتًا الفصل بهذا وألِحق

وأوطانهم.

وج��ان��ب ي��ل��ج��ئ��ون إل��ي��ه��ا َع��روض ع��م��ارة َم��َع��دٍّ م��ن أن��اس ل��ك��ل
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ك��ارب ال��ه��ن��د م��ن ب��أس ي��أت��ه��ا وإن ك��ل��ه وال��س��ي��ف ال��ب��ح��ران ل��ه��ا ل��ك��ي��ز15
آئ��ب ف��ه��و م��اءه أراق ج��ه��ام ك��أن��ه��ا ح��وش أع��ج��از ع��ن ت��ط��اي��ر
ح��اج��ب16 ال��ي��م��ام��ة م��ن دون��ه��ا ي��ح��ل ت��خ��ف وإن ال��ع��راق ظ��ه��ر ل��ه��ا وب��ك��ر
وم��ذاه��ب م��ن��ت��أى ح��ب��ال م��ن ل��ه��ا ورم��ل��ة ق��فٍّ ب��ي��ن ت��م��ي��م وص��ارت
ت��ح��ارب ح��ي��ث ال��رج��الء ال��ح��رة إل��ى ع��ال��ج ف��رم��ل��ة خ��ب��ت17 ل��ه��ا وك��ل��ب
وك��ت��ائ��ب18 م��ق��ن��ب ع��ن��ه��م ي��ج��ال��د س��واه��م ف��ي ع��زه��م ح��ي وغ��س��ان
الح��ب ال��رص��اف��ة ح��ول ش��رك ل��ه��م م��ك��ان��ه��م ع��ل��م��ن��ا ق��د ح��ي وب��ه��راء
ت��ض��ارب م��ن ت��ب��ت��غ��ي ع��ج��م ب��رازي��ق ودون��ه��ا ال��س��واء ف��ي إي��اد وغ��ارت
واج��ب ف��ه��و ق��ائ��ل م��ن��ه��م ق��ال إذا إل��ي��ه��م ي��ج��ب��ى ال��ن��اس م��ل��وك ول��خ��م
غ��ال��ب ه��و وم��ن ن��ل��ق��ى م��ا ال��غ��ي��ث م��ن ب��أرض��ن��ا19 ح��ج��از ال أن��اس ون��ح��ن
ال��زرائ��ب أع��ج��زت��ه��ا ال��ح��ج��از ل��م��ع��زى ب��ي��وت��ن��ا ح��ول ال��خ��ي��ل رائ��دات ت��رى

منعني والقبائل، املواطن لبيان الشعراء تَكلَّفها منظومات الهمداني كتاب ويف
يشاء. من إليها فلريجع هنا، إثباتها من طولها

القيس. عبد من 15

اليمامة. يف قبائلها وبعض العراق، إىل امتدت بكًرا أن يعني 16
نجد. شمايل هنا: التي وعالج كلب، لبنى ماء 17

عنهم. يدافعون الروم أن يريد 18
به. يعتصمون ما بها ليس أرضهم 19
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