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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني وعلى اآله و�صحبه 
اأجمعني وبعد:

عا�صمة التاريخ والآثار، عرو�س اجلبال، ل�ؤل�ؤة ال�صمال، مدينة احلب واجلمال، اأ�صماء مل�صمى 
العربية،  اإطالقًا يف اجلزيرة  املدن  واأقدم  اأهم  العال من  تعترب  و  العال (ديدان قدميًا)،  واحد 
حيث مل يعرف بداية تاريخها على وجه الدقة اإل اأن العلماء جممع�ن على اأن تاريخها يع�د اإىل 
ما قبل امليالد باآلف ال�صنني، وقد مرت بعدة ح�صارات تخّلفت كل ح�صارة ب�صماتها التاريخية 
مدينة  وتعّد  وغريها،  احلجرية  واملن�صاآت  الأدوات  و  واملعابد  واملباين  بالنق��س  متمثلة  والأثرية 
العال من اأغنى واأقدم امل�اقع التاريخية والأثرية على م�صت�ى العامل حيث  عا�س فيها ثم�د ق�م 

ڭ  ۇ  ۇ   چ  م�ا�صيع  عدة  الكرمي يف  القراآن  ذكرها يف  والذي جاء  ال�صالم  عليه  �صالح 
ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى     ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆۆ  
وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی   چ(1) ثم تعاقبت عليها 
منهم  كٌل  ترك  الأنباط،  ودولة  دولة معني  دي��دان، مملكة حليان،  وح�صارات، مملكة  دول  عدة 
اآثارًا حل�صارتهم يقف الإن�صان حائرًا مبه�رًا اأمام هذا الإرث احل�صاري العظيم وتغلفه الده�صة 
والإثارة كلما تعمق يف هذا الإرث، بل ل� ا�صتخدم امل�صبار لك�صف طبقات الأر�س ل�جد اأن كل طبقة 

متثل تاريخًا لكل اأمة، اإن طبقات التاريخ تظهر عيانًا بيانًا يف هذه املنطقة.
اإن العال بال �صك اأجمل واحة يف �صمال اجلزيرة العربية حيث متتزج غابات النخيل برتاكمات 
املنازل القدمية من مئات ال�صنني وحت�طها تك�ينات اجلبال العجيبة مبناظرها اخلالبة وبجمالها 
الطبيعي اخلا�س وبج�ها املعتدل، تكاد تنفرد العال به وقّلما جتد لها مثياًل يف العامل، وكانت العال 
من املراكز احل�صارية والتجارية املهمة يف اجلزيرة العربية لأن�ها تقع على الطريق التجاري الذي 
يربط جن�ب اجلزيرة العربية مب�صر وبالد ال�صام والعراق، لذا جاء ذكرها يف كتب التاريخ كثريًا، 

(1)  �ص�رة الأعراف الآية (73).
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قلعته  اأن�صاأ  الذي  اللخمي  بن ن�صري  الرحمن م��صى  اأب� عبد  الأندل�س  فاحت  كانت هي بالد  كما 
امل�صه�رة فيها، و�صميت هذه القلعة ن�صبة اإليه، كما كانت العال ديار جميل بن معمر �صاحب بثينة 
التي خّلدها بذكرها يف ق�صائده ويتمنى اأن ينام ليلة ب�ادي القرى؛ لأن ذلك يذكره اأيام ال�صفاء :

�أال ليت �سعري هل �أبينتَّ ليلة      بو�دي �لقرى �إين �إذن ل�سعيد
وقد وقعت غزوة وادي القرى بالعال بعد فتح خيرب مبا�صرة يف العام ال�صابع للهجرة، كما 
اأثناء  للهجرة  التا�صعة  ال�صنة  باحلجر (مدائن �صالح) يف  و�صلم  عليه  ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل  مّر 
�صالح  بق�م  نزل  مكان عذاب  اأر�صها  من  لأن جزءًا  �صريعًا؛  بها  ومّر  راأ�صه  فقّنع  لتب�ك  ت�جهه 
عليه ال�صالم، واأمر اأ�صحابه بعدم الدخ�ل اإل اأن يك�ن�ا باكني كما ورد ذلك يف بع�س الروايات، 
وقد اكت�صبت العال املكانة ذاتها يف الع�صر الإ�صالمي حيث كانت بها �ص�ق قرح ، والعال حمطة 
رئي�صة لق�افل احلجيج املتجهة اإىل مكة املكرمة ثم حمطة �صكة احلديد يف العهد العثماين. وقد 
اهتم باآثار هذه املنطقة امل�ؤرخ�ن العرب والغربي�ن خالل املائة عام ال�صابقة و اأ�صفرت درا�صاتهم 
الأولية على اأن ح�صارة زاهية منت وازدهرت فيها منذ ح�ايل ثالثة اآلف �صنة ما�صية غري اأن 

تفا�صيل تلك احل�صارة ل تزال رهينة اإجراء التنقيبات والبح�ث الدقيقة م�صتقباًل.
ال�ص�ارع  الأخرى حيث  العهد احلايل مثل املحافظات  العال مكانة مرم�قة يف  اأخذت  وقد 
اخلدمات  ت�فر  مع  الهامة  الإدارات  من  وغريها  وامل�صت�صفيات  احلك�مية  وامل��دار���س  املزفلتة 
نحت  كما  والتقدير  احلب  قلبه  يف  اأهلها  نق�س  و  العال  امل�ؤلف  زار  وقد  الفنادق،  مثل  ال�صياحية 
اأ�صحاب العال البي�ت واملنازل يف ال�صخ�ر قدميًا، وقد �صعر امل�ؤلف بالع�اطف وامل�صاعر الفيا�صة 
والتقدير،  بالكرم  اأحاط�ه  املثقفني  من  جمم�عة  قبل  من  ول�صيما  زيارته،  اأثناء  العال  اأهل  من 

ولميلك امل�ؤلف اإل تقدمي ال�صكر والعرفان :
قد يهون �لعمر �إال �ساعـة      وتهون �الأر�ض �إال مو�سعا

ونظرًا للمكانة التاريخية ولأن القراآن الكرمي ذكر ق�صة اأ�صحاب احلجر؛ لذا عمد امل�ؤلف 
من فرتة ط�يلة على و�صع خطة لتاأليف كتاب يعتمد على املراجع وعلى ما عاينه باأ�صل�ب جديد 
وجذاب، مدع�مة بال�ص�ر الكثرية؛ لأن ال�ص�رة تغني عن األف كلمة، يبني فيه تاريخ العال، ويذكر 
احلجر  لأ�صحاب  الدينية  معتقدات  وكذا  مب�صط،  تف�صري  مع  الآي��ات  من  فيها  نزل  وما  احلجر 
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امل�اقع  واأبرز  اأهم  يذكر  وال�صيا�صي، كما  القت�صادي  وو�صعهم  الديار،  التي قطنت هذه  والأمم 
الأثرية يف العال مثل اخلريبة واملقابر املعينية والكتابات والنق��س، ويحمل هذا الكتاب بني طياته 
كثريًا من املعل�مات من تاريخ و�صرية واآثار وغريها باملراجع وامل�صادر املعتمدة، وياأمل امل�ؤلف اأن 
يك�ن هذا الكتاب ممتعة للقارئ و القارئة يف معرفة تاريخ مدينة العال وم�اقعها التاريخية، حيث 
وتعاىل ق�صة  �صبحانه  وقد ذكر اهلل  العامل،  تاريخ يف  اأقدم  تعترب من  تاريخها �صمن م�اقع  اأن 
اأ�صحاب احلجر وم�صريهم ليعترب النا�س بهذا امل�صري، وذكر العال ( احلجر ) يف القراآن الكرمي 
يعطي دللة ق�ية على قدم هذه املنطقة وقد ترك ه�ؤلء الق�م الكثري من الآثار يتجلى منها ق�ة 
احل�صارة التي و�صل�ا اإليها علميًا وتقنيًا، ما مكنهم من تط�يع اجلبال بهذا ال�صكل الفني املبهر، 

الة. ولهذا كان العال حمل الأنظار لكثري من امل�ؤرخني والرحَّ
وهديف من تاأليف هذا الكتاب ه� اإخبار واإ�صعار اأبنائنا وبناتنا قيمة هذا ال�طن العزيز حيث  
اأن كل بقعة بهذا ال�طن الغايل لها تاريٌخ عظيم، وربط اأبنائنا وبناتنا بهذا التاريخ اأمٌر �صروري 
مبا�صيها،  الأجيال  تربط  اأنها  به،كما  والعتزاز  ال�طن  جتاه  الكبرية  الثقة  تعطي  لأنها  للغاية؛ 
ولهذا فاإن الكثري من الدول وخا�صة الدول الغربية تهتم اهتمامًا كبريًا بدرا�صة اآثارهم وينفق�ن 
اأم�اًل طائاًل للحفاظ على تلك الآثار ملعرفتهم مدى الأهمية الكربى لتلك الآثار، بل واأ�صبحت 

الآثار علمًا يركز على تراث الإن�صان الفكري واملادي واأ�صبحت لذلك ق�اعد واأ�ص�س حمددة.
وقد ق�صمت الكتاب اإىل ثمانية مباحث، اأما املبحث الأول: فذكرت فيه تاريخ العال القدمي، 
و املبحث الثاين بينت فيه احلجر (مدائن �صالح)، م�قعها وما نزلت فيهم من الآيات مع �صرح 
اأما املبحث الثالث فه� وادي القرى و الأدب، ذكرت فيه الناحية الأدبية �صعرًا ونرثًا، و  ب�صيط، 
املبحث الرابع ذكرت ما حدث يف العال بعد ظه�ر الإ�صالم، كما ذكرت اأق�ال امل�ؤرخني والرحالة 
ح�ل العال يف املبحث اخلام�س، واأما املبحث ال�صاد�س فخ�ص�صته لذكر جميع اآثار العال واحلجر، 
اأما املبحث الأخري فقد  ال�صابع ذكرت العال يف العهد ال�صع�دي من الناحية الإدارية،  و املبحث 
تطرقت فيه اإىل بيان اأهمية ال�صياحة واأن العال ميكن اأن يك�ن اأكرب منطقة �صياحية اإذا ت�فرت 

فيه بع�س ال��صائل احلديثة امل�صتخدمة �صياحيًا.
وليدعي امل�ؤلف الكمال فالكمال هلل �صبحانه وتعاىل قال العماد الأ�صبهاين: اإين راأيت اأنه 
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ليكتب اإن�صان كتابًا يف ي�مه، اإل قال يف غده: ل� ُغرّيَ هذا لكان اأح�صن، ول� زيد كذا لكان ي�صتح�صن، 
ول� قدم هذا لكان اأف�صل، ول� ُترك هذا لكان اأجمل، وهذا من اأعظم العرب، وه� دليٌل وا�صٌح على 
عدم كمال الإن�صان، اأ�صاأل اهلل �صبحانه وتعاىل اأن يتحقق ذلك الهدف وه� تثبيت القيمة ال�طنية 
يف قل�ب الطالب والطالبات حتى يفخرون بانتمائهم لهذا ال�طن العزيز واأن ي�صتفيد منه القارئ 
والقارئة ويك�ن �صببًا يف ارتباطهم بهذه الكن�ز النادرة التي لت�جد يف اأي م�قع اأو بني اأمة من 

الأمم .
چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      چ

الـم�ؤلــف          
         

�ملدينة �ملنورة          
          غرة �سعبان لعام 1434هـ

.  .  .  .  .  .
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املبحث الأول: العال يف تاريخها القدمي
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الـم�قـــع :

ت����ق����ع حم���اف���ظ���ة 
اجت����اه  يف  ال���ع���ال 
الغربي  ال�����ص��م��ال 
من منطقة املدينة 
خطي  بني  املن�رة 
 ، ط���ل (٤5ْ  ٤1ْ  
 (  ْ39،   َ٠٠  ،   ً٠٠
عر�س   ودائ���رت���ي 
 ،   ْ25   ً26   َ٨)
 (  ْ27   ً3٠  ٠٠
وي���خ���رتق���ه���ا م��ن 

ال�صرق طريق (خيرب/ العال) الإقليمي ويحدها من ال�صرق حمافظة خيرب ومن ال�صمال والغرب 
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اإح��دى البي�����ت الق�����دمية يف الع����ال

ومراكزها  املن�رة  املدينة  ال�صرقي  اجلن�ب  ومن  ينبع...  حمافظة  اجلن�ب  ومن  تب�ك،  منطقة 
وحتتل م�قعًا متميزًا حيث متثل حلقة الت�صال بني منطقة املدينة املن�رة ومنطقة تب�ك (1) .

(1)  م�صروع درا�صة املخطط الإقليمي ملنطقة املدينة املن�رة (�س 1-1).
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الــمـ�ســـاحـة:

تاأتي حمافظة العال يف املرتبة الأوىل من حيث امل�صاحة وتقدر م�صاحتها بح�ايل 3٠.6 األف كم2 
حيث متثل نح� 19.9% من اإجمايل م�صاحة املنطقة، وت�صمل على اأربعة ع�صر مركزًا(1).

امل�ؤ�سرات الطبيعية :

تتميز مظاهر ال�صطح يف حمافظة العال ب�ج�د منطقة ال�صه�ل بالقطاع اجلن�بي وو�صط املحافظة 
ال�صمال وال�صرق والغرب حتى  اإىل  اأقل من 5٠٠م وتتدرج الرتفاعات  اإىل  ارتفاعها  حيث ي�صل 
املرتفعات  اأهم  ووتد من  نهر ودخان  وتعترب جبال  البحر،  �صطح  ف�ق  اإىل ح�ايل 15٠٠م  ت�صل 

باملحافظة.
كما تتميز اله�صبة التي متثل املحافظة ال�صمة الرئي�صة لل�صطح والتي هي جزٌء من ه�صبة احلجاز 
حرة  واأهمها  اجلي�ل�جي،  والرابع  الثالث  الزمنني  يف  تك�نت  التي  الربكانية  احل��رات  ب�ج�د 

ع�ير�س، ويتميز �صطح احلرات بالت�صر�س ال�صديد ولذلك ل ت�صلح كمناطق �صكنية.
املحافظة  م�صاحة  اإجمايل  من   %1٨.9 ح�ايل  العال  مبحافظة  احلرات  مناطق  م�صاحة  وتقدر 
وتعترب احلرات من اأهم العنا�صر الطبيعية والتي �صيك�ن لها دور هام يف ت�جيه اأعمال التنمية 
نظرًا لعتبارها اأحد املكامن الرئي�صة للمياه حتت ال�صطحية بالإ�صافة اإىل �صالحية تربتها عند 
احل�اف للزراعة يف حالة ت�ص�يتها واإخالئها من ال�صخ�ر وميكن ا�صتثمار هذه اخلا�صية يف التنمية 
الزراعية باعتبارها اأحد امل�ؤثرات الهامة يف العملية التنم�ية، وتك�ن الغالبية ال�صاحقة من اأر�س 
العال ال�صخ�ر قد تتغطى ب�صمك قليل من طبقات الغطاء الر�ص�بي الذي يزداد بالتدريج يف اجتاه 
ال�صرق وال�صمال ال�صرقي وال�صمال اأو بالطف�ح الربكانية (احلرات) اأو ب�صمك قليل من ر�ص�بيات 

الأودية احلديثة.
ويعترب متك�ن جبل ال�صاق اأهم اخلزانات للمياه الأر�صية يف اململكة على الإطالق، ويبلغ مت��صط �صمك 
متك�ن جبل ال�صاق ح�ايل 5٠٠م، وميتاز اخلزان املائي يف متك�ن جبل ال�صاق ب�فرة اإنتاجه وعذوبة 
مائه وتكرث املخارج الطبيعية ملياه متك�ن جبل ال�صاق يف منك�صفاته مثل عي�ن العال وعي�ن وادي الرمة.

(1)  م�صروع درا�صة املخطط الإقليمي ملنطقة املدينة املن�رة ( �س 12-1 ).
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 �صجرة الطلح التي تت�اجد يف اأرا�صي العال

املياه  على  م�صارها  نظرًا لحت�اء  العال  الهامة مبحافظة  الطبيعية  العنا�صر  الأودية من  وتعترب 
ال�صطحية وحتت ال�صطحية وثراء احلياة الفطرية بها، ويخرتق حمافظة العال العديد من الأودية 
من اأهمها وادي اجلزل ووادي احلم�س ووادي العال ووادي �صاعا، بالإ�صافة اإىل عدد كبري من 
اإذ  بح�ايل ٤93.7كم2،  باملحافظة  الأودية  مل�صارات  الإجمالية  امل�صاحة  وتقدر  الفرعية  الأودية 
الأودي��ة من خليط من  روا�صب هذه  وتتك�ن  املحافظة(1).  اإجمايل م�صاحة  متثل نح� 1.6% من 
ال�صل�صال والطمي والرمال واحل�صى واجلالميد، وت�صكل الروا�صب كبرية احلبيبات منها اأف�صل 
املكامن للمياه ملا تتمتع به من م�صامية ونفاذية عاليتني، مما يجعلها اأحد امل�صادر الهامة للمياه 

باملحافظة.
ومنطقة العال من املناطق قليلة الأمطار وت�ؤدي هذه الكمية القليلة من الأمطار اإىل من� بع�س النباتات 
الطبيعية على �صكل ح�صائ�س و�صجريات ق�صرية ومتفرقة، من اأهمها �صجريات الطلح ويعترب من اأهم 

النباتات التي تت�اجد باملحافظة، كما ت�جد بع�س نباتات العرفج وال�صيح والثمام وال�صربم.

(1)  م�صروع درا�صة املخطط الإقليمي ملنطقة املدينة املن�رة ( 13-12/1).



15

وميكن تف�صيل ما ذكر �صابقًا من املظاهر الطبيعية يف العال اإىل ما يلي:

اجلبـــــــــال:

معظم  يف  ت���ج��د 
م�������ص���اح���ة ال��ع��ال 
ذات  اجل������ب������ال 
ارت�������ف������اع��������ات 
وباأ�صكال  خمتلفة 
ج���م���ي���ل���ة م��ل��ف��ت��ة 
للنظر وتتن�ع هذه 
حيث  من  اجلبال 
تركيبها ال�صخري 
متك�نة  فبع�صها 
م�����ن ال�������ص���خ����ر 

ب�صبب  للغاية  اأ�صكاًل جميلة  اجلبال  بع�س  واأخذ  واجلريي،  الرملي  من احلجر  وبع�صها  النارية 
ع�امل التعرية وتعترب هذه اجلبال من م�صادر ق�ية للجذب ال�صياحي.

من�اذج م��ن اأزه������ار ربي��������ع الع���ال
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الـحــــــرات :

تتك�ن بيئة العال من احلّرات وقد نتج هذا من الربكان ومن اأهمها حرة ع�ير�س تقع حرة ع�ير�س 
�صمال غرب العال بل اإنها جزء من العال ، ومتتد  من اجلن�ب ال�صرقي اإىل ال�صمال الغربي بط�ل 
1٤٠ كم تقريبًا، واأق�صى عر�س لها يبلغ ح�ايل ٤٠ كم، وقد تاآكلت بفعل التعرية، ومل يبق منها اإل 

جزء قليل على ظه�ر اجلبال.

الأوديــة : 

ت��ع��ت��رب الأودي������ة 
م����ن ال��ع��ن��ا���ص��ر 
الهامة  الطبيعية 
ب�م��ح�����اف�ظ�������ة 

ال�����ع�����ال ن����ظ����رًا 
م�صارها  لحت�اء 
ع�����ل�����ى امل�����ي�����اه 
ال�صطحية وحتت 
ال�ص����ط�����حي������ة، 

حرة ع�ير�س من بعد

اإحدى اأودية العال اأثناء هط�ل الأمطار
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وثراء احلياة الفطرية بها، ويخرتق حمافظة العال العديد من الأودية من اأهمها: وادي اجلزل، 
ووادي احلم�س، ووادي العال، ووادي �صاعا، بالإ�صافة اإىل عدد كبري من الأودية الفرعية.

اله�سبــة:

ت�جد يف العال بع�س اله�صبات 
اأم  وه�صبة  مثل ه�صاب حامر 
التي  اله�صبة  وتتميز  غظية 
متثل املحافظة ال�صمة الرئي�صة 
من  ج���زٌء  ه��ي  وال��ت��ي  لل�صطح 
ه�صبة احلجاز ب�ج�د احلرات 
الربكانية وتتمتع تلك اله�صاب 

مبناظرها الطبيعية اخلالبة وهي من اأهم عنا�صر اجلذب ال�صياحي.

الكثبان الرملية :

الكثبان الرملية من اأهم الظاهرة الطبيعية يف العال وت�صكل م�اقع وم�صاهد جذابة ميكن ال�صتفادة 
منها ملمار�صة بع�س اأن�اع الريا�صة مثل ريا�صة (التطعي�س).

اإحدى ال�ه��ص����اب يف ال���ع�����ال

جبل رملي جاهز ملمار�صة ريا�صة  (التطعي�س)
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امتزاج رائع بني القدمي واجلديد

العال و�سبب ت�سميتها:

ك���ان���ت ال���ع���ال م����ن اأه����م 
ال�اقعة  التجارية  امل��راك��ز 
الذي  التجارة  طريق  على 
ي���رب���ط ج���ن����ب اجل���زي���رة 
ب��امل��راك��ز احل�����ص��اري��ة يف 
وبالد  ال�صام  وب��الد  م�صر 
ال��راف��دي��ن. ون�����ص��اأت على 
م�غلة  ح�����ص��ارات  اأر���ص��ه��ا 
يف ال��ق��دم ت��ب��داأ م��ن ف��رتة 
وت�صتمر  ال��ت��اري��خ،  قبل  م��ا 
الإ�صالمية  الع�ص�ر  حتى 

املتاأخرة، مرورًا بع�صر ما قبل الإ�صالم.
يق�ل احلم�ي(1): الُعال ب�صم اأوله والق�صر، وه� مع الُعليا: وه� ا�صم مل��صع من ناحية وادي القرى 
بينها وبني ال�صام، نزله ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف طريقه اإىل تب�ك وبني مكان م�صاله 
"العال   :(2) الهجري  ال�صابع  القرن  بداية  يف  احلنفي  �صجاع  بن  اإبراهيم  عنها  ويق�ل  م�صجٌد. 
اأر�س رمل بني جبلني عاليني، ثم م�صيق، ثم واٍد ونبات كثري، ثم عي�ن، ثم مدينة العال، وو�صط 
ال�ادي نخل كثري وثمر، واملدينة �صغرية على راأ�س جبل �صغري وعي�ن عذبة يزرع عليها، ولها اأمري 

وي�دع�ن بها اأمتعتهم".
اأما متى �صميت العال بالعال فغري معروف، لكن ورد يف كتاب ابن زبالة بلدة العال وهذا يدل على الأقل 
باأن العال كان يطلق عليها هذا ال�صم منذ القرن الثاين الهجري، حيث األف ابن زبالة كتابه تاريخ 
املدينة املن�رة �صنة 199ه�. يق�ل حمد اجلا�صر يف مقدمة حتقيق كتاب " املغامن املطابة يف معامل 

(1)  معجم البلدان للحم�ي (163/٤)، معجم معامل احلجاز للبالدي (155/6).
(2)  اآثار منطقة املدينة املن�رة (�س212).
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امتزاج رائع بني القدمي واجلديد
البي�ت القدمية ولحظ التقارب و الت�صابه يف البناء

ومن  "للفريوزاآبادي:"  طابة 
عاملًا  ع��م��ران جن��د  اب��ن  بعد 
املدينة  لتاريخ  ت�صدى  اآخ��ر 
ابن  احل�صن  بن  (حممد  ه� 
اأول  زبالة املخزومي) وكتابه 
كتاب عرف يف تاريخ املدينة 
األفه �صنة 199ه� اأي بعد وفاة 
ابن عمران، وتدل الن�ص��س 
ال�����ص��م��ه���دي(1)  نقلها  ال��ت��ي 
ع���ن ك��ت��اب اب���ن زب���ال���ة عن 
ول  املدينة  اآث��ار  لكل  �صم�له 
نعرف عن هذا الكتاب �ص�ى 
الن�ص��س الكثرية التي نقلها 

ال�صمه�دي يف كتابه وفاء ال�فا، اإذًا من هذه الرواية ميكن ال�صتدلل اأن العال كانت تعرف با�صمها 
احلايل ( العال ) منذ القرن الثاين الهجري(2). اإل اأن ت�صمية العال مل يكرث ا�صتعمالها اإل مع بداية 

ال�صابع الهجري .
ويق�ل الطربي(3): اأن مروان انتخب من ع�صكره اأربعة اآلف، وا�صتعمل عليهم ابن عطية، واأمره 
باجلد يف ال�صري، واأعطى كّل رجل منهم مائة دينار، وفر�صًا عربية وبغاًل لثقله، واأمره اأن مي�صي 

فيقاتلهم، فاإن ه� ظفر م�صى حتى بلغ اليمن ويقاتل عبد اهلل بن يحيى ومن معه، فخرج حتى 
نزل بالعال – وكان رجل من اأهل املدينة يقال له العالء ابن اأفلح م�ىل اأبي الغيث، يق�ل: لقيني واأنا 
غالم ذلك الي�م رجل من اأ�صحاب ابن عطية، ف�صاألني: ما ا�صمك يا غالم؟ قال: فقلت: العالء، 

(1)  وفاء ال�فا لل�صمه�دي ( ٤31/3 ).
(2)  هذه هي العال بني املا�صي واحلا�صر ( �س13).

(3)  تاريخ الطربي ( ٤/362 ) .
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يقال اأن �صبب ت�صمية العال بالعال وج�د نخالت �صاهقات العل�

ابن  قلت:  من؟  ابن  قال: 
اأف��ل��ح، ق���ال: م���ىل م��ن ؟ 
الغيث.  اأب��ي  م���ىل  قلت: 
قلت  نحن؟  ف�اأي���ن   قال: 
بالعالء ، قال: فاأين نحن 
غدًا؟ قلت: بغالب ، قال: 
اأردفني  حتى  كلمني  فما 
حتى  ب��ي  وم�صى  وراءه، 
عطية،  ابن  على  اأدخلني 
فقال: �صل هذا الغالم: ما 
فرددت  ف�صاألني،  ا�صمه؟ 
قلت،  ال���ذي  ال��ق���ل  عليه 
ووهب  بذلك،  ف�صّر  ق��ال: 
يل دراه��م . وغالب ا�صم 

عني ماء .
ت�صمية  �صبب  اأن  وي���روى 
ال��ع��ال ب��ال��ع��ال اأن����ه ك��ان 
م�صه�رتان  عينان  بالعال 
املعلق  هما:  العذب  باملاء 

وتدعل، وكان على منبع املعلق نخالت �صاهقات العل� يطلق عليها العلى. في�اعد البادية بع�صهم 
البع�س عندهن فيق�ل�ن مثاًل.. جتدوننا عند العلى اأو راأينا الفالنني عند العلى وهكذا. فلعل هذه 
اإىل  العلى  الت�صمية بعد حتريف وقع على كلمة  ال�ص�اب على قرب من �صبب  احلكاية تك�ن من 

العال(1).

(1)  هذه هي العال بني املا�صي واحلا�صر ( �س13).
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تك�ينات �صخرية جميلة يف العال والأ�صجار اخل�صراء املنت�صرة تزيدها جماًل

تك�ينات �صخرية رائعة جدًا
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منظر للعال من قلعة م��صى بن ن�صري

كانت زراعة النخيل من اأهم م�صادر الرزق لأهل العال خل�ص�بة الأر�س وت�فر املاء من العي�ن
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تبهرك اأ�صكال رائعة من اجلبال والرمال الذهبية
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ٹ ٹ چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ  ۋ  چ 
انظروا اإىل امل�قعني اأعاله فاإنهما من العال
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اجلبال احلمراء واإخ�صرار النخيل واجل� اجلميل يف العال

الرمال البي�صاء الناعمة حتت�صن اجلبال .. اأين الأدباء وال�صعراء؟
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العال عرب التاريخ
العال �صهٌل منب�صط ميتد ط�ًل من ال�صمال اإىل اجلن�ب، وحتيط به اجلبال من اجلهتني ال�صرقية 
والغربية وهي جبال رملية �صكلت فيها ع�امل التعرية اأ�صكاًل طبيعية يف غاية من الروعة واجلمال، 
ونظرًا ل�ق�ع العال على الطريق التجاري الذي يربط جن�ب اجلزيرة العربية مب�صر وبالد ال�صام 
والعراق، وكذا ت�فر املاء التي يحتاجها الإن�صان للبقاء، فاإن العال كانت مدينة ح�صارية وجتارية 
مرت بها عدة ح�صارات حيث ن�صاأت ح�صارات متتالية وتركت ما يثبت كل ح�صارة حتى اأن امل�ؤلف 
لأنه مل جتر حتى  الغم��س؛  ي�ص�به  تاريخها  ولكن  التاريخ،  تلك احل�صارات: طبقات  يطلق على 
الآن فيها حفرية علمية متكن العلماء من درا�صة تاريخ املنطقة من واقع ال�صجالت واملخلفات التي 
ت�صفر عنها احلفرية، فكل ما عرف ماأخ�ذ من النق��س واملنح�تات الظاهرة على �صفحة اجلبال 
وال�صخ�ر ومن امل�صادر القدمية، من هذا ا�صتطاع العلماء الق�ل باأن هناك اأربع ممالك قد ن�صاأت 

يف اأر�س العال وهي مملكة ديدان ، مملكة حليان، دولة معني، ودولة الأنباط  .

اأحد املحاريب يف املنطقة الداخلية من جبل اإثلب اإىل ج�اره الدرج امل�ؤدي اإىل قمة اجلبل



27

مدينة العال يف عام 1337ه� 19٠9م اأي قبل اأكرث من مائة عام
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نبذة خمت�صرة عن هذه املمالك
اأوًل: مملكة ديدن :

يطلق على العال قدميًا م�صمى ديدان (ديدن) ون�صبت اململكة اإىل ا�صم املكان فقيل مملكة ديدان.. 
وقد ذكرت هذه الكلمة يف الت�راة، كما ذكرت يف النق��س الآ�ص�ريه(1) ويع�د الف�صل يف اكت�صاف 
هذه اململكة وحتديد زمانها – كما تذكر امل�صادر التاريخية - اإىل العامل الأملاين جرميي الذي 
من  ال�ص�ي�صري  وه�بر  الأمل��اين  اأويتنج  من  كل  جمعها  التي  للنق��س  درا�صته  خالل  من  ا�صتطاع 
الكتابات يف املنطقة  اأ�صكاًل معينة من احلروف امتازت عن غريها من  اأن يحدد  العال  منطقة 
تردد كلمة ددن ومالك ددن.. وقد حدد لقيام دولة ديدان من القرن ال�صاد�س قبل امليالد حتى 
بداية القرن اخلام�س قبل امليالد. والنظام ال�صيا�صي لهذه الدولة ملكي يغلب عليه الطابع ال�راثي 
وي�صارك امللك يف اتخاذ القرارات جمل�س ي�صمى " هجبل"(2)، وقد جاء ذكر دادان يف عدد من 
نق��س تيماء الثم�دية حيث عرث يف جبل غنيم على جمم�عة من النق��س ت�ؤرخ حلرب وقعت يف 
دادان(3). كما اأ�صارت جمم�عة من نق��س منطقة (رم) ال�اقعة جن�ب غرب تيماء كتبت من قبل 
: (فالن بن فالن حّل يف دادان)(٤).  اإقامتهم يف دادان على نح�  اإىل  تيماء  اأهل  اأ�صخا�س من 
نب�نيد على  البابلي  امللك  الذي حتدث عن حملة  واأي�صًا فقد جاء ذكر دادان يف ن�س (حران) 
لكن  ال��داداين،  امللك  ا�صم  الن�س  فاإنه لي�جد يف  الرغم  وعلى  العربية،  �صمال غربي اجلزيرة 
الإ�صارة فيه ت�ؤكد اأن دادان كانت اإبان حملة امللك البابلي نب�نيد على املنطقة ذات كيان �صيا�صي 

م�صتقل وكانت تتمتع بنظام �صيا�صي مركزي يف دادان واملناطق املحيطة بها(5).

(1)  احل�صارة العربية والإ�صالمية عرب الع�ص�ر يف اململكة العربية ال�صع�دية للدكت�ر/ عبد الرحمن الطيب الأن�صاري واآخرون 
(�س٨6)، العال، الإرث احل�صاري العظيم (�س19).

(2)  احل�صارة العربية والإ�صالمية عرب الع�ص�ر يف اململكة العربية ال�صع�دية : املرجع ال�صابق (�س٨9)،
 Reed، W Ancient Records from North Arabia (Near and Middle East Series6) ، Toronto F.  (3)

.Winnett، P. 20، 21، 22، 23، 33

(٤)  درا�صة حتليلية مقارنة للنق��س من منطقة (رم) جن�ب غرب تيماء (�س2٠، 5٤ ، 55، 167).
(5)  حملة امللك البابلي نب�نيد على �صمال غرب اجلزيرة العربية تاأليف: �صعيد بن فايز ال�صعيد (19،22،3٤).
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ومن بني اأبرز امل�صادر التي متدنا مبعل�مات تاريخية عن الدادانيني يف منطقة العال ما ذكرته 
دادان  املعينية عن  النق��س  رواية  امل�صند) فقد حتدثت  العربية (نق��س  نق��س جن�بي اجلزيرة 
معبد  يف  حجرية  م�صالت  على  كتبت  التي  ال�ثائق  تلك  بينها  من  م�ا�صع،  عدة  يف  والدادانيني 

ر�صفم يف معني (قرنا وقدميا) التي اأ�صارت اإىل دادان الأر�س وال�صعب.

 

ن�صاء  من  بالزواج  املعينية  القبائل  اأف��راد  من  جمم�عة  قيام  اإىل  النق��س  هذه  م�صامني  وت�صري 
دادانيات، تنتمي اأ�ص�لهن اإىل دادان يف منطقة العال، ولعل املهم يف الأمر اأن جمم�عة هذه ال�ثائق 
جاءت �صمن ق�ائم ط�يلة �ُصجل فيها قيام اأفراد من القبائل املعينية يف ج�ف اليمن بالزواج من 
ن�صاء اأجنبيات ينتمني اإىل اأق�ام و�صع�ب متعددة يف بلدان ال�صرق القدمي(1)، وفيها جعلت دادان 
يف م�صاف الدول وال�صع�ب التي �صاهرها املعيني�ن، ما ي�صري اإىل اأن دادان – اآنذاك – كانت 

ت�صكل كيانًا م�صتقاًل تربطه عالقات اجتماعية مع قبائل جن�بي اجلزيرة العربية.

(1)  زوجات املعينيني الأجنبيات يف �ص�ء نق��س جديدة تاأليف: �صعيد بن فايز ال�صعيد ، النق�س رقم (56، 57 ، 5٨).

 

 لحظ جميع واجهات �صل�صلة اجلبال قد نحتت ب�صكل هند�صي جميل للغاية وجتد نف�صك مبه�رًا عندما تراها
ويبدو امل�ؤلف على اأب�اب �صخ�ر منح�تة يف جبال العال
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اأما امل�صادر العربية فقد اكتفت اإ�صاراتها بذكر ا�صم دادان املكان، اإذ يق�ل عنه ياق�ت يف معجمه 
ما ن�صه: (الديدان مدينة ح�صنة كانت يف طريق البلقاء من ناحية احلجاز، خربت) (1).

با�صم (مملكة دادان) وحددت مركز  باأن هناك مملكة قامت  الن�ص��س يظهر  ومما �صبق من 
ا�صتيطانها يف دادان (العال حاليًا)، كما اأ�صارت اإىل اأن �صكانها كان�ا على درجة عالية من التنظيم 
وال�صع�ب  الأمم  �صيا�صية واجتماعية مع  تاأ�صي�س عالقات  ال�صيا�صي والجتماعي، ما مكنهم من 
داخل اجلزيرة العربية وخارجها، وهياأ لهم فر�صة للقيام بدور فعال يف اقت�صاد املنطقة. وب�صبب 
ازدهار دادان (العال) من الناحية القت�صادية، حيث كانت من مراكز جتارية وحمطات رئي�صة 

(1)  معجم البلدان للحم�ي (63/2) .

لحظ جميع واجهات �صل�صلة اجلبال قد نحتت ب�صكل هند�صي جميل للغاية وجتد نف�صك مبه�رًا عندما تراها
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على الطريق التجاري القدمي (طريق البخ�ر) (1) الذي كانت تنقل عربه الب�صائع التجارية من 
اإفريقية وجن�ب اجلزيرة العربية اإىل مناطق ال�صتهالك يف بلدان �صرق املت��صط  الهند و�صرق 

وغربه، فقد هجم نب�نيد على دادان وما جاورها مناطق �صمايل اجلزيرة العربية(2).
وعلى الرغم من اأن رواية امل�صادر عن مملكة دادان وقبائلها ل تتحدث عن الإطار الزمني لن�صاأة 
اأن  ترجح  فيها  الدادانيني  اإىل  اأ�صارت  التي  الأحداث  ل�صري  التاريخي  ال�صياق  فاإن  اململكة،  هذه 
مملكتهم �صهدت ازدهارًا اقت�صاديًا، وكانت خالل الن�صف الأول من الألف الأول قبل امليالد يف 
اأوج ق�تها، وقد ا�صتمرت على هذه احلال حتى نهاية القرن ال�صاد�س قبل امليالد الذي �صهد بروز 
قبيلة حليان يف املنطقة وظه�رها على م�صرح الأحداث – اآنذاك – كق�ة �صيا�صية تطالب بزعامة 

مناطق الدادانيني يف وادي العال.

وماأرب،  مثل: عدن  الأ�ص�اق  من  بعدد  وميّر  العربية  يبداأ من جن�ب اجلزيرة  القدمية،  التجارية  الطرق  اأحد  البخ�ر  طريق    (1)
وينق�صم ايل طريقني: اأحدهما يتجه ايل جند ثم العراق وفار�س، والآخر يتجه ايل �صمال اجلزيرة العربية ثم مدينة البرتاء يف 
الأردن، ومن بعدها اإىل فل�صطني على البحر املت��صط. ياأتي ايل البرتاء طريق اآخر من �صيناء يف م�صر اإىل البرتاء ويلتقي مع 
الطريق القادم من �صمال اجلزيرة العربية الذي ميّر على �ص�ق النطاة ( بخيرب) ودادان، واحلجر، ودومة اجلندل ثم البرتاء 

فعمان وب�صرى ودم�صق . ( امل�ؤلف )
(2)  حملة امللك البابلي نب�نيد على �صمال غرب اجلزيرة العربية تاأليف: �صعيدبن فايز ال�صعيد (�س1٠).

اإحدى اجلبال وقد نحتت كاماًل يف العال
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قال تعاىل: زب گ گ گ  ڳ ڳ ڳ رب
 لحظ�ا تداخل النحت بطريقة تبهر العقل
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 : اأحد امل�ؤرخني(1)  اأكرث من مدينة العال. يق�ل  اأما عن حدود هذه الدولة فال تعرف لها حدود 
اإن الفرتة التي ن�صاأت فيها " مملكة ديدان " �صهدت بروز العديد من ممالك املدن �صمن اإطار 
املمالك الآرامية املنت�صرة يف بالد ال�صام، ولذلك فمن املرجح اأن " مملكة ديدان " كانت مرحلة 

اأوىل من مراحل مملكة حليان اإذ ن�صبت نف�صها يف البداية للمدينة " ددن اأو ديدان ".
ثم حت�ل ال�صم اإىل مملكة حليان ن�صبة اإىل القبيلة وبذلك ميكن تق�صيم تاريخ مملكة حليان اإىل 

ثالث مراحل:
- املرحلة الأوىل (املرحلة الددنية): من القرن ال�صابع حتى نهاية القرن ال�صاد�س قبل امليالد.

"مملكة  املدينة  مملكة  من  اخل��روج  مرحلة  هي  الأوىل)  اللحيانية  (املرحلة  الثانية  املرحلة   -
ديدان" اإىل جمال اأو�صع و�صهدت هذه املرحلة اأوج ازدهار ح�صارة حليان.

اأ�صبح  الثالث قبل امليالد وفيها  الثانية): من بداية القرن  اللحيانية  الثالثة (املرحلة  - املرحلة 
ململكة حليان ن�صاط جتاري وا�صع يتنا�صب مع مركزها ال�صرتاتيجي ب��صفها دولة ق�ية يف و�صط 

اجلزيرة العربية متر بها التجارة القادمة من جن�ب اجلزيرة العربية اإىل �صمالها.

 

(1)  العال ومدائن �صالح (احلجر) تاأليف: اأ. د. عبد الرحمن الطيب الأن�صاري و د. ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س13).

تك�ينات جبلية رائعة اجلمال تدل على عظمة اخلالق �صبحانه وتعاىل
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ثانيًا: مملكة حليان :

اأ�ص�ل  من  اللحيانيني  اأن  الباحثني  بع�س  ويعتقد  الأغلب  على  القبيلة  اإىل  حليان  مملكة  تن�صب 
عربية جن�بية،هاجروا اإىل مناطقهم اجلديدة يف واحة العال(1) وهناك من يرى اأن اللحيانيني 
فرع من قبيلة ثم�د العربية ال�صمالية(2)، و تذكر امل�صادر اأن مملكة حليان تنق�صم اإىل عدة مراحل 
اأهمها: مرحلة اخلروج من مملكة املدينة اإىل جمال اأو�صع من املدينة حيث امتد نف�ذها اإىل �صمال 

اجل�����زي�����رة ال��ع��رب��ي��ة 
وج��ن���ب��ه��ا وو���ص��ط��ه��ا، 
وح����دد ت��اري��خ��ه��ا من 
اخلام�س  القرن  بداية 
قبل امليالد حتى نهاية 
قبل  ال��ث��ال��ث  ال���ق���رن 

امليالد(3). 
امل�������ص���ادر  يف  اأم��������ا 
القدمية فقد ورد ا�صم 
ب�صيغة  ال��ل��ح��ي��ان��ي��ني 

ال�صع�ب  عن  حديثه  معر�س  بلني��س(٤)يف  الروماين  امل���ؤرخ  و�صف  فقد   (Lechiene) حليني 
والقبائل يف جزيرة العرب، كما اأ�صار لهم اأي�صًا دي�دور�س الذي اأطلق على خليج العقبة باخلليج 

اللحياين(5) 

(1)  املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم تاأليف: ج�اد علي (2/2٤٤).
(2)  درا�صات يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم تاأليف: منذر عبد الكرمي البكر (�س379).

(3)  العال، الإرث احل�صاري العظيم (�س19).
 Plini، G. Natural History. Trans. H. Rackham، Vol. 10، Loeb Classical Library،   (٤)

(London Cambridge، P. (55

 Diodourus of Sicily، Diodourus Historia، The Library of History، Translated by C. H.  (5)
.(Oldfather،  pp (43 – 45

متثال اكت�صف يف معبد حلياين اأخذت ال�ص�رة عام 19٠9م (1327ه�)
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بني  ذك��ر  تكرر  العربية  امل�صادر  ويف 
ابن  اأكرث من م��صع فيذكر  حليان يف 
حليان  بني  من  �صخ�صًا  اأن  حبيب(1) 
ا�صمه اأو�س بن ُقالم كان من بني املل�ك 

الذين حكم�ا احلرية. 

احلدود اجلغرايف ململكة حليان :

لي����ج���د ن�����س وا����ص���ح م��ك��ت���ب يبني 
ولكن  حليان  ململكة  اجلغرايف  احلدود 
ا�صم  عليها  نق�س  حجرية  م�صلة  وج�د 
ووج���د  ت��ي��م��اء(2)  يف  اللحياين  امل��ل��ك 
رم  وادي  يف  ال��ل��ح��ي��ان��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ات 
والفاو(3)،  الأردن  جن�ب  يف  والدي�صة 
وذك����ر اجل���غ���رايف ال���ي����ن���اين اأج��اث��ر 
خريد�س (عا�س يف الن�صف الثاين من 
خليج  اأن  امل��ي��الد)  قبل  الثاين  القرن 
 – – اآن���ذاك  عليه  يطلق  ك��ان  العقبة 
ا�ص�����م ( خليج حليان ) (٤)، دليٌل على 

قاعدة  كانت  العال  مبدينة  اخلريبة  اأن  الدار�ص�ن  اتفق  وقد  املناطق،  هذه  اإىل  �صلطتهم  نف�ذ 

(1)  كتاب املحرب تاأليف: حممد بن احلبيب (�س35٨).
اأو  ا�صم ملك  اأنه  الدار�ص�ن  اآرامي (ف �س ج و ط ه� ر و ب ر) و (م ل ك ز ل ح ي ن) وقد ف�صره  تيماء نق�س  (2)  وجد يف 
حاكم (ف�صج� �صهرو بن ملك حاكم حليان) وا�صتنبط�ا من هذا اأن ثمة �صيطرة اأو نف�ذًا ململكة حليان خالل القرن الرابع 
 Aramaic and Nabataean in scriptions from North-West Saudi قبل امليالد كانت على تيماء. 

(Arabia P (47

(3)  قرية الفاو، �ص�رة للح�صارة العربية قبل الإ�صالم تاأليف: عبد الرحمن الأن�صاري (�س23).
(٤)  درا�صات يف تاريخ العرب القدمي تاأليف: حممد بي�مي مهران (�س527).

 املظهر اخللفي لأحد التماثيل يف العال والتي عرث عليها 
يف املعبد اللحياين قرب " اخلريبة " ويبلغ ط�له ح�ايل املرت
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مملكتهم، حيث ت�جد اآثار مباين وحجارة مرتاكمة ف�ق بع�صها وقد ك�صف عن املدينة املتكاملة 
حاليًا حيث تعترب عا�صمة اللحيانيني يف اأوج ملكهم، وململكة حليان ن�صاط جتاري وا�صع يتنا�صب مع 
مركزها ال�صرتاتيجي ب��صفها دولة ق�ية يف و�صط اجلزيرة تتحكم يف طرق التجارة القادمة من 
جن�ب اجلزيرة العربية اإىل �صمالها، ويعتقد العامل الأل�مان�ي فرينر كا�صكل(1) اأن ن�ف��ذ اللحيانيني 

قد و�صل اإىل اخلرج حيث ربط ا�صم املدينة وا�صم املعب�د خرج الذي عبد يف العال "ديدان".

ن�ساأة مملكة حليان :
وجدت كثري من النق��س يف م�قع دادان وعلى اأ�صطح �صف�ح اجلبال املحيطة يف جبل عكمة واأم 
درج وغريها، ولكن كل هذه النق��س مل ت�صر ل من قريب ول من بعيد اإىل اأ�صل اللحيانيني وكيفية 
ن�صاأة مملكتهم يف واحة دادان، فم�صامني النق��س فقط ت�ؤكد على قيام مملكة حليان، كما يذكر 
بع�س النق��س عدد مل�كها، ومن هنا تعددت اآراء الباحثني يف تاريخ مملكة حليان واختلف�ا يف 

Op. Cit. Caskel، Lihyan und Lihyanisch 37  (1)

امل�ؤلف ي�صري اإىل اإحدى ال�صخ�ر ال�صخمة التي اتخذت لبناء بع�س املنازل يف املدينة املكت�صفة حتت الأر�س
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تاريخ ن�صاأة مملكتهم.
وقد ك�صفت �ص�اهد النق��س اللحيانية اأ�صماء بع�س مل�ك دولة حليان فقد بلغ املعروف منهم – 

حتى الآن – اثني ع�صر ملكًا هم على النح� التايل(1) :
٤- ل�ذان بن هناأ�س  3- عبدان بن هناأ�س  2- هناأ�س بن �صهر  1- �صهر بن هناأ�س 
٨- هناأ�س بن تلمي  7- تلمي بن هناأ�س  6- تلمي بن ل�ذان  5- ج�صم بن ل�ذان 

12- ذاأب �صم�ي    13- م�صع���د 11- ف�ص����ج  1٠- �صلحان  9- جلت ق��س  

املعتقدات الدينية :

حتمل النق��س اللحيانية املكت�صفة اإ�صارات عديدة عن الدين يف املجتمع اللحياين يت�صح منها اأن 
اآثار معبد لهذا  اللحيانيني كان�ا يتعبدون املعب�د ذو غيبة و�صيدوا له املعابد وت�جد يف اخلريبة 
املعب�د ووجد يف فنائه ح��س ماء يبلغ ارتفاعه اأكرث من مرتين نحت يف كتلة من ال�صخر الرملي، 

(1)  قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة العال تاأليف:ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س13)، نق��س حليانية م�ؤرخة من 
العال: عبد اهلل ن�صيف (�س359)، نق��س حليانية من منطقة العال تاأليف: ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س197).

امل�ؤلف يقف على جدرات بع�س مباين املدينة املكت�صفة بالعال
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ويطلق عليه العامة (حملب الناقة)، علمًا باأنه ل عالقة لهذا ال�صم ب�ال��ح�����س،  حيث خ�ص�س 
هذا احل��س لالغت�صال والتطهر قبل دخ�ل املعبد ومل يعد باقيًا من املعبد �ص�ى احل��س وبع�س 
برز احل��س  كما   ، القدمية  املدينة  الأر�س ظهرت  اأزيلت طبقات  اأن  وبعد  اجل��دران،  اأ�صا�صات 

يظهر باأنه خزان للماء �ص�اء لالغت�صال للعبادة اأو غريه.

وقد ذكرت بع�س امل�صادر وج�د بقايا معبد لذي غيبة حيث يتم ال��ص�ل اإليه عن ط��ريق الدرج 
ال��ذي نحت من اأ�صفل اجلبل اإىل اأعاله وقد تاآكل الدرج حاليًا نتيجة التعرية، وت�جد يف جبل اأم 
درج جمم�عة كبرية من النق��س اللحيانية املكت�بة على األ�اح حجرية تتحدث عن تقدمي القرابني 
لذي غيبة، وهناك معب�دات اأخرى مثل: �صلمان واأب� اإيالف والالت والعزى ومناة، ونظرًا ل�ج�د 
بجن�ب  املعروفة يف مملكتهم  املعب�دات  املعيني�ن  تعبد  فقد  (العال)  ديدان  املعينية يف  اجلالية 
اجلزيرة العربية مثل " نكرح Nikrah" و " ودWadd " اللذين ورد ا�صمهما يف النق��س 
املعينية امل�ج�دة يف ديدان (العال)،  وي�صري اأحد النق��س اإىل بناء معبد ل� "ود" يف ديدان (العال) 

امل�ؤلف ينظر يف قاع احل��س ( اخلزان ) بعد اكت�صاف املدينة التي حتته
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امل�ؤلف خالل �صع�ده جبل اأم درج واأعاله ( ذو غيبة  ) كما تذكر بع�س امل�صادر
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جمم�عة من الكتابات القدمية يف اأم درج

منظر عام جلبل اأم درج
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الدرج املنح�ت يف �صفح جبل اأم درج
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ويدل اأحد النق��س اللحيانية اإىل اأن كاهن املعب�د املعيني " ود" ه� واأبناوؤه قربا قربانًا اإىل املعب�د 
اللحياين ذو غيبة، ويف ن�س اآخر اإ�صارة على تقدمي متثال طفل ب�ا�صطة كاهن " ود" اإىل ذو غيبة.

كتابتهم  يف  اللحياني�ن  اعتمد  وقد 
طريقة   : ه���ي  ط���رق  ث���الث  ع��ل��ى 
اإبراز احلرف : وتتم هذه الطريقة 
واإب���رازه،   بتفريغ ما ح���ل احل��رف 
املكت�بة  احل��روف  تك�ن  ما  وع��ادة 
اأ�صطر  يف  من�صقة  الطريقة  بهذه 
وت��صع  غريها،  من  اأك��رث  مت�ازية 
خط�ط اأفقية للف�صل بني الأ�صطر، 
ب��راوي��ز.  ووج���د ع��دد منها داخ���ل 

ح��س التطهر والغت�صال قبل اكت�صاف املدينة التي حتته وي�صمى عند العامة مبحلب الناقة ول عالقة لهذا امل�صمى بالناقة

نق�س حلياين من عكمة يتحدث عن تقدمي زكاة للمعب�د ذي غيبة
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وطريقة احلز: تتم هذه الطريقة بحز الأحرف على ال�صخرة باأداة حادة حيث تك�ن الأحرف فيها 
غائرة. وطريقة النقر: تتم هذه الطريقة بنقر الأحرف على ال�صخر، وعادة ما تك�ن الأحرف 
فيها �صميكة(1). والنق��س املكت�بة بهذه الطريقة عادة ما تك�ن خمرب�صات غري مكتملة وناق�صة 
وتفتقد اإىل الأ�صل�ب اجليد يف الكتابة. وهذه الطرق وهذه احلروف هي التي كتب بها اللحياني�ن 

ح�صارتهم يف ديدان العال واآثار ح�صارتهم ل تزال باقية هناك حتى الي�م.
ونظرًا ل�ق�ع العال من اأهم املحطات التجارية على طريق الق�افل الذي يتجه من جن�ب اجلزيرة 
املارة عرب  الق�افل  ا�صتفادوا من  اللحيانني  فاإن  ال�صام وم�صر  وبالد  الرافدين  وادي  اإىل  العربية 
لأ�صحاب  وغريها  و�صراب  طعام  من  اخلدمات  وتقدمي  واملك��س  ال�صرائب  جمع  خالل  بالدهم 
نق��صهم  تذكر  العربية، حيث  التجارة من جن�ب اجلزيرة  نقل  اللحياني�ن يف  كما عمل  الق�افل. 
الزكاة والقرابني التي كان يقدمها التجار اللحياني�ن اإىل ذي غيبة عن الإبل املحملة بال�صلع التجارية.
كما احرتف اللحياني�ن الزراعة حيث ورد بع�س الكلمات يف النق��س تدل على معرفتهم بالزراعة 

مثل: خرف التي تعني الثمار التي يتم جنيها يف ف�صل اخلريف(2).
احلايل  باملفه�م  جي�س  هناك  يكن  مل  فاإنه  حليان،  مملكة  يف  الع�صكرية  للتنظيمات  بالن�صبة 
املنطقة  تلك  الأمن يف حليان  تنظيم ع�صكري حملي ميكن من خالله حتقيق  كان هناك  واإمنا 
ال�صرتاتيجية التي كانت ت�صيطر على ممر التجارة العاملية . ويرى اأغلب امل�ؤرخني اأن نهاية مملكة 

حليان كانت يف نهاية القرن الثاين (3).
نف�ذ  اأن �صعف  بعد  بينهم مناو�صات خا�صة  اإذ كانت  تكن ح�صنة  فلم  الأنباط  اأما عالقتهم مع 
على  ال�صتيالء  اإىل  يتطلع�ن  الأنباط  اأخذ  فقد  نف�ذهم.  وانح�صر  اللحيانيني  حلفاء  البطاملة 
املرور  دون  مبا�صرة  م�صر  اإىل  والبهارات  العط�ر  جتارة  لتح�يلهم  منهم  والنتقام  اللحيانيني 

�ص�ن باللحيانيني ويهاجم�نهم. بعا�صمتهم البرتاء.مما اأَثّر على اقت�صادهم فاأ�صبح�ا يتحَرّ

(1)  نق��س حليانية يف منطقة العال تاأليف: ح�صني علي اأب� احل�صن (�س 32٨).
(2)  احل�صارة العربية والإ�صالمية عرب الع�ص�ر يف اململكة العربية ال�صع�دية للدكت�ر/ عبد الرحمن الطيب الأن�صاري واآخرون 

(�س٨٨)،
(3)  املرجع ال�صابق (�س91)،

نق�س حلياين من عكمة يتحدث عن تقدمي زكاة للمعب�د ذي غيبة
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���ص��م��د  الأم��������ر  ب�������ادئ  ويف 
الأنباط  وج��ه  يف  اللحياني�ن 
هجماتهم  من  كثريًا  و�صدوا 
الأنباط  �صعر  حتى  ب�صرا�صة 
ب��ك��ث��ري م��ن ال��ت��ع��ب والأع���ي���اء 
احلرب  م�ا�صلة  اأن  و�صعروا 
قد تت�صبب يف خ�صاير ل ح�صر 
لها يف الأرواح ويف املمتلكات، 
مبع�ث  حل��ي��ان  ايل  ف��ب��ع��ث���ا 
ولكن  بال�صت�صالم  يطالب�نهم 
قناعة  علي  كان�ا  اللحياني�ن 
ت��ام��ة ب���ان ال���ص��ت�����ص��الم اأ���ص��د 
فرف�ص�ا  امل�����ت  م��ن  عليهم 
ال����ص���ت�������ص���الم ث����م اأر����ص���ل����ا 
اأخرى  مرة  مبع�ثهم  الأنباط 
يعر�س  لكي  امل��رة  ه��ذه  ولكن 
اأن  مبقابل  وال�صالم  ال�صلح 
تابعة  حل��ي��ان  مم��ل��ك��ة  ت��ك���ن 
امل�صا�س  دون  الأن��ب��اط  حلكم 
يف  ال��ت��ح��ك��م  اأو   ب�����ص��ي��ادت��ه��ا 
�ص�����ؤون رعي���ت�����������ها وك���������ان 
تاأتيهم  اأن  يت�قع�ن  الأن��ب��اط 
اأ�صرع وقت ممكن  امل�افقة يف 
ولكن ولء اللحياني�ن ململكتهم 
 م�صلة حليانية يع�د تاريخها اإىل الدولة اللحيانية اأي القرن الثالث رغ���م ال���ح����رب الطاحن����ه ل 

قبل امليالد وقد نق�صت عليها بع�س الأ�صماء
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 م�صلة حليانية يع�د تاريخها اإىل الدولة اللحيانية اأي القرن الثالث 
قبل امليالد وقد نق�صت عليها بع�س الأ�صماء

زال كما ه� مل يتغري، ولكن الأنباط يف هذا ال�قت كان�ا ي�صتجمع�ن ق�اهم عن طريق حلفائهم 
ونف�ذهم من ثم وا�صل�ا الهجمات ايل اأن قام�ا بال�صتيالء علي مملكة حليان، وهكذا مت زوال 

حكم اللحيانيني بعد حكم ا�صتمر قرابة خم�صة قرون متتالية للمنطقة(1).
ثالثًا: مملكة املعني :

اأخبارها من الكتابات  اأقدم الدول العربية التي بلغنا خربها وقد بلغتنا  تعّد الدولة املعينية من 
دي�دور�س  الكتاب  من  املعينيني  ذكر  من  واأق��دم  القدمية،  التاريخية  والكتب  بامل�صند  املدونة 
ال�صقلي و�صرتال�ن، �صرتاب�، وقد �صماهم ( Mina = meinaioi ) وقال: اإن مدينتهم العظمى 
بني  �صهلة  منطقة  واجل���ف   ) الدولة يف اجل�ف  وقد ظهرت هذه   (  Carna – Karna) هي
الدولة  هذه  مبداأ  تاريخ  على  اتفاق  املعينني  تاريخ  يف  الباحثني  بني  ولي�س  وح�صرم�ت)  جنران 
ول منتهاه اإل اأن بع�س العلماء حدد تاريخها من منت�صف القرن ال�صاد�س قبل امليالد وا�صتمرت 
امليالد  قبل  ال�صاد�س  القرن  منت�صف  من  تاريخها  حدد  و  امليالدي(2).  الأول  القرن  مطلع  حتى 
احلجاز،العال  اإىل  و�صل  حتى  ملكهم  ات�صع  وقد  امليالدي(3)  الأول  القرن  مطلع  حتى  وا�صتمرت 
التجارة  معظم طرق  على  و�صيطروا  املعيني  النق�س  على  مدون  ه�  كما  واحلجر،  وتيماء  وفدك 
واللبان  البهارات  اأوًل وخ�ص��صًا جتارة  التجارة  العربية، وكانت تعتمد على  يف جن�ب اجلزيرة 
اأُ�صنَد  الرافدين، كما  التجارة مع م�صر وبالد  يعمل�ن  وكان�ا   ، اأخرى  والأ�صلحة، وم�اد  وت�ابل، 
اقت�صادهم على الزراعِة اأي�صًا، وكان احلكم فيها ملكى وراثى، اأما حالتهم الدينية فكان�ا وثنيني 
فكان لهم يف كل مدينة معبد، واأحيانًا عدة معابد خ�ص�صت باآلهة �صعب معني. وقد خ�ص�س معبد 
اإدارته َق�مة  اإَله واحد، يكر�س املعبد له، وي�صمى با�صمه، وتنذر له النذور، وي�صرف على  بعبادة 
ورجال دين يق�م�ن بال�صعائر الدينية وي�صرف�ن على اإدارة اأوقاف املعبد. ويعرف الكاهن والقيم 

على اأمر الإله عندهم ب� "�ص�ع". 
"عثرت"  ا�صم.  اآلهة معني، ويف مقدمتها  اأ�صماء جمهرة  املعينية  الكتابات  وقد ظهرت من قراءة 
اأي  ذ قب�صم"،  "عثرت  فيقال  "ذ قب�صم"،  ب�  الغالب  ويلقب يف  "الزهرة"،  اإىل  ويرمز  "عثتار"، 

قب�س".  ذو  "عثرت  القاب�س"،  "عثرت 

(1)  درا�صة حتليلية لنق��س حليانية ل�: �صعيد بن فايز ال�صعيد (�س335).
(2)  املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم،  الف�صل التا�صع ع�صر الدولة املعينية.

(3)  العال، الإرث احل�صاري العظيم (�س2٠).
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"معني" ال�ج�د، كما تباينت يف  العلماء يف تعيني الزمن الذي ظهرت فيه مملكة  اآراء  وتباينت 
نهايتها كما ذكرنا. و قيل اأنه يف عام 63٠ ق.م انقر�صت دولة معني وحلت مكانها دولة �صباأ التي 

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ   ٻ    ٱ  ٻ         چ   (1) الكرمي  القراآن  يف  ذكرها  جاء 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ڌ  
 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ہ    ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ         ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

ھ  ھ  چ(2) .

(1)  العرب واليه�د يف التاريخ ( �س٤96).
(2)  �ص�رة �صباأ الآية (19-15).

جبل عكمة من الداخل
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اإحدى واجهات اجلبال حيث نحت فيه باب غاية الدقة واجلمال
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تتميز قب�ر 
املعينيني 
املحف�رة 

اأ�صفل جبل 
ديدان 

من جهته 
اجلن�بية 

ب�ج�د 
نق��س لأ�ص�د 
منح�تة يف 

ال�صخر 
اأعلى القب�ر، 

ويعتقد اأن 
نق�س الأ�صد 

هذا كان 
يق�صد منه 

حماية اأماكن 
الدفن تلك.

ومن القبائل املعينية التي كانت تقيم يف ديدان ( العال )، ورد ذكرها يف النق��س(1):
مليح: كانت من القبائل املعينية التي عا�صت يف ديدان ( العال ) وورد ذكرها يف نق�س مقربة هايّن 
بن وهب اإل : ( هانئ بن وه اإل من قبيلة مليح طالبا العف� من نكرح وود عندما ينقل اإىل القرب 
ر يف نف�س ال�صنة ونف�س ) التاريخ. وقبيلة مليح من القبائل التي كان لها دور يف قرية   الذي ُعمِّ

(1)  العال ومدائن �صالح تاأليف: اأ.د. عبد الرحمن الطيب الأن�صاري و د.ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س21).

 

واجهة �صخرية بها مقابر الأ�ص�د و�صميت مقابر الأ�ص�د بناء على ال�صكل املنح�ت على املقابر
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وديدان. " قرية" الفاو  و  معني  بني  الكبري  ن�صاطها  يعني  وهذا  الأوىل،  مرحلتها  " يف  " الفاو 
يفعان: تكرر ا�صمها يف النق��س املعينية واللحيانية، وت�ىل ثالثة من اأفرادها من�صب كبري اجلالية 
املعينية يف ديدان ( العال )، ومن النق��س التي ذكرت هذه القبيلة نق�س معيني �صجل على �صاهد 
يفعان  اإل�هب من قبيلة  اإل بن  اأو�س  : ( �صاهد قرب  اإل  اأو�س  ا�صمه  القبيلة  اأف��راد هذه  اأحد  قرب 
قبيلة  ذكر  وجاء  عرفان).  قبيلة  من  اإيتام  الكبري  حكم  اأثناء  طنفة  �صهر  يف  دي��دان  يف   املت�فى 
يفعان يف النق�س اللحياين ( اأب� احل�صن 1 ) الذي يتحدث عن تقدمي زكاة عن الإبل اإىل املعب�د 

ذي غيبة ون�صه:
وع���م  ووت��ب��اأ  بند 
بن��صعد  ول���ب���اآن 
(من  يفعان  ذ  اإل 
ق��ب��ي��ل��ة ي��ف��ع��ان ) 
اأطلل�ا (قدم�ا ).

ط��ل��ل ( زك�����اة ) 
الن�ق ل�ذي غبة 

( غيبة ) فر�صي 
عنهم.

ع���م رت����ع : ي��ب��دو 
اأن���ه���ا ك���ان���ت من 
املعينية  القبائل 
الكبرية، فقد ورد 
ع��دة  ا���ص��م��ه��ا يف 

نق��س.
جبل كامل حّ�ل اإىل ق�صر يف غاية الإتقان ولحظ الرتفاع حتى و�صل النحت اإىل اآخر اجلبل 
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رابــــعــــًا: دولـــة 
الأنباط :

الأن����ب����اط ق��ب��ائ��ل 
 (1) ع������رب������ي������ة 
ك��ان��ت ت��ع��ي�����س يف 
ال�صحراء ال�اقعة 
ب�������ني ال������ع������راق 
والأردن،  و�ص�ريا 
جاءوا اإىل منطقة 
الأردن  يف  ال��ب��رتا 
حيث كان ي�صكنها 

الأدومي�ن 
عليها  وا���ص��ت���ل���ا 
ال��ق��رن  اأوائ�����ل  يف 
ال�������ص���اد����س ق��ب��ل 
امل�����ي�����الد. وك����ان 
ه����ن����اك �����ص����راع 
�صديد بني الي�نان 
وبني  ال��روم��ان  ثم 

التي  الفرتة  يف  والرقي  التقدم  من  مرحلة  اإىل  الأنباط  و�ص�ل  وقد  املنطقة.  هذه  على  الأنباط 
�صبقت احتالل الرومان ل�ص�ريا �صنة 65 قبل امليالد حيث ت��صع نف�ذهم لي�صل اإىل �صرق وجن�ب 
فل�صطني واإىل دم�صق �صماًل واإىل مدائن �صالح والعال جن�بًا ولكن العالقات ال�صيئة بني اليه�د 
والرومان والبطال�صة يف م�صر من جهة وبني الأنباط من جهة اأخرى واحلمالت املتكررة اأهاظ 

(1)  درا�صات يف تاريخ العرب القدمي تاأليف: حممد بي�مي مهران ( �س٤96-5٠٠).

اإحدى واجهات اجلبال املنح�تة يف احلجر ولحظ دقة الت�صميم
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واأ�صبحت  الروماين يف عهد تراجان �صنة 1٠6م(1)،  الأنباط ف�قعت دولتهم حتت احلكم  جناح 
جزءًا من املقاطعة الرومانية وتفرقت قبائل الأنباط بعدئذ.  

(1)  احل�صارة الغربية والإ�صالمية عرب الع�ص�ر يف اململكة العربية ال�صع�دية (�س119).

امل�ؤلف يتاأمل ال�صخ�ر ال�صخمة التي بنيت بها املدينة املكت�صفة حديثا بالعال

النحت يف اجلبال وتالحظ بالداخل خمابئ (اأو مقابر) متعددة
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اإن يف ذلك لعب�رة لأويل الأب�ص���ار: ع�صرات من اأ�صكال النحت املتداخلة
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جمم�عة من املقابر املنح�تة يف جبل اخلريبة

واجهتا �صريحني يف " اخلريبة" ومئات بل اآلف املنح�تات ال�صغرية ح�لها
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لهم  الأن��ب��اط  �صيد  وق��د 
احل���ج���ر  يف  ح���������ص����ارة 
(م�����دائ�����ن ����ص���ال���ح) ، 
م��ن��ه��ا م���ا ه���� م�����ص��اه��د 
القب�ر  يف  متمثاًل  عيانًا 
امل���ح���ف����رة وب��ال��ر���ص���م 
املختلفة كالأزهار وروؤو�س 
الآدم�����ي�����ني وال��ث��ع��اب��ني 
وال��ط��ي���ر والأ����ص����د اإىل 
اأي�صَا  ومنها  ذل��ك،  غري 
مزينة  ال��ق��ب���ر  واج���ه���ة 
بديعة  هند�صية  باأ�صكال 

بالغة يف الدقة والإتقان 
ف�ق  للقرب  �صاهد  ويعمل 
ي��ذك��ر ف��ي��ه ا�صم  ال��ب��اب 

الكاتب و�صاحب القرب
يحت�يها  التي  والعائلة   
ال�����ق�����رب، ك���م���ا ي�����ص��م��ل 
يحاول  من  على  ال��دع��اء 
ال��ن��ي��ل م���ن ه����ذا ال��ق��رب 
وقد  ب�����ص���ء(1).  مي�صه  اأو 
الباحثني  اآراء  ت��ع��ددت 
وال��ع��ل��م��اء ح�����ل اأ���ص��ل 

(1)  هذه هي العال بني املا�صي واحلا�صر ( �س2٤)، مدائن �صالح تاأليف: حممد بابللي (�س23).

�صتقف مبه�رًا عندما ترى هذه املنح�تات ال�صخرية يف العال على واجهات اجلبال

مدينة العال ( دادان ) قبل اأكرث من مائة �صنة 1327ه� - 19٠9م
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يرى  من  فمنهم  الأن��ب��اط، 
اأن��ه��م ج����اوؤوا م�����ن  جن�ب 
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 
العي�س  ظ��رف  ا�صطرتها 
ب��ع��د ان��ه��ي��ار ���ص��د م����اأرب 
قبل  اخل��ام�����س  ال��ق��رن  يف 
اأمكنتهم  ت��رك  اإىل  امليالد 
الأ�صلية والهجرة اإىل �صرق 
يرى  ومنهم من  الأردن(1)، 
�صمال  م���ن  ج�����اوؤوا  اأن���ه���م 
ال�صرقي،  �صمالها  اأو  جند 
اأت�ا  اأنهم  يرى  من  ومنهم 
اخلليج،  منطقة  �صمال  من 

اأنهم  اآخر  راأي  وهناك  اجلزيرة(2)،  غرب  �صمال  يف  احلجاز  منطقة  من  اأنهم  يرى  من  ومنهم 
من اآدوم. وورد ذكرهم يف احل�ليات الآ�ص�رية ويف الت�راة باأنهم عا�ص�ا يف املناطق ال�اقعة اإىل 
اجلن�ب من اأرا�صي بني قيدار(3). وبع�صهم الآخر يرى اأنهم قدم�ا من منطقة الأح�صاء يف �صرقي 
امل�صت�طنة  القبائل  من  ت�صكل  قبلي  احتاد  اأنهم  يعتقدون  واآخرون  ال�صع�دية(٤)،  العربية  اململكة 
ملنطقة جن�ب الأردن(5). فالآراء متباينة يف حتديد امل�طن الأول للقبائل النبطية و�صعب حتديد 
م�طنهم الأ�صلي وخا�صًة يف ظل غياب دليل مادي ومقنع، لكن مهما يكن من اأمرها فاحلقيقة 

.Glueck. N. The Story of the Nabataean Deities and Dolphine، London 1965، p (4)  (1)
.(Knauf، E. " Nabataean Origines" in: Arabians Studies in Honour of Mahmoud Ghul، P (57  (2)

(3)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) تاأليف: اأ. د. عبد الرحمن الطيب الأن�صاري و د. ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س6٠).
 Milik، J. "Origines. Des Nabateerts"، in Studies in the History and Archaeology of   (٤)

.(265-Jordan4، (ed): A. Hadidl: pp(261

 Healey،J. The Nabataean Tomb Inscriptions of Mda in Sallh، Journal of samitlc   (5)
.Studies Supplement 1، 16، Oxford، 1993

�صاهد قرب من العال واأعداد كبرية من هذه الأن�اع اندثرت اأو اأُخفيت
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حملتني  �صد  ا�صتطاع�ا  حتى  كق�ة  التاريخية  الأح��داث  م�صرح  على  ظهروا  الأنباط  اأن   الثابتة 
ال�صقلي  دي�������دور  امل�������ؤرخ  ذك���ر  ك��م��ا   (Antigonus) اأن��ت��ي��ج���ن������س  ال�����ص��ل���ق��ي   ل��ل��م��ل��ك 

 .(1)(Diodourus Sicily)
لقد اأدرك الأنباط اأهمية منطقتهم فمال�ا اإىل ال�صتقرار والرتكيز على تنمية م�اردهم القت�صادية 

خرباء  واأ�صبح�ا  املياه  وا�صتنبط�ا 
منها  وال�صتفادة  اأماكن  معرفة  يف 
امل��ي��اه يف  ال��ق��ن���ات وجت��م��ي��ع  بحفر 
وعميقة(2)،كما  وا���ص��ع��ة  �صهاريج 
متيز الأنباط باهتمام بنظم هند�صة 
املياه وجتميعها، اإذ وجدت يف احلجر 
مط�ي  بع�صها  الآب��ار  من  جمم�عة 
منح�ت  الآخر  وبع�صها  باحلجارة، 
اإىل  عمقه  ي�صل  ما  منه  بال�صخر 

اأكرث من ثالثني مرتًا(3).
 كما اأنهم دون�ا كثريًا من كتاباتهم 
ط�روها  اأنهم  اإل  الآرام���ي،  بالقلم 
ببع�س  بع�صها  احل����روف  ورب��ط���ا 

واإن �صابتها  انت�صارها، وكانت لغتهم عربية �صمالية من حيث املفردات والأ�صماء  وهذا ما �صهل 
لهم  واأ�ص�ص�ا  ال�صام  بالد  جن�ب  يف  الأنباط  وا�صتقر  اأحيانًا،  الآرامية  وال�صيغ  املفردات  بع�س 

مملكة عربية �صميت مبملكة الأنباط(٤).

 Diodourus of Sicily، Diodourus Historia، Translated by C.H. Oldfather، vol 19، New  (1)
(95-York، Load Classical Library، 1933، pp(94

(2)  هند�صة املياه والري عند الأنباط العرب تاأليف: زيدون املحي�صن ( �س1٤٨ – 155).
(3)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) (�س1٠1).

(٤)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) (�س6٠). مدائن �صالح تاأليف: حممد بابللي (�س25).

مبنى خزان املياه مبحطة �صكة احلديد مبدائن �صالح
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مبنى خزان املياه مبحطة �صكة احلديد مبدائن �صالح

اهلل �صبحانه وتعاىل اأعطاهم الق�ة العجيبة حتى نحت�ا هذه اجلبال كما اأعطاهم املهارة وق�ة التفكري



58

واتخذوا �صلع ( البرتاء ) عا�صمة لهم، وزادت نف�ذ الأنباط لي�صمل احلجر ( مدائن �صالح ) حتت 
�صيطرة الأنباط وهناك اإ�صارة يف امل�صادر القدمية ت�ؤكد على تبعية احلجر (مدائن �صالح) للدولة 
النبطية حيث اأ�صار الكاتب الروماين ( �صرتاب� ) (1) يف معر�س حديثه عن جملة األي��س جال��س 
الع�صكرية على جن�بي اجلزيرة العربية اإىل اأن املنطقة ال�اقعة جن�ب مدائن �صالح كانت حتكم 
من �صخ�س نبطي ا�صمه احلارث. ومن الأ�صباب التي جعلت الأنباط ميدون نف�ذهم نح� اجلن�ب 
اقت�صادي،  هدف  الرئي�صة:  ق�اهم  مراكز  من  مركزًا   ( �صالح  مدائن   ) احلجر  من  ويتخذون 
واأي�صًا هدف  القدمية،  التجارية  الطرق  م�صار  على  رئي�صة  – حمطة  – اآن��ذاك  كانت  فاحلجر 
جعلهم  ما  ال�صمال،  يف  الأنباط  على  الرومانية  الإمرباط�رية  �صغ�ط  تزايد  حفزه  ا�صرتاتيجي 

يت�جه�ن نح� اجلن�ب لإيجاد مالذ بعيد اإىل حد ما عن مطامع الرومان. 
وليعرف اأحٌد بال�صبط متى انتقلت ال�صيطرة على مدائن �صالح لالأنباط، و ت�صري بع�س النق��س 
ال�اقعة على طريق  ال�صمال احتل هذه املدينة  اأن قائدًا نبطيًا قادمًا من  اإىل  تاريخ  دون حتديد 
التجارة، وكانت مدائن �صالح باتفاق امل�ؤرخني املركز الثاين من حيث الأهمية يف مملكة الأنباط 
بعد البرتاء العا�صمة، وت�صهد الأ�صرحة املنح�تة يف ال�صخر يف كل من البرتاء ومدائن �صالح على 

مدى الرخاء الذي متتع به الأنباط يف تلك الفرتة(2).
اإن اأول ذكر م�ثق لالأنباط كتبه دي�دورو�س ال�صقلي(3) وه� كاتب ي�ناين عا�س يف القرن الأول قبل 
امليالد بني عامي ٨٠ و 2٠. وو�صفهم يف كتاباته كما يلي: " الأجزاء ال�صرقية ( من البالد التي 
تقع بني �ص�ريا وم�صر) معم�رة بعرب ي�صم�ن بالأنباط، ومتتد بالدهم بني �صحراء واأر�س قاحلة، 
وقلة قليلة منها مثمرة، يعي�س ( الأنباط ) يف اله�اء الطلق متخذين من الرباري وطنًا لهم حيث 
لت�جد الأنهار ول الينابيع الكثرية، وحيث ليجد اأي جي�س غاز كفايته من املاء اإذا ت�غل يف تلك 
الأر�س. وتزيد ثروة الأنباط عن ثروة الأق�ام املجاورين لهم كثريًا، رغمًا عن قلة عددهم الذي 

(1)  العالقات احل�صارية بني اجلزيرة العربية وم�صر يف �ص�ء النق��س العربية القدمية تاأليف: �صعيد بن فايز ال�صعيد (�س117-
 .(11٨

(2)  مدائن �صالح تاأليف: حممد بابللي (�س2٤).
 Diodourus of Sicily، Diodourus Historia، Translated by C.H. Oldfather، vol 19، New  (3)

York، Load Classical Library، 1933، pp 94- 95
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ليكاد يزيد على ع�صرة اآلف. و�صبب ذلك اأن الكثري منهم يجلب اإىل البحر ( املت��صط ) البخ�ر 
واللبان واملمّر واأثمن اأن�اع الت�ابل التي ي�صرتونها من الق�افل التي تنقلها لهم من العربية ال�صعيدة 
( اليمن ). وهم �صديدو العتزاز بحريتهم واإن هاجمهم عدو اأق�ى منهم اأو اقرتب منهم جل�ؤوا 

اإىل ال�صحراء ".
كما ورد ذكر م�ثق لالأنباط اأي�صًا عندما قام م��صي�ن بن قايدمي��س، اأحد وجهاء مدينة بريني 
( وهي مدينة اأثرية تقع على �صاطئ البحر يف غرب اآ�صيا ال�صغرى بالقرب من غ�ل�باخ�صه يف 
تركيا حاليًا) بج�لة دبل�ما�صية على عدد من املدن ال�اقعة �صرق وجن�ب البحر املت��صط. و�صملت 
الزيارة التي قام بها ممثل الإمرباط�رية الرومانية عام 129 قبل امليالد، والتي كانت قد ا�صت�لت 
اأخرى  مدن  اإىل  اإ�صافة  الأنباط  العربية" عا�صمة  " برتا  �صن�ات،  باأربع  ذلك  قبل  بريني  على 

عظيمة كالإ�صكندرية حا�صرة البطاملة يف ذلك ال�قت(1).
كما جند بني اأوراق امل�ؤرخ اليه�دي ج�زيف��س فالفي��س ذكرًا لالأنباط الأوائل، وذلك عندما هرب 
الأخ�ان ي�نانان و�صمع�ن املكابيان ( ينتميان اإىل الأ�صرة احل�صم�نية ) خ�فًا من بط�س ال�صل�قيني 
واأ�صبحا لجئني عند الأنباط عام 163 قبل امليالد، وا�صتعان الأخ�ان بالأنباط لحقًا يف حرب 

ال�صل�قيني(2).
باإن�صاء �صهاريج حتت  فقام�ا  النحت  مهارتهم يف  وبني  بال�صحراء  الأنباط بني معرفتهم  جمع 
التجارية  لت�صاعدهم يف رحالتهم  مكانها غريهم،  ال�صحراء ليعرف  املياه يف  لتخزين  الأر�س 
عن  قائاًل  ال�صقلي  دي�دورو�س  كتب  يهاجمهم.  عدو  من  ال�صحراء  اإىل  الهرب  وعند  الط�يلة 
"... قام�ا باإعداد خزانات حتت الأر�س مبطنة باجل�س حلفظ املياه، ف�فر لهم هذا  الأنباط: 
الت�صرف الأمن يف ال�صحراء، كان�ا يحفرون حفرًا �صخمة جدًا، بادئني بفتحة �صغرية جدًا عند 
فم احلفرة ثم يزيدون يف اأبعادها كلما ازداد عمق احلفرة حتى ي�صل عر�س ال�احدة منها لثالثني 
مرتًا، وعندما متالأ مياه الأمطار هذه اخلزانات كان�ا يغلق�ن ف�هاتها وي�ص�ونها بالأر�س وي�صع�ن 

عليها عالمات ل يعرفها اإل هم، ول يهتدي اإليها غريهم.

(1)  مدائن �صالح تاأليف: حممد بابللي (�س26-25).
(2)  امل�صدر ال�صابق (�س26-25).
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املعرفة ال�صاملة والدقيقة بال�صحراء واملياه �صمنت لالأنباط الأوائل حريتهم يف م�اجهة اأعدائهم 
الأق�ى منهم. كما عرب عن ذلك دي�دورو�س ال�صقلي قائاًل : " مل ي�صتطع الآ�ص�ري�ن القدماء ول 

مل�ك امليديني والفر�س ول حتى املقدونيني ا�صتعباد الأنباط (1)".
وا�صتغل الأنباط يف جتارة البخ�ر الت�ابل وكذا جتارة البل�صم الذي كان�ا يجمع�نه من اأ�صجار وادي 
الأردن ولهذا حاول�ا ال�صيطرة على املدن والأماكن التي كانت قريبة من طرق ق�افل التجارة اأو 
م�انئ ا�صرتاتيجية ل�صحن الب�صائع الثمينة اأو مراكز حدودية يف ال�صحراء اأو مدنًا كانت متثل 
مراكز جتارية هامة. ف�صيطرة الأنباط على احلجر كانت اإحدى هذه الأ�صباب حيث مكنهم من 

اإحكام قب�صتهم على طرق التجارة الرئي�س الذي ربط جن�ب اجلزيرة العربية ب�صمالها(2). 

(1)  مدائن �صالح تاأليف حممد بابللي (�س26).
(2)  امل�صدر ال�صابق (�س26).

فتحة خلزان املاء يف ال�صخ�ر حيث كان الأنباط يحفرون حفرًا �صخمة، بادئني بفتحة �صغرية جدًا عند فم احلفرة 
ثم يزيدون يف اأبعادها كلما ازداد عمق احلفرة حتى ي�صل عر�س ال�احدة منها لثالثني مرتًا، وعندما متالأ مياه 
الأمطار هذه اخلزانات كان�ا يغلق�ن ف�هاتها وي�ص�ونها بالأر�س وي�صع�ن عليها عالمات ل يعرفها اإل هم، ول 

يهتدي اإليها غريهم.
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كما كانت احلجر ق�ة ع�صكرية احتياطية بعيدًا عن الأجزاء ال�صمالية من مملكة الأنباط املتاخمة 
للحدود مع الرومان. وملا كانت التجارة هي ع�صب القت�صاد النبطي فاإن حتكم الرومان يف طرق 
التجارة الربية والبحرية �صاعد على �صرعة انهيار مملكة الأنباط، حتى ا�صطر امللك رب اإل الثاين 
اإىل نقل العا�صمة من البرتاء اإىل ب�صرى، ومع كل ذلك فقد �صقط حكمهم على يد الرومان وبهذا 
فقد العرب اأهم ممالكهم التي �صيطرت على جن�ب بالد ال�صام و�صمال غرب اجلزيرة العربية، 

وبالرغم من �صياع مملكتهم ظّل الأنباط ميار�ص�ن الأن�صطة القت�صادية املختلفة(1).

(1)  تاريخ العرب القدمي تاأليف: حممد بي�مي مهران ( 335/2).

احلجر (مدائن �صالح) قبل اأكرث من مائة �صنة عام 19٠7م
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وتبنى مل�ك الأنباط اأ�صل�بًا عربيًا تقليديًا يف احلكم وا�صتطاع�ا حتقيق اإجنازات �صيا�صية كبرية، 
حتى امتدت دولتهم اإىل دم�صق(1)،اإل اأن ملك اليه�د هريود ا�صتطاع مب�صاعدة الرومان اأن ي�ؤ�ص�س 
يف �صنة 31 ق.م دولة يه�دية �صملت بع�س اأرا�صي مملكة الأنباط عرب نهر الأردن، مما اأدى اإىل 

تق�صيم مملكة الأنباط(2). 
وقد بذل اليه�د حماولت كثرية للتقرب من الأنباط، ومن تلك املحاولت زواج ملك اليه�د هريود 
انتيبا�س من ابنة امللك احلارثة الرابع وقد اأمن الأنباط خالل تلك الفرتة م�ؤامرات اليه�د، غري اأن 
هذه املحاولة باءت بالف�صل بعد اأن طلق هريود انتيبا�س ابنة احلارثة الرابع ليتزوج ابنة عمه وزوجة 

اأخيه غري ال�صقيق هريوديا، فقامت احلرب بني الأنباط واليه�د واأ�صفرت عن هزمية اليه�د. 

(1)  تدخل روما ال�صيا�صي والع�صكري يف �صبة اجلزيرة العربية خالل الفرتة من بداية القرن الأول قبل امليالد حتى اأواخر القرن 
عبا�س  اإح�صان  تاأليف:  الأنباط  دولة  ،تاريخ   (162-159) �س  الهذال،  حمروث  تركي  بنت  ح�صة  تاأليف:  امليالدي  الثالث 

(�س37-7٠). 
(2)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) (�س63). 

�صريح مهدم من جراء النهيار الطبيعي لل�صخ�ر
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جانب من جبل اأ�صبح واجهة مقربة يف العال
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كل واجهة من واجهات املقابر تختلف عن الأخرى
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واجهة اإحدى املقابر يف احلجر ولحظ�ا الإتقان يف الت�صميم ول�صيما ما يحيط بال�اجهة املنح�تة على ي�صارها واأعالها
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وت��صل امللك النبطي رب اإل الثاين (7٠-1٠6م) اإىل اتفاق مع الرومان على األيهاجم�ه يف حياته 
وي�صيطروا على مملكة الأنباط بعد وفاته، لكنهم نق�ص�ا التفاق لأ�صباب لتزال جمه�لة، و�صيطروا 
على مملكة الأنباط �صنة 1٠6م واأنه�ا حكم رب اإل الثاين، واأ�صبح احلاكم الروماين يف �ص�ريا 
ك�رنيل��س باملا حاكمًا للمملكة النبطية نيابة عن الإمرباط�ر تراجان(1). ومع اأن الرومان قد جنح�ا 
يف الق�صاء على مملكة الأنباط فاإنهم مل ي�صتطيع�ا الق�صاء على الرتاث احل�صاري والثقايف الذي 
تركه الأنباط ط�ال القرون املا�صية والذي ظّل م�صتمرًا حتى بعد الحتالل الروماين وهكذا ظلت 
البرتاء مركزًا لن�صر احل�صارة النبطية، واأ�صبحت مركزًا اقت�صاديًا مهمًا منذ الحتالل الروماين 

لها �صنة 1٠6م وحتى اأوائل القرن الرابع امليالدي، ثم بداأت تفقد مكانتها القت�صادية(2).

اأما احلجر – وهي عا�صمة الأنباط الثانية – فقد ظلت مركزًا ح�صاريًا نبطيًا؛ لأن الرومان – 
على ما يبدو- مل يت�غل�ا يف داخل اجلزيرة العربية، كما يبدو اأن احلجر ( مدائن �صالح ) قد 
بقيت بعيدة عن �صيطرة الرومان الفعلية، وا�صتمر ت�صييد املقابر فيها على الطراز النبطي لفرتات 
ط�يلة بعد �صق�ط الأنباط، ومن تلك املقابر مقربة رق��س بنت عبد مناة امل�ؤرخة يف ي�لي� �صنة 

267م، وي�جد يف املقربة نق�س كتب باخلط النبطي(3).

(1)  روما والعرب، مقدمة لدرا�صة بيزنطة والعرب، ترجمة: حممد فهمي عبد الباقي حمم�د (�س56، 57).
(2)  نق��س املقابر النبطية يف مدائن �صالح، تاأليف: ج�ن هيلي (�س2٤).

(3)  املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم تاأليف: ج�اد علي (57/3).

من�ذج لالآبار يف العال
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ومتيز الأنباط اأي�صًا باإعطاء مكانة املراأة يف ح�صارتهم، ففي عهد امللك عبادة الثالث و�صع ر�صم 
امللكة مع امللك لأول مرة على العمالت النبطية امل�صك�كة(1).

جمموعة من العمالت النبطية من العال (2)

(1)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) (�س6٠). مدائن �صالح تاأليف: حممد بابللي (�س25).

(2)  مدائن �صالح تاأليف: حممد بابللي (�س7٠)، العال ومدائن �صالح ( احلجر ) (�س٨٤).

احلارثة الثالث ٨6-62 قبل امليالداحلارثة الرابع 9 قبل امليالد  - ٤٠ ميالدية

عبادة الثالث 3٠ – 9 قبل امليالدمالك الثاين ٤٠ – 71 ميالدية

احلارثة الرابع 9 قبل امليالد  - ٤٠ ميالديةتراجان 111 ميالدية

احلارثة الرابع 9 قبل امليالد  - ٤٠ ميالديةتراجان 112 – 115 ميالدية

 احلارثة الرابع 9 قبل امليالد  
- ٤٠ ميالدية

درهم من الف�صلة �صرب يف عهد امللك حارثة الرابع 
الذي تبدو �ص�رته على ال�جه ونق�س ح�لها عبارة " 
حارثة ملك الأنباط حمب اأمته" وعلى الظهر نق�صت 
�ص�رة زوجته امللكة خلدة وكتب ح�لها عبارة " امللكة 

خلدة ملكة الأنباط ".
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مدخل لإحدى املقابر يف العال يعل�ه نحت كامل للن�صر الذي يرمز للمعب�د ذو ال�صرى
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مق�����������ابر الأنب�����������������������اط

بع�س الرم�ز الدينية لالأنباط امل�ج�دة يف املنح�تات ال�صخرية

مق���ابر لالأطف�������ال على اجل�������دران املنح�������تة يف اجلب��������ال
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اقت�ساد اأهل العـــال :

عرفت العال ( وادي القرى ) منذ القدم بكرثة جنات وعي�ن وزروع ونخل وذلك خل�ص�بة اأر�صها 
ووفرة مياهها، قال تعاىل يف و�صف ما تتمتع به هذه املنطقة من خ�ص�بة يف الأر�س وكرثة العي�ن 

مذكرًا الأمم التي تعاقبت على تلك البقاع اخل�صبة چ ک ک گ گ  گ گ  ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ چ  (1) 

ک ک گ گ  گ  چ  القرى فتال ق�له تعاىل:  ب�ادي  اأبي �صفيان مّر  اأن معاوية بن  وروي 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  
ہ ہ  ہ چ  ثم قال: هذه الآية نزلت يف اأهل هذه البلدة وهي بالد ثم�د فاأين العي�ن؟ فقال 
له رجل: �صدق اهلل يف ق�له، اأحتب اأن ا�صتخرج العي�ن؟ قال: نعم، فا�صتخرج ثمانني عينًا، فقال 
معاوية: واهلل اأ�صدق من معاوية، وكانت جتري يف العال عدة عي�ن اإىل وقت قريب ومن اأهم تلك 
العي�ن: �ص��الل،العادلية، فتح اخلري، الزهرة، �صهلة، العل�ية، ال�صعة، العطية، اجلادة، ال�صرقة، 
البحرية،  املاحلة، اخلمي�صية،  الع�جاء، اجلديدة،  ال�صب�صبي، �صالح،  الليف، تدعل، كرمية،  اأم 

الهب�ب، الرزيقية، الربكة، احلمدية، املحم�ية، املن�ص�رة، الي�صرية، املن�صية، املدنية، احلزم.

(1)  �ص�رة ال�صعراء الآية (1٤6).

زراعة النخيل هي امل�صدر الرئي�س لإقت�صاد اأهل العال
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وق�����د ك���ان���ت ت�������زع م��ي��اه 
ال��ع��ي���ن وف���ق ن��ظ��ام للري 
بحيث كانت ت�زع على اأهل 
جمل�س  قبل  م��ن  املنطقة 
وت�صمى  ل��ذل��ك،  خ�ص�س 
كل ح�صة ب�ال�جبة فهناك 
ال�جبة وهي اأربع وع�صرون 
ال�جبة  ون�����ص��ف  ���ص��اع��ة، 
�صاعة،  ع�صر  اإث��ن��ى  وه��ي 
ال���ج��ب��ة ه���ي �صت  ورب�����ع 
�صاعات، ويك�ن ن�صيب كل 
�صخ�س ح�صبما ميلكه من 

اأترتك�ن فيما ههنا اآمنني يف جنات وعي�ن وزروع ونخل طلعها ه�صيم وتنحت�ن من اجلبال بي�تًا فارهني

طنط�������������رة
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م�صاحة زراعية وي�صتعين�ن بت�زيع ال�جبة اأو احل�ص�س بال�صاعة ال�صم�صية اأو الطنط�رة كما كانت 
ت�صمى قدميًا، حّل حمل ذلك كله الآبار الإرت�ازيه وطرق الري وو�صائله احلديثة. وقد عرف اأهل 

العال زراعة اخل�صروات واحلب�ب باأن�اعها والف�اكه كما ا�صتهرت بزراعة احلم�صيات والنخيل.
 

 

بع�س �صكان العال ي�صهدون دخ�ل ف�صل ال�صتاء م�صتخدمني يف ذلك �صاعة �صم�صية منح�تة من ال�صخر ت�صمى 
الطنط�رة، ويحدث هذا عندما يلتقي ظل البناء املثلث مع نقطة على الأر�س حيث يركز املجتمع�ن اهتمامهم
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والنخل با�صقات لها طلع ن�صيد
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من  يتجه  الذي  الق�افل  طريق  على  كمحطة  العال  ل�ق�ع  نظرًا  بالتجارة  العال  اأهل  ا�صتغل  كما 
اإىل وادي الرافدين وبالد ال�صام وم�صر، وذلك ببيع الطعام وال�صراب  جن�ب اجلزيرة العربية 

وغريها من الأ�صياء لأ�صحاب الق�افل املارة عرب بالدهم واأي�صًا بجمع ال�صرائب واملك��س.

من ب�صاتني الع������������ال
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جمم�عة من احلم�صيات والف�اكه التي ا�صتهرت بزراعتها الع�ال
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اإناء من الطني عرث يف العال

�صــوق قـــرح )املعتــدل(
العربية  اجل��زي��رة  اأه���ل  م��ار���س  لقد 
ط�يلة  بحقبة  الإ�صالم  قبل  التجارة 
وورود لفظ التجارة يف القراآن الكرمي 
دليٌل �صريٌح على  اأكرث من م��صع  يف 
قال  املهنة  العرب هذه  قدم ممار�صة 

تعاىل: چ ڃ ڃ چ چ  چ چ 
ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇڇ  ڇ  ڇ    
ڈ     ڈ ژژ ڑ ڑ   ک چ (1). 

وقال تعاىل: چ ڻ ڻ      ۀ ۀ    ہ 
الر�ص�ل  وروي عن   .(2) چ  ہ ہ ہ  
�صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال: " عليكم 
بالبز فاإن اأباكم كان بزازًا "(3). يعني 
ك��ان  ال���ذي  ال�����ص��الم  اإب��راه��ي��م عليه 

بزازًا. وهناك روايات عديدة ت�صري 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  ال��ر���ص���ل  اأن 
ا�صت��غل مهنة التجارة(٤)، وك����ان ج��ل 

وعثمان  وعمر  فاأب�بكر  والبحر(5)،  الرب  يتجرون يف  كان�ا  املهاجرين جتارًا حيث  من  ال�صحابة 

(1)  �ص�رة اجلمعة الآية (11).
(2)  �ص�رة ال�صف الآية (1٠).

(3)  الكت�صاب يف الرزق امل�صتطاب لل�صيباين ( �س17).
(٤)  املعارف لبن قتيبة (�س15٠)، ر�صائل ( ر�صالة يف مدح التجار ) للجاحظ ( �س157)، تاريخ الطربي (2٨٠/2) التنبيه 

والإ�صراف للم�صع�دي (�س197)، تاريخ اخلمي�س للديار بكري (257/1-26٠).
(5)  اإحياء عل�م الدين للغزايل (63/2)، الطبقات لبن �صعد (3/ق1/�س13)، تلبي�س اإبلي�س لبن اجل�زي (�س2٨3)، اأ�صد 

الغابة لبن الأثري (٨6/3، ٤٨2).
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اإناء من الطني عرث يف العال

بع�س الأدوات التي كانت ت�صتخدم يف الزمن القدمي

اأ�صارت  وقد  جت��ارًا(1)،  كان�ا  الكثري  وغريهم  اأجمعني  عنهم  اهلل  ر�صي  ع�ف  بن  وعبدالرحمن 
امل�صادر اإىل اأن الن�صاء قد ا�صتغلن يف التجارة(2) فخديجة ر�صي اهلل عنها كانت امراأة تاجرة ذات 
�صرف ومال، ت�صتاأجر الرجال يف مالها وت�صاربهم اإياه ب�صيء جتعله لهم منه(3)، وقد تاجر ر�ص�ل 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مبالها(٤). لهذا نرى اأن اأ�ص�اقًا متعددة انت�صرت يف اأجزاء �صبه اجلزيرة 
العربية قبل الإ�صالم، وامتدت على ط�ل الطرق التجارية التي تربط بني اأجزائها ابتداًء من اأق�صى 
ال�صمال حيث �ص�ق دومة اجلندل، ثم على ط�ل �صاحل اخلليج العربي حيث اأ�ص�اق امل�صقر، و�صحار 
ودبا، ثم ال�صاحل اجلن�بي جلزيرة العرب حيث �ص�ق ال�صجر وعدن والرابية و�صنعاء ثم �صاحل 

البحر الأحمر ال�صرقي حيث اأعظم الأ�ص�اق قبل الإ�صالم �صهرة عكاظ وجمنة وذي املجاز(5). 

(1)  البخالء للجاحظ (�س176)، تاريخ اخللفاء لل�صي�طي (�س31،7٨)، الأخبار امل�فقيات لبن بكار (�س625).
(2)  الأغاين لالأ�صفهاين (٨2/1).

(3)  تاريخ الطب�ري (2/2٨٠).
الرحمن  ل�صفي  املخت�م  الرحيق  (�س117)   اأحمد  اهلل  رزق  مهدي  تاأليف:  الأ�صلية  امل�صادر  �ص�ء  يف  النب�ية  ال�صرية    (٤)

املباركف�ري (�س٤1) ، ال�صرية النب�ية لأبي احل�صن الندوي ( �س11٠).
(5)  تاريخ العرب قبل الإ�صالم تاأليف: ج�اد علي (159/٨)، ال�صعراء ال�صعاليك يف الع�صر اجلاهلي، تاأليف: خليف (�س126).
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واعتربت هذه الأ�ص�اق من مظاهر حت�صرهم حيث كان�ا ي�صع�ن لتحقيق م�صت�ى رفيع من العي�س 
فكانت التجارة خري مهنة لهم(1)، واأ�صهر اأ�ص�اق العرب يف ذلك الزمان هي (2) :

�لزمن �ملحدد لل�سوق��سم �ل�سوق�لزمن �ملحدد لل�سوق��سم �ل�سوق

جمادي الآخر كلهامل�صقر15 ربيع الأول حتى اآخرهدومة اجلندل

حار اآخر رجبدبي1-5 رجب�صً

1-1٠ رم�صانعدن15 �صعبانال�صحر

15-3٠ ذي القعدةرابية ح�صر م�ت15-3٠ رم�صان�صنعاء

1-٨ ذي احلجةذو املجاز15-3٠ ذي القعدةعكاظ

1٠-2٠ املحرمحجر اليمامة1٠-2٠ املحرمنطاة خيرب
�ص�ق قرح (املعتدل) باحلجر (وادي القرى) العال

ونظرًا مل�قع وادي القرى واحلجر على الطرق التجارية قدميًا  فقد ا�صتهرت ب�ص�ق قرح(3) وه� 
بالأح�صاء  و�ص�ق هجر   ، باليمامة  و�ص�ق حجر  بالطائف  �ص�ق عكاظ  ال�صهرية مثل  الأ�ص�اق  من 
(البحرين) و�ص�ق دومة اجلندل، و�ص�ق النطاة بخيرب ويعقد هذا ال�ص�ق عدة مرات مبرور ق�افل 

التجارة من خالله من اليمن اإىل ال�صام وبالعك�س .
ولي�س باحلجاز  القرى  وادي  ت�صمى  ناحية قرح   :(٤) ال�صيخ حمد اجلا�صر  يق�ل عالمة اجلزيرة 
الي�م بلد اأجمل واأعمر واأهل واأكرث جتارة واأم�اًل وخريات – بعد مكة من هذه، عليها ح�صن منيع 

(1)  اأ�ص�اق العرب التجارية للكبي�صي (�س12)، الأمتاع وامل�ؤان�صة لأبي حيان الت�حيدي (٨3/1).
(2)  انظر للمزيد من املعرفة لتلك الأ�ص�اق : معجم ما ا�صتعجم للبكري (�س565)، �صحيح الأخبار عما يف بالد العرب من 
اآثار للنجدي (2٠3/3)، امل�صالك واملمالك لبن خرداذبة (�س129)، املحرب لبن حبيب (�س263)، �صفة جزيرة العرب 
للهمداين (�س2٤9)، جزيرة العرب من نزهة امل�صتاق لالإدري�صي (�س٤٠، ٤1) ، الرو�س املعطار يف خرب الأقطار للحمريي 
(�س35٤)، اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم للمقد�صي (�س93)، اآثار البالد واأخبار العباد للقزويني (�س5٠)، اأ�ص�اق 

العرب يف اجلاهلية والإ�صالم تاأليف: �صعيد الأفغاين (�س277-231).
(3)  اأ�ص�اق العرب يف اجلاهلية والإ�صالم تاأليف: �صعيد الأفغاين (�س 121 ).

(٤)  نقال عن كتاب :هذه هي العال بني املا�صي واحلا�صر ( �س27-2٨).
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م�قع �ص�ق قرح ( املعتدل ) �ص�ق العرب ال�صمايل القدمي

وعلى قرنته قلعة وقد اأحدقت به القرى والتفت به النخيل ذو مت�ر رخي�صة واأخبار ح�صنة ومياه 
غزيرة ومنازل اأنيقة واأ�ص�اق حارة عليه خندق وثالثة اأب�اب حمددة واجلامع يف الأزقة يف حمرابه 

عظم قال�ا ه� الذي قال للنبي �صلى اهلل عليه و�صلم لتاأكلني فاأنا م�صم�م .
ويق�ل: اإن بلدة قرح هذه هي الق�صم ال�صمايل من مدينة العال وهي جزء منها �صملها الآن ا�صم 
والفريوزاآبادي  ياق�ت  ذكر  ما  على  قرح  �صعيد  اإليه  ي�صاف  القرى  وادي  �ص�ق  ه�  وقرح  العال. 
وال�صمه�دي(1) وكان من اأ�ص�اق العرب يف اجلاهلية. وقيل اأن هالك ق�م عاد كان يف هذه القرية.

الن�ساط الثقايف والأدبي لالأ�س�اق :

اأ�ص�اق اجلزيرة العربية حم�ص�رة يف بيع الب�صائع و�صرائه فقط، بل كان يجري هناك  مل تكن 
ن�صاط ثقايف واأدبي وا�صتهرت �ص�ق عكاظ ملا يعقد فيه اأندية ثقافية حيث يقف اخلطيب وال�صاعر 
ويتفاخرون،  �صنة  كل  يف  بعكاظ  جتتمع   " احلم�ي:  ياق�ت  يق�ل  قبيلته،  ومي��دح  قبيلة  كل  من 

(1)  معجم البلدان للحم�ي (٤31/3)
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ويح�صرها �صعراوؤهم ويتنا�صدون ما اأحدث�ا من ال�صعر ثم يتفرق�ا"(1).
يف  الأ�صفهاين  ذكر  فقد  ق�صائده،  ين�صد  ال�صاعر  فيها  يقف  حمددة  اأماكن  هناك  كانت  ورمبا 
ق�صة املحلق الكالبي الذي " وافى �ص�ق عكاظ، اإذا ه� ب�صرحة، وقد اجتمع عليها، واإذا بالأع�صى 

ين�صدهم..." (2).

الن�ساط الديني لالأ�س�اق:

اأو الأ�صنام فهناك احتفالت دينية م��صمية كانت تقام  مل تكن اأ�ص�اق العرب خالية من املعابد 
يف هذه الأ�ص�اق مع اأعمال جتارية واأدبية واأن�صطة �صيا�صية واجتماعية وكان العرب قبل الإ�صالم 
ياأت�ن �ص�ق عكاظ يط�ف�ن ويحجرون اإىل �صخرة فيه. قال الأ�صفهاين : " وكان�ا يط�ف�ن بتلك 
ال�صخرة ويحج�ن اإليها (3)". و يف �ص�ق دومة اجلندل كان �صنم ا�صمه ( ود ) و كذا امل�صقر كان 

ُيعبد " ذو اللبا ".

(1)  معجم البلدان للحم�ي ( ٤/1٤2).
(2)  الأغاين لالأ�صفهاين ( ٨/77).

(3)  بالد العرب لالأ�صفهاين ( �س32).

اأمن�ذج متخيل لأ�ص�اق العرب يف اجلاهلية حيث تعر�س به اأن�اع من الب�صائع
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ما يباع يف الأ�صواق
املنتجات الزراعية :

ت����اج���دت يف اأ����ص����اق ���ص��ب��ه ج��زي��رة 
�ص�اًء  الزراعية،  املنتجات  كل  العرب 
اأحيانًا  ت�صت�رد  اأو  حمليًا  تنتج  كانت 
اأن���اٌع  ال�ص�ق  يف  خارجها،فيباع  من 
اأهمها  ومن  واحلب�ب(1)  الف�اكه  من 

التم�ر.

املنت�جات احلي�انية :

مبختلف  العربية  اجلزيرة  ا�صتهرت 
اأن������اع احل��ي���ان��ات ك���الإب���ل واخل��ي��ل 
العربية والبقر والغنم، فكل هذا يباع 
يف ال�ص�ق فقد جاء اأنه �صلى اهلل عليه 
فاأعجبه  ال�ص�ق  يف  اإب��اًل  راأى  و�صلم 
اأين كانت ترعى هذه؟  �صمنها فقال: 
قال�ا: بحرة �ص�ران قال: بارك اهلل يف 
منها  يتفرع  ما  يباع  وكذا  �ص�ران(2). 
مثل ال�صح�م والأدم حيث ا�صتهر الأدم 
خارج اجلزيرة العربية روى الطربي 
بن  عمرو  عن  ب�صند  جعفر  اأب��ي  عن 

(1)  اأ�ص�اق العرب التجارية يف �صبه اجلزيرة العربية للدكت�ر حقي اإبراهيم اإ�صماعيل (�س1٠7).
(2)  عمدة الأخبار يف مدينة املختار: للعبا�صي، (�س 35٠ ).

اعتمد اأهل العال ب�صكل رئي�س على الزراعة وتربية احلي�ان
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العا�س قال: كان النجا�صي اأحب ما يهدى اإليه من اأر�صنا الأدم، فجمعنا له اأدمًا كثريًا(1)".

املنت�جات ال�سناعية :

مل ت��ك��ن اأ����ص����اق اجل��زي��رة 
العربية خالية من املنت�جات 
من  منطقة  فكل  ال�صناعية 
كانت  اجلزيرة  �صبه  مناطق 
وا�صتهرت  مبنتجاته،  ت�صتهر 
بال�صناعات احلرفية،  العال 
ول�صيما تلك التي تعتمد على 
وت��صحها  النخيل  منتجات 

ال�ص�ر التالية.

(1)  تاريخ الطربي (29/3، 3٠).

ال�صن�����اع���ات احلرفي���ة يف العال والتي ت�صنع من اأجزاء النخل
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العرب  اأعطى  وقد   ، الأ�صلحة  واأن���اع من  الزراعة  اأدوات  الأ�ص�اق  تعر�س يف  كانت  التي  املنت�جات  ومن 
الأ�صلحة اأهمية فائقة ومن اأهمها ال�صيف فه� اأ�صرف الأ�صلحة عندهم واأكرثها غناء يف القتال، يحافظ 
العربي على �صيفه وليكاد يفارقه وقد تعددت اأن�اع ال�صي�ف منها:ال�صريجية(1)،واحلنفية(2)، والق�صا�صي(3). 
كما كانت تعر�س يف اأ�ص�اق اجلزيرة العربية الرماح وهي اأن�اع كثرية منها: الرماح الردينية(٤)، 
التي  العربية  املنتجات  من  واملدرية(9).  الزاعبية(٨)،  واخلطية(7)،  واليزنية(6)،  ال�صمهرية(5)، 

تعر�س يف الأ�ص�اق العط�ر والأ�صباغ .

اأن�اع البي�ع الرائجة يف الأ�س�اق:
قبل الإ�صالم كانت عمليات البيع وال�صراء تتم عن طرق خمتلفة وملا جاء الإ�صالم حّرم ذلك البيع 

وال�صراء؛ لأنها يخالف مبادئ تعليم الدين ومن هذه البي�ع :
بيع �ملالم�سة: املالم�صة ن�ٌع من اأن�اع البي�ع كان العرب قبل الإ�صالم يتبايع�ن مب�جبها يف اأ�ص�اقهم. 
وه� على اأوجه(1٠) : اأن ياأتي بث�ب مط�ي اأو يف ظلمة فيلم�صه امل�صتام فيق�ل له �صاحب الث�ب: بعتكه 
بكذا ب�صرط اأن يق�م مل�صك مقام نظرك ول خيار لك اإذا راأيته. ال�جه الثاين : اأن يجعال نف�س اللم�س 

بيعًا بغري �صيغة زائدة.  وال�جه الثالث : اأن يجعال اللم�س �صرطًا يف قطع خيار املجل�س وغريه. 
وقد اأبطل الإ�صالم هذا البيع ومثله، روى البخاري عن اأبي هريرة – ر�صي اهلل عنه – اأن الر�ص�ل 
ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن املالم�صة واملنابذة(11). وعن اأبي �صعيد اخلدري – ر�صي اهلل عنه – اأن ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

(1)  ال�صريجية: من�ص�بة اإىل قنب يقال له �صريج. نهاية الأرب يف فن�ن الأدب للن�يري (2٠3/6).
(2)  احلنفية: �صرٌب من ال�صي�ف من�ص�بة اإىل الأحنف بن قي�س لأنه اأول من اأمر بعملها. ل�صان العرب لبن منظ�ر (9/5٨).

(3)  ال�صي�ف الق�صية: قال الأ�صمعي: هي من�ص�بة اإىل جبل يقال له ق�صا�س فيه معدن حديد . املخ�ص�س لبن �صيدة (25/6).
(٤)  الردينية: تن�صب اإىل امراأة يقال لها ردينة تباع عندها الرماح. املخ�ص�س لبن �صيدة (33/6).

(5)  ال�صمهرية : هي القنا ال�صلبة املن�ص�بة اإىل �صمهر كان رجاًل يق�م الرماح، نهاية الأرب يف فن�ن الأدب للن�يري (215/6).
(6)  اليزنية: من�ص�بة اإىل ذي يزن لأنه اأول من عملت له . املخ�ص�س لبن �صيدة (33/6).

(7)  اخلط: اأر�س تن�صب اإليها الرماح اخلطية وه� خط عمان. ل�صان العرب لبن منظ�ر (7/29٠).
(٨)  الزاعبية: من�ص�بة اإىل زاعب، رجل وقيل: بلد. نهاية الأرب يف فن�ن الأدب للن�يري (215/6).
(9)  املدرية : قيل اأنها قرية باليمن يقال لها مدر . نهاية الأرب يف فن�ن الأدب للن�يري (216/6).

(1٠)  عمدة القارئ ل�صرح �صحيح البخاري للعيني (266/11) ، النهاية يف غريب احلديث والأثر، لبن الأثري (7٠/٤).
(11)  اأخرجه البخاري (92/3) وبرقم (2٠13)، وم�صلم يف كتاب البي�ع باب اإبطال بيع املالم�صة واملنابذة برقم (27٨٨).
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نهى عن املالم�صة واملنابذة(1).
بيع �ملنابذة : بيع املنابذة ه� اأن يق�ل تاجر لتاجر اأو �صخ�س ل�صخ�س اآخر: اأنبذ ما معي وتنبذ 
ما معك، ويك�ن بيعهما من غري نظر وقد يك�ن من غري ترا�ٍس فيما بعد(2).  وقد اأبطل الإ�صالم 
هذا البيع للحديث الذي رواه البخاري عن اأبي هريرة – ر�صي اهلل عنه – واأبي �صعيد اخلدري – 

ر�صي اهلل عنه – قال: اأن ر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن املالم�صة واملنابذة(3)
بيع �إلقاء �حلجارة : ف�صر الأل��صي هذا البيع باأن يبيعه من اأر�صه قدر ما انتهت اإليه رمية احل�صاة، 
وكذا اأن يقب�س على كف من ح�صى ويق�ل: يل بعدد ما خرج يف القب�صة من ال�صيء املبيع  اأو يبيعه �صلعة 
ويقب�س على كف من احل�صى ويق�ل: يل بكل ح�صاة درهم، وهذا البيع كان رائجًا قبل الإ�صالم(٤)، 
وقد ذكر ابن حبيب هذا البيع يف �ص�ق دومة اجلندل فقال: " كانت مبايعة العرب فيها اإلقاء احلجارة، 
وذلك اأنه كان رمبا اجتمع على ال�صلعة النفر ي�صاوم�ن �صاحبها فاأيهم ر�صا األقى حجره فرمبا اتفق 
يف ال�صلعة الرهط فال يجدون بدًا من اأن ي�صرتك�ا وهم كاره�ن ورمبا اتفق�ا جميعًا اإذا كان�ا عددًا 
على اأمر بينهم ف�ك�ص�ا �صاحب ال�صلعة اإذا تطابق�ا عليه"(5). اعترب الإ�صالم هذا البيع فا�صدًا خمالفًا 
لل�صرع ل�ج�د الغرر يف ال�صعر والكمية حيث نهى الر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اأبي هريرة – ر�صي اهلل عنه 

ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع احل�صاة وعن بيع الغرر"(6). اهلل  ر�ص�ل  " نهى   : – قال 
بيع �ل�سر�ر : انفرد ابن حبيب يف ذكر هذا الن�ع من البي�ع، وكان يجري التعامل به يف �ص�ق عكاظ  
وقد ف�صر املطرزي هذا البيع باأن يق�ل الرجل لآخر: " اخرج يدي ويدك فاإن اأخرجت خامتي قبلك فه� 
بيع بكذا، واأن خرجت خامتك قبلي فبكذا، فاإن اأخرجا معًا اأو مل يخرجا جميعًا عاد يف الإخراج"(7).

بيع حبل �حلبلة : ه� اأن يبتاع الرجل " اجلزور اإىل اأن تنتج الناقة التي يف بطنها" وقيل : ه� بيع 
ولد الناقة احلامل يف احلال باأن يق�ل اإذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي يف بطنها فقد بعتك ولدها 

(1)  رواه ابن ماجه يف �صننه برقم (216).
(2)  املحلى لبن حزم (3٤٠/٨) ، تي�صري ال��ص�ل اإىل جامع الأ�ص�ل يف حديث الر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص لبن الدبيع (66/1).

(3)  اأخرجه البخاري برقم (2٠13).
(٤)  بل�غ الأرب يف معرفة اأح�ال العرب لالأل��صي (1/26٤).

(5)  املحرب لبن حبيب (�س26٤) ، الأزمنة والأمكنة للمرزوقي (162/2).
(6)  اأخرجه اأب� داود برقم (2936) وابن ماجه برقم (21٨5).

(7)  املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي (2٤9/1).
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وقد نهى عنه ال�صرع ل�ج�د الغرر حيث ال�صيء املباع مل يخلق بعد(1) فقد روى البخاري عن عبد اهلل 
بن عمر – ر�صي اهلل عنهما – اأن ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : " اأن ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن حبل احلبلة"(2).
بيع �لنج�ض : النج�س اأ�صل�ب من الأ�صاليب التي كان اأكرث باعة البز ي�صتخدم�نه قبل الإ�صالم وه� 
اأن يزيد رجٌل يف ثمن ال�صلعة ولي�س له يف نيته ال�صراء ليغرت بها غريه في�صرتي على �ص�مه(3). وقد 

نهى الإ�صالم عن هذا البيع حيث قال : " ول تناج�ص�ا" (٤).
بيع �لعربان : ه� اأن ي�صرتي �صخ�س �صلعة من �صخ�س اآخر فيق�ل له: اأعطيك دينارًا اأو درهمًا اأو 
اأي مبلغ اآخر، على اأين اإن اأخذت ال�صلعة فاإن ما اأعطيتك فه� من ثمن ال�صلعة، واإن تركت ابتياع 
عليه  ويطلق  عليه  متعارفًا  مازال  البيع  من  الن�ع  وهذا  �صيء(5).  بغري  لك  اأعطيتك  فما  ال�صلعة 
العرب�ن، اإل اأن املنهي عنه يف هذا البيع ه� عدم رد املبلغ اإىل ال�صخ�س اإذا ما ا�صتطاع �صراءها. 
فقد روى اأب� داود عن عبد اهلل بن م�صلم عن مالك عن عمرو بن �صعيب عن اأبيه عن جده ، اأنه 

قال : " نهى ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع العربان "(6).
بيع �ملز�بنة و�ملحاقلة : املزابنة هي" بيع الثمر بالتمر كياًل وبيع الزبيب بالكرم كياًل "(7). اأو هي 
" ا�صرتاء الثمر بالتمر يف روؤو�س النخل "(٨). فعن اأبي �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه اأن ر�ص�ل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع املزابنة واملحاقلة (9). كما نهى ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عن الغ�س يف املراطلة(1٠)، واملراطلة 

هي مبادلة الذهب بالذهب اأحدهما بالآخر وزنًا ي�زن(11).

(1)  اأ�ص�اق العرب يف اجلاهلية والإ�صالم لالأفغاين (�س52) .
(2)  اأخرجه البخاري ( 91/3) وم�صلم (3/5) .

تيمية  لبن  الإ�صالم  احل�صبة يف   ، لل�صريازي (�س161)  احل�صبة  الرتبة يف طلب  نهاية  لل�صيباين (�س13٠)  الآثار  كتاب    (3)
(�س1٨).

(٤)  رواه م�صلم برقم (256٤) و�صنن اأبي داود (366/3).

(5)  �صنن اأبي داود (3٨٤/3) و�صنن ابن ماجة (739/2).
(6)  اأخرجه اأب� داود (3٨٤/3) و�صنن ابن ماجة ( 2/73٨).

(7)  رواه البخاري (9٨/3) ، �صنن اأبي داود ( 3٤2/3).
(٨)  البخاري �صحيح ( 99/3). كتاب العني للفراهيدي (7/37٤).

(9)  رواه م�صلم يف كتاب البي�ع برقم (1536) و(2٨6٤) وامل�طاأ (625/2) �صنن اأبي داود (356/3)، �صنن ابن ماجة ( 762/2).
(1٠)  املنتقى �صرح م�طاأ مالك للباجي ( ٤/279).

(11)  امل�صدر ال�صابق ( 276).
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اإحدى واجهات القرب يف مدائن �صالح
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العال واآثار من الكتابات والنقو�ش 
ت��ع��ت��رب ال��ن��ق������س وال��ك��ت��اب��ات 
الأث����ري����ة م���ن اأه����م م�����ص��ادر 
حياة  ع��ن  للمعرفة  ال��ت��اري��خ 
عفا  التي  وثقافتهم  ال�صع�ب 
تلك   لأن  وذل��ك  الزمن  عليهم 
معا�صرة  وال��ر���ص���م  النق��س 
ال��تاري����������خ�����ي������ة  لالأحداث 
قابلة  غري  اأنها  كما  القدمية، 
لذلك  والت�صحيف،  للتحريف 
ت��اري��خ��ي��ًا  ���ص��ج��اًل  تعترب  ف��ه��ي 
احل�صارات  تلك  ملعرفة  حيًا 
تكت�ص�����ب  هنا  ومن  القدمية، 
القدمية  والنق��س  الكتابات 
اأهمية كبرية م��ن حي����ث اأن��ه���ا 
مهما  مفيدة  تاريخية  ث���روة 

كان م��ص�عها. 
ومما ل�صك فيه اأن الر�صالة املنق��صة يف ال�صخر مل تكتب هكذا عبثًا، بل اأراد كاتبها ترك ر�صالة 
لأجيال قادمة، وكاأنه رغب اإيداعها ذاكرة لتنمحي باختالف اجلديدين، فيبلى الزمان ولتبلى 
اأن الق�صة  األي�س يف النق�س على ال�صخر حماولة لفاٍن تخليد ذكره؟ يغلب على الظن  الر�صالة. 
امل�صجلة على ال�صخر، اأو حادثة تغلب ال�صياد على �صبع مفرت�س، ولرمبا الكتفاء بت�صجيل ا�صم اأو 
ر�صم اأو عالمة تدل على وج�د يف ذلك املكان يف تلك اللحظة، يدل على رغبة الفاين يف بقاء ذكره 
خالدًا، ذاكرة ال�صجل ال�صخري اأثبتت قدرتها على مقارعة الأيام والليايل، وعلى ال�صم�د يف وجه 

اإحدى واجهات الأ�صرحة ويالحظ مدى مهارة الدقة يف النحت
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الع�اتي والق�ا�صم، فرتكت لنا اأثرًا نعرف به اأ�صحابه واإن مل نلتِق بهم(1).
 

(1)  مدائن �صالح تاأليف: حممد بابللي (�س192).

اإحدى واجهات املقربة يف العال وقد نحت ب�صكل جميل جدًا
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وكما ذكر باأن مدينة العال تزدحم مبجم�عة من النق��س والكتابات حيث ت�الت عليها ح�صارات 
عرث  وقد  والنق��س  والكتابات  الر�ص�م  �صكل  يف  تاريخها  ب�صمات  �صجلت  ح�صارة  وكل  خمتلفة 
اجلن�بية  العربية  والنق��س  واللحيانية  الديدانية  منها:  العال،  منطقة  يف  النق��صات  من   اأن���اع 
(ال�صبئية واملعينية) وخط�ط الثم�دية، وهذه النق��س تناولت م��ص�عات خمتلفة، فبع�صها ن�ص��س 
الكتابة  وهيمنت  امل��ص�عات،  من  وغريها  تذكارية  وبع�صها  تاأ�صي�صية،  ن�ص��س  وبع�صها  دينية، 
اأن�اع النق��س يف منطقة العال، وب�صبب تعاي�س الق�مني معًا لفرتة  اللحيانية واملعينية على باقي 
ط�يلة جند اأن النق��س اللحيانية تاأثرت بالطريقة املعينية يف الكتابة واخلط. وميكن لنا اأن نق�صم 
هذه النق��س ال�صخرية اإىل ق�صمني من حيث الهدف منها، فبع�صها مت نق�صه لأغرا�س �صخ�صية 
الأول  الق�صم  على  فغلب  �صيا�صي،  اأو  �صعائري  اأو  ر�صمي  غر�س  لت�ثيق  نق�صه  مت  وبع�صها  بحتة، 
الب�صاطة والر�صم واحلفر وا�صتخدم ال�صخ�ر للكتابة، واقت�صر الق�صم الثاين على ل�حات ر�صمية 
مت جتهيزها للغر�س الر�صمي الذي من اأجله اأجنزت. وهذه النق��صات قدمت لنا معل�مات غاية 
الأهمية عن الأو�صاع الدينية وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية التي كانت �صائدة يف املنطق���ة 
يف تلك الفرتة، وقد مت ت�صجيل 1٠٨ م�اقع للكتابات القدمية يف حمافظة العال وما ح�لها، وبهذا تعّد 
حمافظة العال من اأغنى املحافظات من حيث وفرة الكتابات والنق��س العربية القدمية يف هذه امل�اقع،

 

ل�حة تذكارية من ال�صخر الرملي مكت�ب عليها ن�س لتيني كامل ُوِجدت يف مدائن �صالح
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حيث عرث يف العال على ط�ل الطرق التجارية القادمة 
م��ن ج��ن���ب اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ع��رب امل��ن��ط��ق��ة على 
الذي  امل�صند  بخط  املكت�بة  النق��س  من  جمم�عات 
حتى  امليالد  قبل  التا�صع  القرن  منذ  ا�صتخدامه  �صاع 
اجلزيرة  جن�ب  مناطق  يف  امليالدي  ال�صاد�س  القرن 
العربية، وبع�س هذه النق��س دّون على �صخ�ر منف�صلة 
التي  الأحجار  منها  عليها،  للكتابة  جيد  ب�صكل  هذبت 
القدمية (حي  البلدة  بي�ت  بناء  ا�صتخدامها يف  اأعيد 

الديرة). 
وكذلك النق��س التي عرث عليها يف م�قع اأم درج، اأما 
اأكرث النق��س املنق�رة على ال�اجهات ال�صخرية فترتكز 
بعدد من امل�اقع من اأهمها: دنن ، وادي املعتدل، وادي 
�صدر، مدائن �صالح، املزحم، ال�صقيمة، جب� اخل�يرة، 

�صخت، ط�ر البا�صا.
 

 يف ال�ص�رة اأعاله اأ�صدان حمف�ران ف��ق 
القب�ر من اأجل حمايتها فيما يعتقد

كتابات حليانية بارزة يف اإحدى ال�صخ�ر يف العال
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وا�صتهرت منها الكتابات الثم�دية واللحيانية وقد ط�رت مملكة حليان ه�يتها احل�صاريه اخلا�صة، 
املتميز فمنذ  اللحياين  الداداين-  والقلم  الكتابة  �صماتها  اأهم  وحافظت على خ�ص��صيتها. ومن 
منت�صف الألف الأول قبل امليالد اإىل القرون الوىل امليالدية كتب اأهل هذه الديار بقلمهم اخلا�س 
غيبة  ذا  املعب�د  يتعبدون  كان�ا  واأنهم   معتقداتهم  على  يدّل  مما  التاريخية،  وثائقهم  من  املئات 
ويتقدم�ن القرابني لهذه الآلهة، كما جاء اأ�صماء اأخرى يف النق��س املعينية لآلهتهم، وي�صري اأحد 
"ود" يف ديدان (العال)، كما �صلطت النق��س اللحيانية ال�ص�ء على دور  النق��س اإىل بناء معبد 
الكهنة، فمدينة العال غنٌي بالنق��س والكتابات والر�ص�م حيث حتت�ي علي م�اقع اأثرية تظهر فيها 
الر�ص�م ال�صخريه للحي�انات الربية املدونة على ال�صخ�ر يف اجلبال فجبل عكمة مثاًل ي�صم عددًا 
كبريًا جدًا من النق��س والر�ص�م ال�صخرية حل�صارات متعددة و  كذا احلجر اأو ما يعرف مبدائن 
باأ�صكال  اجلبال  واجهات  ونحت�ا  كثريًا  جباًل  اأهلها  حفر  ال�صالم  عليه  �صالح  للنبي  ن�صبة  �صالح 

جميلة تدل على و�ص�لهم علميًا وتقنيًا ما مكنهم من تط�يع اجلبال بهذا ال�صكل الفني املبهر.

 يف ال�ص�رة اأعاله اأ�صدان حمف�ران ف��ق 
القب�ر من اأجل حمايتها فيما يعتقد

نق����س وكت�����������ابات ُوج����������دت يف الع��������������ال
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ودونت النق��س يف العال باإحدى الطرق التالية:
طريقة �لنحت �لبارز : وتتم هذه الطريقة بنحت ال�صخر من ح�ل احلرف واإبرازه، وعادة ما 
بني  للف�صل  اأفقية  ت��صع خط�ط  النق��س  بع�س  ويف  مت�ازية،  اأ�صطر  من�صقة يف  احلروف  تك�ن 
الكتابة حيث عرث  الن�ع من  العال بهذا  وتتميز حمافظة  اإطارات،  الأ�صطر، وبع�صها كتب داخل 
على جمم�عة كبرية من النق��س اللحيانية مكت�بة بهذه الطريقة، اإما على واجهات ال�صخ�ر كما 
يف م�قع عكمة، اأو على األ�اح حجرية مف�ص�لة اأعدت لهذا الغر�س كما يف م�قع اأم درج واخلريبة، 
وكذلك النق��س املكت�بة على احلجارة التي اأعيد ا�صتخدامها يف بناء بي�ت البلدة القدمية، وغالبًا 

ت�صتخدم هذه الطريقة يف كتابة على ال�صخ�ر الرملية.

نق��س نبطية من املحاريب على جبل اإثلب يف مدائن �صالح
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نق��س على حجر ا�صتخدم يف بناء منزل يف مدينة العال القدمية

نق��س حليانية على جبل عكمة يف �صمال العال
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طريقة �لنحت �لغائر : وتتم هذه الطريقة بحّز احلروف على ال�صخر باأداة حادة، وتك�ن الأحرف 
فيها غائرة، وت�صتخدم هذه الطريقة يف الكتابة على ال�صخ�ر البازلتية.

نق��س نبطية على واجهة اأحد الأ�صرحة يف مدائن �صالح
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طريقة �لنقر : وتتم هذه الطريقة بنقر احلروف على ال�صخ�ر؛ وتك�ن احلروف فيها �صميكة وغري 
منتظمة، وغالبًا ما ت�صتخدم هذه الطريقة يف الكتابة على ال�صخ�ر اله�صة مثل احلجر الرملي(1). 

 

(1)  اآثار منطقة املدينة املن�رة (�س ٨7).

�صخرة بجبل عكمة نق�صت عليها كتابات حليانية
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نق��س ك�فية يف طرف جبل اأم درج يف �صمال العال

نق��س حليانية بالقرب من القب�ر املنح�تة يف ال�صخر يف اخلريبة بالقرب من العال
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ر�ص�م �صخرية لأ�صكال ب�صرية يحتمل وج�د ر�صم لإمراأة من بينها ثم اأ�صيف عليها نق��س الغزلن ثم النق��س الثم�دية 
التي ل تكاد ترى يف اأ�صفل ال�ص�رة ثم النق��س باخلط الك�يف وقد وجدت هذه النق��س يف طرف جبل بالعال
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نق��س ور�ص�مات �صخرية لأوان واأ�صكال ب�صرية وحي�انات وجدت على طرف جبل يف وادي دنن بالعال
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خليط من نق��س نبطية ور�ص�م حلي�انات مفرت�صة م�ج�دة يف منطقة اخلرميات

نق����س حلي��انية ع�ل�����ى جب��ل عكمة يف �صم���������ال الع��������ال
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نق�������س �صخ����رية حلي�انات داخل جبل اإثلب

 �صخ�ر من اخلريبة اأعيد ا�صتخدامها يف مباين البلدة القدمية واأ�صيف عليه كتابة عربية م�ؤرخة يف �صنة 1٠٠9ه� 
 وكما نحت عليها كتابة بخط امل�صند ويالحظ اأن بي�ت الأهايل قد بنيت من �صخ�ر اأثرية قبل خم�صني عامًا 

تقريبًا لعدم وج�د من يحافظ على تلك الكن�ز اآنذاك
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مدائن �صالح ( احلجر ) قبل اأكرث من مائة عام 1325ه� / 19٠7م
و�صافينياك يف اأعلى ال�صلم يقي�س الك�رني�س

احلجر  يف  النبطية  النق��س  تناولت  التي  الدرا�صات  اأهم  من  و�صافينياك  ج��صني  درا�صة  وتعّد 
مييز  ما  اأهم  ومن  بعدها.  جرت  التي  الدرا�صات  لكل  الأ�صا�صي  املرجع  وهي  �صالح)  (مدائن 
اأن بع�صها م�ؤرخ ب�صن�ات حكم مل�ك الأنباط، فقد اأمدتنا هذه النق��س  جمم�عة نق��س املقابر 

مبعل�مات عن املل�ك والفرتة الزمنية لكل ملك(1).

(1)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) ( �س 93 ).
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املبحث الثاين: احلجر )مدائن �صالح(
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تبهرك اجلبال املنح�تة والرباعة يف النحت التي تخطف الألباب حيث اأن جبال احلجر قد حّ�لت 
اإىل واجهات رائعة ولعّل  ( فارهني ) التي وردت يف القراآن الكرمي بعدة معاٍن هي التعبري املنا�صب 

ل��صف تلك املنح�تات والتي تعني يف بع�س معانيها ( حاذقني ) (1) قال تعاىل چ ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ چ (2) وتاأخذك الده�صة والإنبهار واأنت بداخل (ال�ص�الني) ال�ا�صعة املنح�تة من 
ال�صخر يف ج�ف اجلبل، وبع�س اجلبال حّ�لت بكاملها اإىل دي�ان واحد وا�صع جدًا مثل املنح�تات 
يف جبل اإثلب واملتمثلة يف الدي�ان، واملحاريب املنح�تة يف اجلبال ويف اأماكن متفرقة على ال�اجهات 
ال�صخرية،  اإ�صافًة اإىل ع�صرات املقابر وباأحجام خمتلفة على ج�انب اجلبال وداخلها، وتنق�صم 

منازل احلجر اإىل ق�صمني: 

- ع�صرات البي�ت املنح�تة يف ال�صخر وباأحجام خمتلفة، اإ�صافًة اإىل القب�ر.
- الق�ص�ر وهي عبارة عن حارات متعددة كانت تغطيها طبقات من الرمال وك�صفت حاليًا متامًا، 

(1)  تف�صري ابن كثري (295/3).
(2)  �ص�رة ال�صعراء الآية (1٤9).

امل�ؤلف بني جبلني من جبال احلجر



106

ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ  چ  القراآن الكرمي قال تعاىل:  كما ذكرها 
ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ چ (1) . 

ولمي����ك����ن و���ص��ف 
ب����ي�����ت وق�������ص����ر 
اأب��دًا مثلما  احلجر 
مي���ث���ل���ه���ا ال�����اق����ع 
واأعتقد  امل��ي��داين، 
م����ن راآه���������ا ول������ 
للحظ��ة ( تفّر منه 
املنا�صبة  الكلمات 

لل��صف). 

(1)  �ص�رة الأعراف الآية (7٤).

غرفة منح�تة بال�صخر داخل جبل اإثلب

حماريب م�ج�دة داخل جبل اإثلب يحت�ي بع�صها على اأح�ا�س �صعائرية
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جمم�عة من املقابر املنح�تة يف جبل خريبة
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وهناك منح�تات اأخرى يف العال ذاتها حيث ت�جد مدينة كاملة حتت خزان حجري يعترب معجزة 
بها، حيث ميثل �صخرة  للناقة  ت�صمية (�صعبية) ل عالقة  الناقة وهي  العامة حملب  يطلق عليه 
عن  بعيدة  وهي  عليها  وقفت  اإذا  تبهرك  اأمتار   ٤ بحدود  وقطرها  اأمتار   5 يقارب  بعمق  واحدة 
احلجر مبا يقارب خم�صة ع�صر كياًل وحتتاج اإىل درا�صة: اأه� فن النحت ل�صخرة �صخمة حت�ل 
اإىل خزان اأم اأن هناك �صناعة وجدت يف ع�صر من الع�ص�ر خلزانات م�صابهة، وقد ظهرت اأخريًا 
وال�ص�ؤال  ال�صخمة و�ص�ارعها املنظمة.  باأبنيتها ذات ال�صخ�ر  مدينة كاملة حتت تلك ال�صخرة 

متى كانت هذه املدينة عامرة ومتى اندثرت وغطيت بالرمال؟. 

 امل�ؤلف ينظر يف قاع احل��س ( اخلزان ) بعد اكت�صاف املدينة التي حتته 
وكانت العامة ت�صميه حملب الناقة ول عالقة للناقة بذلك احل��س
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وقف الباحث �صابًا (139٠ه�) على تلك ال�صخرة ومل 
يكن ح�لها اأي دليل على وج�د مدينة حتتها كما اأن ُبعد 
احلجر عن العال اآنذاك وّلد لديه �ص�ؤاًل يف ذلك ال�قت 
ما الذي ياأتي بالناقة من ع�صرين كياًل لتحلب هنا ثم 
تذهب اإىل احلجر وات�صح اأخريًا اأنه مل يكن حملبًا واإمنا 
خ�����زان للماء لت�زيع املاء للمدينة التي حتته، اأما اآبار 
املاء فهي منت�صرة يف احلجر(1) وما زالت، قال تعاىل: 

چ ى  ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ چ (2).

(1)  هند�صة املياه والري عند الأنباط العرب تاأليف: زيدون املحي�صن (�س135).
(2)  �ص�رة ال�صعراء الآية (155).

�صل�صلة من املنح�تات يف جبال العال

مدخل اأحد الأ�صرحة يف منطقة اخلرميات
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واجهة ال�صريح املتهرئة ب�صبب الع�امل اجل�ية
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جبل �صغري اأعاله وقد ح�ّل اجلبل كاماًل اإىل جمل�س وامل�ؤلف داخل املجل�س يف ال�ص�رة الثانية
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م�قع احلجر:

العال  ال�صمال من  اإل�ى  وتقع  ال�صالم  ثم�د ق�م �صالح عليه  باأن احلجر هي مقر   كما ه� معل�م 
(وادي القرى)، وحتتل م�قعًا ا�صرتاتيجيا على الطرق التجارة قدميًا (طريق البخ�ر) الذي يربط 
اإل�ى فرعني :  جن�ب اجلزيرة ببالد الرافدين وبالد ال�صام وم�صر، ومن احلجر يتفرع الطريق 
ودومة  تيماء  عرب  الرافدين  بالد  اإل�ى  والآخر  بتب�ك،  مرورًا  البرتاء  اإل�ى  �صماًل  يتجه  اأحدهما 
اجلندل، وعرفت بهذا ال�صم لأنها منطقة منخف�صة وف�صيحة حتيطها جبال من احلجر الرملي 
املت�صابكة  �صل�صلة من اجلبال  و�صط  نف�صه  ليجد  املنطقة  اإىل  الداخل  اإن  (1)، حتى  الك�ارتز)   )

واملنف�صلة واملنحدرات ال�صخرية(2).

الآثار يف احلجر :

ال�صخرية  املقابر  وهي  الإط��الق  على  القدمي  العامل  اآث��ار  اأه��م  من  جمم�عة  احلجر  يف  ت�جد 
الفريدة التي يع�د اأغلبها اإىل القرنني الأول قبل امليالد والأول امليالدي، وهي مناذج رائعة للعمارة 
ال�صخرية والفن�ن الزخرفية يف اآٍن واحد(3). واإىل جانب هذه املقابر ت�جد يف املنطقة بقايا معابد 
ت�جد  كما  الأخ��رى،  الأثرية  املخلفات  من  متن�عة  كميات  امل�قع  يف  وتنت�صر  مقد�صة(٤).  وك�ات 
باملنخف�س  املحيطة  والتالل  اجلبال  يف  املنح�تة  املقابر  من  كبرية  جمم�عة  احلجر  منطقة  يف 
الأو�صط للم�قع، وت�صاهي يف جمم�عها مقابر البرتاء النبطية يف الأردن، وتت�صابه معها يف كثري 
من الأطر العامة لأ�صاليب التنفيذ وت�صميمات ال�اجهات وا�صتخدام بع�س العنا�صر الزخرفية، 
ومن جانب اآخر تختلف عنها من ناحية اأن مقابر احلجر لحتت�ي غرف الدفن فيها على منح�تات 
ويبلغ  زمنية  فرتة  من  اأكرث  اإىل  تنتمي  اأنها  املتعددة  احلجر  مقابر  طرز  من  ويبدو  زخرفية(5). 

(1)  الرتاث العمراين يف اململكة العربية ال�صع�دية ( �س12٨، 129).
(2)  الزخارف املعمارية النبطية ، تاأليف: فهد بن �صليمان بن حمد ال�صليم ( �س75).

 Healey، J. " The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada'in Salih"، Journal of Semitic  (3)
.Studies Supplement No. 1.25، Oxford، 1993

(٤)  اآثار منطقة املدينة املن�رة (2٠٤).
(5)  اأ�صاليب نحت ال�صخ�ر يف مدائن �صالح، امل�صكالت والأ�صاليب، النتائج الأولية، تاأليف: ج.ك. بي�صاك (�س2٠٤).
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اإجمايل عدد املقابر ال�صخرية يف احلجر ( مدائن �صالح) نح� 131 مقربة(1)، امل�ؤرخ منها على 
وجه التحديد 33 مقربة(2). وتت�زع اأغلب هذه املقابر واآثار احلجر بعامة يف م�اقع ت�صمى باأ�صماء 
حملية على النح� الآتي: ق�صر البنت، وق�صر ال�صانع، واخلرميات، وال�صليمية، وجبل املحجر، 
وق�صر العج�ز، وق�صر الفريد، واملدقة، والهاجري، ومربط احل�صان وغريها، وبع�س هذه امل�اقع 
ليحت�ي �ص�ى مقربة واحدة كق�صر العج�ز اأو ق�صر الفريد بينما حتت�ي م�اقع اأخرى على اأعداد 

كبرية منها: م�قع اخلرميات الذي ت�جد به ثالث وخم�ص�ن من مقابر احلجرية ال�صخرية(3).
ويبداأ العمل يف نحت املقربة يف منطقة احلجر باختيار املكان املنا�صب من ناحية ج�دة ال�صخر 
غري  املقابر  تلك  اأن  كما  والت�صدعات،  ال�صق�ق  من  اخلالية  املختارة  ال�صخرية  الكتلة  و�صالمة 
املكتملة يف امل�قع والتي مل ينفذ النحات �ص�ى اأجزائها العل�ية يف قمة ال�صخرة ت�صري اإىل اأن نحت 
اإىل الأ�صفل، ولي�س العك�س، ويف ذلك دللة وا�صحة على التقدم الكبري  املقربة يبداأ من الأعلى 

للهند�صة املعمارية لدى اأهل احلجر من الأنباط.
وينق�صم ت�صميم اأمكنة الدفن يف مقابر احلجر اإىل اأ�صل�بني: الأ�صل�ب القدمي وه� قطع خندق اأو 
حفرة م�صتطيلة يف الأر�صية، والأ�صل�ب الأخر ه� نحت فراغات يف جانب اجلدار، وتعرف هذه 
التج�يفات التي تنحت على �صكل مت�ازي م�صتطيالت مفت�ح من اأحد اجل�انب با�صم املقابر ذات 

العي�ن(٤).
اإن اأبرز ما يف املقابر ال�صخرية النبطية يف كل من البرتاء واحلجر واجهاتها الفريدة واملتميزة 
الزخريف يف  والرثاء  ناحية،  من  املعماري  التنا�صق  بني  املزج  لعبقرية  معظمها مناذج  يعد  التي 
تزين  التي  الزخرفية  واملك�نات  العنا�صر  وتتعدد  اأخ��رى.  ناحية  من  والعنا�صر  الأط��ر  خمتلف 
واجهات املقابر ال�صخرية يف احلجر، فقد ت�صم بينها رم�زًا عربية حملية �صرفة مثل املزهرية 
رمزًا للمعب�دة ( الالت ) اأو اأحد رم�ز املعب�د ( ذو ال�صرى) (5). وقد تن�عت بع�س اأ�صكال الن�ص�ر 

(1)  اآثار العامل العربي يف الع�صرين : الي�ناين والروماين تاأليف: عزت زكي حامد قادو�س (3٠5/1، 3٠6 ).
(2)  مالحظات ح�ل نق��س مدائن �صالح تاأليف: ج�ن هيلي (�س63).

(3)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) تاأليف: اأ.د. عبد الرحمن الطيب الأن�صاري و د. ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س92) .
(٤)  اآثار الإ�صكندرية يف الع�صر البطلمي تاأليف: هرني ريا�س (�س1٤5).

(5)  م�اقع اأثرية و�ص�ر من ح�صارة العرب يف اململكة العربية ال�صع�دية تاأليف: عبد الرحمن الطيب الأن�صاري (�س٤2).
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املنح�تة على واجهات مقابر احلجر حيث �ص�ر بع�صها باأجنحة مب�ص�طة وبع�صها الآخر باأجنحة 
ي�نانية  رم�ز  مقابر احلجر  ل�اجهات  الزخرفية  العنا�صر  كما وجدت �صمن  اأعلى،  اإىل  مق��صة 
�صرفة مثل راأ�س املراأة التي �صكل �صعرها على هيئة الثعابني، كما نحتت يف ال�اجهة اأ�صكال الأ�ص�د 

والتي كانت رمزًا ب�صخ�صية الزعيم(1).

احلجر وذكره يف القراآن الكرمي :

اإليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت  اأن ي��صل  اأي: منعته من  اللغة ما حجرَت عليه  احِلجر يف 
عليه، واحِلجر العقل واللب(2)، واحلجر: ا�صم ديار ثم�د ب�ادي القرى بني املدينة وال�صام؛ قال 
الإ�صطخري: احلجر قرية �صغرية قليلة ال�صكان، وه� من وادي القرى على ي�م بني جبال. قال 

جميل:(3):
�أقول لد�عي �حلب و�حلجر بيننا        وو�دي �لقرى: لّبيك! ملا دعانيــــــا

فـمــــا �أحَدث �لناأُي �ملفّرق بيـــننــــــا        �ُسلو�ً، وال طــــــوُل �جتماع تقالــيـــــا
ويطلق كلمة احلجر على هذا املكان منذ اأقدم الع�ص�ر، حيث جاء ذكرها يف القراآن الكرمي، ،وهي 
تتميز ب�ج�د املياه وخ�ص�بة الأر�س وب�صبب ذلك عرفت احلجر ال�صتقرار املكاين منذ اأقدم الع�ص�ر 
فكانت منطقة ماأه�لة بال�صكان قبل امليالد حيث �صكنها الثم�دي�ن، وي�صمى اأي�صًا مدائن �صالح ن�صبة 
اإىل �صالح عليه ال�صالم الذي جاء اإليهم نبيًا وحتتل م�قعًا ا�صرتاتيجيا على الطريق التجاري الذي 
يربط جن�ب اجلزيرة ببالد الرافدين وبالد ال�صام وم�صر، ومنها يتفرع الطريق اإل�ى فرعني : اأحدهما 
يتجه �صماًل اإل�ى البرتاء مرورًا بتب�ك، والآخر اإل�ى بالد الرافدين عرب تيماء ودومة اجلندل وبهذا تعّد 
منطقة احلجر مبثابة مفي�س للطرق التجارية يف �صمال اجلزيرة العربية حيث متّر بها جميع الق�افل 
التجارية القادمة من اجلن�ب اأو من ال�ص���رق ومتجهة اإىل ال�صمال وبالعك�س، واأعطاهم اهلل �صبحانه 
النعمة  هذه  كفروا  ولكن  مطمئنني  اآمنني  ويعي�ص�ن  كاماًل  اجلبال  ينحت�ن  حيث  عجيبة  ق�ة  وتعاىل 
وذلك بال�صرك باهلل العظيم وتكذيب نبيهم �صالح عليه ال�صالم فاأهلكهم اهلل تعاىل بال�صيحة،

(1)  الزخارف املعمارية النبطية تاأليف: فهد بن �صليمان بن حمد (�س9٨، 99).
(2)  خمتار ال�صحاح للرازي (�س123).
(3)  معجم البلدان للحم�ي ( 255/2).
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 واجلبال امل�ج�دة حتى الآن �صاهٌد على ذلك فاإن جميع اجلبال قد نحتت واجهاتها وحفرت بع�س 
اأجزائها داخليًا ومن اأمثلتها املنح�تات يف جبل اإثلب واملتمثلة يف الدي�ان، واملحاريب املنح�تة يف 
اجلبال، ويف اأماكن متفرقة على ال�اجهات ال�صخرية، بالإ�صافة اإل�ى الآبار املنح�تة يف ال�صخر، 
واملنطقة ال�صكنية التي تقع يف ال�صهل املنب�صط يف و�صط امل�قع، كلها جتمعها مدينة احلجر. وجاء 
ذكر اأهل احلجر يف القراآن الكرمي عدة م�ا�صيع، بنّي اهلل �صبحانه وتعاىل كيفية نحتهم اجلبال 

وعي�صهم مطمئنني ولكن كفروا بنعمة ربهم فعذبهم اهلل واأهلكهم بال�صيحة قال تعاىل  : چ ڎ  
ڈ          ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ(1)   
وثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من طريق البخاري وغريه عن ابن عمر " اأن ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا نزل احِلجر يف 

(1)  �ص�رة احلجر الآية (٨٠) .

امل�ؤلف يف داخل اإحدى الأ�صرحة يف العال
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ا وا�صتقينا، فاأمرهم  غزوة تب�ك اأمرهم األ ي�صرب�ا من بئرها، ولي�صتُق�ا منها، فقال�ا: قد عَجنَّ
اأن يطرح�ا ذلك العجني وُيهريق�ا املاء "(1).  وعنه فيه اأي�صًا: " اأّن النا�س نزل�ا مع ر�ص�ل اهلل 
يهريق�ا  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ص�ل اهلل  فاأمرهم  به،  واعتجن�ا  بئرها،  وا�صتق�ا من  ثم�د احلجر،  اأر�س  ملسو هيلع هللا ىلص 
اأن ي�صَتُق�ا من البئر التي كانت ترُدها  ما ا�صتق�ا من بئرها، واأن يعلُف�ا الإبل العجني، واأمرهم 

الناقة"(2).

روى مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لأ�صحاب احلجر: " لتدخل�ا على ه�ؤلء 
املعذبني، اإل اأن تك�ن�ا باكني، فاإن مل تك�ن�ا باكني فال تدخل�ا عليهم حذرا اأن ي�صيبكم ما اأ�صابهم"(3).

(1)  اأخرجه البخاري: كتاب اأحاديث الأنبياء، باب ق�ل اهلل تعاىل ( واإىل ثم�د اأخاهم �صاحلًا ) احلديث رقم (312٨)، وم�صلم 
: كتاب الزهد والرقائق ، احلديث رقم ( 5292 ، 5293 ) .

(2)  اأخرجه البخاري : كتاب ال�صالة، باب ال�صالة يف م�ا�صع اخل�صف والعذاب، احلديث رقم (٤15)، وم�صلم: كتاب الزهد 
والرقائق ، احلديث رقم (5292 – 5293).
(3)  رواه اأحمد برقم (٤333 ، ٤97٤، 5٠9٠ ).

قب�ر متعددة منح�تة يف ال�صخر ويبدو التاج النبطي املميز على الأركان
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واجهة ال�صريح املتهرئة ب�صبب الع�امل اجل�ية
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واجهة ال�صريح املك�ص�رة ب�صبب الع�امل اجل�ية
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واجهة ال�صريح املتهرئة ب�صبب الع�امل اجل�ية
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واجهة �صريح يعل� مدخله �صف زينة مته��رئ
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واجهة �صريح يف العال
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امل�ؤلف ويبدو خلفه جبل حماط بت�صكيالت رائعة على ال�صخ�ر
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يق�ل ابن كثري ( رحمه 
تف�صريه:  يف   (1)  ( اهلل 
اأ���ص��ح��اب احل��ج��ر هم 
ث���م����د ال���ذي���ن ك��ذب���ا 
عليه  ن��ب��ي��ه��م  ���ص��احل��ًا 
ال�������ص���الم وم�����ن ك���ذب 
كذب  فقد  اهلل  بر�ص�ل 
بجميع املر�صلني ول�ه��ذا 
تكذيب  عليهم  اأطل��ق 
تعاىل  وذك��ر  املر�صلني، 
اأن��ه اأت��اه��م م��ن الآي��ات 
�صدق  ع�لى  يدلهم  م��ا 
�صالح  ب��ه  ج��اءه��م  م��ا 
اأخرجها  التي  كالناقة 
�صالح  بدعاء  لهم  اهلل 
م����ن ����ص���خ���رة ���ص��م��اء 
وك�����ان�����ت ت���������ص����رح يف 
بالدهم لها �صرب ولهم 
فلما  معل�م،  ي�م  �صرب 
عت�ا وعقروها قال لهم 

ڇ   ڇ  چ  زب 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ 

(1)  تف�صري ابن كثري (2/٤٨٠).

امل�ؤلف اأمام اإحدى واجهات مقابر يف اإحدى جبال احلجر
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وق��ال  ڌڎرب(1) 
ۋ  ٴۇ  زب  ت������ع������اىل: 
ۋ ۅ ۅ  ۉ  
(2) وذكر تعاىل  ۉ رب 

گ   گ  گ  زب  اأن��ه��م 
 . ڳ ڳ ڳ رب(3) 

اأي من غري خ�ف.
بل  اإل��ي��ه��ا  اح��ت��ي��اج  ول   
اأ�����ص����رًا وب���ط���رًا وع��ب��ث��ًا 
ك��م��ا ه���� امل�����ص��اه��د من 
ب��ي���ت��ه��م  يف  ���ص��ن��ي��ع��ه��م 
ب���ادي احلجر ال��ذي مّر 
وه�  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر���ص���ل  ب��ه 
فقنع  ت��ب���ك  اإىل  ذاه���ب 
واأ�صرع دابته وقال  راأ�صه 
لتدخل�ا   " لأ���ص��ح��اب��ه: 
اإل  املعذبني  الق�م  بي�ت 
مل  ف��اإن  باكني  تك�ن�ا  اأن 
اأن  خ�صية  فتباك�ا  تبك�ا 
اأ�صابهم،  م��ا  ي�صيبكم 

وق�له زب ڱ  ڱ  ڱ  رب اأي وقت ال�صباح من الي�م الرابع زب ں ں ڻ ڻ ڻ            ڻ رب 

(1)  �ص�رة ه�د الآية (65 ).
(2)  �ص�رة ف�صلت الآية (17).
(3)  �ص�رة احلجر الآية (٨2).

امل�ؤلف داخل جبل من جبال احلج��ر
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اأي ما كان�ا ي�صتغل�نه من زروعهم وثمارهم التي �صن�ا مبائها عن الناقة حتى عقروها لئال ت�صيق 
عليهم يف املياه، فما دفعت عنهم تلك الأم�ال ول نفعتهم ملا جاء اأمر ربك.

چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   تعاىل:  قال 
ې  ى    ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  

ی     چ(1)  قال ابن كثري 

يف تف�صري هذه الآية(2):

التف�صري  ع��ل��م��اء  ق���ال 
عاثر  بن  ثم�د  والن�صب 
بن  ���ص��ام  ب���ن  اإرم  ب���ن 
اأخ���� جدي�س  ن���ح وه��� 
قبيلة  وكذلك  عاثر  بن 
كان�ا  ه����ؤلء  ك��ل  ط�صم 
اأح�����ي�����اء م����ن ال���ع���رب 
اإبراهيم  قبل  ال��ع��ارب��ة 
ال�صالم  عليه  اخل��ل��ي��ل 
عاد  بعد  ث��م���د  وك��ان��ت 
م�صه�رة  وم�����ص��اك��ن��ه��م 
ف���ي���م���ا ب�����ني احل���ج���از 
وال�صام اإىل وادي القرى 

وما ح�له.

(1)  �ص�رة الأعراف الآية (73).

(2)  تف�صري ابن كثري (2/19٨).

 واجهة �صريح يعل�ه مدخل حمف�ر بني درجات الزينة العل�ية، 
يت�صل املدخل العل�ي بحجرة الدفن التي تهدمت
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وقد مّر ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على ديارهم وم�صاكنهم وه� ذاهب اإىل تب�ك يف �صنة ت�صع، 
قال الإمام اأحمد حدثنا عبد ال�صمد حدثنا �صخر بن ج�يرية عن نافع عن ابن 
عمر قال ملا نزل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالنا�س على تب�ك نزل بهم احلجر عند بي�ت ثم�د  

 بقايا الق�ص�ر ال�صكنية يف �صه�ل احلجر ( مدائن �صالح) قال تعاىل: زب ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ پ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ    ڤ رب

واجهة �صريح يقع يف اجلزء اجلن�بي لق�صر البنت
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فا�صتقى النا�س من الآبار التي كانت ت�صرب منها ثم�د فعجن�ا منها ون�صب�ا لها القدور فاأمرهم 
التي كانت  البئر  النبي فاأهرق�ا القدور وعلف�ا العجني الإبل ثم ارحتل بهم حتى نزل بهم على 
ت�صرب منها الناقة ونهاهم اأن يدخل�ا على الق�م الذين عذب�ا وقال: " اإين اأخ�صى اأن ي�صيبكم 
مثل ما اأ�صابهم فال تدخل�ا عليهم"(1). وقال اأحمد اأي�صًا عن عبد اهلل بن عمر قال قال ر�ص�ل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وه� باحلجر : لتدخل�ا على ه�ؤلء املعذبني اإل اأن تك�ن�ا باكني فاإن مل تك�ن�ا باكني فالتدخل�ا 

عليهم اأن ي�صيبكم مثل ما اأ�صابهم(2).

وقال الإمام اأحمد اأي�صًا عن حممد ابن اأبي كب�صة الأمناري عن اأبيه قال: ملا كان يف غزوة تب�ك 
ت�صارع النا�س اإىل اأهل احلجر يدخل�ن عليهم فبلغ ذلك ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنادى يف النا�س "ال�صالة 
جامعة" قال فاأتيت ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وه� مم�صك بعن�زة وه� يق�ل ما تدخل�ن على ق�م غ�صب اهلل 
عليهم فناداه رجٌل منهم نعجب منهم يا ر�ص�ل اهلل؟ قال: اأفال اأنبئكم باأعجب من ذلك: رجل من 

(1)  اأخرجه البخاري يف كتاب الأنبياء برقم (337٨ و 3379) وم�صلم برقم (29٨1).
(2)  اأخرجه البخاري يف كتاب الأنبياء رقم ( 33٨1 و٤٤19 ) وم�صلم (29٨٠).

املدينة املكت�صفة يف �صهل بج�ار جبل الأ�ص�د بالعال
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اأنف�صكم ينبئكم مبا كان قبلكم ومبا ه� كائن بعدكم فا�صتقيم�ا و�صددوا فاإن اهلل ليعباأ بعذابكم 
اأحمد عن جابر قال: ملا مّر ر�ص�ل اهلل  اأنف�صهم �صيئًا(1). وقال  �صيئًا و�صياأتي ق�م ليدفع�ن عن 
ملسو هيلع هللا ىلص باحلجر قال: " لت�صاأل�ا الآيات فقد �صاألها ق�م �صالح فكانت – يعني الناقة – ترد هذا الفج 
لبنها  اأمر ربهم فعقروها وكانت ت�صرب ماءهم ي�مًا وي�صرب�ن  الفج فعت�ا عن  وت�صدر من هذا 
فعقروها فاأخذتهم �صيحة اأهمد اهلل حتت اأدمي ال�صماء منهم اإل رجاًل واحدًا كان يف حرم اهلل 
فقال�ا من ه� يا ر�ص�ل اهلل قال اأب� رغال فلما خرج من احلرم اأ�صابه ما اأ�صاب ق�مه (2). وق�له 
تعاىل: زب ې ې ې ى   ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ رب  اأي: قد جاءتكم حجة من 
اهلل على �صدق ما جئتكم به وكان�ا هم الذين �صاأل�ا �صاحلًا اأن ياأتيهم باآية واقرتح�ا عليه باأن تخرج 
لهم من �صخرة �صماء عّين�ها باأنف�صهم وهي �صخرة منفردة يف ناحية احلجر يقال لها الكاتبة

(1)  الفتح الرباين ( 195/21 ).
(2)  اأخرجه احمد: باقي م�صند املكرثين، باب م�صند جابر بن عبد اهلل ، احلديث رقم ( 136٤٤).

امل�ؤلف بداخل اإحدى غرف مباين املدينة املكت�صفة حديثا
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لئن  وامل�اثيق  العه�د  �صالح  عليهم  فاأخذ  متخ�س  ع�صراء  ناقة  منها  لهم  تخرج  اأن  منه  فطلب�ا 
اأجابهم اهلل اإىل �ص�ؤالهم واأجابهم اإىل طلبتهم لي�ؤمنن به وليتبعنه فلما اأعط�ه على ذلك عه�دهم 
ثم  ال�صخرة  تلك  فتحركت  عزوجل  اهلل  ودعا  �صالته  اإىل  ال�صالم  عليه  �صالح  قام  وم�اثيقهم 
ان�صدعت عن ناقة ج�فاء وبراء يتحرك جنينها بني جنبيها كما �صاأل�ا واأقامت الناقة وف�صيلها 
بعد ما و�صعته بني اأظهرهم مدة ت�صرب من بئرها ي�مًا وتدعه لهم وكان�ا ي�صرب�ن لبنها ي�م �صربها 

يحتلب�نها فيملئ�ن ما �صاءوا من اأوعيتهم واأوانيهم كما قال يف الآية الأخرى زب ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻپ پ          پ پ رب (1) وكانت ت�صرح يف بع�س تلك الأودية ترد من فج وت�صدر من غري لي�صعها؛ 
لأنها كانت تت�صلع من املاء وكانت على ما ذكر خلقًا هائاًل ومنظرًا رائعًا اإذا مرت باأنعامهم نفرت 
منها فلما طال عليهم وا�صتد تكذيبهم ل�صالح النبي عليه ال�صالم عزم�ا على قتلها لي�صتاأثروا املاء 

كل ي�م فيقال اأنهم اتفق�ا كلهم على قتلها ..

(1)  �ص�رة القمر الآية (2٨).
- وزارة الرتبية والتعليم، اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة العال – العال الإرث احل�صاري العظيم (�س 3٠ ) .  

هك����ذا تبدو واجهة القب����ر يف جب���ل اخلرمي������ات
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نق��س نبطية داخل �صريح يف ق�صر البنت يف مدائن �صالح

الن�صر الذي يرمز للمعب�د ذي ال�صرى وه� غري (ذي غيبة) على مدخل مقربة كمكم – ق�صر البنت
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واجهات مقابر يف اإحدى جبال احلجر

ن�صر نبطي من الرم�ز النبطية ال�ثنية التعبدية باحلجر
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قال قتادة : بلغني اأن الذي 
كلهم  عليهم  طاف  قتلها 
اأنهم را�ص�ن بقتلها حتى 
الن�صاء يف خدورهن  على 
وع��ل��ى ال�����ص��ب��ي��ان.  فلما 
من  وف��رغ���ا  ذل��ك  فعل�ا 
اخلرب  وب��ل��غ  الناقة  عقر 
���ص��احل��ًا ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم 
جمتمع�ن  وه��م  ج��اءه��م 
بكى  ال��ن��اق��ة  راأى  ف��ل��م��ا 

ڇ  چ  زب  وق������������ال: 
ڇ  ڇ ڇڍ رب وكان 
قتلهم الناقة ي�م الأربعاء 
فلما اأم�صى اأولئك الت�صعة 
قتل  على  عزم�ا  الرهط 
ك��ان  اإن  وق���ال����ا  ���ص��ال��ح 
كان  واإن  عجلناه  �صادقًا 

كاذبًا اأحلقناه بناقته .
ژ  ڈ  ڈ   زب 
ک  ڑ  ڑ  ژ 
گ  ک    ک  ک 
گ  گ  گ 
ڳ  ڳ    ڳ  ڳ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ق�صر البنت من جهة اجلن�ب

اأثناء جت�الك يف رب�ع العال قد يقابلك مثل هذا احل�ار اجلميل
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عزم�ا  فلما   (1)  ( ..الآياترب  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  زب  رب  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
على ذلك وت�اط�ؤا عليه وجاوؤا من الليل ليفتك�ا بنبي اهلل اأر�صل اهلل �صبحانه وتعاىل -وله العزة 
جاءتهم  ال�صم�س  اأ�صرقت  وملّا  ق�مهم  قبل  وتعجياًل  �صلفًا  فر�صختهم  حجارة  عليهم  ولر�ص�له- 
�صاعة  النف��س يف  وزهقت  الأرواح  ففا�صت  منهم  اأ�صفل  من  �صديدة  ورجفة  ال�صماء  من  �صيحة 

واحدة زب ڻ ڻ ڻ  ڻ رب  اأي �صرعى ل اأرواح فيهم .
 

(1)  �ص�رة النمل الآية (٤9).
(-)   وزارة الرتبية والتعليم، اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة العال – العال الإرث احل�صاري العظيم (�س 3٠ ) .

يذكر اأن ناقة �صالح عليه ال�صالم خرجت من هذا اجلبل *

جبل احل�اره ( املزحم ) مقر عقر الناقة واهلل اأعلم (-)
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امل�ؤلف داخل �صال�ن يف جبال احلج���ر
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واجهة مقربة وعليها �صكل خرايف يف املنت�صف حماط برخرفة نباتية
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قال ابن العربي (1) عند ذكر هذه الآية: " امل�صاألة الرابعة: اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهرق ماء ديار ثم�د، واإلقاء 
ما ُعِجن وحي�س به، لأجل اأنه ماء �ُصْخط؛ فلم يجز النتفاُع به، فرارًا من �صخط اهلل. وقال: " اعلف�ه 
الإبل"؛ فكان يف هذا دليل اأي�صًا على اأن ما ليج�ز ا�صتعماله من الطعام وال�صراب يج�ز اأن يعلفه 
الإبل والبهائم؛ اإذ لتكليف عليها، ولأجل هذا قال مالك يف الع�صل النج�س: اإنه تعلفه النحل. وكذلك 

ليج�ز ال�صالة فيها، لأنها دار �ُصخط وبقعة غ�صب. قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: " ل تدخل�ها اإل باكني".
 

وهناك اآيات اأخرى متعددة يف القراآن الكرمي فيها ذكر لق�م ثم�د وما حّل بهم من غ�صب اهلل 
وذلك حتى تك�ن عربة للنا�س . قال تعاىل : زب  ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

(1)  اأحكام القراآن الكرمي لبن العربي ، الق�صم الثالث (�س٨٤).

الرك���ن اجلن����بي الغ�������ربي لق�ص����ر يطلق عليه ق�صر البنت
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ىئىئ ىئ ی ی ی       ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب   خب مب ىب   يب جت حت خت مت          ىت 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  يت جث مثىث يث حج   مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس  مس      حص مص  
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   پ  پ  پ  پ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ 
چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    گگ  گ  گ  ک   ک  
ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ   ھ   ھ ھ ےے ۓ   ۓ   ڭ ڭ رب(1)  وقال تعاىل : زب ڦ ڦ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڄ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ    
ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ   ژ     ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ  ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ې  ې       ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ       ۓ  ے 
ېئ  ېئ    ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى   ې  ې 
ىئ ىئ ىئ  ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئجب حب خب              مب ىب يب جت حت 

خت مت    ىت يت  رب (2) .
و اأمر اهلل �صبحانه وتعاىل الإن�صان اأن ي�صري يف الأر�س ويتفكر يف خلق اهلل تعاىل ويعترب ملا حدث 

ٺ   ڀ     ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ        پ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  ال�صابقة   ل��الأمم 
ٺ چ  (3) وقال تعاىل چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ       ڦ  ڄ چ (٤)  

ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ ے ے    ۓۓ  ڭ   ڭ ڭ ڭ  چ   : تعاىل  وقال 
ۇ ۇ چ  (5) .

(1)  �ص�رة ه�د الآية (61-6٨).
(2)  �ص�رة ال�صعراء الآية (159-1٤1).

(3)  �ص�رة الروم الآية (٤2).
(٤)  �ص�رة الأنعام الآية (11).

(5)  �ص�رة العنكب�ت الآية (2٠) .



138

ودرا�صة اآثار الأمم ال�صابقة مطل�بة للعلم والعتبار ومن هذه الأمم ق�م �صالح  الذين كان �صغلهم 
نحت اجلبال حيث حفروا اأكرث من مائة جبال يف احلجر وجعل�ه بي�تًا اآمنني ي�صكن�ن فيها وتظهر 
هذه البي�ت جلية يف جمم�عة من اجلبال يف احلجر حيث الغرف الكبرية املنح�تة يف ال�صخ�ر 
– من اأكرب  وكذا املقابر املتعددة يف اجلبال، وتعترب املنح�تات يف احلجر-  ح�صب راأي امل�ؤلف 

واأو�صع املنح�تات ال�صخرية يف العامل ولكنها اأهملت اإعالميًا.

منظر رائع جلبلني منح�تني متجاورين ويظهر يف اأحدهما جانب من الدي�ان امل�صه�ر
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تبدو الب�ابة وا�صحة يف اأحد الأ�صرحة يف احلجر
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 من املالحظ مع كرب امل�صاحة اإل اأن ال�صم�س لتدخله وهذه دقة ومهارة مع درا�صة اأ�صعة ال�صم�س 
وال�صتفادة منها دون دخ�لها الدي�ان

جبل ال�صليمية، وه� عبارة عن �صخرة م�صطحة حت�ي بع�س الأ�صرحة
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الإجابة ال�سحيحة بالدليل القاطع على من قال باأن احلجر لي�ست مكان ق�م ثم�د:

ذكر ال�صيخ / حمد اجلا�صر-رحمه اهلل- بحثًا بعن�ان: "لي�صت احلجر من مدائن �صالح(1)" قال 
فيه: يطلق النا�س الآن ا�صم مدائن �صالح على ال�ادي ال�اقع �صمال مدينة العال، املعروف با�صم 
"احلجر" ذي الآثار التي تناولها الباحث�ن بالدرا�صات ال�افية، وال�اقع اأن اإطالق ذلك ال�صم على 
هذا ال�ادي خطاأ وقع فيه النا�س منذ عهد قدمي. وذكر اأي�صًا:" ويف جن�ب مدينة العال بنح� 55 
كياًل اآثار عمران قدمي، من اأ�ص�س بناء وجماري مياه واآثار زراعة، يطلق على م��صعها الآن ا�صم 
غريب ه� "املابيات" جمع مابيه - بامليم املفت�حة بعدها األف فباء م�حدة مك�ص�رة فهاء- وهذا 
ال�صم حادث، فقد كان امل��صع يف القرن ال�صابع الهجري وما قرب منه يعرف با�صم مدينة �صالح، 
ثم مدائن �صالح". وحيث ُذِكر يف الن�س ال�صابق عدم ارتباط ا�صم �صالح اأو مدائن �صالح باحلجر 
وك�نه قد نفى اإطالق ا�صم مدائن �صالح على احلجر ليعني وج�د �صك لديه يف احلجر ذاتها حيث 
اأثبتها كما اأثبتها امل�ؤرخ�ن واملف�صرون واملحدث�ن حيث يق�ل يف م�قع اآخر: " اأن احلجر ه� ال�ادي 
الذي ورد ذكره يف القراآن الكرمي، وورد النهي عن ال�صرب من مائه �ص�ى بئر الناقة التي كانت 
معروفة اإىل عهد قريب، لأن هذا ال�ادي كانت منازل ق�م غ�صب اهلل عليهم فاأهلكهم قبل ظه�ر 
ال�صالم بع�ص�ر جمه�لة، وهذا ال�ادي ل يزال معروفًا با�صم "احلجر" عند �صكان جهاته، وعند 

غريهم، ل خالف يف ذلك".
وي�ؤمن اجلميع بر�صالة نبي اهلل �صالح عليه ال�صالم واأنه اأر�صل اإىل ق�م ثم�د، وم�طنهم احلجر، 

وللحجر �ص�رة كاملة يف القراآن الكرمي . 
راأي حمد اجلا�صر يف (مدائن �صالح)، كما ذكر حقيقة احلجر؛ لأنه  الكتاب  يروي م�ؤلف هذا 
تلك  ت�صكك  مدينتني(2)،  ح�صارة   ( احلجر   ) �صالح  ومدائن  (العال  كتاب  يف  عبارات  وردت 

الريا�س ، رجب،  ، ج 1، 2،  والن�صر  للبحث والرتجمة  اليمامة  تاأليف: حمد اجلا�صر، دار  لي�س احلجر من مدائن �صالح    (1)
�صعبان، 139٨ه� - 197٨م.

(2)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) تاأليف: اأ.د. عبد الرحمن الطيب الأن�صاري و د. ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س57).
بعلمه  وه� معروٌف  وتطبيقاتها،  الآثار  الأجيال يف علم  اأ�صتاذ  الأن�صاري  الطيب  الرحمن  الدكت�ر عبد  الأ�صتاذ   : ملح�ظة   
وُخُلقه الفا�صل، وقد اأثنى على امل�ؤلف يف ملتقى العقيق الثقايف يف دورته الثالثة لعام 1٤3٠ه� حيث قال: " اإن اأف�صل من كتب 

يف الآثار الدكت�ر تني�صب الفايدي، حيث يقف عليها مكررًا ق�له ( على قدميه )، وذلك اأمام احلا�صرين يف امللتقى".
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العبارات اأي�صًا يف تاريخ احلجر واأنه ل عالقة لق�م �صالح ( ثم�د ) حيث ن�صت العبارات على 
ما يلي: (اأما ثم�د التي ذكرت يف الآ�ص�ريات ويف بع�س الن�ص��س الإغريقية والالتينية املتاأخرة 
فال �صلة لها بق�م نبي اهلل �صالح. ولكن ميكن اأن نعّدهم من بقايا تلك الأمة الغابرة الذين تبّدوا 
بعد ح�صارة. ومل يرد يف الأحاديث الثابتة عن الر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص، عند مروره باحلجر يف ال�صنة التا�صعة 
للهجرة اأثناء ت�جهه اإىل تب�ك، ما ي�ؤيد وج�د عالقة بني احلجر وثم�د ق�م �صالح) انتهى ن�صه. 

هذا الن�س ي��صح اأنه ل عالقة لنبي اهلل �صالح عليه ال�صالم باحلجر امل�قع املعروف حاليًا.
واإثارة ق�صية مثل ق�صة ثم�د و تاريخ احلجر وعدم ارتباطه با�صم ( �صالح ) مع اتفاق املف�صرين 
واملحدثني على ذلك ي�لد ذلك بع�س ال�صك�ك، والق�صية الكربى لي�صت يف ا�صم �صالح واإمنا تكمن 
اإنكار وج�د ق�م ثم�د يف احلجر. وعند تتبع تاريخ  يف احلجر وح�صارته ويف ق�م ثم�د حيث مت 
احلجر يثبت امل�ؤرخ�ن واملف�صرون واملحدث�ن باأن احلجر ه� مقّر ق�م ثم�د الذين اأر�صل اهلل اإليهم 
نبي اهلل �صالح عليه ال�صالم وكرر القراآن الكرمي ق�صتهم يف كثري من ال�ص�ر و حتى ل� مل تطلق 
على احلجر ا�صم مدائن �صالح قدميًا جلاز اإطالقها حاليًا؛ لأن نبي اهلل �صالح عليه ال�صالم اأر�صل 
اإىل هذا امل�قع اأي: اإىل ثم�د يف احلجر وتطابق ا�صم �صالح الذي اأ�ص�س املابيات مع ا�صم نبي اهلل 
ا�صم احلجر يف م�قعه  تثبيت  والأهم  ال�صالم عن احلجر  النبي �صالح عليه  ا�صم  �صالح لينفي 

احلايل ولتثار ال�صك�ك ح�له، وذلك للمربرات التالية :
(1) ذكر القراآن الكرمي ن�عني من البناء لق�م ثم�د، ق�ص�ٌر كان�ا يبن�ن يف ال�صه�ل، وبي�ت كان�ا 

ينحت�نها يف اجلبال،وقد ذكر القراآن الكرمي تلك الن�عني من البي�ت يف هذه الآية: چ ٱ 
چ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  
(1) وعند تتبع هذا ال��صف يف ال�اقع امليداين يظهر باأن احلجر هي م�قع ق�م ثم�د حيث بي�ت 

بل  متن�عة  وم�صاكن  ق�ص�ر  و  واأ�صكالها،  البي�ت  تلك  اأن���اع  وتتعدد  اجلبال،  �صخ�ر  يف  منح�تة 
اأكرثها  فهي لزالت مدف�نة  ال�صه�ل  الق�ص�ر يف  اأما  �صه�ل احلجر،  وذلك يف  الأدوار  ومتعددة 
ال�صكنية عن  التي قامت بها فرق البحث يف املنطقة  القليلة  حتت الرمال، وقد ك�صفت احلفائر 
بي�ت حجرية واأن�اع عدة من امل�ص�غات والأواين، كما مت العث�ر على اأعمدة منح�تة يف ال�صخر 

(1)  �ص�رة الأعراف الآية (7٤).
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واأح�ا�س للمياه وعالمات اأخرى على وج�د مبان خمتلفة تبدو وا�صحة يف اأماكن خمتلفة ومتعددة 
تغطيها  زالت  وما  البي�ت  من  جمم�عات  اإكت�صاف  ومّت  ال�صه�ل  يف  وبالذات  احلجر،  منطقة  يف 

الرمال.
(2) اإن املنح�تات يف اجلبال ال�صخرية يف العال تنق�صم اإىل ق�صمني، ق�صم عليها نق��س، وق�صم ل 
ت�جد عليها نق��س، فالتي لي�صت عليها نق��س تنق�صم اإىل ق�صمني اأي�صًا، ق�صم يطابق متامًا لباقي 
التفا�صيل  ويف  اخلارجي  ال�صكل  يف  عنها  متامًا  خمتلف  وق�صم  املنق��صة،  ال�صخرية  املنح�تات 
الداخلية اأي�صًا حيث لت�جد فيها قب�ر منح�تة، مما ي�حي باأنها قد تك�ن حجرات �صكنية، وهذا 
الختالف يف النحت يعطي اإ�صارة ق�ية اأنها نحتت يف فرتتني خمتلفتني من ق�م خمتلفني عا�ص�ا 
الثم�ديني ( ق�م �صالح عليه  اأن  الثابت تاريخيًا  التي عا�صت بها، ومن  الأنباط  يف املنطقة غري 
اأي�صًا اأن  ال�صالم) عا�ص�ا يف مناطق من �صمال غرب اجلزيرة العربية ومنها احلجر: كما نعلم 
ثم�د كان�ا ينحت�ن من اجلبال بي�تًا اآمنني، كما اأخرب بذلك القراآن الكرمي، فهذا يعطي اإ�صارة 
ق�ية اأن البي�ت التي ل ت�جد داخلها قب�ر منح�تة من ال�صخر، �ص�اًء يف احلجر اأو م�اقع قريبة 
ثم�د (ق�م �صالح عليه  بي�ت ق�م  بع�س  الأ�ص�د ( اخلريبة ) حاليًا هي  من احلجر مثل مقابر 

ال�صالم) لتطابق امل�ا�صفات متامًا لل�صخ�ر املنح�تة.
(3) هل ح�صارة كح�صارة ق�م ثم�د تنح�صر يف بقعة �صغرية لأن احلجر حددت حاليًا يف م�صافة 
لتتجاوز (3كم × 3كم) اأي: (3٠٠٠ م×3٠٠٠م) ، هذا غري معق�ل، لأن احل�صارة هي نف�صها 
يف م�اقع متقاربة مثل ( احلجر ومقابر الأ�ص�د (اخلريبة) ويظهر من ت�صابه الأ�صكال يف النحت 
والبناء اأن ح�صارتها كانت يف زمن واحد فالي�جد مانع اإطالقًا اأن تك�ن احل�صارة واحدة �ص�اًء 
امل�قع احلايل اأو الفروع الأخرى كمقابر الأ�ص�د اأو بقية اجلبال التي تثبت النق��س عليها ت�صابهًا 
مع نق��س احلجر، وعادًة ت�صغل كل قبيلة اأو اأمة من الأمم م�صاحات �صا�صعة من الأر�س فعند تتبع 
م�صاكن و اآثار بع�س القبائل(1) يف عهد ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقبله يجد الباحث باأن تلك القبائل ت�صمل 

(1)  من تلك القبائل قبيلة بني �صليم ( ق�م اخلن�صاء ر�صي اهلل عنها ) ت�صغل ما بني قديد يف املنطقة الغربية حتى ت�صل �صرية يف 
الق�صيم اأي: اأن امل�صاحات التي ت�صغلها تلك القبيلة يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وقبله ت�صل اإىل ما يقارب (5٠٠ميل) 
ولتلك القبيلة مراكز مثل املري�صيع و�صفينة ومعدن بني �صليم و�صرية. ومن القبائل التي ت�صغل م�صاحات �صا�صعة اأي�صًا قبيلة 

متيم ومن مراكزها حفر الباطن ومتتد جن�بًا و�صماًل يف م�صاحات وا�صعة اأي�صًا. 
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م�صاحات �صا�صعة. ور�صالة نبي اهلل �صالح عليه ال�صالم التي اأثبتها القراآن الكرمي ول ي�صتطيع اأحد 
اإنكارها غطت م�صاحات اأو�صع بكثري من م�صاحات احلجر حاليًا.

(٤) اإن التاريخ يثبت اأن القبيلة ال�احدة كانت لها فروع متعددة وي�صكن�ن يف منطقة واحدة ولكن 
متباعدة قلياًل، ويت�صح تقارب م�اقعها وت�صابه النحت يف اجلبال، �ص�اًء نحت البي�ت اأو املقابر 

ليف�صلها عن بع�س فهي ح�صارة واحدة، فالميكن ف�صل ح�صارة بع�صها عن البع�س نهائيًا.
(5) اإن الق�ل باأنه ( مل يرد يف الأحاديث الثابتة عن الر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص، عند مروره باحلجر يف ال�صنة 
التا�صعة للهجرة اأثناء ت�جهه اإىل تب�ك، ما ي�ؤيد وج�د عالقة بني احلجر وثم�د ق�م �صالح) غري 
�صحيح اإطالقًا، فقد روى البخاري وغريه عن ابن عمر – ر�صي اهلل عنهما – " اأن ر�ص�ل اهلل 
ا  ملسو هيلع هللا ىلص ملا نزل احِلجر يف غزوة تب�ك اأمرهم األ ي�صرب�ا من بئرها، ولي�صتُق�ا منها، فقال�ا: قد عَجنَّ
النا�س  " اأّن  اأي�صًا:  فيه  "(1). وعنه  املاء  وُيهريق�ا  العجني  اأن يطرح�ا ذلك  فاأمرهم  وا�صتقينا، 
نزل�ا مع ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأر�س ثم�د احلجر، وا�صتق�ا من بئرها، واعتجن�ا به، فاأمرهم ر�ص�ل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن يهريق�ا ما ا�صتق�ا من بئرها، واأن يعلُف�ا الإبل العجني، واأمرهم اأن ي�صَتُق�ا من البئر التي 
كانت ترُدها الناقة"(2). وروى مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر – ر�صي اهلل عنهما – اأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لأ�صحاب احلجر: " لتدخل�ا على ه�ؤلء املعذبني، اإل اأن تك�ن�ا باكني، فاإن مل تك�ن�ا 

باكني فال تدخل�ا عليهم حذرا اأن ي�صيبكم ما اأ�صابهم"(3).
(6) قد �صكنت احلجر حديثًا واأحدثت بها منازل و مزارع للف�اكه ولكن الدولة ع��صت اأ�صحاب 
اإنتاج املزارع  اأو  اإليه كبار العلماء بعدم ال�صتفادة من املاء  اأ�صار  تلك املنازل واملزارع تنفيذًا ملا 
تطبيقًا لالأحاديث ال�صريفة وهذا يدّل دللة وا�صحة على اأن احلجر هي منازل ق�م ثم�د (ق�م 

�صالح عليه ال�صالم).
(7) ل ت�جد اأدلة تثبت ما ذهبا اإليه �صاحبا كتاب ( ح�صارة مدينتني)، بينما اآيات كتاب اهلل 

(1)  اأخرجه البخاري: كتاب اأحاديث الأنبياء، باب ق�ل اهلل تعاىل ( واإىل ثم�د اأخاهم �صاحلًا ) احلديث رقم (312٨)، وم�صلم 
: كتاب الزهد والرقائق ، احلديث رقم ( 5292 ، 5293 ) .

(2)  اأخرجه البخاري : كتاب ال�صالة، باب ال�صالة يف م�ا�صع اخل�صف والعذاب، احلديث رقم (٤15)، وم�صلم: كتاب الزهد 
والرقائق ، احلديث رقم (5292 – 5293).
(3)  رواه اأحمد برقم (٤333 ، ٤97٤، 5٠9٠ ).
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و�صرية الر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص، وكذا ما كتبه امل�ؤرخ�ن واملف�صرون عن احلجر جاء �صراحًة باأن احلجر هي 
م�قع ق�م ثم�د واأن نبي اهلل �صالح عليه ال�صالم ه� ر�ص�ل اهلل اإىل ق�م ثم�د، ول�صك يف ذلك 
لرتباط ذلك بالقراآن الكرمي والأحاديث ال�صريفة. وقد مت ذكر ذلك �صمن مباحث هذا الكتاب 
يف املبحث الثاين (احلجر) حتت عن�ان ( احلجر والقراآن الكرمي ) وكذا حتت عن�ان ( احلجر 
عند امل�ؤرخني ). وعندما يتتبع الباحث اأو القارئ ما كتب ( �صمن �صل�صلة قرى ظاهرة على طريق 
البخ�ر) ( العال ومدائن �صالح ) (احلجر) ح�صارة مدينتني يجد باأن هناك فراغًا كبريًا تركه 

امل�ؤلفان حيث مل يحددا بدياًل عن احلجر كما مل يعينا اأين بعث نبي اهلل �صالح عليه ال�صالم؟.

يدّل  اأي �صك يف ذلك، كما  اأن احلجر هي مدائن �صالح ولي�جد  ال�صابقة   الآي��ات  فيت�صح من 
على ذلك الأحاديث ال�صابقة املذك�رة ال�اردة يف ال�صحيحني واأي�صًا احلديث الذي رواه الإمام 
البخاري حيث قال(1) : احلجر م��صع ثم�د، و اأو�صح ذلك ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لل�صحابة عمليًا عند 

(1)  انظر: �صحيح البخاري -كتاب اأحاديث الأنبياء – باب ق�ل اهلل تعاىل ( واإىل ثم�د اأخاهم �صاحلًا ) �ص�رة ه�د الآية (61).

�صريح����������ان ب�صيط������������ان دون زخ���������������������ارف
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مروره باحلجر، وكما ذكر العز بن عبد ال�صالم(1)  يف كتابه " تف�صري القراآن العظيم " حتديدًا 
للحجر فقال : " احلجر هي ال�ادي ( وادي القرى) اأو مدينة ثم�د او اأر�س بني ال�صام واحلجاز 
واأ�صحابه ثم�د ". والت�صميات الثالث املذك�رة هي احلجر ذاتها. وكما قال الإمام العالمة حممد 
كان�ا  وال�صام  املدينة  بني  واد  احلجر  191٤م)(2):   - 1332ه���  (املت�فى  القا�صمي  الدين  جمال 

ي�صكن�نه، معروف، يجتازه ركب احلج ال�صامي.

العبا�صية، حيث ذكرها احلم�ي يف  نهاية اخلالفة  اإل يف  ال�صالح  تعرف احلجر مبدائن  ومل 
معجم البلدان(3) دون ذكر مدائن �صالح فقال:" ... واحلجر  ا�صم ديار ثم�د ب�ادي القرى بني 
املدينة وال�صام. وقال الإ�صطخري : احلجر قرية �صغرية قليلة ال�صكان وه� من وادي القرى على 
ي�م بني جبال وبها كانت منازل ثم�د. قال اهلل تعاىل چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  (٤)، 

(1)  تف�صري القراآن العظيم تاأليف: العز بن عبد ال�صالم ( 3٤6/1).
(2)  تف�صري القا�صمي امل�صمى حما�صن التاأويل لالإمام العالمة حممد جمال الدين القا�صمي (359/6).

(3)  معجم البلدان للحم�ي ( 255/2).
(٤)  �ص�رة ال�صعراء الآية (1٤9).

داخل اأحد اأ�صرحة " ق�صر البنت" وتظهر فتحات املدافن  ومدخل مدفن اآخر ي�صار ال�ص�رة
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اأ�صعاف جبال وت�صمى تلك اجلبال الأثالث وهي  اأي�صًا: وراأيتها بي�تًا مثل بي�تنا يف  قال الإ�صطخري 
جبال اإذا راآها الرائي من بعيد ظنها مت�صلة فاإذا ت��صطها راأى كل قطعة منها منفردة بنف�صها يط�ف 
بكل قطعة منها الطائف وح�اليها الرمل ل تكاد ترتقى، كل قطعة منها قائمة بنف�صها ل ي�صعدها اأحد 
 اإل مب�صقة �صديدة وبها بئر ثم�د التي قال اهلل فيها ويف الناقة : چ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ چ  (1). 
وقد ذكر ابن خلدون(2) يف تاريخه فقال: " واأما ثم�د وهم بن� ثم�د بن كاثر بن اإرم فكانت ديارهم 
لأن  ويقال:  اجلبال،  يف  بي�تهم  ينحت�ن  وكان�ا  وال�صام.  احلجاز  بني  فيما  القرى،  ووادي  باحلجر 
اأعمارهم كانت تط�ل، فياأتي البالء واخلراب على بي�تهم، فنحت�ها لذلك يف ال�صخر، وهي لهذا العهد. 

(1)  �ص�رة ال�صعراء الآية (155).
(2)  مدائن �صالح (�س16).

ف�هة بئر املاء وكانت م�صتعملة قبل فرتة من الزمن لأن احلديد على ف�هتها من �صكة حديد احلجاز
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اأ�ص�د واأقرا�س �صم�صية منح�تة اأعلى عدد من الأ�صرحة
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وقد مّر بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تب�ك ونهى عن دخ�لها، كما يف ال�صحيح وفيه الإ�صارة اإىل اأنها 
بي�ت ثم�د اأهل ذلك اجليل.

ا قرية على ي�م من وادي القرى بني جبال، وبها  ويق�ل الفريوزاآبادي(1) : (واحلجر بالك�صر اأي�صً
كانت منازل ثم�د، بي�تها يف اأ�صعاف جبال ت�صمى الأثالث، اإذا راآها الرائي من ُبعد ظّنها مت�صلة 
فاإذا ت��صطها راأى كل قطعة منها منفردة بنف�صها، يط�ف بكل قطعة منها الطائف، وح�اليها رمل 

ل يكاد يرتقى اإل مب�صقة �صديدة، وهناك بئر ثم�د التي قال اهلل تعاىل فيها ويف الناقة: چ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ   ۇئ چ ) (2).

وقال املقد�صي(3) : ( احلجر قرية �صغرية ح�صينة، كثرية الآبار واملزارع، وم�صجد �صالح بالغرب 
على ن�صزة مثل ال�صفة، قد نقر يف �صخرة، وثم عجائب ثم�د وبي�تهم). 

وقال ابن بط�طة يف رحلته(٤): (ويف اخلام�س من اأيام رحيلهم عن تب�ك ي�صل�ن اإىل بئر احلجر 
حجر ثم�د، وهي كثرية املاء، ولكن ل يردها اأحد من النا�س مع �صدة عط�صهم؛ اقتداء بفعل ر�ص�ل 
اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم حني مّر بها يف غزوة تب�ك فاأ�صرع براحلته، واأمر األ ي�صتقي منها اأحد، 
ومن عجن به اأطعمه اجلمال، وهنالك ديار ثم�د يف جبال من ال�صخر الأحمر منح�تة لها عتب 
اإن يف ذلك  البي�ت،  تلك  ال�صنعة، وعظامهم نخرة يف داخل  اأنها حديثة  منق��صة، يظن رائيها 
لعربة، ومربك ناقة �صالح عليه ال�صالم بني جبلني هنالك، وبينها اأثر م�صجد ي�صلي النا�س فيه، 

وبني احلجر والعال ن�صف ي�م اأو دونه).
كما جاء ذكر احلجر يف بع�س امل�صادر القدمية اأثناء احلديث عن الأنباط، فقد ذكرهم امل�ؤرخ 
دي�دور ال�صقلي معتمدًا على ما كتبه هريونيم��س الذي �صجل كثريًا من م�صاهداته عن الأنباط 
يف اأواخر القرن الرابع قبل امليالد، و�صّ�ر اجلغرايف �صرتاب�ن جزءًا من حياتهم يف القرن الأول 
ون�صاأ  ولد  اإنه  يقال  الذي  الطر�ص��صي  واأثن�دور  اأغاثرخيد�س  نقله عن  اعتمادًا على ما  امليالدي 

(1)  املغامن املطابة يف معامل طابة للفريوزاآبادي (7٤3/2).
(2)  �ص�رة ال�صعراء الآية (155).

(3)  اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم للمقد�صي (�س٨٤).
(٤)  حتفة النظار يف غرائب الأم�صار لبن بط�طة ( �س131).
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اليه�دي  امل�ؤرخ  الأنباط يف كتابي  الأخبار عن  الأوىل، ووردت بع�س  الأنباط  البرتاء عا�صمة  يف 
" الط�اف ح�ل البحر الأرتريي" الذي مل  " اآثار اليه�د" وكتاب  " و  " حرب اليه�د  ي��صيف��س 
ُيعرف م�ؤلفه. كما كان بليني وبل�تارك�س واإلي��س غال�س – قائد حملة غري م�فقة على اليمن �صنة 

2٤ قبل امليالد من بني الذين كتب�ا عن الأنباط(1).
واأخريًا فاإنه لي�جد اأي �صك يف ق�م ثم�د وم�طنهم احلجر ويف منت�صف الألف الأول قبل امليالد 
اإثلب يدل  �صهدت احلجر وج�دًا حليانيًا فهناك جمم�عة من النق��س اللحيانية خا�صة يف جبل 
على وج�د ح�صارة اللحيانيني وا�صتمرت ح�صارتهم حتى تغلب عليهم الأنباط واتخذوا من احلجر 
عا�صمة ثانية لهم يف اجلن�ب بعد البرتاء وكان ذلك يف مطلع القرن الأول اأو قبل ذلك بقليل. ويف 
عهد امللك النبطي احلارثة الرابع ( 9ق.م -٤٠م) متتعت احلجر بحركة عمرانية هائلة، فتح�لت 
اإىل مدينة مبفه�م ذلك الع�صر وقاعدة ع�صكرية متقدمة متكن الأنباط عن طريقها من ال�صيطرة 

على طريق التجارة القادم من جن�ب اجلزيرة العربية(2).

(1)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) (�س 59 ).
(2)  امل�صادر العربية والإ�صالمية عرب الع�ص�ر يف اململكة العربية ال�صع�دية ( �س11٨).

واجه����ة ال�ص�������ريح يف منطقة اخلرمي��������ات



151

وبعد اأن ق�صى الرومان على مملكة الأنباط يف �صنة 1٠6م حت�ل طريق التجارة اإىل البحر، وبداأت 
احلجر ( مدائن �صالح ) تفقد اأهميتها فاأخذ النا�س يهجرون هذا امل�قع هجرة نهائية لنعدام 

وج�د فر�س العمل ومق�مات ال�صتقرار واحلياة القت�صادية(1).

احلجر يف كتابات امل�ؤرخني :

والرّحالة  واجلغرافيني  وامل�ؤرخني  العلماء  قبل  باهتمام كبري من  �صالح)  حظيت احلجر (مدائن 
والدار�صني املخت�صني يف حقل البحث الأثري ومن ه�ؤلء ياق�ت احلم�ي الذي اأورد تعريًفا مقت�صبا 
للم�قع بق�له: احلجر: ا�صم ديار ثم�د ب�ادي القرى بني املدينة وال�صام(2). ويق�ل الفريوزاآبادي(3) 
ا قرية على ي�م من وادي القرى بني جبال، وبها كانت منازل ثم�د، بي�تها  : (واحلجر بالك�صر اأي�صً

اأ����ص���ع���اف  يف 
ت�صمى  ج��ب��ال 
اإذا  الأث���ال���ث، 
راآه����ا ال��رائ��ي 
ظّنها  ُبعد  من 
ف���اإذا  مت�صلة 
راأى  ت��صطها 
ك��������ل ق���ط���ع���ة 
منه�����ا منفردة 
بنف�ص���ه������������ا، 
ي����ط�����ف ب��ك��ل 
ق���ط���ع���ة م��ن��ه��ا 
ال������ط�������ائف، 

(1)  العال ومدائن �صالح ( احلجر ) ( �س٨٠).
(2)  معجم البلدان للحم�ي ( 221/6).

(3)  املغامن املطابة يف معامل طابة للفريوزاآبادي (7٤3/2).

جبل كامل و�صريح غري مكتمل يظهر الطريقة التي اتبعت يف نحت ال�اجهات
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ويف  فيها  تعاىل  اهلل  قال  التي  ثم�د  بئر  وهناك  �صديدة،  مب�صقة  اإل  يرتقى  يكاد  ل  رمل  وح�اليها 
الناقة: چ ائ ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ چ (1).

 
 

(1)  �ص�رة ال�صعراء الآية (155).

جمم�عة من الأ�صرحة يف منطقة اخلرميات
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اإىل بئر احلجر  اأيام رحيلهم عن تب�ك ي�صل�ن  وقال ابن بط�طة يف رحلته: (ويف اخلام�س من 
حجر ثم�د، وهي كثرية املاء، ولكن ل يردها اأحد من النا�س مع �صدة عط�صهم؛ اقتداء بفعل ر�ص�ل 
اهلل �صّلى اهلل عليه و�صّلم حني مر بها يف غزوة تب�ك فاأ�صرع براحلته، واأمر األ ي�صتقي منها اأحد، 
ومن عجن به اأطعمه اجلمال، وهنالك ديار ثم�د يف جبال من ال�صخر الأحمر منح�تة لها عتب 
اإن يف ذلك  البي�ت،  تلك  ال�صنعة، وعظامهم نخرة يف داخل  اأنها حديثة  منق��صة، يظن رائيها 
لعربة، ومربك ناقة �صالح عليه ال�صالم بني جبلني هنالك، وبينها اأثر م�صجد ي�صلي النا�س فيه، 
: ( احلجر قرية �صغرية ح�صينة،  املقد�صي  (1). وقال  اأو دونه)  ي�م  والعال ن�صف  وبني احلجر 
وثم  نقر يف �صخرة،  ال�صفة، قد  ن�صزة مثل  بالغرب على  وامل��زارع، وم�صجد �صالح  الآبار  كثرية 

عجائب ثم�د وبي�تهم) (2). 
 

(1)  حتفة النظار يف غرائب الأم�صار لبن بط�طة ( �س131).
(2)  اأح�صن التقا�صيم يف معرفة الأقاليم للمقد�صي (�س٨٤).

ب�ابة �صريح مع ال�اجهة يف اأحد جبال العال



154

مناظر لغرف الدفن وكيفية الت�زيع الداخلي وقب�ر الأطفال تبدو حمف�رة يف ال�صخ�ر
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الـحجر يف كتابات الرحالة الغربيني (1) :

الرحالة الربيطاين �سارلز داوتي:
اأول اأوروبي زار اجلزيرة العربية يف الع�صر احلديث حيث و�صل اإليها مع ق�افل احلجاج بني �صنتي 
1٨76 و 1٨77م، ومكث بها مدة حيث اأقام يف القلعة امل�ج�دة بها وقام داوتي بن�صخ الكثري من 
 Doughty، C.:Travel " النق��س املهمة ون�صرها يف كتابه " رحلة يف �صحراء اجلزيرة العربية
in Rabia Deserta وذكر اآثار الأنباط يف احلجر �صرحًا مف�صاًل لتفتح الطريق اأمام املهتمني 

باحل�صارة النبطية لدرا�صة تلك النق��س.

(1)  العالء ومدائن �صالح (٨2-٨5).

تتعدد م�صميات الق�ص�ر يف العال وهذا من�ذج منها يطلق عليه ق�صر ال�صانع
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الرحالة الفرن�سي �سارلز ه�بر، والرحالة الأملاين ي�لي��س اأويتنج :
اأوفدته  الأوىل، ويف �صنة 1٨٨2- 1٨٨٤م  للمرة  – 1٨٨2م  زار �صارلز ه�بر احلجر �صنة 1٨٨1 
اأكادميية النق��س والفن�ن اجلميلة الفرن�صية لزيارة احلجر برفقة الأملاين ي�لي��س اأويتنج الذي 
كتابه:  يف  ون�صرها  الكتابات  من  جمم�عة  ون�صخ  املقابر  بع�س  واجهات  الرحلة  تلك  اأثناء  ر�صم 

Huber، C: Nabataishece Inschriften aus Arabien

ك�ك :
يف عام 19٠3م اأعّد ج. ك�ك درا�صة بعن�ان كتاب عن الكتابات ال�صامية ال�صمالية نتيجة للطلب 
هذا  يف  وقدم  ال�صرقية،  الدرا�صات  معهد  يف  الطلبة  يدي  بني  متخ�ص�س  كتاب  ل�ج�د  املتزايد 
والتدمرية  والنبطية  والآرامية  والفينيقية  والعربية  امل�ؤابية  النق��س  درا�صة ملجم�عة من  الكتاب 
 Cook، : �ومن بي�ن جم���م�عة ال��نق��س املدرو�صة 16 نق�صًا نبطيًا من احلجر وعن�ان الكتاب ه

G.A.: Text- book of North Semitic Inscriptions

بع�س النق��س الدقيقة التي تكرث على واجهات جبال احلجر التي تثري الده�صة والنبهار عند ال�ق�ف عليها
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الرحالن الفرن�سيان ج��سني و�سافينياك:
زار ج��صني و�صافينياك احلجر ثالث مرات، وكانت رحلتهما الأوىل يف مار�س – اأبريل 19٠7م 

وكتبا عنها ما يلي:
 

اأمتار وقربة ماء  ت�صعة  ارتفاعه  " نخرج كل �صباح حاملني على جمل ا�صرتيناه من دركي �صلمًا 
واأربعة جن�د مدججني بال�صالح  الت�ص�ير مع كل ل�ازمها، وكان برفقتنا بدوي من ماأدبا  واآلت 
يت�ل�ن مراقبتنا، وين�صم اإلينا اأحد الدركيني العاملني يف القلعة اأو الأطفال املقيمني يف اجل�ار، 
نزور  العرب، وكنا  باأ�صماء م�اقع تكرر احلديث عنها لدى  وكان ه�ؤلء يزودوننا من وقت لآخر 
القب�ر واحدًا واحدًا، ثم عادا لزيارة احلجر يف فرباير – ماي� 19٠9م، ثم يف ابريل 191٠م وقبل 
زيارة ج��صني و�صافينياك للحجر مل يكن لدينا الكثري من املعل�مات عن الفن املعماري اجلنائزي 
ملجم�عة مقابر احلجر، ذلك اأنهما قاما بدرا�صة املقابر وترتيبها ح�صب اأ�صكالها وطرزها املعمارية 
على  وهي  ال�صرفات  ذات  املقابر  فهناك  بها،  تتميز  التي  املعمارية  العنا�صر  على  بناًء  املختلفة 

واجهة حمطمة لقرب بطرف �صخرة يف اأحد اجلبال
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ن�عني واملقابر التي تعل�ها �صالمل واأدراج وهذه ق�ّصماها اإىل ثالث جمم�عات، وا�صتطاعا – اإىل 
جانب ذلك – ت�صنيف املقابر ح�صب اأ�صاليب نحتها وما حتمله واجهاتها من حليات وزخارف، 
وركز ج��صني و�صافينياك تركيزًا وا�صحًا على املن�صاآت الدينية مثل الدي�ان واملعب�دات واملحاريب 
واملقا�صري امل�ج�دة يف جبل اإثلب، كما �صجال الكثري من النق��س النبطي��ة واملعينية ونق��س خط 
ي�جد  املعروفة  وامل�صالك  الطرق  ع�ن  بعيٌد  اأنه  واأثبتا  وغريها،  والي�نانية  (الثم�دي)   البادية 
الكثري من النق��س، اإذ لي�س هناك مكان يف ال�صحراء اإل وقد مرت به الق�افل والبدو الرحل، 

ومع اأن الدرا�صات الالحقة غريت ت�صنيف النق��س، اإل اأنهما يعّدان الرائدين احلقيقيني لدرا�صة 
نق��س �صمال اجلزيرة العربية.

ويف درا�صتهما لآثار احلجر قدم ج��صني و�صافينياك من�ذجًا متميزًا للعمل العلمي املنهجي الدقيق 
 Jaussen، A.&Savignac، R.: Mission Archeologique En : ون�صرت درا�صتهما يف كتاب

Arabie

فريدريك وينيت ، ووليام ريد:
يف عام 1962م قام الكندي فريدريك وينيت والأمريكي وليام ريد برحلة اإىل املنطقة وقدما و�صفًا 
 Winnett، F.V.&Reed،W.: Ancient Records from :ملا وجد بامل�قع من اآثار يف كتابهما

North Arabia

�صريح مت�صع ومت�صل باأ�صرحة اأخرى
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جامعة لندن واملعهد الـجغرايف ال�طني الفرن�سي:
يف عام 196٨م زار املنطقة فريق من جامعة لندن قام بدرا�صة اأهم الآثار يف احلجر (مدائن �صالح) 
ويف عام 1979م قام املعهد اجلغرايف ال�طني الفرن�صي ( I.G.N ) بالتعاون مع اإدارة الآثار واملتاحف 

ال�صع�دية باإجراء م�صح للمنطقة وت�ثيقها وترقيم املقابر والكه�ف وعمل خرائط تف�صيلية للم�قع.

�صخرة �صخمة حت�ي عددًا من القب�ر يف كل الجتاهات

البناء باحلجر حيث قاومت ع�امل الزمن حتى الي�م
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ج�ن هيلي :
ويف عام 1993م اأعد ج�ن هيلي 
املقابر  نق��س  بعن�ان  درا���ص��ة 
ال��ن��ب��ط��ي��ة يف م���دائ���ن ���ص��ال��ح 
النق��س  درا�صة  على  ا�صتملت 
احلجر  يف  اجلنائزية  النبطية 
ويف ع��دد م��ن امل���اق��ع الأخ��رى 
ال��ع��ال وال��ب��رتاء واجل���ف  مثل 

وماأدبا والدرا�صة بعن�ان :
 Healey،J.: The Nabataean

 Tomb Inscriptions of

madinah in Salih
اإحدى الأب�اب امل�صتخدمة قدميًا

جبل �صخري �صغري اأو �صخرة كبرية ح�لت اإىل ق�صر يطلق عليه ق�صر العج�ز باحلجر ( ويعترب جمل�س الربملان )
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اإحدى الأب�اب امل�صتخدمة قدميًا

مدينة العال قبل اأكرث من مائة عام
مع قلعة م��صى بن ن�صري
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املبحث الثالث: وادي القرى وحب الوطن وجمال 
الأدب �صعرًا ونرثًا
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 وادي القرى و حب الوطـن 
وجمال الأدب �صعرًا ونرثًا

طالبه  اأوق��ف  وكم  ط�يلة،  فرتة  منذ  ال�صحف  يف  عنه  ويكتب  ال�طن،  حّب  عن  امل�ؤلف  يحا�صر 
وحمبيه على م�اطن لها عالقة ب�صرية الر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص ، حيث اتخذ امل�ؤلف ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قدوًة - وما 
اأعالها من قدوة- وذلك يف حّبه ملسو هيلع هللا ىلص  مكة املكرمة واملدينة املن�رة، كما اأن امل�ؤلف ير�صد �ص�اهد 
من حّب ال�صعراء ويعتقد اأن هذه ال�ص�اهد من ( األّذ و اأمتع ) ما قيل يف حّب ال�طن؛ لأن كل بيٍت من 
ال�صعر يخاطب به ال�صاعر حبيبته مهما بالغ فيه فاإن ال�صاعر لتذّكر حمب�بته منف�صلًة عن وطنها، 

حيث اأكرث ال�صعراء من ذكر 
تلك  ت�صكنها  ال��ت��ي  ال��دي��ار 
من  ي�صعد  وك��م  احلبيبات، 
مبا  الكتاب  ه��ذا  على  يطلع 
كلماٍت  من  ال�صعراء  ر�صده 
بداية ذلك  عن احل��ب، ويف 
ج�ّصد  ح��ي��ث  ال����ط���ن  ح���ّب 
ه�ؤلء ال�صعراء احلّب مبعناه 
واأ�صبح  �صعرهم  يف  ال�ا�صع 
م���ت���داوًل ب��ني الأج���ي���ال ول 
ر�ص�خًا،  اإل  ال��زم��ن  ي��زي��ده 
ال�صعراء  اأولئك  �صدق  حيث 
ال���ذي���ن ع�����ص��ق���ا دي���اره���م 
بالكلمات  ذلك  عن  وع��رّبوا 
�صيجد  ال���ت���ي  ال�������ص���ادق���ة 
يديه  ب��ني  بع�صها  منظر جميل من العالال��ق��ارئ 



166

و�صتنفذ اإىل قلبه ثم اإىل فكره.
املكان، حيث  بذلك  �صيء طبيعي لرتباط حياته  فيه  ن�صاأ  الذي  امل�قع  الإن�صان بحب  ارتباط  اإن 
اأ�صرته وجريانه، واأقرانه، وذكريات طف�لته وه� دليل اإخال�س؛ لأن ذلك ميثل النتماء اإىل الأ�صرة 
، والنتماء اإىل املجتمع الذي يعي�س فيه، حيث يرتبط اجلميع بال�طن ويتاآلف�ن ويتعارف�ن، وقد 

جاء الإ�صالم ليثبت هذا احلب، فقد بنّي اهلل تعاىل ف�صل ال�طن بق�له تع���اىل:
 (1) چ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ملسو هيلع هللا ىلص  مكة املكرمة واملدينة  حيث جعل اخلروج من الديار مبقام قتل الأنف�س. وقد اأحب الر�ص�ل 
املن�رة ، وه� ملسو هيلع هللا ىلص  القدوة والأ�ص�ة احل�صنة يف حّب تلك املدينتني املقّد�صتني، كما اأثبت ملسو هيلع هللا ىلص  احلب 
لبع�س الأودية وامل�اقع واجلبال ومنها جبل اأحد فعن اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه يف حديث : 

(.... حتى اإذا اأ�صرفنا نظر اإىل اأحد فقال:هذا جبل يحّبنا ونحّبه ) (2)متفق عليه.
وا�صتاق كثرٌي من ال�صحابة اإىل م�طنهم الأول مكة املكرمة حيث هاجروا منها، وترك�ا اأر�صهم، 
راأ�صه  اأ�صّد مرارة على املرء من ترك وطنه وم�صقط  واأهليهم ولي�س هناك ما ه�  واأم�الهم، بل 
مكرهًا، فهذا �صيدنا بالل ر�صي اهلل عنه كان عبدًا لأمية بن خلف الذي تفنن يف تعذيبه عندما 
اأ�صلم حيث كان يطرح عريانًا على احل�صى واحلجارة امللتهبة، ويط�ف به �صبيان مكة اأوديتها، 
و�ص�ارعها، وجبالها، وذلك لريّدوه عن دينه وه� يردد " اأحد، اأحد " واأكرمه اهلل بالثبات على 
دينه وبالهجرة اإىل املدينة النب�ية حيث �صبقه اإليها حبيبه ملسو هيلع هللا ىلص ، وعندما ا�صتقر باملدينة ا�صتاق 
اإىل مكة حيث ق�صى بها �صطرًا من حياته فهي وطنه، حّن اإىل اأوديتها، وجبالها، و�ص�ارعها، التي 
كانت يعذب بها وا�صتاق اإىل اأ�ص�اقها، ومنها اأ�ص�اق جمّنة، وحّن اإىل جبالها ومنها �صامة وطفيل 

وهذا ال�ص�ق دفعه اإىل اأن يتمثل �صعرًا :
لــــيــــلــــًة �أبـــــــــيـــــــــنّت  هـــــــل  �ـــــســـــعـــــري  لـــــيـــــت  �أال 

ــــــــــــــــــــــو�ٍد وحـــــــــــــــــــويل �إذخــــــــــــــــــــــر وجـــــلـــــيـــــل ب
ـــــة جمـــــّن ــــــــاه  مــــــــي يــــــــــومــــــــــاً  �أردن  وهـــــــــــــل 

وطــــفــــيــــل �ـــــــســـــــامـــــــًة  يل  ــــــــدون  ــــــــب ي وهـــــــــــل 

اإنه احلب الذي ارتبط مب�اقع ال�صبا، مكة املكرمة، اأم القرى، البلد الأمني، البيت احلرام، اأحبها 

(1)  �ص�رة البقرة الآية (٨٤).
(2)  �صحيح البخاري: كتاب اجلهاد : باب من غزا ب�صبي للخدمة. و�صحيح م�صلم: كتاب احلج: باب ف�صل املدينة رقم ( ٤62). 
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ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .. اإنها مكان م�لده ملسو هيلع هللا ىلص ، وفيها ن�صاأ، واأوحي اإليه، ومنها بداأت الر�صالة... وبها اأول 
ي�صتقبل�نه يف �صالتهم،  امل�صلمني حيث  البيت  الأر���س، وحد اهلل بهذا  لعبادة اهلل و�صع يف  بيت 

ويحج�ن اإليه من كل فج عميق، لذا اأحب ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مكة املكرمة وعظمها... 

قال تعاىل : چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ      ڱ   ڱ ں ں چ (1) واأ�صبح قبلة اأزلية للم�صلمني 
ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ   :
ے           ۓ ۓ ڭ چ (2) لذا فاإن مكة املكرمة يف قلب كل م�صلم وم�صلمة، اأما املدينة املن�رة 

ملسو هيلع هللا ىلص   اأ�صد، وبارك فيها بدعائه حممد  اأو  فهي مدينٌة حببها اهلل تعاىل اإىل امل�ؤمنني كحّبهم مكة 
لها، قال ملسو هيلع هللا ىلص  : " اللهم حّبب اإلينا املدينة كحّبنا مكة اأو اأ�صّد و�صححها لنا، وبارك لنا يف �صاعها 
البعد  يف  حتى  اإليها  وتهف�ا  اإليها،  حتّن  امل�ؤمنني  قل�ب  فاإن  لذا  عليه.  متفق   ."(3) ومدها... 

(1)  �ص�رة اآل عمران الآية (96).
(2)  �ص�رة البقرة الآية (1٤٤).

(3)  �صحيح البخاري: كتاب مناقب الأن�صار: باب مقدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص  واأ�صحابه املدينة – ويف غريهما – فمن كتاب ف�صائل املدينة، 
باب (12)، و كذلك رقم (1376) ، كتاب الدع�ات (6372) باب رفع ال�باء، و�صحيح م�صلم: كتاب احلج: باب الرتغيب يف 

�صكنى املدينة، رقم (٤٨٠) .
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 وهي ماأرز الإميان. قال ملسو هيلع هللا ىلص  : اإن الإميان لياأرز اإىل املدينة كما تاأرز احلية يف جحرها"(1). متفق 
عليه. (2)

فقد  املكرمة  مكة  حّبه  وم��ع 
كحّبه  امل��ن���رة  املدينة  اأح���ّب 
م��ك��ة ب��ل اأ����ص���ّد، ل��ذل��ك ك��ان 
ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اإذا اأقبل على 
املدينة قال : اللهم اجعل لنا 
وكان  ح�صنًا  ورزقًا  قرارًا  بها 
جدران  راأى  اإذا  اإليها  ُي�صرع 

املدينة.
اأن  عنه  ر�صي اهلل  اأن�س  فعن 

ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كان اإذا قدم من �صفر فنظر اإىل جدران املدينة اأو�صع ناقته واإن كان على دابة 
حركها من حبه(3). 

لذا فاإن حّب ال�طن كامٌن يف النف�س الإن�صانية، وجلمال احلجر والعال فقد ت�ّلد لدى من ن�صاأ فيها 
اأي: يف العال احلّب ويعرّب عن ذلك احلّب جمال الكلمات وتاأثريها على النف�س مثل �صعر جميل 
واملنازل،  بالديار،  ارتبط  الغزل  �صعر  اأو  �صعر احلب  اأن  املحبني حيث  ال�صعراء  بثينة وغريه من 
على  وتعمل  والأحا�صي�س،  امل�صاعر  وتفجر  القل�ب،  ت�صتميل  الغزل  �صعر  ورقة  وال�طن،  وامل�اقع، 

تثبيت حّب ال�طن اأو ( مكان احلبيب ). قال ال�صاعر:
َكـــــــِبـــــــِدي يف  �حلـــــــــــبِّ  �أو�َر  وجـــــــــــــدُت  �إذ� 

عــــــمــــــدُت نــــحـــــــــو �ـــــســـــقـــــاِء �لـــــــقـــــــوِم �أبــــــــــرُد
ـــــــــرِد �ملـــــــــــاِء ظــــاِهــــــــــــــَرُه ـــــي َبــــــــــــــــَرْدُت ب ـــــِن ـــــْب َه

ـــُد فـــــمـــــن حلـــــــــرٍّ عـــــلـــــى �الأحــــــــ�ــــــــســــــــاِء يـــتـــقــــ

(1)  �صحيح البخاري: كتاب احلج،باب الإميان ياأرز اإىل املدينة، م�صلم: كتاب الإميان رقم (1٤7).
(2)  معاهد و�ص�اهد ، �صعرية مكان للدكت�ر تني�صب الفايدي ( �س٨).

(3)  �صحيح البخاري رقم (1٨٨6) كتاب ف�صائل املدينة .
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ولهذا ال�صاعر جمم�عة ق�صائد تعترب اأ�صهل واأرق ما قالته العرب يف احلب. ول غرابة يف الكتابة 
عن احلب مبعناه ال�صامل، واأن ي�صاع كل ما ي�ؤدي اإىل حب ال�طن بني النا�س وقائل البيتني ال�صابقني 
يعد اأحد الفقهاء(1)، بل اأحد رواة احلديث فقد روى عن اأن�س بن مالك ر�صي اهلل عنه، وروى عن 
الذي  املحب  ذلك  من  العزيز  القارئ  اأيها  لت�صتغرب  كما  عنه،  اهلل  ر�صي  عبا�س  بن  اهلل  عبد 
�صبب له احلب ال�صهد، والأرق، وال�صهر، فخاف اأن يقتله فاأخذ ي�صت�صرخ بالنائمني وي�قظهم لعله 

يح�صل على ج�اب عن �ص�ؤاله :
ــــــو� هــــــبُّ ويــــــحــــــكــــــم  ـــــــــــو�ُم  ـــــــــــن �ل �أيـــــــــهـــــــــا  �أال 

؟ �أ�ــــســــائــــلــــكــــم هـــــل يـــقـــتـــل �لـــــــرّجـــــــَل �حلـــــــبُّ

وال�صيء بال�صيء يذكر هناك كلمات خميفة مثل ( القتل، التلف، الهالك، الذبح) لتتنا�صب مع لغة 
احلب، لكن عندما يتناولها ال�صعراء ت�صبح رقيقة وتثري امل�صاعر، وال�ص�اهد التالية على الكلمات 

املرعبة ال�صابقة قد مت اختيار بع�صها من ق�صائد اقرتنت بال�طن ومنازل احلبيب :

اأذنية الليثي الكناين تابعي جليل و�صاعر غزل وفخر �صريف مقدم من �صعراء املدينة املن�رة وه�  اأب� عامر عروة بن  (1)  ه�: 
معدود يف الفقهاء واملحدثني.

( جبال ، نخيل، بي�ت اأثرية ) ول اأجمل ...



170

وقد ذكرت كلمة " القتل " يف (احلب) :
ثـــــــــالثـــــــــة �أحــــــــــــــبــــــــــــــاٍب فـــــــــحـــــــــبُّ عـــــــالقـــــــٍة

ـــــُل وحــــــــــــب متـــــــــــــــالٍق وحـــــــــــــــبٌّ هـــــــــو �لـــــقـــــت

وياأتي ( الهالك ) من �صحر العي�ن :
�لــــــذي هــــــو  �لــــعــــيــــون  �إىل  �لـــــعـــــيـــــوِن  نـــــظـــــُر 

ــبــيــاًل �ــس �لــــــفــــــوؤ�د  �إىل  "�لهالك"  جـــعـــل 
ـــبـــه ــــــــــــــت �لـــــــلـــــــحـــــــظـــــــاُت تـــــــغـــــــزو قـــل مـــــــــا ز�ل

قتياًل"  " بــــيــــنــــهــــن  تـــــ�ـــــســـــّحـــــط  حـــــتـــــى 
و " الإتالف " وردت يف :

" " مـــــتـــــلـــــِفـــــي  �أنـــــــــــــك  يـــــحـــــدثـــــنـــــي  قـــــلـــــبـــــي 
ــــعــــرِف ت مل  �أم  عــــــرفــــــَت  فــــــــــد�ك  روحــــــــــي 

امتزاج الطبيعة اخل�صراء والتك�ينات  اجلبلية .. 
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و" الذبح " يف احلب :
ـــــــوُن ـــــــس ـــــــ� �أُتـــــــــــــــــــــر�هـــــــــــــــــــــا حتــــــــــّبــــــــــنــــــــــي مـــــــي

ظـــــــنـــــــوُن ـــــــاء  ـــــــس ـــــــ� ـــــــن و�ل تـــــــــوّهـــــــــمـــــــــُت  �أم 
ـــــــــــــوٍل �أر�ـــــــــســـــــــلـــــــــتـــــــــه الأبـــــــيـــــــهـــــــا ـــــــــــــس كــــــــــــم ر�

�لــــعــــيــــوُن �لـــــنـــــقـــــاب  حتــــــت   " ذبــــحــــتــــه   "
ويتذكر املحب دائمًا من اأحبه، ويحبه اأهله ومن يحيط به، ويحّب داره، وم�طنه، بل وميالأ عليه 

اأقطار نف�صه :
فـــمـــي يف  وذكـــــــــــــــرك  عـــــيـــــنـــــي  يف  خـــــيـــــالـــــك 

تــــغــــيــــب؟ فــــــــاأيــــــــن  قـــــلـــــبـــــي  يف  ومـــــــــثـــــــــو�ك 

لذا فاإن القلب املحب لميكن اأن يكره، اأو يحقد، اأو ي�صيء لأحد، وت�صبح للحب اآثار منها: العطف، 
الت�اد، البت�صامة، ال�صماحة، طالقة ال�جه، ح�صن التعامل، ح�صن اخللق، ورقة احلديث، ومعروف 

اأنظروا اإىل جمال هذه الطبيعة و�صبح�ا اهلل
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اأن اأغلب اأن�اع احلب ت�ؤدي اإىل حّب امل�قع، وتبداأ بحب املن�زل اأو امل�صكن، ثم حّب الديار، ثم حّب 
ال�طن، ومن ثم ال�صع�ر بف�صله والإخال�س له، واحلفاظ على مكت�صباته. 

وبتتبع ال�صعراء يف اجلاهلية والإ�صالم جند اأن ( فح�لهم )يعتزون باملكان الذي ن�صاأوا به وي�صف�ن 
جباله واأوديته ويخلدون�ها يف �صعرهم حبًا لديارهم و�ص�قًا ملنازلهم وتذكرًا مل�اقعها وم�اقع منازل 
احلبيبات، وذلك طبيعة الإن�صان ال�ص�ّي اأن يحب دياره، وعند تتبع ال�صعراء حلّب اأوطانهم يجد 
امل�ؤلف اأنهم اأحّب�ا امل�اقع التي عا�ص�ا فيها وذكروا خا�صًة يف اأ�صعارهم ومتّن�ا اأن يرجع�ا اإليها يف 
حال البعد عنها، وقد ركز امل�ؤلف على ذكر بع�س الأبيات التي تركز على حّب ال�طن لتك�ن �صاهدًا 
ق�يًا يتناقله الأبناء ( بنني وبنات ) وتك�ن �صببًا يف غر�س حّب ال�طن يف اأبناء وبنات لهذا ال�طن 

الغايل(1):  
قال حامت الطائي:

ــــىء طــــيِّ �أجـــــــبـــــــال  �الأجـــــــــبـــــــــاِل  �إىل  حــــنــــنــــُت 
�أحـــمـــر� �ــــســــوَط  ر�أت  �أن  َقـــُلـــو�ـــســـي  ــــْت  وحــــنَّ

�لـــــوجـــــى عـــــلـــــى  �ملـــــــطـــــــّي  ملِــــــــــْزجــــــــــاُء  و�إين 
ــــــَة عـــــفـــــَزر� ــــــن ــــــك �ب ــــــالن ومــــــــا �أنــــــــــا مــــــن ُخ

فـــــار�ـــــضٍ �أيَّ  ــــــــاأيل  و��ــــــــس تــــ�ــــســــاألــــيــــنــــي  فــــــال 
ـــر� تـــكـــ�ـــسَّ قـــــد  قـــنـــا  يف  جــــالــــت  �خلـــــيـــــُل  �إذ� 

ر�أتــــــــنــــــــي كــــــاأ�ــــــســــــالء �لــــــلــــــجــــــاِم ولـــــــــن تـــــرى
�أغـــــــَر� �لـــــوجـــــِه  �ـــســـاهـــَم  �إال  �أخـــــــا �حلـــــــرب 

ها �حلـــــرُب ع�سّ بـــه  ــْت  عــ�ــسَّ �إن  �حلــــرب  �أخــــو 
ــر� �ــســمَّ �حلـــــــرُب  �ــســاقــهــا  عــــن  ـــرْت  �ـــســـمَّ و�إْن 

وقال البحرتي(2) :
ــــــــــــاِر فــــــــاإين ي ــــــــــــدِّ ـــــــــــي عــــــلــــــى �ل ـــــــــــِقـــــــــــْف ِب الَت

ـــــيـــــِل ـــــــــٍم ُمِ ــــــــــــــــــٍع َوَر�ـــــــــسْ ـــــُت ِمـــــــــْن �أَْرُب ـــــ�ـــــسْ َل

(1)  حامت الطائي.. �صريته وثقافة ع�صره للدكت�ر تني�صب الفايدي (�س93).
(2)  دي�ان البحرتي (�س 167٤).
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ــــــْغــــــٌل �ــــــسُ ـــــــــــــــِة  �الأَِحـــــــــــــــبَّ ــــــــى  ــــــــلَ َع ُبـــــــــــَكـــــــــــاٍء  يف 
ــــــُلــــــوِل ــــــــاِء �لــــــطُّ ــــــــَك الأِخــــــــــــي �حُلــــــــــــبِّ عــــــن ُب

على اأنه نق�س اأي�صًا على نف�صه هذا املعنى الذي ا�صتح�صناه بق�له(1):
ـــــاِب بـــــــــاالأَْجـــــــــَرِع �ْلـــــَفـــــْر ـــــَب ـــــِق ــــــــــــَن �أَْهــــــــــــُل �ل �أَْي

�لـــــِقـــــَبـــــاِب �أْهــــــــــــُل  ـــــــــــــَن  �أَْي )ال(  ــــــــْو�  َتــــــــَولَّ ِد 
ـــــٍم ـــــْق ـــــسُ � َذ�ِت   ٍ ٍَ ــــــــــــــــــــــ �أَْع ُدوَن  ـــــــَقـــــــٌم  �ـــــــسَ

�لـــــــــِعـــــــــَذ�ِب ــــــنــــــاَيــــــا  �لــــــثَّ ُدوَن  َوَعــــــــــــــــــــــَذ�ٌب 
َوَكـــــــِمـــــــْثـــــــِل �الأَْحــــــــــَبــــــــــاِب َلـــــــــْو َيـــــْعـــــلَـــــُم �ْلـــــَعـــــا

ــــــــــــاِب �الأَْحــــــــــــَب ــــــــــــاِزُل  َمــــــــــــَن ِعــــــــــْنــــــــــِدي  ِذُل 

وحّب الدار اأو الديار ب�صكل عام ن�ٌع من ذكريات الأحباب، فالدار ليحبها بذاتها ولكن حّب من 
�صكنها ولقد اأن�صف الذي يق�ل:

ـــْت َخـــلَ �إْذ  �ِر  �لــــــــدَّ َعـــلَـــى  �أَْبـــــِكـــــى  َمــــا  ــــْمــــُرَك  ــــَع َل
�َر� �لــــــــدَّ ــــــــــو�  ُع َودَّ �إْذ  �ِر  �لـــــــــدَّ ـــــــــِل  الأَْه ــــْن  ــــِك ول

ــــِد ِغـــْبـــَطـــٍة ــــْع ـــ�ـــُض َمــــــْن َب ـــْي ـــــو� َفــــــــَوىلَّ �لـــَع ـــــَولَّ َت
ــــــِرِهــــــْم َنـــــــاَر� ــــــــُقــــــــو� ِبــــَقــــْلــــِبــــي َمـــــــْن َتــــــَذكُّ َو�أَْب

قال البحرتي وا�صفًا بع�س الأطالل (2):
ــــــلَــــــْت ــــِي �أَْنَ ــــسْ ــــَو� ــــــَق �ل َدِمــــــــٌن َكــــِمــــْثــــِل َطــــــَر�ِئ

ــــــِج ــــــَه ــــــْن َد�ِء �ملُ مَلـَـــــــَعــــــــاُتــــــــُهــــــــنَّ ِمـــــــــــَن �لــــــــــــــــــــــرِّ
ـــَبـــى ـــَن َعــــــْن �إِْذَكـــــــــاِرَنـــــــــا َعـــــْهـــــَد �لـــ�ـــسِّ ـــْف ـــُع ـــ�ـــسْ َي

ــــِج ــــْهــــَت َت مَلْ  ـــــَبـــــاَبـــــًة  �ـــــسَ ـــــِهـــــْجـــــَن  َي �أَْن  �أَْو 
ــــاِحــــكــــاً ـــــَم �ــــسَ ـــــ�ـــــسَّ ـــــَب ـــــــــــــٍر َقــــــــــْد َت َوَلـــــــــــــــــُربَّ َدْه

ــــــــِج َتــــــــــْي َزَمـــــــــــــــٍن ِبــــــــِهــــــــنَّ ُمــــــــَدبَّ َعـــــــــــْن ُطــــــــــرَّ
ـــــــــُة �لـــــــــِفـــــــــَر�ِق َورْحــــــلَــــــة ِمـــــــــْن َقــــــْبــــــِل َد�ِعـــــــــَي

ـــــْت ُمـــــــَغـــــــاَزَلـــــــَة �لــــــــَغــــــــَز�ِل �الأَْدَعـــــــــــــــِج ـــــَع ـــــَن َم

(1)  دي�ان البحرتي (�س ٨3).
(2)  امل�صدر ال�صابق (�س ٤٠٠ ).
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ـــــــًة ـــــــــــَد َغـــــــاَي ـــــــــــَع ـــــــــنَّ �ْلــــــِعــــــيــــــ�ــــــَض �أَْب ـــــــــَف ـــــــــلِّ الأََك
ـــــــــــْرَتِ ُم �أَْو  َخـــــــائـــــــٌف  �إَلــــــْيــــــَهــــــا  َيــــــــْجــــــــِري 

وقال ذو الرّمة(1) :
ــــاأَِل ـــــَة فــــا�ــــسْ َمـــــيَّ ـــــــــــالِل  �أَْط ِقــــــِف �لـــَعـــْيـــ�ـــَض يِف 

ـــِل ـــ�ـــَس ـــْل َد�ِء �ملـُــ�ـــَس ـــــومـــــاً َكـــــــاأَْخـــــــالِق �لـــــــــــــرِّ ُر�ـــــسُ
ــــَهــــا ــــوؤَ�ُل ــــَك �ــــسُ ــــْي ــــلَ ـــــــــِذي ُيــــــْجــــــِدي َع �أَُظـــــــــــنُّ �لَّ

ــــِل ُدُمـــــــوعـــــــاً َكـــــَتـــــْبـــــِذيـــــِر �جُلـــــــَمـــــــاِن �ملـُـــَفــــ�ــــسِّ
ــــــاَزٍة ــــــَف ـــــْت َنـــــاَقـــــِتـــــي ِمــــــــْن َم ـــــــائـــــــْن َتـــــَخـــــطَّ َوَك

ــــــِل ــــــَزمِّ ــــــَت ــــــٍة ُم ــــــلَ ــــــْي ــــــــــْن َل ـــــــائـــــــٍم َع َوِمــــــــــــــْن َن

وقال ذو الرمة :
ـــــــــَة َنــــــاَقــــــِتــــــي ـَــــــــيَّ ـــــــى َرْبــــــــــــــــِع مِل ــــــــــُت َعـــــــلَ ــــــــــْف َوَق

ــــــْه َخــــــاِطــــــُب ــــــــــُت �أَْبـــــــِكـــــــي َعـــــــْنـــــــَدُه و�أُ َفـــــَمـــــا ِزْل
ـــــــــُه ـــــــــــا �أَُبـــــــــثُّ ـــــــى َكـــــــــــــاَد ِمَّ ــــــــِقــــــــيــــــــِه َحـــــــتَّ َو�أُ�ــــــــسْ

ــــــُمــــــِنــــــي �أَْحــــــــــــــَجــــــــــــــاُرُه َوَمــــــــالِعــــــــُبــــــــُه ُتــــــَكــــــلِّ
ـــٍم ـــِل ُمـــ�ـــسْ َد�َء  �لــــــَهــــــَوى  ـــــَل  ِمـــــْث �أََرى  ال  �أاَل 

ـــاحـــُبـــْه ِلــــيــــَم �ـــسَ ــــَل �لـــــَهـــــَوى  ــــْث َكــــــــِرمٍي وال ِم

وقال اأي�صًا :
ــــــــالٌم َعـــــلَـــــْيـــــُكـــــَمـــــا �أََمـــــــــْنـــــــــِزَلـــــــــَتـــــــــْي َمـــــــــــيِّ �ــــــــسَ

َ َرَو�ِجـــــــــُع ٍْ ــــ ــــــــــــُن �لـــــاّلِتـــــي َمــــ�ــــسَ َهــــــِل �الأَْزُم
ــَمــى ــَع �ْل ــُف  ــ�ــسِ ــْك َي �أَْو  ــيــَم  ــِل ــ�ــْس �لــتَّ َيــــْرِجــــُع  َوَهــــــْل 

يـــــــــاُر �ْلـــــَبـــــالِقـــــُع ـــــــــــــــــايِف و�لـــــــــدِّ َثــــــــــالُث �الأََث
ــــاِحــــِبــــي ـــــُت ِلــــ�ــــسَ ـــــا يـــــومـــــاً فـــــُقـــــْل ـــــَه ـــــُت ـــــْم ـــــَوهَّ َت

ـــــُع �خَلـــــَو��ـــــسِ ـــــاُء  ـــــَب �لـــــظِّ �إال  ِبـــــَهـــــا  ـــــ�ـــــَض  ـــــْي َوَل
ِدَيــــــاِرَهــــــا َنــــــْظــــــَرًة يِف  َتــــْنــــُظــــْر  ـــ�ـــِض  ـــي ـــِع ــــــِف �ْل ِق

ــــُع ــــاِف َن ــــَبــــاَبــــِة  �لــــ�ــــسَّ َد�ِء  ِمـــــــْن  ذ�َك  ـــــــــْل  َوَه

(1)  دي�ان البحرتي (�س ٨3).
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ـــــــــَة َمــــــــْنــــــــِزاًل ـــــى مِلـَــــــــيَّ ـــــ�ـــــسَ ـــــْغ َفـــــــــَقـــــــــاَل �أََمـــــــــــــــا َت
ـــــــُع َر�ِب �أَْنــــــــــَت  ــــــْل  َه ُقــــْلــــَت  �إِال  ْهــــــِر  �لــــــدَّ ــــــَن  ِم

وقال اأب� متام الطائي :
َمـــــاِلـــــٍك ـــــــِة  ـــــــَن �ْب َمـــــــــَنـــــــــاِزَل  َر�أَْيـــــــــــــــــَت  مـــــا  �أََو 

ــــوُمــــَهــــا ــــــُر ُر�ــــسُ ِف ــــــزَّ ـــــَف �ل ـــــَمـــــْت َلـــــــُه َكـــــْي َر�ـــــسَ
ــــى ــــلَ ــــِب ـــــا �ْل ـــــَه ـــــاُه ِب ـــــ�ـــــسَ ــــــــــا �أَْلــــــــَقــــــــى َع َ ــــــــــاأَنَّ َوَك

ـــــٍة ُقــــــــــــُذٍف َفـــــلـَــــْيـــــ�ـــــَض َيـــــِرمُيـــــَهـــــا ـــــقَّ ِمـــــــــْن �ـــــسُ
ــــا ــــَه ــــوؤْ�ــــسُ ُب ــــــَك  ــــــاَب �أَ�ــــــسَ َو�إْن  ـــــــــــاِدَثـــــــــــاُت  َو�حْلَ

ـــا ـــَه ـــيـــُم ـــِع ـــــــــــِذي �أَْنـــــــــَبـــــــــاَك َكــــــْيــــــَف َن َفــــــُهــــــَو �لَّ
ــــٍف �إِْثــــــــــــَرُه ــــْي ــــسَ ــــُل � ــــْق َفــــلَــــَقــــْبــــُل �أَْظــــــــَهــــــــَر �ــــسَ

ــــا ــــــوَب ُهــــُمــــوُمــــَه ــــــُل ــــــُق َبــــــــِت �ْل َفـــــــَبـــــــَد� وَهــــــــذَّ

�صرعان ... اإحدى امل�اقع اجلميلة يف منطقة العال
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وقال البحرتي:
ــــلَــــَمــــا ـــــَة ��ــــسْ ـــــاِظـــــَم ـــــَك ــــَمــــى ِب ــــْل ـــــــَتـــــــْي �ــــسُ ـــــــلَّ �ََمَ

ِهــــْجــــُتــــَمــــا َمـــــــا  ــــــــــــــَوى  �جْلَ �أَنَّ  ــــــَمــــــا  َوَتــــــَعــــــلَّ
َعـــــلـَــــى �أَينِّ  َوَلـــــــــــــــْو  َدْمـــــــــعـــــــــاً  ــــــا  ــــــَم ــــــيــــــُك ــــــِك �أَْب

ــــــا ـــــــِكـــــــي َبــــَكــــْيــــُتــــُكــــَمــــا َدَم َقـــــــــــَدِر �جَلـــــــــــَوى �أَْب
ــــــاًل �أَُكـــــــْفـــــــِكـــــــُف ِفـــــيـــــِه َدْمـــــــعـــــــاً ُمـــــْعـــــِربـــــاً َطــــــلَ

ـــــّطـــــاً �أَْعـــــَجـــــَمـــــا ـــــُه َخ ـــــْن ْقـــــــــــــــــَر�أُ ِم ِبــــــَجــــــوًى و�أَ
َيـــــُكـــــْن َومَلْ  ــــــيــــــَب  ُتِ �أَْن  ــــــــــــــاُه  ُرَب ــــــــى  ــــــــاأَْب َت

ـــــى َيــــْفــــَهــــَمــــا ــــيــــَب َحـــــتَّ ــــِج ــــُي ـــــَتـــــْخـــــِر�ً ِل ُمـــــ�ـــــسْ

وقال البحرتي لنف�صه(1):
َطــــــلـَـــــُل َوال  َخــــــــْبــــــــٍت  ِبـــــــــِلـــــــــَوى  ِدْمــــــــــَنــــــــــٌة  ال 

ــــُل َيــــ�ــــسَ ــــــــْوَعــــــــٍة  َل َعـــــلَـــــى ذي  ــــــــــــْواًل  َق ــــــــــــُردُّ  َي
ـــْم ـــلَ َف ـــــوِم  �ـــــسُ �لـــــرُّ �إِْثــــــــــِر  يِف  َدْمــــــُعــــــَك  ــــــنَّ  َع �إِْن 

ــــــٌع َذَلـــــــُل ــــــْدَم ــــْب َعــــلَــــْيــــَهــــا َفـــــِعـــــْنـــــِدي َم َيــــ�ــــسُ
ى ــــــَرَ َهــــــْل �أَْنـــــــــَت يــــْومــــاً ُمـــــِعـــــِري َنــــــْظــــــَرًة َف

َرَمــــــُل َهــــا  ــــْرُ �ــــسَ ِعــــــــر�ً  يــــــَن  َيــــــْرِ َرْمـــــــــٍل  يِف 
ــــــَوى ِبـــــــُحـــــــَد�ٍة َمــــــا َلـــــَهـــــا َوَطـــــــٌن ــــو� �لــــــنَّ ــــبُّ �ــــسَ

ُعـــــُقـــــُل َلــــــَهــــــا  ـــــــا  َم وِجــــــــَمــــــــاٍل  ـــــــَوى  �لـــــــنَّ �إال 

وكان يف اجلاهلية ميدح بني غ�صان، ومن ذلك ق�له(2):
ـــــــهـــــــم ـــــــادمـــــــُت ن ـــــــــٍة  ـــــــــاَب عـــــــــ�ـــــــــس َدرُّ  هلِل 

�الأوِل مـــــــــــاِن  �لـــــــــــزَّ يف  بــــــِجــــــلَّــــــَق  يـــــــومـــــــاً 
ــــــيــــــِهــــــم �أِب َقـــــــــــــــْرِ  حــــــــــــوَل  جـــــفـــــنـــــَة  �أوالُد 

ــــل َقــــــــــْرِ �بــــــــِن مــــــــاِرَيــــــــَة �لــــــكــــــرمِي �ملـُـــْفــــ�ــــسِ
ــــهــــم ـــــــْوَن حـــــتـــــى مـــــــا َتــــــــِهــــــــرُّ كــــالُب ـــــــسَ ـــــــ� ـــــــْغ ُي

ــــــِل ــــــِب ــــــْق الَيــــــ�ــــــســــــاألــــــون عـــــــن �لـــــــ�ـــــــســـــــو�ِد �ملُ

(1)  الزهرة (�س 3٠٠).
(2)  ق�ل على ق�ل، ح�صن �صعيد الكرمي ، (251/2).
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عــلــيــهــم �لــــــَريــــــ�ــــــضَ  َوَرَد  مــــــن  ـــــُقـــــون  َيـــــ�ـــــسْ
ــــق بــــالــــرحــــيــــق �لــ�ــســلــ�ــســل ــــفَّ ــــ�ــــسَ َبــــــــــــــَرَدى ُي

ــــهــــم ــــاُب بـــــيـــــ�ـــــضُ �لـــــــــوجـــــــــوِه كـــــــرميـــــــٌة �أحــــ�ــــس
�الأول �لـــــــــِطـــــــــر�ِز  مــــــن  �الأنــــــــــــــــوِف  ــــــمُّ  �ــــــسُ

و�صفة (�صم الأن�ف) من ال�صفات اجلمالية للرجال، وعك�صها ( ُفْط�س الأن�ف) قال ال�صاعر:
�الأوىل حــــ�ــــســــاِن  ِبــــــرهــــــِط  مـــــــان  �لـــــــزَّ ذهــــــــَب 

ـــــــَث �لـــــغـــــابـــــِر ـــــهـــــم حـــــــدي ـــــُب ـــــــْت مـــــنـــــاِق كـــــــان
�ــــســــيــــوُفــــهــــم َخـــــــــْلـــــــــٍف حتــــــــــلُّ  وبــــــقــــــيــــــُت يف 

ِفــــــيــــــهــــــم مبــــــنـــــــــــــزلــــــِة �لـــــلـــــئـــــيـــــم �لــــــــغــــــــادِر
ـــــــوُد �لــــــــــوجــــــــــوِه لــــئــــيــــمــــٌة �أحـــــ�ـــــســـــاُبـــــهـــــم �ـــــــس

ــــُض �الأنــــــــــــوِف مـــــن �لـــــــِطـــــــر�ِز �الآخــــــــِر ــــ� ــــْط ُف

وقال حامت الطائي مركزًا على حب ال�طن ومكررًا على جبل اأجا(1):
ـــــِقـــــيــــــ �لـــــ�ـــــسّ َور�ِء  ـــــــــــن  َم �أََجـــــــــــــــــــا  �أَرى 

جــــــــــــهــــــــــــا عــــــــاِمــــــــُر ــــــــْهــــــــِو َزوَّ ــــــــــــِق و�لــــــــ�ــــــــسَّ ـ
ــــــْت ــــــسَ ــــــ� ــــــنَّ ُجـــــــــــــــوهـــــــــــــــا وقــــــــــــد َع َوَقـــــــــــــــــــــْد َزوَّ

ــــــــــــهــــــــــــا عــــــــاِقــــــــُر ــــــــــــو� �أنَّ ــــــــــــُن ــــــــــــَق وَقــــــــــــــــــــْد �أْي

ومع اأن حامت الطائي �صاعٌر ن�صراين ( م�صيحي ) الديانة وعا�س يف الع�صر اجلاهلي اإل اأن فكرته 
تنطبق مع �صاعر اإ�صالمي حيث يق�ل الأح��س(2):

�أالِقـــــــــْف بـــر�ـــســـم �لـــــــد�ر فــا�ــســتــنــطــق �لــر�ــســمــا
فـــــقـــــد هـــــــــــاَج �أحـــــــــــــــز�ين وذكـــــــــــــرين ُنــــُعــــمــــا

فــــــــــبــــــــــتُّ كــــــــــــــــــــاأين �ــــــــــــــســــــــــــــارٌب ُمــــــــــد�مــــــــــة
هـــــّمـــــا)3( لـــــه  �أتــــــاحــــــت  هـــــّمـــــاً  �أذهـــــــبـــــــْت  �إذ 

(1)  دي�ان حامت الطائي (�س69).
(2)  الأح��س الأن�صاري ( عبد اهلل بن عبد اهلل بن عا�صم ) والأح��س �صمي به ل�ج�د �صيق يف م�ؤخر عينيه.

(3)  �صرح دي�ان الأح��س الأن�صاري، دار الكتاب العربي (�س 195).
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وكرر البحرتي وه� �صاعر اإ�صالمي يف �صعره بع�س املنازل والأطالل لكن ليحّن اإليها كثريًا، لأن 
فل�صفته تركز على املحب�ب دون الرتكيز على اأطالله مثل ق�له:

ـــــــــــاِر َفـــــــــــــاإِين َي ـــــــــــدِّ ـــــــى �ل ـــــــــي َعـــــــلَ ـــــــــْف ِب ـــــــــِق الَت

ـــــيـــــِل ـــــــــٍم ُمِ ــــــــــــــــــٍع َوَر�ـــــــــسْ ـــــُت ِمـــــــــْن �أَْرُب ـــــ�ـــــسْ َل

ــــــْغــــــٌل �ــــــسُ ــــــــــــــِة  �الأِحــــــــــــــبَّ َعــــــــلَــــــــى  ُبــــــــــكــــــــــاٍء  يِف 
ــــــُلــــــوِل)1( ــــــاِء �لــــــطُّ ــــــَك الأِخـــــــــي �حُلـــــــــبِّ َعــــــــْن ُب

اأن يجعل  لكنه لير�صى  الأط��الل،  تلك  الذين غادروا  الأهل  امل�اقع  تلك  تذكره  البحرتي  اأن  مع 
البكاء على الدار ل�صروٍب من �صروب الإدكار برغم اأن م�قعها يف ف�ؤاده كم�قع من كان فيها من 

اأحبابه، كما يق�ل يف البيتني التاليني:

(1)  دي�ان البحرتي (�س 167٤).

اجلبالن وبينهما اأ�صجار خ�صراء... منظر غاية اجلمال
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ـــْت َخـــلَ �إْذ  �ِر  �لــــــــدَّ َعـــلَـــى  �أَْبـــــِكـــــي  َمــــا  ــــْمــــُرَك  ــــَع َل

�َر ــــــــدَّ �ل ــــــــــــو�  ُع َودَّ �إْذ  �ر  �لــــــــــدَّ الأَْهــــــــــل  ولــــكــــن 

ــــِد ِغـــْبـــَطـــٍة ــــْع ـــ�ـــُض مـــــْن َب ـــْي ـــــو� َفــــــــَوىلَّ �لـــَع ـــــَولَّ َت

ــــــار� ــــــرهــــــْم َن ـــبـــي ِمـــــــْن َتــــــَذكُّ ـــْل ـــَق َو�أَْبـــــــــَقـــــــــو� ب

وكما ذكرُت باأن حب ال�طن ومكان املن�صاأ اأمٌر فطرٌي فقد جاء ذكر وادي القرى يف الأدب كثريًا 
حيث تذّكر ال�صعراء ويتمنى اأن يبيت ليلة واحدة، يق�ل جميل بثينة:

لـــيـــلـــة �أبـــــــــيـــــــــنتَّ  هــــــــل  ـــــعـــــري  �ـــــس لـــــيـــــت  �أال 

لـــ�ـــســـعـــيـــد �إذن  �إين  �لـــــــقـــــــرى  بــــــــــــــو�دي 

 ووادي القرى والعال ا�صمان مل�صمى واحد فالعال حاليًا يطلق عليه امل�ؤرخ�ن ا�صم وادي القرى يق�ل 
حمد اجلا�صر: " ووادي القرى يدعى الآن العال، ولي�س واديًا واحدًا بل اأودية، والعال ذات قرى 

ونخيل كثرية (1).

وذكر ياق�ت(2) :" وادي القرى واٍد بني ال�صام واملدينة وه� بني تيماء وخيرب فيه قرى كثرية وبها 
�صمي وادي القرى، قال اأب� املنذر: �صمي وادي القرى لأن ال�ادي من اأوله اإىل اآخره قرى منظ�مة 
وكانت من اأعمال البالد واآثار القرى اإىل الآن بها ظاهرة اإل اأنها يف وقتنا هذا كلها خراب ومياهها 

جارية تتدفق �صائعة لينتفع بها اأحد.

قال اأب� عبيد اهلل ال�صك�ين: وادي القرى واحِلجر واجلناب منازل ق�صاعة ثم جهينة وعذرة وبلي 
وهي بني ال�صام واملدينة ميّر بها حاج ال�صام، وهي كانت قدميًا منازل ثم�د وعاد، وبها اأهلكهم 
اهلل، واآثارها اإىل الآن باقية، ونزلها بعدهم اليه�د وا�صتخرج�ا كظائمها واأ�صاح�ا عي�نها وغر�ص�ا 
نخلها فلما نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفًا وكان لهم فيها على اليه�د ُطعمة واأكٌل يف كل عام 

ومنع�ها لهم على العرب ودفع�ا عنها قبائل ق�صاعة. 

(1)  املنا�صك �س (169).
(2)  معجم البلدان للحم�ي (3٨5-3٨٤/٤).
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ووادي القرى.. من الأماكن التاريخية، وقد اأخذ وادي القرى �صهرة يف التاريخ ويف الأدب واحلب، 
ووادي القرى حاليًا ه� مدينة العال وبها احلجر (مدائن �صالح) واآثار اأمم اأخرى وال�صاعر جميل 

بن مْعمر �صاحب بثينة يتمنى اأن ينام ليلة ب�ادي القرى؛ لأن ذلك يذكره اأيام ال�صفاء :
لـــيـــلـــة �أبـــــــــيـــــــــنتَّ  هــــــــل  ـــــعـــــري  �ـــــس لـــــيـــــت  �أال 

لـــ�ـــســـعـــيـــد �إذن  �إين  �لـــــــقـــــــرى  بــــــــــــــو�دي 
ـــــٌة ـــــا�ـــــس لـــــــكـــــــل حـــــــــــديـــــــــــٍث بــــــيــــــنــــــهــــــّن بـــــ�ـــــس

وكــــــــــــــــل قـــــــتـــــــيـــــــل عــــــــــنــــــــــدهــــــــــّن �ــــســــهــــيــــد

املكان  جعلت  كلمات�ها،  وعذوبة  جمالها  اأن  اإل  ال�صاعر  بحب  تتعلق  كانت  واإن  الق�صيدة..  وهذه 
مق�صدًا للمحبني وال�صعراء مما يزيد اأهله اعتزازًا به، وبداية ق�صيدة:

ــــــُد جــــــدي ــــــفــــــاء  ــــــ�ــــــس �ل �أيــــــــــــــــــام  ــــــت  ــــــي ل �أال 
ودهـــــــــــــــــــــر�ً تـــــــــــــــوىّل يـــــــــا بـــــيـــــثـــــنـــــة يــــــعــــــوُد

وادي العال من اأعلى حرة ع�ير�س
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ومن راأى حمافظة العال ( وادي القرى ) وروعة جبالها واأوديتها وماآثرها ول �صيما اأثناء الربيع ل 
ي�صتغرب هذه الكلمات بل وي�صعر باإح�صا�س ال�صاعر. 

وقد كّرر جميل بثينة وادي القرى وذكر ما به من مزارع ونخيل، كما ذكر اأنه يحّث بن�ص�ة اأثناء جت�اله 
ب�ادي القرى، بل ذكر اأنه يجّر الذيل يف وادي القرى من اأهمية ذلك ال�ادي لديه حيث قال(1):

(1)  دي�ان جميل بثينة ( �س9٨ ). 

تك�ينات �صخرية يف ال�ع�ال



182

، ومـــــــــا كـــــنـــــى بــــَجــــمــــيــــِل ــــــــِعــــــــيُّ �ــــــــســــــــَدُع �لــــــــنَّ
وَثـــــــــــــــَوى مبـــــ�ـــــســـــَر َثـــــــــــــــو�َء غـــــــر َقـــــــُفـــــــوِل

�لـــــُقـــــرى و�دي  يف  �لــــــذيــــــَل  �أَُجــــــــــــــرُّ  ولـــــقـــــد 
ـــــــــــــــــــــــز�رٍع ونـــــخـــــيـــــِل ٍَ َم نـــــــــ�ـــــــــســـــــــو�َن، بــــــــــــ

ـــــــٍة ـــــــمَّ ِه ذي  بــــــــفــــــــار�ــــــــضٍ  �لــــــــّنــــــــعــــــــيُّ  بـــــــكـــــــَر 
ُمــــــذيــــــِل ـــــــقـــــــاُء،  �لـــــــل ُحــــــــــــّم  �إذ�  َبـــــــــَطـــــــــٍل، 

ـــــــــومـــــــــي، بـــــثـــــيـــــنـــــُة، فـــــــانـــــــُدبـــــــي بـــــعـــــويـــــِل ُق
ــــيــــِل! خــــل كـــــــــّل  دوَن  ـــــِك  خـــــلـــــيـــــلَ و�بـــــــكـــــــي 

منظر جميل ت�صتاق اإليه القل�ب
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ولأّن ال�صاعر جميل بثينة يجّر ذيله ن�ص�ان ب�ادي القرى، كما يثبت ذلك يف �صعره فاإن هذا الأ�صل�ب 
وثيقًا وزاد ذلك حبًا  ارتباطًا  به  وارتباطه  ال��صف يدّل على حبه ل�طنه  اأي:اأ�صل�ب جميل يف هذا 
ع�صقه ل� بثينة وارتباط العربي عادًة باحلّب ول�صيما حّب ال�طن يعترب �صعره ت�ثيقًا لهذا احلب، حتى 
واإن مل ي�فق اإىل تبادل ذلك احلّب معها، حيث تروي كتب الأدب اأن جمياًل حاول لقاء بثينة فلم ي�فق 

عليه فرجع كئيبًا واأخذ ن�صاء احلي يلمنه ويعر�صن له بحبهن وو�صلهن: وقد و�صف ذلك قائاًل (1):
ــــجــــِحــــي ـــــِت فــــاأ�ــــسْ ـــــْك ٍُ �إّنــــــــــــِك قـــــــْد مـــــلَ ـــــــ ـــــــث �أَب

ـــــِل ــــِك ِمـــــــــْن كــــــــــِرمٍي و��ـــــسِ ــــحــــظَّ وُخــــــــــــِذي ب
ــــــــٍة َعــــــلــــــْيــــــَنــــــا و�ـــســـلـــهـــا ــــــــاِر�ــــــــس ـــــــــــُربَّ َع َفـــــــــــلَ

ــــــــازِل ــــــــَه ــــــــقــــــــْوِل �ل ــــــــاجِلــــــــدِّ تــــــخــــــِلــــــُطــــــُه ب ب

(1)  الأربعاء تاأليف: طه ح�صني ( 227/1). 
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ٍ ـــــرُّ َتـــــ�ـــــسَ ـــــــَد  ـــــــْع َب �لـــــــــَقـــــــــْوِل  ـــــَهـــــا يف  ـــــُت فـــــاَجـــــْب
ــــالــــك �ـــســـاِغـــلـــي ـــــي ُبـــــَثـــــْيـــــَنـــــَة َعــــــــْن و�ــــسَ ُحـــــبِّ

ُقــــــالَمــــــٍة ــــــــــْو كــــــــان يف �ــــــــســــــــْدِري كــــــقــــــدِر  َل
ـــاِئـــِلـــي ر�ـــسَ �أََتــــــتــــــِك  �أْو  ــــِك  ــــُت ــــْل و�ــــسَ فـــ�ـــســـال 

ــــــيــــــَت بـــــَبـــــاِطـــــٍل ـــــــــــــَك َقـــــــــْد َر�ــــــسِ وَيــــــُقــــــلــــــَن �إنَّ
ِمــــنــــَهــــا فـــــَهـــــْل لــــــَك يف �جــــتــــنــــاب �لـــَبـــاطـــل

ــــــــــــــن �أُِحـــــــــــــــــــــــبُّ حـــــديـــــثـــــُه ولــــــــــَبــــــــــاِطــــــــــٌل ِمَّ
ــــــاِذِل ــــــب �ل �لــــَبــــغــــيــــ�ــــضِ  مـــــن  �إيلَّ  ـــــَهـــــى  �أ�ـــــسْ

ـــنـــي ـــَن ـــْل ـــ�ـــسِ ــــــــــــو�َي ُثـــــــــمَّ َي ــــــَن عـــــنـــــِك َه ــــــزْل ــــــُي ِل
ـــــــــِل ـــــــــَز�ِئ ِب َهـــــــــــــــو�َي  فـــــمـــــا  هــــــــِويــــــــُت  و�إذ� 

ُ حـــبـــالـــكـــْم ٍْ ـــــــثـــــــ �ــــــــســــــــاَدْت ُفـــــــــــــــــــوؤَ�ِدى َيــــــــا ُب
ـــِلـــي ـــــــــْوم �حَلـــــــُجـــــــوِن و�أْخـــــــطـــــــاأَتـــــــِك حـــبـــاِئ َي

ـــــنـــــي ـــــِت ـــــْي ـــــنَّ ــــــــِت مــــــــا َم ــــــــوْي ــــــيــــــَتــــــِنــــــي فــــــــلَ مــــــنَّ
ــــــــــــــْدِت كـــــاآجـــــِل ــــــِت َعـــــــاجـــــــَل مــــــا وَع ــــــْل ــــــَع وَج

ِبـــــَهـــــا َكــــــلَــــــِفــــــي  َر�أَْت  َّــــــــــــا  مَل وَتــــــــَثــــــــاَقــــــــلَــــــــْت 
ـــــِل ـــــاِق ـــــَث ـــــَت ُم ــــــــن  ِم بــــــــــــــَذ�َك  �إيلَّ  �أْحــــــــبــــــــْب 

ــــــي ــــــن ــــــْرِت ــــــَه َف َعــــــــــــــــــــــــو�ِذاًل  يفَّ  ـــــــــــــت  ـــــــــــــْع و�أََط
ـــــْدَن َعـــــــــو�ِذيل ـــُت فــــيــــِك وَقــــــــْد جـــــَه ـــْي وعـــ�ـــس

ـــــْم ـــــُك ـــــاِل ـــــــَل و�ـــــسَ حــــــاَوْلــــــَنــــــنــــــي الأَُبــــــــــــــــتَّ َحـــــــْب
ــــِل ــــفــــاِع ِب ــــــْدن  جــــــِه و�إْن  ـــــُت  ولـــــ�ـــــسْ ــــــي،  ــــــنِّ ِم

َ بــــهــــْجــــِركــــْم ٍْ ــــــَعــــــ ـــــــــُهـــــــــنَّ وقــــــــد �ــــــسَ َفـــــــــرَدْدُت
ـــــا�ـــــســـــِل ــــــــــــــاأَْفــــــــــــــَوَق َن َ لــــــــــُه ِب ٍْ ـــــــ ـــــــَع مَلــــــــــا �ـــــــسَ

ـــــيـــــٍظ َعــــلــــى �أََنـــــــاِمـــــــال ــــَن ِمــــــــْن َغ ــــ�ــــسْ يــــْعــــ�ــــسَ
َجـــــَنـــــاِدِل ــــمَّ  �ــــسُ ـــَن  ـــ�ـــسْ يـــْعـــ�ـــسَ َلـــــــْو  وَوِدْدُت 

ُ بــــخــــيــــلَــــة ٍْ ــــــــــــــــــِك يــــــــا ُبــــــــــَثــــــــــ ــــــــَن �إنَّ ويــــــــُقــــــــْل
ـــــِنـــــٍ بـــــاِخـــــِل ــــي فــــــــــــــد�وؤُك ِمـــــــــْن �ـــــسِ نــــفــــ�ــــسِ

وقد ربط عميد(1) الأدب العربي هذه الق�صيدة بق�صيدة اأخرى ل�صاعر اآخر قال عنها باأنها اآية من 

(1)  عميد الأدب العربي الدكت�ر طه ح�صني . انظر: الأربعاء ( �س229 ).
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اآيات الغزل العربي فيها جمال اللفظ ور�صانته، وفيها جالل املعنى ومتانته، وفيها جمال النف�س 
بن ذريح  قي�س  ُذِكر ه�  الذي  وال�صاعر  وقدره  لق�صاء اهلل  وتذعن  ال�صريف  الأمل  تاأمل هذا  التي 
وجلمالها ورقتها ينقل امل�ؤلف اأبيات�ها لإعجابه ببيئة العال كاملة واإن كانت الق�صيدة التالية لي�صت 

لها عالقة بالعال ولكن لها عالقة باحلب :
ـــــى ـــــاملُـــــَن ــــــي َنــــــــهــــــــاِري بـــــاحلـــــديـــــِث وِب �أَُقــــــ�ــــــسِّ

ويـــــْجـــــَمـــــُعـــــِنـــــي و�ْلـــــــَهـــــــم بــــالــــلــــيــــِل جـــــاِمـــــُع
ـــــــَد� َب �إَذ�  حــــتــــى  ـــــا�ـــــضِ  �لـــــنَّ ــــــهــــــاُر  َن ــــــهــــــاِري  ن

�ملـــ�ـــســـاجـــُع �إَلـــــــيـــــــِك  تــــنــــي  هــــزَّ ـــــُل  ـــــْي �لـــــلَ يِلَ 
ـــــخـــــْت يف �لـــــَقـــــْلـــــِب ِمـــــْنـــــك مــــــــَودٌة لـــــَقـــــْد َر�ـــــسَ

ـــــابـــــُع ٍِ �الأَ�ـــــسَ �َحـــــتـــــ ـــــَخـــــْت يف �لـــــرَّ كـــمـــا َر�ـــــسَ
ـــــــــلِّ جـــــاِنـــــٍب ـــــــــْن ُك �أََحــــــــــــــــاَل َعـــــــلَـــــــيَّ �لــــــهــــــمُّ ِم

ــــو�جــــع ْح عــــلــــيَّ �لــــَف ـــــــــــــْرَ ــــــْم َت ــــــلَ ود�مــــــــــــْت َف
و�ِقـــــــــــــــٌع ُهـــــــــــــــَو  ملـــــــــا  �أَْبــــــــــــكــــــــــــي  �إَنـــــــــــــــــا  �أال 

ـــــِك ذلـــــــك نــــاِفــــُع ـــــي ِمــــــــْن و�ـــــس فــــهــــْل جـــــزِع
ـــة ــــــُت �أَْبــــــــِكــــــــي و�لـــــــنـــــــَوى مـــْطـــمـــئـــنَّ ــــــْن وقـــــــد ُك

ـــُع ـــاِن ُ �ـــسَ ٍْ ِبــــنــــاوِبــــُكــــْم ِمـــــــْن  ِعــــلــــِم َمـــــا �لـــــَبـــــ
ــــُكــــْم و�أَْهـــــــُجـــــــُرُكـــــــْم َهـــــْجـــــَر �لـــَبـــِغـــيـــ�ـــضِ وُحــــبُّ

ـــــــَو�دُع ــــــــوؤوٌن �ـــــــسَ ــــــــسُ َعـــــلـــــى َكـــــــِبـــــــدي مـــــْنـــــه �
�أُريــــــــُدهــــــــا �لـــــتـــــي ال  لـــــــــالأَر�ـــــــــضِ  و�أَعــــــــــِمــــــــــُد 

ـــــــِك �لــــــــرَو�ِجــــــــُع ـــــنـــــي يـــــومـــــاً �إلـــــــْي ِجـــــَع لـــــِرْ
ـــــي ـــــِن ـــــــِفـــــــُق ِمــــــــْن ِهـــــجـــــر�ِنـــــكـــــْم وتـــــُروُع و�أَ�ـــــــسْ

ـــْمـــُل جـــاِمـــُع ِ و�لـــ�ـــسَّ ٍْ ــــِك �لـــــَبـــــ ــــُة و�ــــسْ خمــــاَف
ــــك خــــالــــيــــاً ــــسُ ــــ� ــــْف ــــــْتــــــَك ن ـــــا كــــــــلُّ مــــــا مــــــنَّ فـــــَم

َتــــابــــُع ـــــــــــــَت  �أَْن �لــــــَهــــــوى  كـــــــلُّ  ــــــالقــــــى، وال  ُت
ـــــــَر�َخـــــــى مــــز�رهــــا َلـــــَعـــــْمـــــِري ُلــــَبــــْيــــنــــي قـــــد َت

وتــــــــْلــــــــَك َنـــــــــو�َهـــــــــا َغـــــــــْربـــــــــٌة مـــــــا ُتــــــــطــــــــاِوُع
جــــْمــــعــــه �هلل  َحـــــــــــــــــاوَل  الأمـــــــــــــــٍر  وَلــــــــْيــــــــ�ــــــــضَ 

جــــــامــــــُع �هلل  َق  فـــــــــــــــــرَّ مـــــــــا  وال  مـــــــــِثـــــــــتٌّ 



186

ـــــــَد�مـــــــًة َن َلــــــْبــــــَنــــــى  �إثــــــــــــِر  َتــــــْبــــــِكــــــٍ يف  فــــــال 
ـــــــو�زُع وقــــــــْد َنـــــَزَعـــــْتـــــهـــــا مـــــن َيــــــــَدْيــــــــَك �لـــــــنَّ

 

جل�صة يف هذه الأج�اء ال�صافية ول اأحلى
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مي�س�ن وحب ال�طن :

من القبائل التي ت�صكن قرب وادي القرى قبيلة كلب اأو كالب ومن تلك القبيلة مي�ص�ن بنت بحدل 
زوج معاوية ر�صي اهلل عنها و�صكنت تلك القبيلة يف اأر�س وا�صعة تقع �صمال خيرب ت�صمى �صالح 
( الع�صا�س ) ويغلب عليها الطابع ال�صحراوي حيث اأنها �صديدة احلرارة �صيفًا و�صديدة الربودة 
�صتاًء، ونادرًا ما ي�جد بها ما ي�صتظّل الإن�صان حتته اإل يف اأيام الربيع، ويحّدها غربًا جبال متفرقة 
تكرث بينها الفجاج، ومن اأجدادها ( جناب) ولعل تلك امل�صاحات ال�ا�صعة وال�صا�صعة قد اكت�صبت 
ا�صم جّدها، وهذه ال�صحراء ف�صلتها مي�ص�ن على الق�ص�ر و احلدائق الغناء والأنهار يف ال�صام 
حيث اخلالفة الأم�ية وزوجها معاوية بن اأبي �صفيان وقد ا�صتاقت وهي هناك بال�صام اإىل جناب، 
بال�صعر  تعرّب ذلك  اأخذت  ال�صريف حيث  ال�طن  اأطلقت على تلك ال�صحراء  بل  ال�طن  اإنه حب 

حيث قالت: 
فـــــيـــــه �الأرو�ح  تــــــــخــــــــفــــــــق  لــــــــبــــــــيــــــــت 

مــــنــــيــــف قــــــ�ــــــســــــر  مـــــــــــن  �إيل  �أحــــــــــــــــــــــّب 

اجلبال ذات األ�ان خمتلفة والنخيل... منظر يف غاية اجلمال ...
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وبــــــــــكــــــــــر يـــــــتـــــــبـــــــع �الأظـــــــــــــــعـــــــــــــــان �ـــــســـــقـــــبـــــاً
زفـــــــــــــوف بـــــــــغـــــــــل  مـــــــــــــن  �إيل  �أحــــــــــــــــــــــب 

دوين �لــــــــــــــــطــــــــــــــــر�ق  يــــــــنــــــــبــــــــح  ـــــــــــب  وكـــــــــــل
�ألــــــــــــــــــوف قــــــــــــــط  مــــــــــــــن  �إىل  �أحــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــقـــــــــــر عـــــيـــــنـــــي ولـــــــــبـــــــــ�ـــــــــض عـــــــــــــبـــــــــــــاءة وت
�لـــــ�ـــــســـــفـــــوف لـــــبـــــ�ـــــض  مـــــــــن  �إيل  �أحـــــــــــــــــّب 

بــــيــــتــــي كـــــــ�ـــــــســـــــر  يف  كــــــــ�ــــــــســــــــرة  و�أكــــــــــــــــــــــل 
�لــــــرغــــــيــــــف �أكــــــــــــــــل  مــــــــــن  �إيل  �أحـــــــــــــــــــّب 

ـــــــــــــــاح بـــــــــكـــــــــل فـــــج ـــــــــــــــري و�أ�ــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــو�ت �ل
�لـــــــــدفـــــــــوف نـــــــقـــــــر  مــــــــــن  �إيل  �أحــــــــــــــــــــّب 

ـــــــنـــــــي عـــــــمـــــــي نــــحــــيــــف وِخـــــــــــــــــــــــــــْرٍق مـــــــــــن ب
عــــلــــيــــف ــــــــج  عــــــــل مــــــــــــن  �إيّل  �أحــــــــــــــــــــــــّب 

�أ�ـــســـهـــى ـــــبـــــدو  �ل يف  عـــيـــ�ـــســـتـــي  ـــونـــة  خـــ�ـــس  "
�لطريف" �لــــعــــيــــ�ــــض  مــــــن  ـــي  نـــفـــ�ـــس �إىل 

ــــــاًل ــــــدي ـــــــــغـــــــــى �ــــــــســــــــوى وطــــــــنــــــــي ب فــــــمــــــا �أب
�ــــســــريــــف وطـــــــــــــٍن  مــــــــن  ذ�ك  فــــحــــ�ــــســــبــــي 

قال معاوية ر�صي اهلل عنه حني �صمع هذه الأبيات: " ما ر�صيت يا ابنة بحدل حتى جعلتني علجًا 
ما  واهلل،  ل  " فقالت:  فبنِت  " كنِتِ  وقال:  باأهلها،  واأحلقها  فطلقها،  باأهلك".  فاحلقي  عليفًا، 
�صررنا اإذ كّنا، ول اأ�صفنا اإذ بّنا "، ويالحظ اإن اإجابة مي�ص�ن ملعاوية ر�صي اهلل عنه اإجابة امراأة 
وبق�مها  بنف�صها  واعتزازها  و�صم�خها،  العربية  املراأة  تعرب عن  ال�صخ�صية   ق�ية  عربية عزيزة 
وب�طنها، وكانت حاماًل بيزيد، ف��صعته يف الربية ( اأي: يف جناب)، فمن َث�مَّ كان ف�صيحًا �صلبًا، 
ول�صيما على اأهل املدينة ومكة بعد اأن ت�ىل بعد اأبيه،وقد وردت كلمة (علج) وجمعها (عل�ج)!!؟ 

(1) وهناك ق�صيدة يف حب ال�طن بداأت ب�: مي�ص�ن اأي�صًا ولكن مي�ص�ن الع�صرية: 

(1)  معاهد و�ص�اهد للدكت�ر تني�صب الفايدي ( �س ٨2-٨3).
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ـــــــوُن ـــــــس ـــــــ� �أُتـــــــــــــــــــــر�هـــــــــــــــــــــا حتــــــــــّبــــــــــنــــــــــي مـــــــي
ظـــــــنـــــــوُن ـــــــاء  ـــــــس ـــــــ� ـــــــن و�ل تـــــــــوّهـــــــــمـــــــــُت  �أم 

ـــــــــــــوٍل �أر�ـــــــــســـــــــلـــــــــتـــــــــه الأبـــــــيـــــــهـــــــا ـــــــــــــس كــــــــــــم ر�
�لــــعــــيــــوُن ــــــَقــــــاب  �لــــــنِّ حتــــــت   " ذبــــحــــتــــه   "

جميل بن معمر واحلب العذري :

تيماء، فها ه�  القرى واحلجر، كما �صكن�ا  وادي  بن� عذرة  التاريخ �صكن  ويف فرتة متاأخرة من 
خيال ( بثينة ) قد اأمّل ب�صاعر احلب العذري جميل بن عبد اهلل بن معمر(1):

ـــــارُق ــــــ �أََلـــــــــــــــــــــــمَّ خــــــيـــــــــــــاٌل مـــــــن بـــــثـــــيـــــنـــــَة، طــــــ
و�ــــســــاِئــــُق �إيلَّ  مــــ�ــــســــتــــاٌق  ـــــــــاأِي،  �لـــــــــنَّ عــــلــــى 

�ــــســــرْت مــــن تــــــالِع �حلــــجــــْر حـــتـــى تــخــلــ�ــســْت
وغـــــــاِفـــــــُق ــــــــعــــــــروَن  ــــــــس �الأ� ودوين  �إيّل، 

ـــــــَرهـــا كـــــــــــاأّن فــــتــــيــــَت �ملـــــ�ـــــســـــِك خـــــــاَلـــــــَط نـــ�ـــســــ
ـــــــــُق ــــــــــ ــــــــــا و�ملـَــــــــر�ِف ـــــــلُّ بــــــــه �أرد�ُنــــــــــهـــــــــــ ــــــــ ـــــــَغ ُت

ــــهــــا ــــر��ــــس ِف مـــــــن  بـــــــه  قـــــــامـــــــْت  �إذ�  تـــــــقـــــــوُم 
ــــــن ُتــــعــــاِنــــُق ـــِنـــهـــا َم ويـــــغـــــُدو بـــــه مـــــن َحـــ�ـــسْ

ــــــَوٌة ــــــْق ــــــسِ ـــــــــجـــــــــُرَك مــــــن َتــــيــــمــــا بــــــــــالٌء و� وَه
ـــــفـــــارُق ـــــوِق �لـــــــــذي الي ـــــسَّ ـــــ� ــــيــــَك، مـــــــَع �ل عــــل

�لــــهــــوى لــــــــذي  تــــــــود  لـــيـــ�ـــســـت  ـــــهـــــا  �إنــــــ �أال 
ـــيـــمـــٌة و�خلـــــالئـــــُق بـــــل �لـــــُبـــــخـــــُل مــــنــــهــــا  �ـــس

يـــتـــحـــّدثـــو� �أن  ــــــوَن  �لــــــو��ــــــسُ عـــ�ـــســـى  ومــــــــــاذ� 
ـــُق؟ عـــا�ـــس لــــــِك  �إّنـــــنـــــي  يــــقــــولــــو�  �أن  �ــــســــوى 

ـــــــوَن، �أنــــــــــِت كــــرميــــٌة ـــــدَق �لـــــــو��ـــــــسُ نـــــعـــــم، �ـــــس
�خلــــالئــــُق مــــنــــِك  تــــ�ــــســــُف  مل  و�إن  عــــلــــّي 

(1)  �صرح دي�ان جميل بثينة ( 72-7٤ ).
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ال�سباب كان بداية امل�دة :

يروى اأن جمياًل اأقبل ي�مًا مع اإبله حتى و�صل بها لي�ردها املاء من واد يقال له بغي�س، فا�صطجع 
واأر�صل اإبله ترعى وتنهل املاء حتى و�صلت حمى اأهل بثينة بذيل ال�ادي.. فاأقبلت بثينة مع جارة لها 

فمرتا على ف�صال جلميل ف�صربتهن بثينة.. ف�صبها جميل وا�صتلطف �صبابها واأحبها. 

 

وقد ذكر تلك الق�صة جميل يف �صعره حيث قال:
بــــيــــنــــنــــا �ملــــــــــــــــــــــــــوّدَة  َقــــــــــــــــــــاَد  مــــــــــا  و�أّول 

ــــبــــاُب ، �ــــسِ ٍَ ، يــــــا ُبـــــــثـــــــ ــــــــــــو�دي َبـــــغـــــيـــــ�ـــــضٍ ب
وقـــــلـــــنـــــا لـــــهـــــا قـــــــــــــــواًل، فـــــــــجـــــــــاءْت مِبــــثــــلــــه

، جـــــــــــــو�ُب ٍَ لــــــــكــــــــّل كــــــــــــــــالم، يــــــــــا ُبــــــــــــثــــــــــــ

تك�ينات �صخرية عجيبة وغريبة
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واأ�صبح اجلزء الأخري من بيت ال�صعر املذك�ر مثٌل يتداول ( لكل كالٌم يا بثينة ج�اب)، واأحيانًا 
يقال" ( لكل �ص�ؤال يا بثينة ج�اب ).

احلب لدى بع�س ال�سعراء مبا فيهم جميل بثينة :

ثم  امل���دة  ثم  اله�ى  ثم  وامل��ال،  ال�لد  كحب  النف�س  ميل  من  �صروبًا  يجمع  م�صرتك  ا�صٌم  احلب 
ال�صبابة، ثم الع�صق ثم ال�له والهيام والتتيم، وه� اأرفع درجات احلب(1).

يعرف اأحد ال�صعراء احلب:
ٍة ـــــــــــْرَ َع َبـــــــْعـــــــَد  َزْفـــــــــــــــــَرٌة  �إاّل  �حُلـــــــــــبُّ  َهـــــــــِل 

ــــــاِء َلــــْيــــ�ــــَض َلـــــــُه َبـــــــْرُد وَحــــــــرٌّ َعــــلــــى �الأَْحــــــ�ــــــسَ
ــــــا َمــــــــيُّ ُكـــلَّـــَمـــا ِ َي ٍْ ــــــ ــــــَع ـــــ�ـــــضُ ُدُمــــــــــــوِع �ل ـــــْي َوَف

ـــُدو ـــْب َي َيــــُكــــْن  ـــــُكـــــْم مَلْ  ـــــْن �أَْر�ـــــسِ ــــٌم ِم ــــــَد� َعــــلَ َب

واأما بع�صهم مثل العبا�س بن الأحنف يذكر باأن ( اأحبائه ) يذكر قد جاروا عليه(2):
�أَْبــــــــكــــــــي �لــــــذيــــــن �أَذ�ُقــــــــــــــــــــــويِن مــــــوّدَتــــــُهــــــْم

َرَقـــــــــــُدو� ــــوى  لــــلــــَه �أيـــــقـــــُظـــــوين  �إذ�  حــــتــــى 
ــبــاً ـــا ُقــــمــــُت ُمــنــتــ�ــسِ ــــوين فـــلـــّم ــــَتــــْنــــَهــــ�ــــسُ و��ــــسْ

ــــو� ِمــــــــْن ُوّدهــــــــــم َقـــــعـــــُدو� ــــل ــــمَّ بـــثـــقـــِل مـــــا َح
ـــــْم ـــــِدِه ـــــْه بـــــَع ُيــــــــوُفــــــــو�  ومل  عـــــلـــــيَّ  جـــــــــــــاُرو� 

َعــــِهــــُدو� �إن  ُيــــوفــــون  �أحـــ�ـــســـبـــُهـــم  ـــُت  كـــن قــــد 
ـــــــُكـــــــُم نـــــــيـــــــا وُحـــــــبُّ الأخـــــــــــُرجـــــــــــنَّ ِمـــــــــــــَن �لـــــــدُّ

�أحــــــــُد بــــــه  ــــر  ــــُع ــــ�ــــس َي ٍَ �جَلــــــــــو�ِنــــــــــِح مل  بــــــــ
َ �لـــــــَهـــــــّم َمـــــعـــــِرفـــــًة ٍْ ــــيــــنــــي وَبـــــــــــــ �أْلــــــفــــــيــــــُت َب

ــــــــُد �الأب َيـــنـــقـــ�ـــســـي  �أْو  �أبـــــــــــد�ً  ـــي  ـــقـــ�ـــسِ ـــن الت

(1)  حما�صرة الأدباء وحماورات ال�صعراء والبلغاء تاأليف: الراغب الأ�صبهاين (3٠1/2).
(2)  دي�ان العبا�س بن الأحنف، �صرحه و�صبط ن�ص��صه وقدم له الدكت�ر عمر فارق الطباع، �صركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم، 

بريوت 1997، ط1 (�س ٨٨).
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بل اإن العبا�س بن الأحنف وه� �صاعٌر اإ�صالمي ي�ؤكد على عدم قب�ل الل�م يف احلب(1):
ـــــــــــــْه َم ــــــــــِق  ــــــــــ�ــــــــــس �لــــــــــِع يف  الئـــــــــــمـــــــــــي  ـــــــــــــا  ي

ــــــْق َيــــــعــــــ�ــــــسَ ــــــَض  ــــــ� ــــــي ل ـــــــْن  ـــــــَم فـــــــي خــــــــــــَر  ال 
ـــــــــــــــوُمـــــــــــــــنـــــــــــــــي فــــــــــــيــــــــــــَمــــــــــــْن �أَنــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــُل �أَت

ــــــــــــْق ــــــــــــلَّ ـــــــــــُل �ملـُـــــــــــَع ــــــــــــــــِه مـــــــــــث مـــــــــــــن ُحــــــــــــــــبِّ
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأّن قـــــــــلـــــــــبـــــــــي ِمــــــــــــــــــــــــــْن َهـــــــــــــــــــــَو�

ــــــــْق ــــــــطــــــــلَ ُي َلـــــــــيـــــــــ�ـــــــــضَ  وثـــــــــــــــــــــــاٍق  يف  ُه 
فـــــــتـــــــًى مــــــــثــــــــلــــــــي  َر�أى  َمـــــــــــــــــــــــْن  يــــــــــــــا 

يــــــ�ــــــســــــعــــــى طـــــــلـــــــيـــــــقـــــــاً وهـــــــــــــــو مــــــــــوَثــــــــــْق
مـــــــــــــــن ُحــــــــــــــــــــــــّب َخــــــــــــــــــــــــــــــــــْوٍد َطــــــــــــْفــــــــــــلَــــــــــــٍة

ـــــنـــــاً حـــــــــٍ ُتــــــ�ــــــســــــرْق كـــــالـــــ�ـــــســـــمـــــ�ـــــض حـــــ�ـــــس

ومن ال�صعر اأي�صًا اأتى باأمثلة ي��صح فيها – الرقة التي يعنيها، فقال: ( وكذلك قد ورد للعرب يف 
جانب الرقة من الأ�صعار ما يكاد يذوب لرقته)، كق�ل عروة بن اأذينة:

ــــهــــا مــــّل فــــــــــــــــــــــــــوؤ�َدَك  زعـــــــمـــــــت  �لـــــــتـــــــي  �إن 
ــــَت هـــــــوًى لــهــا ــــْق ــــِل ُخــــِلــــقــــْت هــــــــو�ك، كـــمـــا ُخ

بـــــيـــــ�ـــــســـــاُء بــــــاكــــــَرهــــــا �لـــــنـــــعـــــيـــــُم فـــ�ـــســـاغـــهـــا
ـــــــــهـــــــــا بـــــــــلـــــــــبـــــــــاقـــــــــٍة، فــــــــــاأدقــــــــــهــــــــــا و�أجـــــــــّل

حــــــَجــــــَبــــــْت حتـــــّيـــــتـــــهـــــا، فـــــقـــــلـــــُت لـــ�ـــســـاحـــبـــي
ــــــــهــــــــا..! مـــــــا كــــــــــان �أكــــــــــَرهــــــــــا لـــــنـــــا و�أقــــــــّل

ــــوٍة ــــل �ــــس ـــــــاو�ـــــــضَ  و�ـــــــس لـــــهـــــا  وجــــــــــــــدُت  و�إذ� 
فــ�ــســّلــهــا �لـــــــفـــــــوؤ�د  �إىل  �لــــ�ــــســــمــــُر  ـــفـــع  �ـــس

وكذلك وَرد ق�ُل الآخر :
ــــهــــوي �أقــــــــــــــــول لـــــ�ـــــســـــاحـــــبـــــي و�لــــــعــــــيــــــ�ــــــض ت

ـــــــمـــــــاِر بــــــــنــــــــا بـــــــــــٍ �ملـــــــنـــــــيـــــــفـــــــة فـــــــالـــــــ�ـــــــسِّ

(1)  دي�ان العبا�س بن الأحنف، امل�صدر ال�صابق (�س 169) .
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ـــــــــْع مـــــــــــن �ــــــســــــمــــــيــــــم َعـــــــــــــــــــــــــر�ِر نــــد متـــــــــت
فـــــــمـــــــا بـــــــعـــــــد �لــــــعــــــ�ــــــســــــيــــــة مــــــــــن َعــــــــــــــر�ر

نــــــــٍد نــــــــــفــــــــــحــــــــــاُت  ــــــــــــذ�  حــــــــــــبَّ يــــــــــــا  �أال 
وَرّيــــــــــــــــــــــــــا رو�ـــــــــــســـــــــــه غـــــــــــــــبَّ �لــــــــِقــــــــطــــــــار

نــــــــــد�ً �حلــــــــــــــــيُّ  يــــــــحــــــــلُّ  �إذ  و�أهــــــــــــلــــــــــــك 
ز�ر غــــــــــــــُر  زمـــــــــــانـــــــــــك  ـــــــى  عـــــــل و�أنـــــــــــــــــــــت 

ـــــا ـــــعـــــْرن ـــــس �ــــــــســــــــهــــــــوٌر يـــــنـــــقـــــ�ـــــســـــٍ ومـــــــــــــا �
ــــــــــر�ر �ــــــــــسِ وال  لــــــــــهــــــــــنَّ  بــــــــــاأنــــــــــ�ــــــــــســــــــــاٍف 

فـــــــــــــاأمـــــــــــــا خــــــــــــــــُرهــــــــــــــــنَّ فـــــــــخـــــــــر لـــــــيـــــــٍل
ـــــهـــــار ـــــن و�أطــــــــــــيــــــــــــُب مـــــــــا يــــــــكــــــــون مـــــــــن �ل

يف حمب�بته من َجْرٍم:
ـــــــو َمــــــــــــرَّ َبــــــــــــــــْرُد بــــنــــانــــه بــــنــــفــــ�ــــســــَي َمــــــــــــْن ل

ـــــت �ـــــســـــفـــــاًء �أنــــــامــــــُلــــــْه ــــــدي، كـــــان ــــى كــــــب عــــل
�ــــــســــــيء وِهــــــْبــــــُتــــــُه ـــــابـــــنـــــي يف كـــــــل  َه وَمـــــــــــــْن 

�ـــســـائـــُلـــه �أنــــــــــا  وال  يــــعــــطــــيــــنــــي،  هــــــو  فــــــال 

الع�صر  �صعراء من  �ص�اء  املجال،  ومعروفني يف هذا  �صعراء معينني  و�صعر احلب ليقت�صر على 
اجلاهلي اأو ع�صر �صدر الإ�صالم، بل قد يك�ن ذلك ال�صعر من اأفراد اخت�ص�ا مبجاٍل معني من 

ال�صعر، ففي ما يلي بع�س اأبيات من ق�صيدة لأبي �صخر الهذيل(1) تذوب ع�صقًا وحبًا.
ـــــحـــــك و�لـــــــــذي �أمـــــــــــا و�لـــــــــــــذي �بــــــكــــــى و��ـــــس

�مـــــــــــات و�حـــــــيـــــــا و�لـــــــــــــذي �أمـــــــــــــره �الأمـــــــــر
�أرى �أن  �لــــوحــــ�ــــض  �أغـــــبـــــُط  تـــركـــتـــنـــي  لـــقـــد 

ُعــــــر ــــــروُعــــــُهــــــمــــــا �لــــــذُّ �ألـــــيـــــفـــــٍ مــــنــــهــــا الَي
ـــــلـــــُتـــــك حــــتــــى ُقـــــلـــــت اليــــــعــــــرف �لـــقـــلـــى و�ـــــسِ

ـــُر ـــــلـــــت لــــيــــ�ــــض لــــــه �ـــس وُزرُتـــــــــــــــك حــــتــــى ُق

(1)  اأب� �صخر الهذيل، �صرح اأ�صعار الهذليني (957/2-95٨).
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ــــَدقــــِت �أنـــــــا �لــــ�ــــســــبُّ �ملُــــ�ــــســــاُب �لـــــــذي بــه �ــــسَ

�ــســحــُر �أو  �لــــقــــلــــَب  خـــــاَمـــــر  حــــــبَّ  ــــح  تــــبــــارُي

ــــًة فــــيــــا حـــــبـــــذ� �الأحـــــــــيـــــــــاُء مــــــا ُدمــــــــــــِت حــــيَّ

ــــِك �لـــقـــُر ــــمَّ ويــــــا حــــبــــذ� �الأمـــــــــــو�ت مــــا �ــــسَ

اإىل اأن يق�ل:
لـــيـــلـــٍة ـــــــــــلَّ  ُك ـــــــــــــوًى  َج ِزدين  ـــــهـــــا  ُحـــــبَّ ويـــــــــا 

ـــــْلـــــَوة �الأيــــــــــــاَم َمـــــــوِعـــــــُدك �حلـــ�ـــســـُر ــــــا �ـــــسَ وي

ــــــدهــــــر بــــيــــنــــي وبـــيـــنـــهـــا عــــجــــبــــت لـــ�ـــســـعـــي �ل

فـــلـــمـــا �نـــقـــ�ـــســـى مـــــا بـــيـــنـــنـــا �ـــســـكـــن �لــــدهــــُر

وُذكرت ق�صة جميل بثينة وحّبهما اخلالد يف عدة مراجع اأدبية فها ه� قد �صّمى معاناته من حّبها 
جهادًا(1) 

ـــــُل بـــــــغـــــــزوٍة يــــــقــــــولــــــون جـــــــاهـــــــد يــــــــا جـــــمـــــي

�أُريـــــــــــــــــــــُد غـــــــــــَرهـــــــــــن  جـــــــــــهـــــــــــاٍد  و�أيَّ 

وذلك يف ق�صيدة يق�ل يف اأولها:
جـــــديـــــُد �لـــــ�ـــــســـــبـــــاِب  َرْيــــــــــعــــــــــاَن  لــــــيــــــَت  �أال 

ٍَ َيــــــــعــــــــوُد ـــــــــثـــــــــ وَدهـــــــــــــــــــــــر�ً تـــــــــــــــوىّل يـــــــــا ُب

ويق�ل فيها:
َعـــــلـــــْقـــــُت �لـــــهـــــوى مـــنـــهـــا ولــــــيــــــد�ً فــــلــــم يــــزل

ويــــــزيــــــُد ــــــهــــــا  ُحــــــبُّ َيــــــْنــــــمــــــي  �لـــــــيـــــــوم  �إىل 

لـــقـــيـــتـــهـــا مـــــــا  �إذ�  مـــــنـــــي  �لـــــــهـــــــوى  ميـــــــــوت 

فــــــيــــــعــــــوُد فـــــــارقـــــــتـــــــهـــــــا  �إذ�  ويـــــــحـــــــيـــــــا 

(1)  ق�ل على ق�ل تاأليف: الأ�صتاذ �صعيد ح�صن الكرمي (جملد 7-٨ �س 3٠2-3٠1).
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بني  �صيخ من  اإىل رجل  اأن جمياًل طلب  الق�صيدة وهي  الأغاين حكايًة عن هذه  ويروى �صاحب 
حنظلة اأن يبحَث له عن ناقٍة بني بي�ِت بني ُعذرة، فذهب ال�صيخ اإىل البي�ت واأخذ ي�صتقر بها بيتًا 
بيتًا ي�صاأل عن الناقة اإىل اأن و�صل اإىل اآخرها وقد َعِط�س واآذاه حّر ال�صم�س، فاأراد اأن يع�َد فحانت 
منه التفاتٌة فاإذا بثالثة بي�ت، فان�صرف عامدًا اإىل اأعظمها وذكر �صاّلته، فقالت له فتاة هناك: 
يا عبد اهلل، قد اأ�صبَت �صاّلتك وما اأظنك اإل قد ا�صتد عليك احلرُّ وا�صتهيت ال�صراب. فاأدخَلْته 
ترى هذه  له: هل  قالت  ثم  و�صرب،  فاأكل  لنب،  فيه  وقدحًا  فيها متر  اإليه �صحفًة  وقَدمت  البيت 
ال�صجرة، ف�ق ال�صرف ( اأي املكان العايل )، فاإن ال�صم�س غربت اأم�س وهي ( اأي الناقة)، ُتطيف 
ح�لها ثم حال الليُل بيني وبينها، فخرج ال�صيخ من عندها، واأتى ال�صجرَة فاأطاف بها فلم يجد 
اأثرًا؛ فاأتى جميل بن معمر ( وه� ليعرفه) واأخربه اخلرب كله، ويف الليل قام جميل اإىل عيبٍة له 
فا�صتخرج منها ُبرَدين ائتزر باأحدهما وترّدى بالآخر ثم انطلق عامدًا نح� ال�صجرة، فقام ال�صيخ 
م�صتخفيًا وت�صّلل نح� ال�صجرة فراأى بثينة عندها، وجاء جميل و�صّلم عليها و�صاأل اأحدهما الآخر 
عن حاله، ثم قّدمت اإليه طعامًا كان مع جارية لها فاأكل منه، وملا فرغ قالت له اأن�صدين ما قلت، 

فاأن�صدها :
عــــلــــقــــُت �لـــــهـــــوى مـــنـــهـــا ولــــــيــــــد�ً فــــلــــم يــــزل

ويـــــــزيـــــــُد حـــــبـــــهـــــا  يـــــنـــــمـــــي  ــــــــوم  ــــــــي �ل �إىل 

.  .  .  .  .

واحلب عند بع�س ال�صعراء �صفاء، طبقًا ملا ذكر جمن�ن ليلى حيث يق�ل:(1) 
�ـــســـبـــابـــًة مــــنــــي  ــــِف  تــــ�ــــسْ �أو  َبـــــــْرَءهـــــــا  �أِجـــــــــــْد 

�ـــســـمـــيـــُمـــهـــا �إال  يــــــبــــــَق  مل  كــــــبــــــٍد  عـــــلـــــى 

تـــنـــ�ـــســـمـــت مـــــــا  �إذ�  ريـــــــــــٌح  ـــــبـــــا  �لـــــ�ـــــسَّ فـــــــــــاإن 

ـــــت هـــمـــوُمـــهـــا ـــفـــ�ـــض مــــهــــمــــوٍم تـــــلَّ عــــلــــى ن

(1)  ق�ل على ق�ل تاأليف: الأ�صتاذ �صعيد ح�صن الكرمي (جملد 5-6 �س ٨7)
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ي بـــــــالـــــــديـــــــار فـــــخـــــّري ـــــــــــــــرِّ ــــــــــح ُم ــــــــــا ري وي

ر�ــــســــوُمــــهــــا ـــــت  تـــــعـــــّف قـــــــد  �أم  ــــــــيــــــــٌة  �أبــــــــاِق

قــــــدميــــــٌة بـــــلـــــيـــــلـــــى  �أهــــــــــــو�ئــــــــــــي  �إن  �أال 

ــــــــرجــــــــال قــــدمُيــــهــــا و�أقـــــــــتـــــــــُل �أهــــــــــــــــــو�ِء �ل

ن�صيُم  ا�صمها  امراأة  تزوج  ابن اجل�زي  الفرج  اأبا  اأن  امل�ص�ؤول عنه هي  بالبيت  املتعلقة  واحلكاية 
ال�صبا فاأقام معها مدة ثم وقعت بينهما وح�صة، ففارقها، ثم ا�صتد كلفه بها وزاد غرامه ورا�صلها 
فاأبت عليه، وطال بينهما الأمر. وح�صرت يف اأحد الأيام جمل�س وعظه فالحت منه نظرٌة فراآها 

وقد ا�صترتت بامراأتني اأخريني، فتنف�س ال�صعداء واأن�صد متمثاًل:
ــــيــــا ــــــــْي نــــــــْعــــــــمــــــــاَن بـــــــــــاهلل خــــلِّ �أيــــــــــــــا جــــــــَبــــــــلَ

نــ�ــســيــُمــهــا �إيلَّ  يـــْخـــُلـــ�ـــضْ  ـــبـــا  �لـــ�ـــسَّ نـــ�ـــســـيـــَم 

فا�صتحَيت ثم قامت وذهبت، وقد داخلها يف نف�صها �صيٌء من الرقة والعطف عليه. فحكت ذلك 
لبع�س الن�صاء ف��صله اخلرب فرا�صلها فاأجابت وعادت اإليه.

وذكر ابن خلكان عن اأبي ن�صر حممد بن عبد اهلل الفقيه ال�صافعي اأنه تكلم عن معنى ق�له تعاىل 
زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ رب (1) فقال: اإن ريح ال�صبا ا�صتاأذنت رّبها عزوجل اأن تاأتي يعق�ب بريح 

اأن ياأتيه الب�صري بالقمي�س فاأذن لها فاأتته بريح ي��صف،فلذلك كل حمزون ي�صرتوح  ي��صف قبل 
اإىل  ال�ص�ق  ولينتها وهيجت  نعمتها  الأبدان  اإذا هبت على  امل�صرق  ناحية  ال�صبا، وهي من  بريح 

الأوطان والأحباب، واأن�صد الفقيه املذك�ر ا�صت�صهادًا على ذلك :
ــــيــــا ــــــــْي نــــــــْعــــــــمــــــــاَن بـــــــــــاهلل خــــلِّ �أيــــــــــــــا جــــــــَبــــــــلَ

نــ�ــســيــُمــهــا �إيلَّ  يـــْخـــُلـــ�ـــضْ  ـــبـــا  �لـــ�ـــسَّ نـــ�ـــســـيـــَم 

ـــمـــت تـــنـــ�ـــسَّ مـــــــا  �إذ�  ريـــــــــــٌح  ـــــبـــــا  �لـــــ�ـــــسَّ فـــــــــــاإن 

ـــــت هـــمـــوُمـــهـــا عــــلــــى نــــفــــ�ــــِض مــــهــــمــــوٍم تـــــلَّ

(1)  �ص�رة ي��صف (الآية 9٤).
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واأ�صل احلكاية يف ق�ل املجن�ن لأبيات ال�صعر اأنه خرج يف اأ�صحاب له ليمتاروا من وادي القرى 
فمّروا بجبلي نعمان، وكانت ليلى تنزلهما، ف�صاأل املجن�ن: اأيُّ ريح جتري من نح� اأر�صها؟ فقال�ا: 

با، فقال: واهلل ل اأبرح حتى تهبَّ ال�صبا، ثم قال الأبيات. ال�صّ

مينة من اأبيات : با يف منا�صباٍت عديدة، منها ق�ل ابن الدُّ وذكر ال�صعراء ريح ال�صَّ
ـــــِد ـــبـــا نـــــٍد مـــتـــى ِهــــجــــِت مــــن َنْ �أال يــــا �ـــسَ

َوجــــد عـــلـــى  وجــــــــد�ً  َمــــ�ــــســــر�ِك  ز�دين  لـــقـــد 

وق�ل ابن اخلياط ال�صامي من ق�صيدة :
ـــــــــــذ� مـــــــن �ــــســــبــــا نـــــــــٍد �أمـــــــــانـــــــــاً لـــقـــلـــبـــه ُخ

ــــــه ــــــّب ــــــُل ــــــــــــاهــــــــــــا َيــــــــطــــــــر ِب فــــــقــــــد كــــــــــــاد َريَّ

فـــــــاإنـــــــه ــــــَم  ــــــي ــــــ�ــــــس �لــــــن ذ�ك  و�إيــــــــــاكــــــــــمــــــــــا 

َخـــْطـــبـــه �أيـــــ�ـــــســـــَر  �لــــــوجــــــُد  كـــــــان  هـــــــّب  �إذ� 

وق�ل قي�س بن ُمعاذ اأو اإبراهيم بن العبا�س :
ـــى ـــبـــا �ـــســـفـــحـــاً بـــ�ـــســـاكـــنـــِة �لـــَغـــ�ـــسَ ــــــــّر �لـــ�ـــسّ مُتُ

ُهـــبـــوبـــهـــا َيــــــُهــــــب  �أن  قــــلــــبــــي  ــــــَدع  ويــــــ�ــــــسْ

وق�ل �صم�س الدين ال�اعظ :
ــه ــــــــــــْزَوى فــــهــــاج حــنــيــُن ـــــــــرُق ِمــــــــَن َح بــــــد� �ل

ـــــبـــــا نــــــــــٍد فـــــــــــــز�د �أنـــــيـــــُنـــــه ـــــــــت �ـــــسَ ـــــــــبَّ وَه

وق�ل ابن الفار�س:
ــــبــــا قــــلــــبــــي �ــــســــبــــا الأِحـــــّبـــــتـــــي ــــــم بــــالــــ�ــــسّ ــــــَع َن

ــــت ــــّب َه حــــــٍ  ــــبــــا  �لــــ�ــــسَّ ذ�ك  ــــــذ�  حــــــبَّ فــــيــــا 

ـــــــــًة ت لـــــــلـــــــفـــــــوؤ�د ُغـــــــــَديَّ ـــــــــرَّ ـــــــــَرت فـــــــــاأ�ـــــــــسَ �ـــــــــسَ

ت ــــرَّ �أحـــــــــاديـــــــــَث جـــــــــــر�ِن �لــــــُعــــــَذيــــــب فــــ�ــــسَ
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ومعروف اأن ا�صم جميل احلقيقي(1) ه� جميل بن عبد اهلل بن معمر الُعذري، واإمنا �صمي جميل 
من  بالقرب  احلجاز  يف  القرى  وادي  يف  يقيمان  وكانا  بثينة،  عمه  لبنة  بحبه  ُع��ِرف  لأنه  بثينة 
ة. وا�صتهر حبُّه لبثينة، فهدده ق�مها بالقتل  املدينة، وُبثينة ت�صغري ُبثنة وهي املراأة احل�صنة الب�صَّ
فا�صتخفى، ثم هجا ق�مها، فا�صتعدوا عليه مروان بن احلكم، وكان على املدينة من قبل معاوية، 

فاأهدر دمه، فهرب اإىل اليمن، اإىل اأن ُعزل مروان.

(1)  ق�ل على ق�ل تاأليف: الأ�صتاذ �صعيد ح�صن الكرمي (جملد 3-٤ �س 39٨-٤٠٠).

تك�ينات �صخرية جميلة والرمال الذهبية واأ�صجار وظل ... اإحدى مناظر العال
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ومما يحكى اأن ت�بة بن احلمري �صاحب ليلى الأخيلية مّر ي�مًا ببني عذرة، فراأته بثينة وجعلت 
تنظر اإليه وجميٌل حا�صر، فثارت الغرية يف قلب جميل فقال لت�بة: هل لك يف ال�صراع؟ قال ت�بة: 

ذلك اإليك.
فاأعطت بثينة جمياًل " مالءة " حمراء، فاّتزر بها و�صارع ت�بة ف�صرعه، فقال له جميل: هل لك 
يف الن�صال ( رمي النبال ) ؟ قال: نعم، فنا�صله جميل فن�صله، ثم قال جميل: هل لك يف ال�صباق؟ 
ف�صابقه جميل و�صبقه. فقال له ت�بة: يا هذا، اإمنا تفعل ذلك بريح هذه اجلال�صة، ولكن اهبط بنا 

ال�ادي. فهبطا، ف�صرعه ت�بة ون�صله و�صبقه.
 

منظر جميل من جبال العال
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وقيل: اإنه ملا ح�صرت جمياًل ال�فاُة دعا برجٍل وقال له: هل لك اأن اأعطيك كل ما اأخلفه على اأن 
تفعل �صيئًا اأعهد به اإليك؟ فقال الرجل: نعم. قال: اإذا متُّ فخذ ُحلتي هذه واعزلها جانبًا، وكل 
�صيء �ص�اها لك، وارحل اإىل رهط بثينة على ناقتي هذه، والب�س حلتي هذه اإذا و�صلت، وا�صققها 

ثم اْعُل على �صرف،و�صح بهذه الأبيات :
ـــــــِعـــــــي، ومـــــــــا َكــــــــَنــــــــى، بـــجـــمـــيـــل ــــــــَدع �لـــــــنَّ �ــــــــسَ

وَثــــــــــــــــَوى مبـــــ�ـــــســـــَر َثــــــــــــــــو�َء غـــــــر َقـــــفـــــول
�لــــقــــرى و�دي  يف  �لـــــــذيـــــــَل  �أُجـــــــــــــرُّ  ولـــــقـــــد 

َنــــــــــ�ــــــــــســــــــــو�َن بــــــــــٍ مــــــــــــــــــــز�رع ونــــــِخــــــيــــــل
ـــــــي بــــعــــويــــل ـــــــدب ــــــُة، فـــــــان ــــــن ــــــي ــــــث ـــــــــومـــــــــي ب ُق

خــــلــــيــــِل ُكـــــــــــل  دوَن  ـــــك  خـــــلـــــيـــــلَ و�بــــــــكــــــــى 

فجاء الرجل واأن�صد الأبيات كما قيل له، ف�صمعت بثينة فخرجت وقالت: " يا هذا، اإن كنت �صادقًا 
فقد قتلتني، واإن كنت كاذبًا فقد ف�صحتني" فقال: " ما اأنا اإل �صادق" واأراها احللة، ف�صاحت، 

و�صّكت وجهها، فاجتمع ن�صاء احلي يبكني معها حتى �صِعقت ثم قامت وقالت:
لــــ�ــــســــاعــــٌة جــــمــــيــــل  عــــــــن  ــــــــُلــــــــّوي  �ــــــــسُ و�إنَّ 

ــهــا مــــن �لــــدهــــر مــــا حــــانــــت وال حـــــان ِحــيــُن
�ــــــــســــــــو�ٌء عــــلــــيــــنــــا يـــــــا جـــــمـــــيـــــُل بـــــــــَن مـــعـــمـــٍر

ولـــيـــنـــهـــا �حلــــــــيــــــــاة  بــــــــاأ�ــــــــســــــــاُء  مــــــــــتَّ  �إذ� 

يعتل،  فاإنه  جميل،  يف  لك  هل  فقال:  اأ�صحابي  من  رجل  لقيني  ال�صاعدي:  �صهل  بن  عبا�س  قال 
نع�ده!؟ فدخلنا عليه وه� يج�د بنف�صه، فنظر اإيّل وقال: يا ابَن �صهٍل، ما تق�ل يف رجٍل مل ي�صرب 
اخلمَر قط، ومل ياأِت بفاح�صة، ومل يقتل النف�س، ومل ي�صرق، ي�صهد اأن ل اإله اإل اهلل؟ قلُت: اأظنه قد 
جنا، واأرج� له اجلنة؛ فمن هذا الرجل؟ قال: اأنا. قلت: ما اأح�صُبَك �صلمت، واأنت ت�صبب بثينة منذ 

ع�صرين �صنة، قال: ل نالتني �صفاعُة حممد اإن كنت و�صعُت يدي عليها لريبة.
.  .  .  .  .

يتهياأ  عندما  القلبي  باحلب  التزامهم  مع  عذرة،  بني  قبيلة  يف  العذري  احلب  ق�ص�س  وتعددت 
ِنَي ومر�س منها ومل تزل الن�صاُء  ال��صال، فهذا رجل منهم، را�صل حمب�بته فاأظهرت له جف�ًة �صَ
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ُيَكّلْمَنها فيه حتى اأجابت، ف�صارت اإليه عائدًة وم�صّلمة، فلما نظر اإليها حتدرت  من اأهلها واأهله 
عيناه بالدم�ع واأن�صاأ يق�ل(1):

َجــــنــــازتــــي عــــلــــيــــك  ت  َمــــــــــــرَّ �إْن  ْيــــــــــــــــــــــــــِت  �أََر�أَ
ــــــرع ــــــ�ــــــسْ تـــــــــــــروح بـــــهـــــا �أيـــــــــــــــٍد ِطــــــــــــــــــو�ٌل وُت

ــــلِّــــمــــي ــــعــــ�ــــَض حــــتــــى ُتــــ�ــــسَ ـــبـــعـــٍ �لــــن ـــت �أمــــــــــا ت
ــــــــــوَدُع عــــلــــى َرْمـــــــ�ـــــــضِ َمـــــيـــــٍت بـــــاحلـــــفـــــرِة ُي

فبكت رحمة وقالت: واهلِل ما ظننُت اأن الأمَر بلغ بك هذا، ف�اهلل لأ�صاعدنَّك ولأُداِومّن على و�صالك، 
فهملت عيناه بالدم�ع واأن�صد:

ـــيـــنـــهـــا َدنــــــــــــت وِظــــــــــــــــالُل �ملــــــــــــــوِت بــــيــــنــــي وب
ــــُل ـــــٍل حــــٍ اليـــنـــفـــع �لــــَو�ــــسْ ـــــت ِبـــــَو�ـــــسْ وَمـــــنَّ

.  .  .  .  .
و�صاع بيت ال�صعر التايل بني الأدباء وال�صعراء (2):

ــــــ�ــــــســــــا�ــــــســــــٌة لـــــــكـــــــل حـــــــــديـــــــــث بــــــيــــــنــــــهــــــن َب
وكـــــــــــــــــــــلُّ قـــــــتـــــــيـــــــل بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــن �ــــــســــــهــــــيــــــُد

ول ن�افق جميل على ا�صتخدام �صهيد؛ لأن ال�صهادة لها �صروطها ول عالقة لها بحبيبات ال�صعراء، 
�ص�اًء بثينة اأو ليلى اأو دعد، وُبثينة م�ج�دة يف الأغاين ويف تزيني الأ�ص�اق وغريهما. وكان جميل 
راوية هدبة بن اخل�صرم وكان كثري راوية جميل، وكان ُهدبة راوية احلطيئة وكان راوية زهري بن 

اأبي �صلمى وابنه كعب بن زهري.
اأن ياأتيها يف بع�س امل�ا�صع، فاأتى ل�عدها.. وجاء اأعرابي ونزل  وكانت بثينة قد واعدت جمياًل 
�صيفًا على ق�م بثينة وقال لهم: اإين راأيت يف بطن هذا ال�ادي ثالثة نفر متفرقني مت�ارين يف 
بثينة  اأنه جميل و�صاحباه. فحر�ص�ا  اإبلكم. فعرف�ا  بع�س  ي�صُلب�ا  اأن  واأنا خائٌف عليكم  ال�صجر، 
اأنها  وراأى  بثينة،  م�افاة  ينتظر  وه�  ال�صبح على جميل  اأ�صفر  فلما  ب�عده.  ال�فاء  ومنع�ها من 

(1)  ق�ل على ق�ل تاأليف: الأ�صتاذ �صعيد ح�صن الكرمي (جملد 7-٨ �س 157).
(2)  ق�ل على ق�ل امل�صدر ال�صابق (جملد 9-1٠ �س 173-172).
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اأخلفت ال�عد ان�صرف كئيبًا �صيء الظن بها، ورجع اإىل اأهله، فجعل ن�صاء احلي ُيقّرْعنه بذلك 
اأن  ب��صلك منها، كما  اأوىل  والغدر، وغريها  والكذب  الباطل  اإمنا ح�صلَت منها على  له:  ويُقْلن 

غريك يحظى بها، فقال يف ذلك ق�صيدة منها:
َ حــــبــــاُلــــكــــم ٍْ ـــــــادت فــــــــــــــــوؤ�دي يـــــــا بــــــــَثــــــــ �ـــــــس

يـــــــــوَم �حَلـــــــجـــــــون و�أْخـــــــطـــــــاأتـــــــِك حـــبـــائـــلـــي
ـــــنـــــي ـــــيـــــِت ـــــــــِت مــــــــــا مـــــنَّ مـــــنـــــيـــــتـــــنـــــي فـــــــــلـــــــــوْي

وجـــــعـــــلـــــِت عـــــــاجـــــــَل مـــــــا وعـــــــــــــــْدِت كـــــاآجـــــل

وقال عن هذا ال�عد يف ق�صيدة اأخرى :
ــــــاِظــــــٌر لــــــَن َوَعـــــــــــــــــــــــْدِت  مبــــــــا  �إلـــــــــيـــــــــِك  �إين 

�ملـُــــــكـــــــِرِ ـــــّي  ـــــغـــــن �ل �إىل  �لـــــفـــــقـــــر  َنــــــــَظــــــــَر 
َيــــــِعــــــُد �لـــــــديـــــــوَن ولــــيــــ�ــــض ُيــــنــــِجــــز مـــــوعـــــد�ً

ـــــِر ـــــْعـــــ�ـــــسِ ـــــــغـــــــرمُي لــــنــــا ولــــيــــ�ــــض مِبُ هــــــــذ� �ل
مـــــــا �أنــــــــــــــِت و�لـــــــــوعـــــــــَد �لـــــــــــذي َتـــــِعـــــِدَنـــــنـــــي

مُتــــــــِطــــــــِر مل  ــــــحــــــابــــــٍة  �ــــــس كـــــــــــــــرِق  �إاّل 

واأ�صهُر من هذا كّله ق�صيدٌة اأُخرى يف اإخالف هذا ال�عد قال فيها:
لـــيـــلـــًة ــــــــنتَّ  ــــــــي �أب هـــــــل  �ـــــســـــعـــــري  لــــــيــــــَت  �أال 

ـــعـــيـــُد لـــ�ـــس �إذ�ً  �إين  �لـــــــقـــــــرى  ــــــــــــــو�دي  ب
ــــــم يــــــزل ـــــهـــــا ولـــــــــــيـــــــــــد�ً فــــــل ـــــــــُت مـــــن ـــــــــْق َعـــــــــِل

ويـــــــزيـــــــُد ــــــهــــــا  ُحــــــبُّ يـــــنـــــمـــــي  �لــــــــيــــــــوم  �إىل 
نــــو�لــــهــــا �نــــــتــــــظــــــاِر  عـــــمـــــري يف  و�أفــــــنــــــيــــــُت 

و�أفـــــــنـــــــت بــــــــــذ�ك �لـــــــدهـــــــَر وهــــــــو جــــديــــُد

.  .  .  .  .
وقد تتبع امل�ؤلف م�اقف ال�صعراء وحالتهم وما هي مهيجات ذكراته لديهم، ومن تلك املهيجات هب�ب 

الريح، ول�صيما اإذا اأتت من ديار احلبيبة يق�ل ال�صاعر ال�صمة الق�صريي عن حمب�بته العامرية (1):

(1)  ق�ل على ق�ل تاأليف: الأ�صتاذ �صعيد ح�صن الكرمي (جملد 11-12 �س 1٨3-1٨1).
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�أر�ــــســــه نــــحــــو  مـــــن  �لــــــريــــــُح  �أتــــتــــنــــا  مـــــا  �إذ� 
ــــــــــاه فــــــــطــــــــاب ُهـــــبـــــوُبـــــهـــــا ــــــــنــــــــا بــــــــــريَّ �أتــــــــْت

ـــــَك عـــنـــٌر �أتــــــْتــــــنــــــا مبــــ�ــــســــِك خـــــالـــــط �ملـــــ�ـــــس
ـــــــــــــُح ُخـــــــــز�َمـــــــــى بـــــاكـــــرتـــــهـــــا جــــُنــــوبــــهــــا وري

وجلمال الكلمة وق�ة ال�صبك ولذيذ ال�صعر وما يرتكه يف النف�س من اأثر طيب فقد اأورد امل�ؤلف ق�صة 
ال�صاعر ال�صمة الق�صريي ومن اأجمل �صعره، وكم كّرره امل�ؤلف اإعجابًا وتقديرًا لهذا ال�صاعر املحب 
اإياها، وخطبها غريه وه�  اأن يزوجه  اأب�ها  فاأبى  اأبيها  اإىل  ابنة عمه، حيث خطبها  ول�صيما مع 

عامر بن ب�صر بن براء فزوجه اإياها، وكان عامر هذا ق�صريًا قبيحًا، فقال ال�صمة يذم عامرًا :
ـــــكـــــم ــــنــــكــــحــــوهــــا عــــــــامــــــــر�ً الإطـــــالِع فـــــــــــاإن ُت

ــــه عـــــامـــــٌر ــــي ــــرجــــل �إلـــــــيـــــــه يــــــدهــــــِدْهــــــُكــــــم ب

على  �صديدًا  ال�صمة حزنًا  ثم حزن  برجليه  ويدحرُجها  البعرة  ي�ص�ق  الذي  باجُلَعل  عامرًا  ه  �صبَّ
جه اأهله امراأة يقال لها: جربة بنت وح�صي، فاأقام مدة ي�صرية، ثم رحل اإىل ال�صام  العامرية. زوَّ

بًا ق�مه وخّلف زوجته عندهم، واأخذ يق�ل ال�صعر يف العامرية ومن ق�له فيها: مغا�صِ
ـــى ـــلَ لـــعـــمـــري لـــئـــن ُكـــْنـــُتـــم عـــلـــى �لــــنــــاأي و�لـــِق

ـــــديـــــُق ِبـــــــُكـــــــم مــــــثــــــُل مـــــــا بـــــــي �إنـــــــكـــــــم َلـــــ�ـــــسَ
�حلــ�ــســى يف  ـــــدَن  ـــــعَّ �ـــــسَ �حلــــــب  زفـــــــــــر�ُت  �إذ� 

ـــــُق طـــــري ـــــهـــــن  ل ُتــــــــْنــــــــَهــــــــْج  ومل  ُرِدْدَن 

وقال فيها اأي�صًا :
ــــفــــي ــــــــي �لــــــعــــــامــــــريــــــُة مــــوِق ــــــــّن هـــــــل ْتــــــــِزَي

ـــى �جَلـــْمـــِر ـــى وَغـــ�ـــسَ عــلــى ِنـــ�ـــســـوٍة بـــٍ �حَلـــَم
ــــهــــا ــــبــــا فــــذكــــْرَن َمـــــــــــــــــَرْرَن بـــــاأ�ـــــســـــبـــــاِب �لــــ�ــــسَّ

ــــِر ــــْك ُن وال  جـــــــــو�ٍب  مـــــن  مـــــا  �إذ  فــــــــاأومــــــــاأُت 

وقال فيها اأي�صًا :
ــــُكــــم �أر�ــــسِ نـــحـــو  مــــن  �لـــــريـــــُح  �أتـــتـــنـــا  مــــا  �إذ� 

ـــــهـــــا ـــــــاكـــــــم فـــــــطـــــــاب ُهـــــبـــــوُب �أتـــــــتـــــــنـــــــا بـــــــريَّ
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ــــــِك خـــــالـــــط عــــنــــر�ً ــــــ�ــــــسْ ــــــنــــــا بــــــريــــــِح �ملِ ــــــْت �أَت
وريـــــــــــُح �خُلــــــــَز�مــــــــى بــــاكــــرتــــهــــا ُجــــُنــــوُبــــهــــا

ُجَكها  اأزوِّ : ل  اأب�ها  له  اأبيها، فقال  اإىل  العامرين  ه  ابنة عمِّ ال�صمة خطب  اأن  اأخرى  ويف حكاية 
اإل على كذا وكذا من الإبل، فذهب اإىل اأبيه، ف�صاق اأب�ه الإبل اإىل اأخيه عم ال�صمة، فلما عّدها 
اأب�ها وجدها تنق�س بعريًا فقال: ل اآخذها اإل كاملة، فغ�صب اأب�ه وحلف ليزيده �صيئًا، ورجع اإىل 
ال�صمة، فقال له ال�صمة: ما وراءك؟ فاأخربه. فقال ال�صمة: تاهلل ما راأيُت األأَم منكما جميعًا، 
اإن العامرية راأته  اأقمُت بينكما، ثم ركب ناقته ورحل ومات غريبًا. ويقال:  اإْن  واإين لألأم منكما 
يتحمل يريد الرحيل قالت: تاهلل ما راأيت كالي�م رجاًل باعته ع�صريته باأبعرة. وملّا كان يف الغربة 

تذكر العامرية فقال فيها:
�أ�ـــســـبـــحـــت ــــٍ  قــــا�ــــسَ بــــالــــرَّ د�ٍء  ذكــــــــِر  �أِمــــــــــن 

ـــــعـــــا بــــهــــا عــــا�ــــســــفــــاُت �لـــ�ـــســـيـــف بـــــــــــْد�أً وُرجَّ
بــــــاعــــــَدت ـــــك  ونـــــفـــــ�ـــــسُ َرّيـــــــــــــا  �إىل  َحـــــــَنـــــــْنـــــــَت 

ـــــــــــــا و�ــــســــْعــــبــــاكــــمــــا مـــعـــا مـــــــــــــز�رك مـــــــن َريَّ
طـــائـــعـــاً �الأمـــــــــــــَر  تـــــــاأتـــــــَي  �أن  حــــ�ــــســــٌن  فــــمــــا 

�أ�ـــســـمـــعـــا ــــبــــابــــة  �لــــ�ــــسَّ د�عــــــــي  �أْن  وتــــــــــــَزَع 
ُمــــــــفــــــــاِرق ود�َع  ـــــهـــــد  تـــــ�ـــــسْ مل  كــــــــــاأنــــــــــَك 

تـــقـــّطـــعـــا  ِ ٍْ ـــــ �ـــــســـــاحـــــَب �ـــــســـــْعـــــَبـــــْي  تــــــــَر  ومل 
ـــــ�ـــــســـــَر �أْعـــــــــر�ـــــــــض دونـــــنـــــا وملـّــــــــــا ر�أيـــــــــــــــُت �لـــــِب

عـــــا وحــــــانــــــت بــــــنــــــاُت �لــــ�ــــســــوق يــــــْحــــــِ�َّ ُنـــــزَّ
ـــــَرى فــــلــــّمــــا زجــــرُتــــهــــا َبــــــَكــــــْت عـــيـــنـــي �لـــــُيـــــ�ـــــسْ

عـــــن �جلـــــهـــــِل بـــعـــد �حِلـــــْلـــــم �أ�ـــســـَبـــلـــتـــا مــعــا
ـــــــــــــــــــر �أيـــــــــــــــــــاَم �حِلــــــــــَمــــــــــى ثــــــــم �نــــثــــنــــي و�ذُك

عـــا تـــ�ـــســـدَّ �أْن  خـــ�ـــســـيـــٍة  مـــــن  َكــــــِبــــــدي  عـــلـــى 
ـــــاُت �حِلــــــــَمــــــــى بـــــــرو�جـــــــٍع ولــــيــــ�ــــســــت عـــــ�ـــــســـــّي

ـــــا ـــــَع ـــــْدَم عـــــلـــــيـــــَك ولــــــكــــــن خـــــــل عــــيــــنــــيــــك ت
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وقال اإبراهيم بن حممد الأزدي : ل� حلف حالٌف اأّن اأح�صن اأبياٍت قيلت يف اجلاهلية والإ�صالم يف 
الغزل ق�ُل ال�صمة الق�صريي ما َحَنث بيمينه. 

َرّيا، وهي بنت م�صع�د بن رقا�س  لها  يقال  الق�صريي  ة  ال�صمَّ الأ�ص�اق" اأن حمب�بَة  " تزيني  ويف 
وكانت ذات ظرافة وفرا�صة ومعرفة وح�صن، ن�صاأت مع ال�صمة �صغريين، وكانا يتذاكران الأدب 
ه، فاأْنَعَم على مئة من  اأبيها وه� عمُّ وملح الأ�صعار، فاأعجب بها ومتكنت من قلبه، فخطبها اإىل 
الإبل فاأعطاه اأب�ه ت�صعة وت�صعني، فاأبى م�صع�د اأب�ها اإل التمام، فغ�صب ال�صمة وفارق ق�مه ورحل 
له  مة. ثم قدم رجل يقال  اإل ال�صّ ه ببعرٍي  اأب�ه وعمُّ اأ�صاعه  راأيُت رجاًل  ّيا: ما  الرَّ عنهم، فقالت 
جه بها وحملها اإىل  ا منه واأمهرها ثالثمائة ناقة فزوَّ غاوي ر�صيد املْذحجي على م�صع�د فخطب َريَّ

ق�مه مذحج. فقال ال�صمة ق�صيدته يف رّيا واأولها كما ذكرنا مع بع�س الختالف.
ـــفـــَت �أعـــ�ـــس ــــٍ  ــــسَ قــــا� ــــرَّ ــــال ب د�ٍر  ذكـــــــر  �أمــــــــن 

ــــــعــــــا ــــــــــــــْد�أً وُرجَّ ـــــــارحـــــــاُت �لـــ�ـــســـيـــف َب بــــهــــا ب

وذكر �صاحب " تزيني الأ�ص�اق " اأن ال�صمة كان ي�مًا على �صاطئ نهٍر ف�صمع امراأة تنادي ابنَتها: 
ا! فا�صطرب ال�صمُة واأخذه اأ�صحابه اإىل ب�صتاٍن هناك. فلما ثابت اإليه نف�ُصه قال: يا َريَّ

ــــــــــــَرى الَت َك  وَجـــــــــــــــــــدِّ ال  ـــــــْرٍ  ِبـــــــ�ـــــــسَ َتـــــــــَعـــــــــزَّ 
ـــِر ــــى �إحـــــــدى �لـــلـــيـــايل �لـــغـــو�ِب ـــنـــام �حِلــــَم �ـــَس

ــــــــــرَي �حِلــــــَمــــــى كـــــــــــــاأّن لـــــ�ـــــســـــاين ِمـــــــــن َتــــــــــذكُّ
و�أهـــــــــــَل �حلــــمــــى يــــْهــــفــــو بـــــه ريـــــ�ـــــُض طـــائـــر

ومن لطيف �صعر ال�صمة ق�له:
�حِلـــــَمـــــى ــــــَل  ــــــلَ ُق ــــــــــَرى  َت ال  ـــــٍ  ـــــَع ِل مـــــن  �أاَل 

ـــــِت ـــــلَّ ـــــَه ـــــَت ��ـــــسْ �إاّل  �الآثـــــــــــــــال  َجــــــــَبــــــــَل  وال 
ـــــــٍة ـــــــلَّ َمَ ِمـــــــــن  �حِلــــــــَمــــــــى  �هلُل  قــــــاتــــــل  �أال 

ــــــــــــــِت وقــــــــاتــــــــل ُدنــــــــيــــــــانــــــــا بــــــهــــــا كــــــيــــــف َولَّ
ــــَحــــت ــــَب ـــــوى ثــــــم �أ�ــــسْ َغـــنـــيـــنـــا زمــــــانــــــاً بـــــالـــــلِّ

ــــِت ــــــَوى ِمــــــن �أهــــلــــهــــا قـــــد َتــــَخــــلَّ ُبـــــــــر�ق �لــــــَه
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فـــــمـــــا َوْجـــــــــــــــــُد �أعــــــــر�بــــــــيــــــــٍة َقــــــــــَذفــــــــــْت بـــهـــا

ــِت �ــــســــروُف �لـــنـــوى مـــن حــيــث مل تـــك ظــنَّ

عــــــــــاء وخــــيــــمــــًة ـــــــــْت �أحـــــــالـــــــيـــــــَب �لــــــــــرِّ مَتـــــــــنَّ

ــــــِت ــــــنَّ مَتَ مــــــا  لــــهــــا  ــــــــَدر  ــــــــْق ُي بـــــنـــــجـــــٍد، ومل 

تـــــر�بـــــهـــــا وطــــــــيــــــــَب  نـــــــــــــد�ً  ـــــــــــــــــرت  َذَك �إذ� 

ــــــــِت ـــى مــــن �أر�ــــــــضِ نـــــٍد �أَرنَّ وَبـــــــــْرَد �حَلـــ�ـــسَ

ــــــــــــــــــٌة ـــــــاء و�أنَّ ـــــــ�ـــــــس ـــــــــــــــــــــٌة بــــــعــــــد �لـــــــِع لــــــهــــــا �أنَّ

ــــــــِت ــــــــنَّ جَلُ ـــــــتـــــــاهـــــــا  �نَّ ال  ولــــــــــو  ــــــــَحــــــــر�ً  �ــــــــسُ

ــــة وطــــيــــَب �لــــــِعــــــ�ــــــســــــاِه  مـــــــــــاَء  َذَكـــــــــــــــرت  �إذ� 

ـــِت ـــبـــا مـــــن نـــحـــو نــــــٍد فـــحـــنَّ وريـــــــــَح �لـــ�ـــسَّ

ـــــــــا وجـــــــْدُتـــــــه بـــــــاأعـــــــَظـــــــَم ِمـــــــــن وْجـــــــــــــٍد ِبـــــــــَريَّ

ـــــــِت ـــــــمـــــــاأنَّ غـــــــــــــد�ًة َغـــــــــَدونـــــــــا َغـــــــــــــــــْدوًة و�ْط

وكــــــــانــــــــت ريـــــــــــــــاٌح حتـــــمـــــل �حلـــــــــــــــاَج بـــيـــنـــنـــا

ــــت ــــنَّ ـــــِخـــــلـــــت تــــلــــك �لــــــــريــــــــاُح و�ــــسَ فــــقــــد َب

وقد يف بع�س امل�صادر كلمة ( ماء العذيب ) بدًل ( ماء الع�صاه ) الذي ورد اأعاله فيك�ن البيت:
وطــــيــــَبــــة �لــــــعــــــذيــــــب  مــــــــــــاَء  َذَكـــــــــــــــــرت  �إذ� 

ـــِت ـــبـــا مـــــن نـــحـــو نــــــٍد فـــحـــنَّ وريـــــــــَح �لـــ�ـــسَّ

.  .  .  .  .
ولأن ق�صة جميل وبثينة قد عرفها ال�صعراء والأدباء، لذا فقد �صاع ه�اه حتى جعل�ه ال�صعراء مثاًل، 

يق�ل البحرتي وتعلم�ن من ه� البحرتي؟ وتعلم�ن ق�ة �صعره ومنزلته (1):
نـــــالـــــه بـــــثـــــيـــــنـــــة  يف  جــــــمــــــيــــــٌل  ال  َهــــــــــــــــــوًى 

ِهـــنـــد يف  عــــجــــالن  بـــــن  عـــــمـــــُرو  وال  مبــــثــــٍل 

(1)  ق�ل على ق�ل تاأليف: الأ�صتاذ �صعيد ح�صن الكرمي (جملد 13-1٤ �س ٤٤-٤5).
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وقد ورد هذا البيت من ق�صيدة مطلعها :
ــد ـــْرتـــي َتــــري عــلــى �جَلـــــــْوِر و�لــَقــ�ــسْ دعــــا َع

�أُظـــــــّن نــ�ــســيــمــاً قـــــارف �لـــهـــجـــَر ِمــــن َبـــْعـــدي

ويق�ل فيها:
ـــــَفـــــى َحـــــــَزنـــــــاً �أّنــــــــــا عــــلــــى �لــــو�ــــســــل نــلــتــقــي َك

ــــّد �لــــ�ــــسّ �إىل  �لـــــعـــــيـــــوُن  فـــتـــْثـــنـــيـــنـــا  فــــــو�قــــــاً 
َك �لـــبـــكـــا َ فــــلــــو متــــكــــن �لــــ�ــــســــكــــوى خلــــــــــــــرَّ

عــنــدي مــــا  َجـــــــّل  و�إن  عــــنــــدي  مــــا  حـــقـــيـــقـــَة 
نـــــالـــــه ــــــثــــــيــــــنــــــَة  ُب يف  جــــــمــــــيــــــٌل  ال  هــــــــــــــوًى 

ــــــْثــــــٍل والعـــــمـــــرو بــــن َعــــــْجــــــالَن يف ِهــنــد مِبِ

وجميل بن معمر �صاعر ا�صتهر بحب بثينة ف�صمي بجميل بثينة، وه� من الع�صاق الأربعة، والثالثة 
الآخرون هم جمن�ن ليلى وكثرّي عّزة وَقْي�س لبنى، وذكرهم ابن الفار�س يف تاأئيته فقال:

بــــهــــا قــــيــــ�ــــُض لــــبــــنــــى هــــــــام بــــــل كــــــــلُّ عـــا�ـــســـق
ِة َعـــــــــــــزَّ ُكـــــــــَثـــــــــرِّ  �أو  لـــــيـــــلـــــى  ـــــوِن  كـــــمـــــجـــــن

وق�ل البحرتي :
ــنــة نــالــه ـــ ـــ ـــ ــي بــثــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيــٌل فـــ ـــ ـــ ـــ ـــ َهـــــــــوًى ال جــمـــ

قه ق�ل جميل وه� : دِّ ُي�صَ
ــــــَزل َي �لـــــهـــــوى مـــنـــهـــا ولــــــيــــــد�ً ومل  َعــــلــــْقــــُت 

ويـــــزيـــــد ـــــهـــــا  حـــــبُّ َيـــــــْنـــــــِمـــــــي  �لـــــــيـــــــوم  �إىل 
نــــو�َلــــهــــا �نـــــتـــــظـــــاري  و�أفـــــنـــــيـــــُت عـــــمـــــري يف 

و�أفــــــــنــــــــت بـــــــــــذ�ك �لــــــــدهــــــــَر وهـــــــــو جــــديــــد

واأخبار جميل كثرية، واأ�صعاره يف بثينة اأكرث من اأن تذكر، اأما ابن عجالن فكان يحب هندًا، وهي 
هند بنت كعب بن عمرو بن ليث النهدي، ويت�صل ن�صُبها بن�صبه، فهي نْهدية وه� نهدي وا�صُمه عبد 
للبيت  ال�صحيحة  الرواية  فاإن  ولذلك  ي�صميه عمرو بن عجالن خطاأ،  وبع�صهم  اهلل بن عجالن 
امل�ص�ؤول عنه هي : ول عبُد بُن عجالَن يف هند، وه� ُعذري، ومنه ق�ل املجن�ن اأو ق�ل جميل بثينة :
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و�حـــــــد �مُّ  بـــــهـــــا  َوْجـــــــــــــــدي  َوَجـــــــــــــــدت  فـــــمـــــا 
َوْجـــــــــــدي، عـــلـــى هــنــد َوَجــــــــد �لــــنــــهــــدّي  وال 

�لــــهــــوى يف  ُعــــــــــــروُة  ـــــــــْذِريُّ  �لـــــــــُع َوَجــــــــــد  وال 
بــعــدي وال  قــبــلــي  كـــــان  ـــــن  َم وال  كــــوجــــدي 

وعبد اهلل بن عجالن اأقّل الع�صاق عمرًا فقد مات و�صنه ثالث�ن �صنة وه� من الذين قتلهم الع�صق، 
وكان م�ته قبل عام الفيل باأربعة اأع�ام، واأخباره مذك�رة يف تزيني الأ�ص�اق.

وذكر ال�صعراء جمياًل وكثريًا وعروة بن حزام وعبد اهلل بن عجالن النهدي وغريهم يف اأ�صعارهم 
ومن ذلك ق�ل الأح��س :

لــــــو قـــــا�ـــــض ُعــــــــــــروُة و�لــــــنــــــهــــــديُّ وْجــــَدهــــمــــا
ــــعــــَدى فــــــوق مــــا وجــــد� لــــكــــان َوجــــــــدي ُبــــ�ــــسْ

وقال اأي�صًا:
�ـــســـِقـــي �إذ  قــــبــــلــــَي  �حلـــــــــبَّ  ــــــنَّ  �ــــــسَ فــــــــُعــــــــروُة 

بــــــعــــــفــــــر�َء و�لــــــنــــــهــــــديُّ مــــــــات عــــلــــى هــنــد

وقال مروان بن اأبي حف�صة:
ـــــــــــ�ـــــــــــضَ قـــبـــلـــه �ْرَديـــــــــــــــــــــــــَن ُعــــــــــــــــــــروَة �ملـُــــــــــَرقَّ

ــــــــركــــــــن قـــــتـــــيـــــاًل و�أخـــــــــــــــــــا بـــــــنـــــــي نـــــــهـــــــد ت
ولـــــــقـــــــد تـــــــركـــــــن �أبــــــــــــــا ُذوؤيــــــــــــــــــــــٍب هـــــائـــــمـــــاً

ولـــــــــقـــــــــد قــــــتــــــلــــــن كــــــــــــثــــــــــــّر�ً وجــــــمــــــيــــــاًل

.  .  .  .  .
مثل  حبيبته،  با�صم  ا�صمه  ارتبط  من  ول�صيما  املحبني،  ال�صعراء  مع  بثينة  جميل  �صعر  ويتداخل 

كثرية عزة، جميل بثينة وجمن�ن ليلى حيث يق�ل كثري عزة (1):
ــــــــى ذكــــــــــرهــــــــــا فــــــكــــــاأنــــــا �أريــــــــــــــــــــد الأنــــــــ�ــــــــس

�ـــــســـــبـــــيـــــل بـــــــــكـــــــــل  ـــــــى  ـــــــل ـــــــي ل يل  متـــــــــثـــــــــل 

(1)  ق�ل على ق�ل تاأليف: الأ�صتاذ �صعيد ح�صن الكرمي (جملد 13-1٤ �س 7٤).
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ومطلع الق�صيدة التي بها هذا البيت ه� :
رحــــيــــلــــي ـــــــــــــــــــــدَّ  �أَج لـــــيـــــلـــــى  ـــــــيـــــــا  َحـــــــيِّ �أال 

بـــــُقـــــفـــــول غـــــــــــــــد�ً  �أ�ـــــــســـــــحـــــــابـــــــي  و�آذن 

تك�ينات �صخرية عجيبة
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ثم يق�ل :
�أريــــــــــــــــــــد الأنــــــــ�ــــــــســــــــى ذكــــــــــــَرهــــــــــــا فــــــكــــــاأنــــــا

ــــبــــيــــل �ــــس بــــــــــكــــــــــّل  لـــــــيـــــــلـــــــى  يل  متــــــــــّثــــــــــل 
عــــــــرٌة ــــتــــك  تــــغــــ�ــــسّ لـــــيـــــلـــــى  ُذِكــــــــــــــــــــَرت  �إذ� 

ُتــــــــــَعــــــــــّل بــــــهــــــا �لــــــعــــــيــــــنــــــان بــــــعــــــد ُنــــــهــــــول

وتقع الق�صيدة يف قريب من خم�صني بيتًا، وه� يذكر ليلى ويعني بها عّزة، وكان ال�صعراء الع�صاق 
يفعل�ن ذلك، وظّل كثري يذكر ليلى يف الأبيات اإىل اأن انتقل يف اأواخرها اإىل ذكر عزة فقال :

�أقـــــيـــــمـــــي فـــــــــــاإن �لــــــــَغــــــــور يـــــــا َعـــــــــــزَّ بـــعـــدكـــم
جـــمـــيـــل غـــــــــــُر  ــــــــــِت  ــــــــــْن ِب مـــــــــا  �إذ�  �إيلَّ 

طــــرَفــــهــــا رّد  �أْن  لــــلــــعــــٍ  حــــــــَزنــــــــاً  كـــــفـــــى 
ــــــــــــــــــــٌر �آذنــــــــــــــــــــــــت بــــــرحــــــيــــــل ــــــــــــــعــــــــــــــزَة ِع ِل

�أهــــــُلــــــهــــــا بــــــاخَلــــــيــــــف  يـــــحـــــتـــــل  �إذ  لــــــــعــــــــزَة 
فــــــاأوحــــــ�ــــــَض مـــنـــهـــا �خَلـــــــيـــــــُف بــــعــــد ُحــــلــــول

وين�صب البيت امل�ص�ؤول عنه اأحيانًا اإىل جميل بثينة، ولكن جميل بثينة �صرق البيت من كثري عزة، 
كما �صرق الفرزدق بيتًا اآخر جلميل، ويحكي اأن كثريًا اأتى الفرزدق فقال له الفرزدق : يا اأبا �صخر 

اأنت اأن�صب العرب حيث تق�ل:
ــــــــى ذكــــــــــرهــــــــــا فــــــكــــــاأنــــــا �أريــــــــــــــــــــد الأنــــــــ�ــــــــس

ــــبــــيــــل �ــــس بــــــــــكــــــــــلِّ  لـــــــيـــــــلـــــــى  يل  متــــــــــّثــــــــــل 

فقال له كثري... واأنت اأفخر العرب حيث تق�ل :
َيـــ�ـــســـرون خــلــفــنــا ـــْرنـــا  �ـــسِ �إن  �لـــنـــا�ـــَض  تـــــرى 

ــــفــــو� وقَّ �لــــنــــا�ــــض  �إىل  ــــــا  �أومــــــاأن نـــحـــن  و�إن 

هذا البيت �صرقه الفرزدق من جميل.
.  .  .  .  .

اأعذبه، واملبالغة يف ال�صعر قد تلغي القيمة احلقيقية له، وها ه� جميل  ويقال باأن اأكذب ال�صعر 
ها، وهي مبالغة لي�صت مقب�لة، �ص�اًء �صحت ن�صبة  يبالغ يف تعلقه ببثينة قبل اأن يتزوج والدها اأُمَّ
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البيت اإىل جميل اأو غريه:
تـــــعـــــلـــــق روحــــــــــــــي روحــــــــهــــــــا قــــــبــــــل خـــلـــقـــنـــا

�ملـــهـــد ـــــطـــــافـــــاً ويف  ِن كــــنــــا  بـــــعـــــِد مــــــا  ومـــــــن 

وبع�س اأبيات الق�صيدة هي :
تـــــعـــــّلـــــق روحـــــــــــــي روَحـــــــــهـــــــــا قـــــبـــــل خـــلـــقـــنـــا

�ملـــهـــد ـــــطـــــاقـــــاً ويف  ِن كــــنــــا  بــــعــــد مــــــا  ومـــــــن 
فــــــــــــــز�د كــــــمــــــا ِزدنـــــــــــــــــا فــــــاأ�ــــــســــــبــــــح نـــــامـــــيـــــاً

�لـــعـــهـــد مُبــــنــــ�ــــســــرم  ِمــــتــــنــــا  �إذ�  ولــــيــــ�ــــض 
ولــــــــكــــــــنــــــــه بـــــــــــــــــــاٍق عــــــــلــــــــى كــــــــــــــــلِّ حــــــــــــادث

و�لــــلــــحــــد �لــــــقــــــر  وز�ئـــــــــرنـــــــــا يف ظــــلــــمــــة 
ـــــِد�ـــــض جـــلـــَدهـــا ـــــْخ يــــكــــاد فـــ�ـــســـيـــ�ـــضُ �ملــــــــاء َي

�جلـــلـــد رقـــــــة  مــــــن  بــــــاملــــــاء  ـــلـــت  �غـــتـــ�ـــس �إذ� 
َجـــــْيـــــبـــــهـــــا ريــــــــــــح  �إىل  ملـــــ�ـــــســـــتـــــاق  و�إين 

�خلـــلـــد جـــنـــة  �إىل  �إدريـــــــ�ـــــــضٌ  ��ــــســــتــــاق  كـــمـــا 

ويف الأغاين اأن قي�س بن ذريح �صاحب لبنى مر�س وجاءت فتياُت احلي يُزْرَنه عّله يت�صلى، ودخل 
عليه الطبيب وقال له: ِمن حكم هذه العلة؟ ومنذ كم كان تعلقك ووْجُدك بهذه املراأة؟ فقال قي�س 
الأبيات. ثم اإن الطبيب ن�صح له اإذا اأراد اأن ي�صُل�ها اأن يذكر م�صاوئها ومعائبها، فقال قي�س اأبياتًا 

منها:
ـــلـــت لـــبـــنـــى عـــلـــى �لــــنــــا�ــــض مــثــلــمــا ـــ�ـــسّ لـــقـــد ُف

عــــلــــى �ألــــــــــِف �ـــســـهـــر فـــ�ـــســـلـــت لـــيـــلـــة �لــــقــــدر

ثم دخل عليه اأب�ه فاأخذ يل�مه على ما ه� فيه من هذا التعلق وال�جد فاأجاب:
ــــــــوٌة �أُ�ــــــــسْ ِمــــــــــّت  �إن  �لــــــــعــــــــذرّي  عــــــــــروة  ويف 

وعـــــمـــــرو بـــــن عـــــجـــــالَن �لـــــــذي قـــتـــلـــت هــنــد
ـــــنـــــي وبــــــــــي مــــــثــــــُل مــــــــا مــــــاتــــــا بــــــــه غــــــــر �أن

بـــعـــد وقــــــــتــــــــُه  يـــــــاأِتـــــــنـــــــي  مل  �أجـــــــــــــــٍل  �إىل 
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زفـــــــــــرٍة بــــــعــــــد  زفـــــــــــــــــرٌة  �إال  �حلــــــــــــــبُّ  هـــــــــل 
ــــــاء لــــيــــ�ــــض لــــــه بــــرد ــــى �الأحــــــ�ــــــس وحــــــــــرٌّ عــــل

اإىل اآخره، ومثل البيت امل�ص�ؤول عنه ق�ل جميل بن معمر :
يــــزل ولــــــيــــــد�ً ومل  مـــنـــهـــا  ـــــهـــــوى  �ل ــــقــــت  ــــِل َع

ويـــــزيـــــد ــــــهــــــا  ُحــــــبُّ ــــــمــــــي  َيــــــْن �لـــــــيـــــــوم  �إىل 

وكذلك مثل ق�ل جمن�ن ليلى :
تـــــعـــــلـــــقـــــت لـــــيـــــلـــــى وهــــــــــــي غــــــــــــرٌّ �ــــســــغــــرة

لــــــالأتــــــر�ب مــــن ثـــديـــهـــا حـــْجـــُم ـــــُد  ـــــْب َي ومل 
ـــنـــا �ــــســــغــــَرْيــــن نـــــرَعـــــى �لـــــَبـــــْهـــــَم يـــــا لـــيـــت �أن

�لـــَبـــْهـــُم تــــكــــَر  ومل  نــــكــــَر  مل  �لــــيــــوم  �إىل 

.  .  .  .  .
بعد  الأه���اُء من  تلتقي  اإىل عبارات من احِلكم مثل (وقد  اأحيانًا  ال�صاعر جميل  وتتحّ�ل كلمات 

ياأ�صٍة) هذه حكمة، وحكمٌة اأخرى ق�له (وقد ُتْطَلب احلاجاُت وهي بعيد).
وقـــــــد تـــلـــتـــقـــي �الأهـــــــــــــــو�ُء مـــــن بــــعــــد يــــاأ�ــــســــٍة

وقــــــــد ُتــــــْطــــــلَــــــب �حلــــــــاجــــــــاُت وهــــــــي بــعــيــد

والبيت ال�صابق من ق�صيدة جلميل م�صه�رة :
َيــــــعــــــود �لــــــ�ــــــســــــبــــــاب  َريـــــــــــعـــــــــــاَن  لــــــيــــــت  �أال 

ـــــعـــــود ٍُ ي ــــــــــثــــــــــ ودهـــــــــــــــــــــــر�ً تـــــــــــــــــوىلَّ يــــــــــا ُب
ــــــا نــــــــكــــــــون و�أنــــــــتــــــــم ـــــــى كــــــمــــــا كــــــن ـــــــَن ـــــــْغ فـــــــَن

قـــــــــريـــــــــٌب ومــــــــــــا قـــــــــد تـــــــبـــــــُذلـــــــٍ زهـــــيـــــد
لــــيــــلــــًة �أبـــــــيـــــــنت  هـــــــل  �ـــــســـــعـــــري  لــــــيــــــَت  �أال 

لـــ�ـــســـعـــيـــُد �إذ�ً  �إين  ــــــــرى  ــــــــُق �ل بــــــــــــــو�دي 
ـــــفـــــاوت ـــــعـــــد ت فـــــقـــــد تــــلــــتــــقــــي �الأهــــــــــــــــــــو�ء ب

وقــــــــد ُتــــــْطــــــلَــــــب �حلــــــــاجــــــــاُت وهــــــــي بــعــيــد
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ومنها ق�له:
َعـــــِلـــــقـــــُت �لـــــهـــــوى مـــنـــهـــا ولــــــيــــــد�ً فــــلــــم يــــزل

ويـــــزيـــــد ــــــهــــــا  ُحــــــبُّ َيــــــْنــــــِمــــــي  �لـــــــيـــــــوم  �إىل 
ــــى قــوَلــهــا ـــى ِمــــن �الأ�ـــســـيـــاِء ال�أَْنــــ�ــــسَ ومــــا �أَْنـــ�ـــسَ

ـــــــت نـــــْحـــــوي �أِمـــــ�ـــــســـــَر تــــريــــد؟ ـــــــُرَب وقـــــــد َق
لـــقـــيـــتـــهـــا مـــــــا  �إذ�  مـــــنـــــي  �لـــــــهـــــــوى  ميـــــــــوت 

فـــــيـــــعـــــود ــــــــهــــــــا  فــــــــارقــــــــُت �إذ�  ويـــــــحـــــــيـــــــا 

وهي ط�يلة، وكان جميل بن معمر ين�صد اأ�صعاره لعمر بن اأبي ربيعة، ويقال: اإنهما كانا يتباريان يف 
الإن�صاد، فقد اجتمعا ي�مًا فطلب جميل من عمر اأن ين�صده، فاأن�صده ق�صيدته العينية التي مطلعها:

ـــــــعـــــــا و�ملـــــــربَّ �الأطــــــــــــــــــــــالَل  تـــــــ�ـــــــســـــــاأل  �أمل 
ـــقـــعـــا ـــــــــاٍت دو�ر�ــــــــــــــــــــــضَ بـــل بـــــبـــــطـــــن ُحـــــــــلـــــــــيَّ

حتى اأتى على اآخرها، فاأن�صده جميل ق�صيدته الالمية التي يق�ل يف اأولها :
�ــــســــَرمــــت حــبــلــي �أن  �لــــو��ــــســــون  فـــــــِرح  لـــقـــد 

�لـــبـــخـــل جــــــانــــــَب  لــــنــــا  �أبـــــــــــدت  �أو  بــــثــــيــــنــــُة 

حتى اأتى عليها، فاأعجب عمر بها واأن�صده ق�صيدته الرائية التي يق�ل يف اأولها :
ــــلِّــــمــــا ـــــــوَم حــــتــــى ُتــــ�ــــسَ ـــــــي خــــلــــيــــلــــيَّ عـــــوجـــــا �ل

عــــلــــى عــــــْذبــــــة �الأنــــــــيــــــــاِب طــــيــــبــــِة �لـــنـــ�ـــســـر

حتى اأتى عليها، فاأعجب عمر بها واأن�صده ق�صيدته الرائية التي يق�ل يف اأولها:
ــــٌر ــــِك فــــمــــْب غـــــــــــاٍد  �أنـــــــــــت  ـــــــم  ـــــــَع ُن �آِل  �أِمــــــــــــــن 

ــــــُر ــــــهــــــجِّ ــــــُم َف ر�ئـــــــــــــــــٌح  �أم  غــــــــــــٍد  غـــــــــــــــــد�َة 

حتى اأتى عليها، فاأعِجب جميٌل بها، ول ُيعرف اإذا كان جميٌل اأن�صد ق�صيدته الدالية عمر بن اأبي 
ربيعة، ولكّن الذي كان َيْلهج بهذه الق�صيدة الدالية مْعبُد املغني، وكان معبد هذا قد خرج اإىل مكة 
وامتنع عن الغناء واأراد الغري�ُس وه� مغن م�صه�ر اأن َي�ْصَمع غناَء معبد فذهب اإىل مكة وجاء بيته 
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فدّق عليه الباب فلم ُيْفتح له، ففطن اإىل اأن معبدًا يحب ق�صيدة جميل الدالية، فاندفع الغري�س 
يغني ب�صعر جميل ويق�ل:

عــــلــــقــــُت �لـــــهـــــوى مـــنـــهـــا ولــــــيــــــد�ً فــــلــــم يــــزل
ويــــــزيــــــد حـــــبـــــهـــــا  يـــــنـــــمـــــي  �لـــــــــيـــــــــوم  �إىل 

ففتح له الباب، ودخل، و�صمع غناء معبد، ولهذه الق�صيدة حكايات اأخرى.

جمال وادي القرى :

وادي  وجلمال  وم�ث�قة،  متعددة  م�صادر  يف  وردت  حيث  التاريخية  الأماكن  من  القرى..  وادي 
احلجر  ال�صاعر  يذكر  حيث  واله�ى،  احلب  واأ�صعلت  �صكنها  من  يف  اأثرت  فقد  وطبيعتها  القرى 

ووادي القرى �صراحًة ويق�ل:
ــــــد�عــــــي �حلــــــــب و�حلــــــجــــــر بــيــنــنــا �أقــــــــــــول ل

دعــــانــــيــــا ملـــــــا  لـــــّبـــــيـــــك!  �لـــــــقـــــــرى  وو�دي 

جبال حمراء يف الع�ال
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فـــــمـــــا �أحـــــــــــــــدث �لــــــــــنــــــــــاأُي �ملــــــــفــــــــرق بـــيـــنـــنـــا
تـــقـــالـــيـــا �جــــــتــــــمــــــاع  طــــــــــــوُل  وال  �ــــــســــــلــــــّو�ً 

وجميل بثينة يتمنى اأن ينام ليلًة ب�ادي العقيق حيث يق�ل:
لـــيـــلـــًة ــــــــنتَّ  ــــــــي �أب هـــــــل  �ـــــســـــعـــــري  لــــــيــــــَت  �أال 

ـــعـــيـــُد لـــ�ـــس �إذ�ً  �إين  �لـــــــقـــــــرى  ــــــــــــــو�دي  ب
ــــــم يــــــزل ـــــهـــــا ولـــــــــــيـــــــــــد�ً فــــــل ـــــــــُت مـــــن ـــــــــْق َعـــــــــِل

ويـــــــزيـــــــُد ــــــهــــــا  ُحــــــبُّ يـــــنـــــمـــــي  �لــــــــيــــــــوم  �إىل 
نــــو�لــــهــــا �نــــــتــــــظــــــاِر  عـــــمـــــري يف  و�أفــــــنــــــيــــــُت 

و�أفـــــــنـــــــت بــــــــــذ�ك �لـــــــدهـــــــَر وهــــــــو جــــديــــُد

العذيب واحلب :

العذيب م�قع بني العال واحلجر، وقد اأحّبها ال�صعراء كثريًا، وذكروا يف اأ�صعارهم ومنها:
ُمــِقــيــمــٌة ـــْيـــَمـــى  ـــلَ �ـــسُ َهــــــْل  ــــْعــــِري  �ــــسِ َلــــْيــــَت  �أاَل 

ــــــــُع ــــــُم و�ِل ِبـــــــــــــو�ِدي �حِلــــــَمــــــى َحــــــْيــــــُث �ملـُـــــَتــــــيَّ
ـــــوُن ِبــــلَــــْعــــلَــــٍع ـــــُت ْعـــــــُد �لـــــَه ـــــَع �لـــــــرَّ وَهـــــــــْل َلـــــْعـــــلَ

ـــــْوٌب ِمــــــَن �ملُـــــــــْزِن َهــــاِمــــُع َوَهــــــــْل جــــاَدهــــا �ـــــسَ
وحـــــاِجـــــٍر ــــــَذيــــــِب  �لــــــُع مـــــــــاَء  �أَِرَدْن  وَهــــــــــْل 

ـــُع ـــِح �ـــســـاِئ ـــْب ـــالـــ�ـــسُّ ــــِل ب ــــْي ــــلَّ ــــرُّ �ل ــــس ِجــــــهــــــار�ً و�
َبـــى ُة �لـــرُّ ــــرَّ ــــ�ــــسَ ــــاِء خُمْ ــــــْل َقــــاَعــــُة �لــــَوْعــــ�ــــسَ وَه

ــ�ــِض َر�ِجـــــُع ــْي ــى ِفــيــهــا ِمــــَن �لــَع وَهـــــْل مـــا َمــ�ــسَ

وقال اآخر يف ماء العذيب واأر�س العذيب وه�اء العذيب :
َفــــُقــــْل �لـــــُعـــــَذْيـــــِب  َمـــــــــاَء  ِبـــــَهـــــا  َوَرَدْت  َو�إْن 

ـــا ـــُذَب ــــا َع ـــــَن �الأْمـــــــــــَو�ِه َم �ـــَســـَقـــى �لــــُعــــَذْيــــِب ِم
ِلـــــَر�ِئـــــَحـــــٍة �ْرَتـــــــــاَحـــــــــْت  َذ�  �إِ َعــــْنــــَهــــا  َوَخـــــــــــلَّ 

ُقـــَبـــا ـــــا�ـــــضِ  ِريَّ ـــــــا  َريَّ �أَْو  َطــــْيــــَبــــٍة  ِطــــيــــِب  ِمــــــْن 
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وقال اآخر:
ــــــى �لــــــــــــــــُوُروُد ــــــَت ٍَ َم ــــــ ــــــِن ــــــاِع ـــــــــي �لــــــظَّ ـــــــــاِق ِرَف

َزُروُد َوَذ�  ــــــــــُب  ــــــــــَذْي ــــــــــُع �ْل ـــــــــــــــــــــــــاَك  َوَذيَّ
ـــــى ـــــلَ ـــــْي ـــــــــــــــــــاِر َل ــــــــو� ِبــــــــــي َعـــــــلَـــــــى �آَث ــــــــوُج ــــــــُع َف

ــــــــــــــْدِري �ْلـــــــَغـــــــِريـــــــُب َمــــــَتــــــى َيــــــُعــــــوُد َفــــــَمــــــا َي
ُفـــــــــــــــــوؤَ�ِدي ــــــى  ــــــلَ َفــــــَع ـــــَهـــــا  ـــــَب ـــــْع �ـــــسِ َوُزوُرو� 

ـــــــِمـــــــِه ُبــــــــــــــــُروُد ـــــــيِّ ـــــــــــــْن ُنـــــــ�ـــــــسَ ـــــــــي ِم ـــــــــِب َوَقـــــــــْل
ــــــــقــــــــو� ِبـــــي ٍَ َتــــــــَرفَّ ـــــــ ـــــــاِعـــــــِن ــــــــــي �لـــــــظَّ ــــــــــاِق ِرَف

َعـــــِمـــــيـــــُد ــــــى  ــــــلَ ــــــْي َل َهـــــــــــــَوى  يِف  ــــــِبــــــي  َفــــــَقــــــْل
ــــى َلــــْيــــلَ ـــــــِر  ـــــــذْك ِب �حَلــــــــِديــــــــَث  يِل  �أَِعــــــــــيــــــــــُدو� 

ــــــــــــــــُدوُه َفــــــــَدْيــــــــُتــــــــُكــــــــْم �أَِعـــــــــــيـــــــــــُدو� ــــــــــــــــْي �أَِع

وذكر العذيب مع اأماكن اأخرى :
يــــــــــــــوٌم بــــــــحـــــــــــــــــزوى، ويـــــــــــــــــوٌم بــــالــــعــــقــــيــــــــــــــق

ـــــــاِء ــــذيــــب يـــــــــوٌم، ويـــــــــوٌم بـــاخلـــلـــيـــ�ـــسَ وبــــالــــُع
ـــــــًة ــــــــ ـــــــــد�ً، و�آونــــــــ وتــــــــــــــــارة َتـــــــْنـــــــَتـــــــِحـــــــي نــــــــــ

ـــــِر، وَطــــــــــــْور�ً قـــ�ـــســـَر تـــيـــمـــاِء ـــــوْي �ـــســـعـــَب �لـــــُغ

ذكر جميل بثينة بع�س امل�اقع:

ويطلق على كثبان طي اأو على جزء منها رمل عالج اأو ( رمال عالج ) قال جميل بن معمر ( جميل 
بثينة ) ذاكرًا رمل عالج (1):

ــــِب ــــي ــــكــــث ـــــــــــاَقـــــــــــَك عـــــــــالـــــــــٌج، فـــــــــــــاإىل �ل �أَ�ـــــــــــسَ
�لـــقـــلـــيـــِب ـــــِب  َهـــــ�ـــــسَ مـــــن  �ر�ِت،  �لــــــــــــــــــدَّ �إىل 

�أهــــــلــــــي وحــــــــــــــلَّ  مبـــــــ�ـــــــســـــــَر،  حـــــــــْلـــــــــُت  �إذ� 
ـــــــــــــرَب، بـــــــــــٍ �آطــــــــــــــــــــــــــاٍم وُلــــــــــــــــــــــْوِب ـــــــــــــي ب

(1)  دي�ان جميل بثينة، �صرح ومراجعة وتقدمي الدكت�ر عبد املجيد زراقط، (�س32).
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ـــــــهـــــــا نـــــحـــــيـــــبـــــاً ـــــــكـــــــِن جمــــــــــــــــــــــــــــاورًة مبـــــــ�ـــــــسْ
ـــــيـــــِب ــــــاأل مــــــن جُمِ ٍَ ُتــــــ�ــــــسْ ومــــــــا هــــــي حــــــــ

ــــْت و�أهـــــــــــــوى �الأر�ـــــــــــــــضِ عـــــنـــــدي حـــــيـــــُث حــــلَّ
ــــيــــِب َخــــ�ــــسِ �أو  �ملـــــــــــنـــــــــــازِل،  يف  بــــــــجــــــــْدٍب 

فهذا جميل بثينة اأحد الع�صاق يذكر الأماكن التي ت�صكن بها حبيبته :
ـــــِة مــــــن ُجـــــْمـــــِل ـــــيَّ ُعـــــــوَجـــــــا بـــــاملـــــحـــــلَّ ـــــيـــــلَ َخـــــِل

َو�أْتــــــــَر�ِبــــــــهــــــــا، بـــــٍ �الأَُجـــــــْيـــــــِفـــــــِر فــــاخَلــــْبــــِل
ـــى ـــلَ ـــــــا ر�ـــســـَمـــهـــا �لـــِب ــــــاٍن قــــــْد َمَ ــــــَغ َنـــــِقـــــْف مِبَ

يـــــِح و�لـــــــَوْبـــــــِل ـــــالـــــرِّ ـــــــــــــــاُم ب ُتـــــَعـــــاِقـــــُبـــــَهـــــا �الأيَّ

جبال حمراء يف غاية اجلمال وخا�صة ما يحيط بها من رمال مل�نة
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بـــجـــلـــِدهـــا ـــــَغـــــاُر  �لـــــ�ـــــسِّ ـــــْمـــــُل  �لـــــنَّ َدَرَج  ــــــْو  َفــــــلَ
ـــْمـــِل الأَْنـــــــــــَدَب، �أَْعـــــلَـــــى ِجــــْلــــَدهــــا، َمـــــــــْدَرُج �لـــنَّ

ُهــــِديــــتــــمــــا! َتـــــــــْعـــــــــُذالين؟  عـــــمـــــرٍو  �أمِّ  �أَيِف 
ـــْت قـــلـــبـــي، وهـــــــاَم بـــهـــا َعــــْقــــِلــــي)1( ـــَم وَقـــــــْد تـــيَّ

فقد ذكر جميل بثينة عدة م�اقع يف بيت واحد ت�صكنها حبيبته بثينة، منها: املَحلَّة، ُجْمل، الأَُجْيِفر 
و اخَلْبل.

(1)  دي�ان جميل بثينة (�س 9٨ ).

جبالن متقاربان وبينهما رمال بي�صاء ت�صعر بنع�متها عندما تغ��س القدمني بها
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املبحث الرابع: العال بعد ظهور الإ�صالم
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برز ا�صم العال يف العهد الإ�صالمي عندما مّر بها ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقت ذهابه اإىل غزوة تب�ك فقيل: 
ملسو هيلع هللا ىلص عندما  النبي  باأن  الروايات  بها ثم بنى يف مكان م�صاله م�صجدًا(1)، حيث جاءت  اإنه �صلى 
النا�س  : ملا كان يف غزوة تب�ك ت�صارع  اأب� كب�صة الأن�صاري ر�صي اهلل عنه  اأ�صرع، يق�ل   مّر بها 
" ال�صالة جامعة  ملسو هيلع هللا ىلص فنادى يف النا�س:  اأهل احلجر يدخل�ن عليهم، فبلغ ذلك ر�ص�ل اهلل  اإىل 
ملسو هيلع هللا ىلص وه� مم�صك بعريه، وه� يق�ل: " ما تدخل�ن على ق�م غ�صب اهلل  اهلل  ر�ص�ل  فاأتيت  قال:   ، "
 عليهم"، فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا ر�ص�ل اهلل، قال: " اأفال اأنذركم باأعجب من ذلك؟ 
اهلل  فاإن  و�صددوا،  فا�صتقيم�ا  بعدكم،  كائن  ه�  وما  قبلكم  كان  مبا  ينبئكم  اأنف�صكم  من  رجل 
عزوجل ل يعباأ بعذابكم �صيئًا، و�صياأتي ق�م ل يدفع�ن عن اأنف�صهم �صيئًا(2). وقال ابن عمر ر�صي 
اهلل عنهما: اإن النا�س نزل�ا مع ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأر�س ثم�د، احلجر، وا�صتق�ا من بئرها، واعتجن�ا 
به، فاأمرهم ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يهريق�ا ما ا�صتق�ا من بئرها، واأن يعلف�ا الإبل العجني، واأمرهم 
اأن ي�صتق�ا من البئر التي كانت تردها الناقة(3). وقال ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : " ل تدخل�ا م�صاكن الذين 
ظلم�ا اأنف�صهم، اإل اأن تك�ن�ا باكني حذرًا اأن ي�صيبكم مثل ما اأ�صابهم" ثم زجر(٤) فاأ�صرع حتى 

خلفها(5).
وهذا منهج نب�ي كرمي يف ت�جيه ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �صحابته اإىل العتبار بديار ثم�د، واأن يتذكروا بها 
غ�صب اهلل على الذين كذب�ا ر�ص�له، واأن ليغفل�ا عن م�اطن العظة بر�ص�مها الدار�صة، واأطاللها 
القدمية، ونهاهم عن النتفاع ب�صيء مما يف رب�عها، حتى املاء؛ لكيال تف�ت بذلك العربة، وتخف 
اأنهم مّروا بها كما منّر  للتاأثر بعذاب اهلل، ول�  اأمرهم بالبكاء و بالتباكي، حتقيقًا  امل�عظة، بل 
النب�ات،  ودلئل  املعجزات  �صهدوا  الغابرين  فاإن  اهلل،  ل�صخط  لتعر�ص�ا  ال�صابقني،  باآثار  نحن 
وعاين�ا العجائب، لكن ق�صت قل�بهم، فا�صتهان�ا بها، وحّق عليهم العذاب، وحاق بهم ما كان�ا به 

(1)  الآثار الإ�صالمية يف �صمال غرب اململكة تاأليف: علي بن اإبراهيم غبان (�س٤9، 5٠).
(2)  الفتح الرباين ( 195/21 ).

(3)  اأخرجه البخاري يف كتاب الأنبياء برقم ( 3379).
(٤)  زجر : زجر ناقته ومعناه: �صاقها �ص�قًا �صديدًا حتى خلفها اأي: جاوز امل�صاكن .

(5)  اأخرجه البخاري يف كتاب الأنبياء رقم ( 33٨1 ).
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ي�صتهزئ�ن من نقمة اهلل وغ�صبه(1).
اإن اهلل عزوجل ما ق�ّس علينا من اأنباء الأمم اخلالية، اإل لكي ناأخذ منها العظة والعتبار، فاإذا 
�صهدنا باأعيننا ديارهم التي نزل فيها �صخط امل�ىل عزوجل وعذابه الأليم، وجب اأن تك�ن امل�عظة 
اأ�صد، والعتبار اأعمق، واخل�ف من �صخط امل�ىل – �صبحانه – اأبلغ . ولهذا ت�صجى النبي �صل�ات 
اهلل و�صالمه عليه بث�به ملا مّر بالديار امللع�نة امل�صخ�طة، وا�صتحث خطا راحلته(2)، وقال لأ�صحابه: 
" لتدخل�ا م�صاكن الذين ظلم�ا اأنف�صهم اإل اأن تك�ن�ا باكني، حذرًا اأن ي�صيبكم ما اأ�صابهم"(3).

ابن بط�طة  الرحالة  زار  وقد 
العال يف رحلته التي بداأها يف 
الهجري  الثامن  القرن  اأوائل 
امليالدي  ع�صر  الثالث  727ه� 
1226م وو�صفها حيث يق�ل:" 
والعال قرية كبرية ح�صنة لها 
املعينة  واملياه  النخيل  ب�صاتني 

يقيم بها احلاج اأربعًا 
ثيابهم  ويغ�صل�ن  ي���ت���زودون 
بها ما يك�ن عندهم  ويدع�ن 
وي�صطحب�ن  زاد  ف�صل  م��ن 

ويبايع�ن  يتعدونها  ل  ال�صام  جتار  ينتهي  واإليها  اأمانة  اأ�صحاب  القرية  هذه  واأهل  الكفاية،  قدر 
احلجاج الزاد و�ص�اه" (٤).

الأول  القرن  منذ  ال�صامي  الرئي�صة على طريق احلج  املحطات  اأهم  واحدة من  العال  وا�صتمرت 

(1)  ال�صرية النب�ية لل�صالبي ( �س٨23).
(2)  �ص�ر وعرب من اجلهاد النب�ي يف املدينة ( �س ٤٨٠ )

(3)  اأخرجه البخاري يف كتاب الأنبياء رقم ( 33٨1 ).
(٤)  رحلة ابن بط�طة امل�صماة حتفة النظار يف غرائب الأم�صار وعجائب الأ�صفار تاأليف: حممد بن عبد اهلل الل�اتي ابن بط�طة 

(�س59).

منظ�������ر جمي�������ل يف الع���������ال
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ال���ه���ج���ري (ال�����ص��اب��ع 
بعده،  وم��ا  امل��ي��الدي) 
�صكة  خط  اإن�صاء  حتى 

حديد احلجاز.
وق����د ���ص��ي��دت امل��دي��ن��ة 
ح�ل  مرتفع  مكان  يف 
تعرف  �صخرية  ه�صبة 
واأم  اجل��ب��ي��ل  ب��ا���ص��م 
ن���ا����ص���ر، وف�������ق ق��م��ة 
طرفها ال�صرقي �صيدت 
ُعرفت  ح�صينة  قلعة 
با�صم قلعة العال (قلعة 
م������ص��ى ب���ن ن�����ص��ري)، 
امل��دي��ن��ة  تخطيط  ومت 
الدفاع  ت�صهل  بطريقة 
كاأنها  ف��ظ��ه��رت  عنها 
يكن  ومل  واح��د،  مبنى 
م�صتقل  ���ص���ر  ل��ل��ب��ل��دة 
تالحم  واإمن���ا  يحميها 
بي�ت�ه��ا م�ع بع�صها ك�ن 

 بطبيعة احلال �ص�رًا يحي�����ط ب�البل�دة  وله اأربعة ع�صر بابًا تفتح على الأزقة والطرقات ال�صيقة 

للمدينة  ف��ري��دًا  منطًا  متثل  البلدة  ه��ذه  ف��اإن  ولذلك  لل�ص�ر،  املك�نة  امل��ن��ازل  ه��ذه  اإىل  امل���ؤدي��ة 
الإ�صالمية(1).

(1)  مقدمة عن اآثار اململكة العربية ال�صع�دية (�س97).

منظر للعال ي�صمل اأطالل اخلريبة يف املقدمة، جزء من واحة العال يف ال��صط،
وجبال العال ال�صاخمة يف امل�ؤخرة
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غزوة وادي القرى: 

ا�صتهرت العال ب�ادي القرى وه� واٍد بني ال�صام واملدينة وه� بني تيماء وخيرب، وفيه قرى كثرية 
وبها �صمي وادي القرى نزلها اليه�د وزرع�ها(1). قال اأحد العلماء(2): وادي القرى واٍد كرثت قراه 
لذلك قيل له وادي القرى واأهله عرب ويه�د وه� من امل�ا�صع املعروفة باخل�صب يف جزيرة العرب 

وبه عي�ن واآبار. 
قال احلم�ي(3): وادي القرى: واد بني ال�صام واملدينة وه� بني تيماء وخيرب فيه قرى كثرية وبها 
�ُصمي وادي القرى، قال اأب� املنذر: �صمي وادي القرى لأن ال�ادي من اأوله اإىل اآخره قرى منظ�مة 
وكانت من اأعمال البالد واآثار القرى اإىل الآن بها ظاهرة اإل اأن�ها يف وقتنا هذا كلها خراب ومياهها 

جارية تتدفق �صائعة لينتفع بها اأحد. 
قال اأب� عبيد ال�صك�ين: وادي القرى واحِلجر واجلناب منازل ق�صاعة ثم جهينة وعذرة وبلّي وهي 
بني ال�صام واملدينة ميّر بها حاّج ال�صام، وهي كانت قدميًا منازل ثم�د وعاد، وبها اأهلكهم اهلل، 
وغر�ص�ا  عي�نها  واأ�صاح�ا  كظائمها  وا�صتخرج�ا  اليه�د  بعدهم  ون�زلها  باقية،  الآن  اإىل  واآثارها 
نخلها، فلما نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفًا وكان لهم فيها على اليه�د طعمة واأكل يف كل 

عام ومنع�ها لهم على العرب ودفع�ا عنها قبائل ق�صاعة. 
وكان النعمان بن احلارث الغ�صاين ملك ال�صام اأراد غزو وادي القرى فحذره نابغة بني ذبيان ذلك 

بق�له:
ــــــي ُحـــــــــــــــنٍّ فـــــــــــــــاإن لـــــقـــــاءهـــــم ــــــن ـــــــــْب ب تـــــــــنَّ

ــــابــــِر بــــ�ــــس �إال  تـــــــلـــــــَق  مل  و�إن  كــــــــريــــــــٌه 
هـــــــم قـــــتـــــلـــــو� �لــــــطــــــائــــــيَّ بـــــاحلـــــجـــــر عــــنــــوة

جــــابــــر �أّم  و��ــــســــتــــنــــكــــحــــو�  جـــــــابـــــــٍر  �أبـــــــــــا 
وهــــــــم �ـــــســـــربـــــو� �أنــــــــــف �لـــــــــفـــــــــز�رّي بـــعـــدمـــا

�أتــــــــاهــــــــم مبـــــعـــــقـــــود مـــــــن �الأمــــــــــــــر قــــاهــــر

(1)  حممد ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، تاأليف: حممد ر�صا (�س 2٨٤).
(2)  ال�صرية النب�ية لأبي احل�صن الندوي ( 32٠ ).

(3)  معجم البلدان للحم�ي (3٨٤/٤).
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وجــــنــــابــــه �لــــــــقــــــــرى  و�دي  يف  �أتـــــــطـــــــمـــــــُع 
وقــــــــد مــــنــــعــــو� مــــنــــه جــــمــــيــــَع �ملــــعــــا�ــــســــر؟

وقد وقعت فيه غزوة و�صميت غزوة وادي القرى ن�صبة اإليها وكانت يف جمادي الثانية �صنة �صبع 
للهجرة(1) وقد وقعت هذه الغزوة يف طريقها وقت رج�عه ملسو هيلع هللا ىلص اإىل املدينة املن�رة بعد غزوة خيرب 
ولهذا جعل بع�صهم غزوة خيرب و غزوة وادي القرى غزوة واحدة وكانت يف جمادي الثانية �صنة 
�صبع للهجرة فلما ان�صرف ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من خيرب نزل وادي القرى و�صكانها يه�د فدعاهم اإىل 
منهم  قتل  اجلانبني  بني  القتال  ووقع  ملسو هيلع هللا ىلص  فحا�صرهم  مقاتلهم(2)،  وقاتل�ا  ي�صلم�ا  فلم  الإ�صالم 
اإحدى ع�صر رجاًل وفتحها ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن�ًة(3) اأ�صاب امل�صلم�ن غنيمة كثرية ق�صم ر�ص�ل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص على اأ�صحابه وترك الأر�س والنخيل باأيدي اليه�د و�صالح على اجلزية(٤) وملا بلغ فتح وادي 

القرى  �صاحله اأهل تيماء على اجلزية وتيماء بلدة معروفة بني املدينة وال�صام(5).  

(1)  حممد ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، تاأليف: حممد ر�صا (�س 2٨٤) .
(2)  ال�صرية النب�ية يف �ص�ء القراآن وال�صنة للدكت�ر حممد بن حممد اأب� �صهبة ( 2/٤2٠) .

(3)  الرحيق املخت�م للمباركف�ري ( �س27٠ ).
(٤)  زاد املعاد لبن القيم ( 1٤6/2 ، 1٤7 ).

(5)  غزوات الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم لل�صعراوي ( �س25٨)، معجم معامل احلجاز للبالدي (53/2).

م�قع من امل�اقع اخلاّلبة يف العال
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فعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: خرجنا مع ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عام خيرب، فلم نغنم ذهبًا ولورقًا، 
اإل الثياب واملتاع، ف�ّجه ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نح� وادي القرى، وقد اأهدي لر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عبٌد اأ�ص�د 
يقال له: ِمْدَعم، حتى اإذا كان�ا ب�ادي القرى، بينما ِمدعم يحط رحل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ جاء �صهم 
فقتله فقال النا�س: هنيئًا له اجلنة. فقال ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : "كال ، والذي نف�صي بيده، اإن ال�صملة 
بها املقا�صم لت�صتعل عليه نارًا، فلما �صمع�ا بذلك، جاء  التي اأخذها ي�م خيرب من الغنائم مل ُت�صِ
رجل ب�صراٍك اأو �صراكني اإىل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال عليه ال�صالم: �ِصراٌك من نار اأو قال: �ِصراكان 

من نار"(1). متفق عليه.
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ص�ل  عّباأ  ثم  البلدان(2)  معجم  كتابه  يف  ال�اقدي  اأي�صًا  الق�صة  هذه  ذكر  وقد 
اأ�صحابه للقتال و�صّفهم، ودفع ل�اءه اإىل �صعد بن عبادة، ودفع راية اإىل احلباب بن املنذر، 
وراية اإىل �صهل بن حنيف، وراية اإىل عباد بن ب�صر، ثم دعاهم اإىل الإ�صالم واأخربهم اأنهم اإن 

اأ����ص���ل���م����ا اأح�������رزوا 
اأم����ال���ه���م وح��ق��ن���ا 
دماءهم، فربز رجٌل، 
فربز له الزبري فقتله، 
ث��م ب���رز اآخ����ر، ف��ربز 
ثم  فقتله،  عليٌّ  اإليه 
ب��رز اآخ��ر، ف��ربز اإليه 
اأب� دجانة فقتله، حتى 
ع�صر  اأحد  منهم  ُقتل 
رج������اًل، ث���م اأع���ط����ا 
م��ن ال��غ��د ب��اأي��دي��ه��م، 
َع��ن���ة.  اهلل  وفتحها 

(1)  اأخرجه البخاري برقم ( ٤23٤ ) وم�صلم برقم ( 1159 ، 17٠ ، 115).
(2)  معجم البلدان للحم�ي ( 3٨٤/٤-3٨5) و (397/5-39٨).

تف�صيل الأفريزر على واجهة �صريح يف " ق�صر البنت "



227

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ص�ل  واأق�����ام 
ب�����ادي ال��ق��رى اأرب��ع��ة 
ذل��ك  ب��ل��غ  فلما  اأي����ام، 
اأه����ل ت��ي��م��اء ���ص��احل���ا 
على اجلزية، فلما كان 
عمر، اأخرج يه�د خيرب 
اأهل  يخرج  ومل  وف��دك 
ال��ُق��رى  ووادي  ت��ي��م��اء 
لأن��ه��م��ا داخ���ل���ت���ان يف 
اأن  اأر�س ال�صام، ويرى 
القرى  وادي  دون  م��ا 
اإىل املدينة حجاز، وما 

وراء ذلك من ال�صام.
ال�����ص��ف��رة  ه�����ذه  يف  و 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر����ص����ل  ن����ام 
�صالة  ع��ن  واأ�صحابه 
طلعت  ح��ت��ى  ال�����ص��ب��ح 
ابن  حدثنا  ال�صم�س، 
ح��م��ي��د ق�����ال: ح��دث��ن��ا 
اإ�صحاق  ابن  �صلمة عن 

عن الزهري عن �صعيد بن امل�صيب قال: ملا ان�صرف ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من خيرب وكان ببع�س الطريق، 
قال من اآخر الليل: من رجل يحفظ علينا الفجر، لعلنا ننام؟ فقال بالل: اأنا يا ر�ص�ل اهلل اأحفظ 
لك، فنزل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونزل النا�س فنام�ا، وقام بالل ي�صلي ف�صلى ما �صاء اهلل اأن ي�صلي ثم 
ا�صتند اإىل بعريه وا�صتقب�ل الفجر برمقه فغلبته عينه فنام فلم ي�قظهم اإل م�س ال�صم�س، وكان 

د. الفايدي يقف على باب كامل التن�صيق والتك�ين ملداخل اأحد اجلبال
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ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأول اأ�صحابه هب من ن�مه، فقال: ما �صنعت بنا يا بالل! فقال: يا ر�ص�ل اهلل، اأخذ 
بنف�صي الذي  اأخذ بنف�صك، قال: �صدقت. ثم اقتاد ر�ص�ل اهلل غري كثري، ثم اأناخ فت��صاأ وت��صاأ 
النا�س، ثم اأمر بالًل فاأقام ال�صالة، ف�صلى بالنا�س، فلما �صلم اأقبل على النا�س، فقال: اإذا ن�صيتم 

ال�صالة ف�صل�ها اإذا ذكرمت�ها، فاإن اهلل عزوجل يق�ل: ( واقم ال�صالة لذكري) (1). 
وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني قفل من غزوة خيرب، ف�صار ليله حتى اإذا 
اأدركنا الَكَرى عّر�س ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال لبالل: " اكالأ لنا الليل" فغلبت بالًل عيناُه فلم ي�صتيقظ 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول بالل اإل بحّر ال�صم�س(2).
ويف هذا احلديث عدة ف�ائد:

يذكرها. اأو  ي�صتيقظ  حني  ف�قتها  ن�صيها،  اأو  �صالة  عن  نام  • من 
الفرائ�س. تق�صى  كما  تق�صى،  الرواتب  ال�صنن  • اأن 

ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بالًل اأن ي�ؤذن فاأذن واأقام. اأنه  • اأن الفائتة ي�ؤذن لها ويقام حيث جاء يف بع�س الرواية 
جماعة. الفائتة  • ق�صاء 

ملسو هيلع هللا ىلص ( فلي�صلها اإذا ذكرها). لق�له  الف�ر  على  • ق�صاءها 
الأوىل. بطريق  واحل�ّس  كاحلمام  ال�صيطان،  اأمكنة  يف  ال�صالة  اجتناب  على  • تنبيه 

احلــديــد  �سكة  حمــطــة 
باحلجر :

احلميد  عبد  ال�صلطان  اأم��ر 
الثاين مبد اخلط احلديدي يف 
الفرتة من 1326ه���/19٠٨م 
حتى 1337ه����/191٨م لنقل 
احل��ج��اج م��ن ت��رك��ي��ا وب��الد 

(1)  اأخرجه م�صلم يف �صحيحه برقم (6٨٠) واأب� داود (٤35 ، ٤36) والن�صائي (29٨/1) وابن ماجة (697).
(2)  اأخرجه م�صلم ( 319/6٨٠ ) برقم (11٠٤).
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ال�صام واملناط��ق التي ح�لها اإىل املدينة املن�رة ومكة املكرمة، ليك�ن و�صيلة اأ�صرع واأي�صر ت�صهل على 
احلجاج ما يالق�نه من م�صقة ال�صفر وعنائه بعد اأن كان�ا ي�صتخدم�ن و�صائل النقل البدائية من 
خيل واإبل وغريها من الدواب، فاأن�صئ باحلجر واحدة من املحطات الرئي�صة التي بنيت على هذا 
الطريق وهي: دم�صق ودرعا وعمان والقطرانة ومعان وتب�ك واحلجر ( مدائن �صالح) واملدينة 
املن�رة. وتبعد حمطة احلجر ( مدائن �صالح ) 35٠ كياًل عن املدينة املن�رة، وتتك�ن املحطة من 
16 مبنى لالأغرا�س التالية: ا�صرتاحات للم�صافرين، وم�صاكن للم�ظفني، وقالع حرا�صة، ودورات 
اإىل  اإ�صالح حمركات، بالإ�صافة  للعف�س، وور�صة  مياه م�صتقلة واأخرى ملحقة باملباين، وخمازن 

خزان للمياه(1).

كانت  التي  امل�اقع  خا�صة  احلجاز،  منطقة  يف  العمراين  التط�ر  على  احلديد  �صكة  اأث��رت  وقد 
كتابه(2)  يف  اأر�صالن  �صكيب  ،يق�ل  والعال  �صالح  مدائن  ومنها  احلديد  �صكة  خط  ج�انب  على 
باحلجاز،  ال�صام  تربط  كانت  التي  ال�صكة احلديدية  يتحدث عن  " وه�  اللطاف  " الإرت�صامات 
قبيل احلرب العاملية الأوىل، فقال: " وقد كان بلغ �صكان املدينة قبل احلرب العاملية الأوىل نح� 
خم�صني األف ن�صمة و�صار املرت املربع من الأر�س الف�صاء يف و�صط البلدة يباع بع�صرة جنيهات، 

(1)  جملة اخلفجي اإ�صدار: ذو احلجة 1٤27ه� / يناير 2٠٠7م (�س 6).
(2)  نقاًل عن كتاب: املدينة النب�ية فجر الإ�صالم والع�صر الرا�صدي تاأليف: حممد حممد ح�صن �صراب (1/35-3٤).

حمطة �صكة احلديد يف احلجر
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ويف ال�ص�احي بجنيه واحد، وكانت النا�س مقبلة على ال�صراء من كل جانب، فلما انقطعت ال�صكة 
اللتني  وانكلرتة  فرن�صة  دولتي  ا�صتئثار  ب�صبب  وال�صام،  املدينة  ال�ا�صلة بني  احلديدية احلجازية 
و�صعتا اأيديهما على قطع هذا اخلط الذي ميّر يف �ص�رية وفل�صطني والبلقاء، وجهلتا بل ه�صمتا 
حق�ق امل�صلمني اخلا�صة فيه، تقل�س عمران املدينة املن�رة ونزل عدد �صكانها من اخلم�صني األفًا 
اإىل خم�صة ع�صر األفًا، كما اأن جميع القرى التي كانت على ج�انب اخلط مثل معان وتب�ك ومدائن 
اإليها غابر  تعيد  بداأت  قد  ال�صكة  كانت  اأن  بعد  ال���راء،  اإىل  تراجعت  والعال، وغريها قد  �صالح 
اإنكلرتة  التي وحدت دولتي  الأ�صباب  التخ�ف من عمران احلجاز كان من جملة  عمارتها. ولعّل 
وفرن�صة على املعار�صة يف ت�صليم ال�صكة احلديدية للم�صلمني، فاإن هاتني الدولتني اللتني ت�صلطا 
على نح� (15٠) ملي�ن م�صلم تكرهان اأن يك�ن لهم ملجاأ ته�ي اإليه اأفئدتهم ويك�ن معم�رًا وتت�افر 
فيه اأ�صباب الراحة، وينتهي الأمر بازدحام ال�صكان فيه. يق�ل �صكيب اأر�صالن " ول�صيما احلجاز، 

ول�صيما احلجاز، ول�صيما احلجاز " كررها ثالثًا.

 

 

مقط�رة اأمام حمطة العال



231

اأعالم ن�ساأوا يف وادي القرى يف الع�سر الإ�سالمي :

وممن ن�صاأ يف وادي القرى من الأعالم امل�صه�رين احل�صن بن ي�صار اأب� احل�صن امل�صه�ر باحل�صن 
َي يف حجر اأم �صلمة ر�صي اهلل عنها وه�  الب�صري وكانت اأمه م�لة لأم �صلمة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص فُربِّ
الذي ي�صف حجرات الر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص من حيث ارتفاعه فيق�ل : كنت اأدخل بي�ت ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأنا 
اأك�صيٍة من خ�صب  بيٍت حجرة، وكانت حجرة من  ال�صقف بيدي، وكان لكل  واأناُل  غالٌم مراهٌق، 

عرعٍر(1).
وكان ال�صحابي �صلمان الفار�صي ر�صي اهلل عنه قد عا�س ب�ادي القرى بع�س ال�قت قبل اأن ي�صل 
املدينة ويلتقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يق�ل �صلمان الفار�صي ر�صي اهلل عنه يف ذكر ق�صة اإ�صالمه: " ....... 
مّر بي رجاٌل من جتار العرب من كلب، فقلت لهم: حتمل�ين اإىل اأر�س العرب، واأعطيكم غنيمتي 
وبقراتي هذه؟ قال�ا: نعم. فاأعطيتهم اإياها وحمل�ين، حتى اإذا جاوؤوا بي وادي القرى، ظلم�ين، 

(1)  طبقات ابن �صعد (5٠1/1) ، وفاء ال�فا لل�صمه�دي (٤63/2).

ور�صة القط���������ار من الداخ��������ل
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فباع�ين عبدًا من رجل يه�دي ب�ادي القرى، ف�اهلل لقد راأيت النخل، وطمعُت اأن يك�ن البلد الذي 
فابتاعني من  القرى،  وادي  بني قريظة  وما حّقت عندي حتى قدم رجٌل من  َنَعت يل �صاحبي، 
�صاحبي، فخرج بي حتى قدمنا املدينة، ف�اهلل ما ه� اإل اأن راأيتها، فعرفت نعتها. فاأقمت يف رقي، 
وبعث اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص مبكة ليذكر يل �صيٌء من اأمره مع ما اأنا فيه من الرّق، حتى قدم ر�ص�ل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قباء واأنا اأعمل ل�صاحبي يف نخلة له، ف�اهلل اإين لفيها اإذ جاءه ابُن عم له، فقال يا فالن! قاتل 
اهلل بني َقيلة، واهلل اإنهم الآن لفي قباء جمتمع�ن على رجل جاء من مكة يزعم�ن اأنه نبي. ف�اهلل 
– حتى ظننُت لأ�صقطن على �صاحبي.  – يق�ل الرعدة  ما ه� اإل اأن �صمعُتها فاأخذتني الُعَرواء 
ونزلُت اأق�ل: ما هذا اخلرب ؟ فرفع م�لي يده فلكمني لكمة �صديدة، وقال: مالك ولهذا ، اأقِبْل على 
عملك. فقلُت: ل �صيء، اإمنا �صمعُت خربًا، فاأحببُت اأن اأعلمه. فلما اأم�صيُت، وكان عندي �صيء من 
طعام فحملُته وذهبت اإىل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وه� بقباء، فقلت له: بلغني اأنك رجل �صالح، واأن معك 
اأ�صحابًا لك غرباء، وقد كان عندي �صيٌء من ال�صدقة فراأيتكم اأحق َمْن بهذه البالد، فهاك هذا، 
فكْل منه. قال : فاأم�صك، وقال لأ�صحابه: ُكل�ا، فقلت يف نف�صي: هذه خلٌة مما و�صف يل �صاحبي. 
ثم رجعُت وحت�ل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل املدينة ، فجمعُت �صيئًا كان عندي ثم جئتُه به فقلُت : اإين 
قد راأيتك لتاأكل ال�صدقة، وهذه هدية، فاأكل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأكل اأ�صحابه ، فقلُت : هذه خلتان . 
ثم جئت ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وه� يتبع جنازة وعليَّ  �صملتان يل وه� يف اأ�صحابه، فا�صتدرت اأنظر اإىل 
ظهره هل اأرى اخلامت الذي و�صف.  فلما راآين ا�صتدبرته عرف اأين اأ�صتثبت يف �صيء و�صف يل، 
فاألقى رداءه عن ظهره، فنظرت اإىل اخلامت فعرفته، فانكببُت عليه اأقبله واأبكي. فقال يل: حت�ل، 
فتح�لت، فق�ص�صُت عليه حديثي ، فاأعجب ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن ي�صمع ذلك اأ�صحابه. ثم �صغل �صلمان 
الرق حتى فاته مع ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بدٌر واحد. ثم قال ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : كاِتْب يا �صلمان، فكاتبُت 
 �صاحبي على ثالث مئة نخلة اأحييها له بالفقري وباأربعني اأوقية. فقال ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لأ�صحابه: 
"اأعين�ا اأخاكم"، فاأعان�ين بالنخل الرجل بثالثني وِدّية، والرجل بع�صرين، والرجل بخم�س ع�صرة، 
ر لها، فاإذا فرغَت فائتني اأك�ن اأنا  حتى اجتمعت ثالث مئة وديَّة. فقال: " اذهب يا �صلمان ففقَّ
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رت لها واأعانني اأ�صحابي، حتى اإذا فرغت منها، جئُته واأخربته، فخرج معي  اأ�صُعها بيدي" ففقَّ
اإليها نقرب له ال�دّي، وي�صعه بيده، ف�الذي نف�س �صلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فاأديت 

النخل، وبقي علّي املال، فاأتي ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مبثل بي�صة دجاجة من ذهب من بع�س املغازي. 

فقال : " ما فعل الفار�صي املكاَتب" ؟ فدعيُت له، فقال: " خذها فاأدِّ بها ما عليك" قلُت: واأين تقع 
؟ قال: خذها فاإن اهلل �صي�ؤدي بها عنك. فاأخذتها ف�زنُت لهم منها  هذه يا ر�ص�ل اهلل مما عليَّ
اأربعني اأوقية، واأوفيُتهم حقهم وعتقت، ف�صهدُت مع ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اخلندق حرًا، ثم مل يفتني معه 

م�صهد(1).

وكان لأ�صامة بن زيد مال ب�ادي القرى يركب اإليه في�ص�م الإثنني وي�م اخلمي�س، فقيل له، اأت�ص�م 
يف ال�صفر وقد كربت ورفعت؟ قال: راأيت ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�ص�م الإثنني واخلمي�س وقال اأن الأعمال 

(1)  �صري اأعالم النبالء للذهبي ( 511-5٠7/1).

ق�صر البنت
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تعر�س فيهما وقد روي بن �صعد عن حممد بن عمر قال: وقب�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأ�صامة ابن ع�صرين 
وكان قد �صكن يف وادي القرى بعد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ثم نزل اإىل املدينة فمات يف اجلرف 
ب�ادي  اأر�صًا  ا�صرتى  قد  معاوية  اخلليفة  وكان  القرى.  ب�ادي  مات  وقيل  معاوية  اآخر خالفة  يف 

القرى واأحيا اإليها اأر�صًا وقد طلبها عبد امللك بن مروان من يزيد يف زمن خالفته فمنحها له.
وم��صى بن ن�صري القائد الأم�ي ولد يف وادي القرى عام 1٠ه� كما يقال اأن وفاته كانت يف وادي 

القرى اأي�صًا(1).

(1)  فرع من دوحة العال ول�حات من مدائن �صالح ( �س1٨ ).

قلعة م��صى بن ن�صري قبل الرتميم وقد كانت اأجمل منها حاليًا
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املبحث اخلام�ش: العال عند املوؤرخني 
والرحالة
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العــال عند املوؤرخني
نظرًا ل�ق�ع العال من اأهم املحطات التجارية على طريق الق�افل الذي يتجه من جن�ب اجلزيرة 
العربية اإىل وادي الرافدين وبالد ال�صام وم�صر،و كذا ربطه بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث مّر بها يف ذهابه 
اإىل غزوة تب�ك فقد اهتم امل�ؤرخ�ن كثريًا، يق�ل احلم�ي(1) : الُعال: ب�صم اأوله والق�صر، وه� جمع 
الُعليا: وه� ا�صم مل��صع من ناحية وادي القرى بينها وبني ال�صام نزله ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف طريقه اإىل 

تب�ك وُبني مكان م�صاّله م�صجٌد. 
قال الفريوزاآبادي (2): الُعال – بال�صّم والق�صر – فم��صٌع بناحية وادي القرى، نزله ر�ص�ل اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يف طريقه اإىل تب�ك، وبنى مكان ُم�صاّله م�صجده. 
ويق�ل اأحد امل�ؤرخ(3) : الُعال كاأنه جمع عليا، كان بلدًا زراعيًا فتط�ر الي�م ف�صار مدينة فيها كل 
مرافق الدولة مثل الإمارة واملحكمة وم�صت�صفى حديث ومدار�س للبنني والبنات و�صرطة ومركز 
املدينة  بني  تقريبًا  امل�صافة  منت�صف  يف  احلجاز  حديد  �صكة  طريق  الطريق،  فيها  مير  زراع��ي، 
اأحد روافد  الُقرى، وه�  وتب�ك، غري بعيدة عن وادي احلجر، وكان واديها يعرف قدميًا ب�ادي 
وادي احلم�س ( اإ�صم ) العظيمة، ياأتيه من ال�صمال بعد اأن يجتمع ب�ادي اجِلزل، فيها حمطة 
لل�صكة احلديد على (322) كياًل �صمال املدينة، وهي م�صه�رة بكرثة نخيلها وج�دة ثمرها، تلتقي 
عندها ديار عنزة من ال�صرق وبلي من الغرب، و�صكانها الأ�صلي�ن �ص�د الب�صرة يعرف�ن بالعالوية، 

ياأنف جريانهم مزاوجتهم، وفيها بط�ن عديدة من حرب وعنزة وبلي وغريهم.
وتق�ُم العال الي�م مكان �ص�ق قرح القدمي، وبطرفها ال�صرقي ال�صمايل اآثار اخُلريبة عا�صمة مملكة 
بها يف غزوة  اأثناء مروره  بقرح  اأنه م�صجد ر�ص�ل اهلل  اأهلها  . وم�صجدها اجلامع يزعم  حليان 
تب�ك. ويف ال�صرية اإنه نزل �صلى اهلل عليه و�صلم وادي القرى ف�صاحله اأهله وابتنى به م�صجدًا، 
وكان قرح �ص�قًا من اأ�ص�اق العرب، ل نعلم متى اأطلق ا�صم الُعال غري اأن عادة اأهل احلجاز ت�صمية 
اأعايل الأودية بالع�ايل واملعايل والعالية وغريها، فال �صك اأن الإ�صم اأتاها من هذا القبيل، لأن�ها 

(1)  معجم البلدان للحم�ي (٤/163).
(2)  املغامن املطابة يف معامل طابه للفريوزاآبادي (959/3).

(3)  معجم معامل احلجاز للبالدي (6/ 155-15٤).
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اأعلى وادي القرى.
يق�ل ابن بط�طة يف رحلته: وبني احلجر والعال ن�صف ي�م اأو دونه، والعال قرية كبرية ح�صنة لها 

ب�صاتني النخيل واملياه العذبة، ويقيم بها احلجاج اأربعًا، واإليها ينتهي جتار ال�صام.

منظر من �صمال العال من اأعلى حرة ع�ير�س
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العـال عند الرحـالة
نظرًا ملا حتت�يه مدينة العال من اآثار قدمية وكتابات ونق��س ور�ص�م حي�انية ترجع بدايتها اإىل 
ما قبل امليالد فقد كانت العال حمل اهتمام لدى كثرٍي من الرحالة حيث قام عدٌد من الرحالة 
الغربيني بزيارة اجلزيرة العربية منذ الن�صف الثاين من القرن التا�صع ع�صر امليالدي، ففي �صنة 
بعد  ون�صر  جند  اأوا�صط  اإىل  وت�غل  وغربها  العربية  اجلزيرة  �صمال  داوتي  ت�صارلز  زار  1٨76م 
ع�دته كتابني عن رحلته الأول طبع يف لندن �صنة 1٨٨٠م وفيه و�صف للرحلة، اأما الثاين فطبع يف 
باري�س �صنة 1٨٨٤م وخ�ص�صه للنق��س التي �صجلها اأثناء رحلته ومنها ثالث�ن نق�صًا حليانيًا. وقد 
زار ت�صارلز داوتي مدينة العال وعرّب انطباعاته جتاهها فيما يلي :"  ظهرت اأزقة املدينة نظيفة 
جدًا ولكنها مظلمة ب�صبب وج�د غرف مبنية ف�ق الأزقة ب�صبب �صيق امل�صاحة وعند كل بيت ت�جد 
البلدة ولي�صمح للكالب بدخ�لها، ول  انت�صار الأو�صاخ يف �ص�ارع  دكة من الطني، ويالحظ عدم 
عند  ال�صم�س  �صروق  بعد  تباع  الي�مية  الحتياجات  من  ال�صغرية  فالأ�صياء  جتاري،  �ص�ق  ي�جد 
منعطفات الأزقة، كما يبيع اجلزارون وقت الع�صر حلم ال�صاأن واملاعز يف الف�صاء خارج الأ�ص�ار، 
اأما الف�اكه فكل يبيع ما ينتجه ب�صتانه يف منزله" وي�ا�صل ويق�ل : " ويف ال�صارع جل�صت على دكة 
مع اجلال�صني فكان حديثهم معي وديًا ومل يتعر�س يل اأحد ب�ص�ء ثم جاء ابن ظاهر ودعاين لتناول 
طعام الفط�ر وبعد ذلك اأخذين ظاهر اإىل جمل�س ال�صيافة وكل �صيخ له مثل هذا املجل�س وتقدم 

فيه القه�ة يف اأوقات معينة ويقع يف الدور الأر�صي للبيت(1).

العال مرتني من قبل اجلمعية  زار  Charles Huber فقد  ت�صارلز ه�بر  الفرن�صي  الرحالة  اأما 
اجلغرافية الفرن�صية لإ�صتك�صاف جزيرة العرب، الأوىل �صنة 1٨٨1 – 1٨٨2م ون�صر اأكرث من �صتة 
ع�صر نق�صًا حليانيًا يف مقال ن�صرته جملة اجلمعية اجلغرافية يف باري�س �صنة 1٨٨٤م ويف �صنة 
1٨٨3-1٨٨٤م جاء العال مرة ثانية وبرفقته الرحالة الأملاين ب�لي��س اأويتنج لزيارة احلجر والعال 
وقد ن�صر اأويتنج كتابًا بعن�ان " رحلة داخل اجلزيرة العربية" اأما ه�بر فقد قتل يف تلك الرحلة 

(1)  العال ومدائن �صالح ( �س36).
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�صنة 1٨٨٤م ولكن بعد ما �صلمته (م�صلة تيماء) ال�صهرية اإىل قن�صلية بلده والتي تعر�س يف متحف 
الل�فر اإىل الآن.  

ثم زار امل�صتك�صفان الفرن�صيان ج��صني و�صافينياك احلجاز عدة مرات ما بني �صنتي 19٠7 و 191٠م 
ومل يتمكن�ا من دخ�ل العال اإل يف عام 191٠م و�صرعا يف ن�صخ النق��س والكتابة امل�ج�دة يف اخلريبة 
وك�صفا عن احل��س احلجري املعروف حمليًا مبحلب الناقة وكذلك اكت�صفا متثالني لرجلني يبلغ ط�ل 
ال�احد منهما مرتين ويرجع تاريخها من القرن الثالث اإىل القرن الأول قبل امليالد، ووجد متاثيل 
اأخرى كما وجد عددًا من النق��س اللحيانية وقام ج��صني و�صافينياك بت�صجيل النق��س والكتابات 
والر�ص�م امل�ج�دة على املقابر ال�اقعة اأ�صفل اجلبل القريب من اخلريبة وكانا اأول من ر�صم خريطة 
للمدينة القدمية بالعال ويعد عملها من�ذجًا متميزًا للعمل العلمي املنهجي الدقيق الذي مل يرتك 

�صيئًا اإل تناولها مثل اخلرائط والر�ص�م وال�ص�ر وغريها ون�صرا ما ت��صال اإليه يف كتاب :

 Jaussen، A.&Savignac. R.: Mission Archeologique en Arabic. Paris 1909،

.1914

ومن الرحالة الذين زاروا العال اأي�صًا الكندي وينيت الأمريكي ريد �صنة 1962م وقد و�صال اإىل 
العال يف 11 ماي� 1962م ورحال عنها يف الي�م التايل، وعلى ق�صر زيارتهما فقد قاما بجمع بع�س 
القطع الفخارية لدرا�صتها وحتدثا عن مظاهر التخريب التي تعر�س له م�قع اخلريبة منذ اإن�صاء 
واأن اخلط احلديدي قد اخرتق الطرف  �صكة حديد احلجاز بني �صنتي 19٠1-19٠٨م، خا�صة 

الغربي من اأطالل اخلريبة ون�صرت درا�صتهما يف كتاب:

.Winnett،F.&Reed،W.:Ancient Records from North Arabia، Toronto 1970

وقامت  196٨م،  �صنة  يف  فقط  ي�مني  ملدة  لندن  جامعة  يف  الآث��ار  معهد  بعثة  اأي�صًا  العال  زارت 
بدرا�صة خم�صة ع�صر نق�صًا جديدًا مل ين�صرهما ج��صني و�صافينياك.

وقامت روث �صتيل بزيارة العال واأعدت درا�صة عن النق��س اللحيانية يف جبل عكمة اقت�صرت على 
ن�صر ٤٠ نق�صًا فقط ون�صرت تلك الدرا�صة يف مقال بعن�ان:
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 Stiehl، R.: Neue Lihyanische Inschriften Aus aludaid، Christentum Am Roten

.Meer، Berlin 1971

ثم قام عبد اهلل اآدم ن�صيف باإعداد درا�صة تاريخية اأثرية �صاملة عن منطقة العال مع الهتمام 
بنظم الري يف كتابه:

 Nasif. A.: Al-Ula an Historical and Archaeological Survey with Special

.Reference to its Irrigation system، Riyadh 1988

منظر عام للعال من اأحد امل�اقع
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املبحث ال�صاد�ش: العال والآثار
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الـعـــال والآثـــــار
اآثار ما قبل  الآثار، فهناك  التن�ع يف هذه  اأثرية وتاريخية مهمة وكذا  العال م�اقع  ت�صّم منطقة 

التاريخ ( الع�صر احلجري ) وت�صمل هذه الأحجار على جمم�عة من الأدوات احلجرية(1). 

وهناك اآثار ما قبل الإ�صالم مثل اآثار الديدان واللحيان واملعينيني والأنباط التي وجدت يف دادان 
الآثار  الزهرة وجبل عكمة وغريها(2)، وهناك  واملابيات وخيف  الدرج  واأم  (اخلريبة) واحلجر 
وغريها.  احلديد  و�صكة  الن�صري  م��صى  وقلعة  امل�صاجد  بع�س  يف  الآثار  هذه  وت�صمل  الإ�صالمية 

وفيما يلي ذكر هذه الآثار بالخت�صار:

اخلريبة:

يعد م�قع اخلريبة الذي يقع يف اجلهة ال�صمالية الغربية من حمافظة العال من اأهم امل�اقع الأثرية 
يف املنطقة، وه� اأطالل مرتاكمة من املباين احلجرية املتهدمة؛ وتقع البقايا الأثرية الظاهرة يف 
دادان (اخلريبة حاليًا) على م�صاحة �صبه مربعة يف �صفح جبل دادان، ومتتد نح� 3٠٠م ط�ًل و 
التالل  اإىل هذه  بالإ�صافة  ديدان وحليان،  واأطالل عا�صمة مملكة  بقايا  2٠٠ عر�صًا(3)، ومتثل 

(1)  اآثار منطقة املدينة املن�رة تاأليف: �صعد بن عبد العزيز الرا�صد واآخرون ( �س61-6٠).
(2)  العال، درا�صة يف الرتاث احل�صاري والجتماعي تاأليف: عبد اهلل بن اآدم �صالح ن�صيف (�س7)، م�قع خيف الزهرة وطبيعة 

ال�صيادة الدادانية ب�احة العال تاأليف: جارت ب�دن ( �س73).
Op. Cit.، Caskel، Lihyan and Liyanisch، P (17)  (3)

اأدوات حجرية خمتلفة
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ي�صم امل�قع العديد من الآثار الظاهرة منها احل��س الدائري املنح�ت يف ال�صخر الذي يطلق 
عليه اأهل املنطقة ( حملب الناقة )، بينما يرى بع�س العلماء واملتخ�ص�صني اأن هذا احل��س كان 
يت��صط معبدًا ُبِني لكبري املعب�دات اللحيانية وه� املعب�د ذو الغيبة؛ وذلك ا�صتنادًا على ما جاء 
يف النق�س املدون على قاعدة اأحد الأعمدة الذي وجد يف امل�قع، ويبلغ قطر هذا احل��س 37٠�صم 
وعمقه 22٠�صم(1)، وبداخله ثالث درجات منح�تة يف ال�صخر وذلك لكي ي�صهل الن�زول اإىل و�صط 
هذا احل��س، وتعّد دقة ا�صتدارة هذا احل��س عماًل هند�صيًا رائعًا وهذا احل��س كان ي�صتخدم 
لتخزين املياه، وقد تك�ن له عالقة مباء الطه�ر اخلا�س بالطق��س الدينية املرتبطة مبعبد (ذو 

غيبة)، ولي�س للح��س عالقة مبحلب الناقة.

وعرث يف م�قع دادان ( اخلريبة ) ميزات حجري ب�صكل الأ�صد يف اأطالل اأحد املعابد، ومن املرجح 
هذه  مثل  ا�صتخدمت  وقد  ال�صي�ل،  مياه  لت�صريف  املعبد  �صطح  على  مثبتًا  كان  امليزاب  هذا  اأن 

(1)  العال، درا�صة يف الرتاث تاأليف: عبد اهلل بن اآدم �صالح ن�صيف (�س9).

 امل�ؤلف ينظر يف قاع احل��س ( اخلزان ) بعد اكت�صاف املدينة التي حتته 
وكانت العامة ت�صميه حملب الناقة ول عالقة للناقة بذلك احل��س
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امليازيب يف املن�صاآت واملعابد يف بلدان اأخرى متعددة من ال�صرق القدمي، حيث انت�صرت يف عمائر 
التن�ر وكذلك يف  بالهيئة نف�صها يف معبد خربة  اأخرى  الدينية، فلقد عرث على ميازيب  الأنباط 

م�قع ق�صر الربة(1).
كما ي�صم م�قع اخلريبة جمم�عة من 
املقابر املنح�تة يف �صفح اجلبل باأ�صكال 
على  ه�  ما  فمنها  خمتلفة؛  ومقا�صات 
�صكل �صق يف ال�صخر، ومنها ما ه� على 
اجلبل  داخ��ل  يف  منح�تة  غرفة  �صكل 
ك��م��ا ه�  امل��ق��اب��ر  ت�صم جم��م���ع��ة م��ن 
احِلجر،  يف  النبطية  املقابر  يف  احلال 
ومنها ما ه� على �صكل فتحة م�صتطيلة 
حمف�رة يف  اجلبل. وبع�س هذه املقابر 
اأ�صماء  مدون عليها نق��س حتت�ي على 

اأ�صحاب هذه املقابر واأ�صماء اأ�صرهم التي ينتم�ن لها، ومن اأبرز هذه املقابر ما ي�صمى مبقابر الأ�ص�د 
التي تقع يف الطرف اجلن�بي من جبل اخلريبة، و�صميت بهذا ال�صم ل�ج�د متاثيل حلي�انات خرافية 
�صبيهة بالأ�ص�د على طريف املقربة رمبا كان الهدف منها حماية املقربة وحرا�صتها من الأعداء،

(1)  الزخارف املعمارية النبطية، الت�صنيف واملعاين، تاأليف: فهد بن �صليمان بن حمد ال�صليم، (�س95).

ميزاب ماء على �صكل راأ�س اأ�صد وجد يف معبد اخلريبة

جمم�عة من القب�ر الأ�ص�د نحتت يف جبال اخلريبة
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 كما تنت�صر بامل�قع العديد من النق��س الديدانية واللحيانية واملعينية التي ورد فيها ذكر لأ�صماء 
امل�قع  يف  عرث  فقد  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  لها،  يدين�ن  كان�ا  التي  واملعب�دات  والقبائل  الأ�صخا�س 
يف  اإ�صتانب�ل  اإىل  بع�صها  نقل  اللحيانية  للح�صارة  تع�د  التي  الآدمية  التماثيل  من  العديد  على 
تركيا يف اأثناء بناء خطة �صكة حديد احلجاز وبع�صها حمف�ظ يف متحف العال واملتحف ال�طني 

بالريا�س(1).

م�ائد القرابني احلجرية:

عرث يف العال على عدد من املجامر احلجرية، بع�صها ب�صيط وياأخذ �صكل اإناء مربع ال�صكل، وبع�صها 
الآخر كبري احلجم نحت على هيئة اأعمدة دائرية مزخرفة باأ�صكال حي�انية، ويعل�ها ح��س املجمرة، 
ويف بع�صها يحمل ح��س املجمرة نق��صًا تذكر ا�صم �صاحبها وا�صم املعب�د متلقي املجمرة و�صبب 
تقدميها له وك�صف عن جمم�عة من املذابح احلجرية يف اأمكنة اأثرية متفرقة، بع�صها حمف�ظ اإىل 
الي�م يف متحف العال واملتحف ال�طني بالريا�س، وبع�صها الآخر اأعاد اأهايل العال ا�صتخدامه لبناء 
منازلهم الطينية يف حي الديرة، وعلى ما يبدو اأنهم جلب�ها من م�قع دادان ( اخلريبة ) التي نزعت 
من م�اقعها الأ�صلية لبناء البي�ت الطينية احلديثة يف العال. وعرِث يف حي الديرة و�صط العال على 
عدد من املذابح احلجرية التي ا�صتخدمها الأهايل: اإما اأحجارًا لبناء جدران البي�ت، واإما زخرفة 

(1)  اآثار املدينة املن�رة ( �س 19٤).

      متثال حجري وجد يف املعبد اللحياين باخلريبة                          واجهة متثال وجد يف املعبد اللحياين
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م��ع��م��اري��ة ل��ت��زي��ني 
م���داخ���ل الأب�������اب 
ويت�صكل  اخلارجية، 
كل مذبح على هيئة 
م�صتطيل يخرج منه 
م�صتقيم  ام���ت���داد 
م����ن و�����ص����ط اأح����د 
الط�يلني،  �صلعيه 
و�صط  ف��ّرغ  يف حني 
ليك�ن  امل�����ص��ت��ط��ي��ل 
اأ����ص���ب���ه ب��احل������س 
غ�������ري ال����ع����م����ي����ق، 
و�صط  قناة  و�صقت 
امل�صتقيم  الم��ت��داد 
لإخ��راج ما زاد من 
التي  الإراقة  �ص�ائل 
على  ت�صكب  ك��ان��ت 
لتكري�صها  امل��ذب��ح 
لل�����معب�����������������دات 

وي���ح���م���ل ب��ع�����ص��ه��ا 
كتابة بخط امل�صند، 

خالل  ازدهارها  اإبان  العال  واحة  ا�صت�طن�ا  الذين  املعينيني  عمل  من  املذابح  هذه  اأن  يعني  ما 
القرون اخلم�صة ال�صابقة للميالد،و يحمل بع�صها الآخر كتابات باخلط الداداين، وعرث يف جممع 
املعابد امل�صيد على قمة جبل اأم الدرج على اأ�صكال اأخرى من املذابح احلجرية باأ�صكال خمتلفة، 

وهكذا بدت اأطالل املدينة كاملة حتت طبقات الأر�س يف اخلريبة
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منها ما ياأخذ �صكل املربع، ومنها ما ه� ن�صف دائري، وبع�صها نحت ب�صكل دائري و�صط حجر 
رملي مربع ال�صكل(1).

عكـــمــــــة: 

وه� واد �صيق ينحدر من جبل عكمة الذي يقع على بعد 3 اأكيال اإىل ال�صمال الغربي من مدينة 
العال، وي�صم هذا ال�ادي العديد من الكتابات اللحيانية، وه� مبثابة املكتب����ة املفت�حة التي ك�صفت 
والدينية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  تاريخ مملكة حليان يف اجل�انب  املعل�مات عن  الكثري من  لنا 
والجتماعية، و�صلطت ال�ص�ء على ن�صاط بع�س مل�كها، كما قدم بع�س من هذه النق��س معل�مات 
قيمة عن احلياة العامة ل�صكان دادان القدمية، وعالقاتهم اخلارجية مع جريانهم اآنذاك، فقد 
تكررت يف الن�ص��س اإ�صارات اإىل قيام اللحيانيني بتقدمي قرابني وع�ص�ر عن نتاج زروعهم

(1)  نق��س حليانية من منطقة العال، درا�صة حتليلية مقارنة تاأليف: ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س366)، اآثار املدينة املن�رة 
(�س ٨٤)، العال ومدائن �صالح تاأليف: عبد الرحمن الأن�صاري وح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س31).

جب��������ل عكم����������ة
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هذه  ودونت  دادان(1).  يف  غيبة  ذي  معبد  اإىل  املتعبدين  من  ت�ؤدي  كانت  وممتلكاتهم  واأم�الهم 
النق��س على واجهات ال�صخ�ر ومتيزت النق��س التي وجدت يف هذا امل�قع باإتقان اخلط وجماله 
حيث كتبت النق��س بطرق خمتلفة، منها ما كتب بطريقة اإبراز احلرف، ومنها ما كتب بطريقة 
احلّز اأو النقر، ومما يزيد من اأهمية هذه النق��س اأن بع�صها م�ؤرخ ب�صن�ات حكم مل�ك حليان، 
حلي�انات  ال�صخر  على  املنق��صة  الر�ص�م  من  العديد  ي�صم  امل�قع  فاإن  النق��س  اإىل  وبالإ�صافة 
واأ�صكال اآدمية خمتلفة ور�ص�م لبع�س الآلت امل��صيقية منها اآلة ( ال�صم�صمية ) وهذه الر�ص�م تع�د 

لفرتة زمنية اأقدم من فرتة النق��س الكتابية(2).

اأم درج :

يقع جبل اأم درج يف اجلهة ال�صمالية الغربية من مدينة العال على مدخل وادي �صاق مقابل جبل 
اخلريبة، و�صمي بهذا ال�صم ل�ج�د درج منح�ت يبداأ من �صفح اجلبل ي�ؤدي اإىل القمة حيث ت�جد 

(1)  قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة العال تاأليف: ح�صني بن علي اأب� احل�صن (�س3٨9-3٨٨).
(2)  اآثار املدينة املن�رة ( �س19٨) .

ر�ص�م اآدمية وحي�انية واآلت م��صيقية ونق��س كتابية من جبل عكمة
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اأثرية على �صطح اجلبل، متثل م�قعًا مهمًا يع�د حل�صارة حليان؛ وقد عرث يف امل�قع على  معامل 
عدد من بقايا التماثيل اللحيانية وبقايا الآثار الأخرى(1)،ما يعزز فر�صية وج�د عدد من املعابد 
ُبني بكتل من احلجر  اأم الدرج على بقايا معبد كبري،  ف�ق قمة اجلبل، كما عرث ف�ق قمة جبل 
حليان  ململكة  الرئي�س  للمعب�د  مكر�س  اأنه  املرجح  ومن  الطيني،  باملالط  املثبتة  الأحمر  الرملي 
( ذو غيبة )، ف�صاًل عن العث�ر على خزانني دائريني حمف�رين يف ال�صخر، ومبطنني باجل�س 
ل��صع  واملخ�ص�صة  ال�صخر،  يف  املنح�تة  والني�صات  الك�ات  من  عدد  على  وكذلك  الداخل،  من 
التماثيل واأن�صاب املعب�دات على الأرجح. كما عرث يف امل�قع على عدد من اأجزاء التماثيل خمتلفة 
الأحجام وبع�س املذابح وم�ائد القرابني ذات الأ�صكال والطرز والأبعاد املتباينة، واملنق��س على 

.Op. Cit. Al-Mazroo & Nasif، " New Lihyanite Sculptures"، Ages، vol.7، part2، pp (27 -41)  (1)

الدرج املنح�ت يف �صفح جبل اأم درجد. الفايدي خالل �صع�ده جبل اأم درج 
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بع�صها نق��س حليانية اأو معينية تتحدث عن بع�س املعب�دات املحلية و�صن�ف القربان املقدمة لها 
وكمياتها، وكذلك ُعرث على بع�س املجامر القدمية امل�صن�عة من احلجر الرملي، اإىل جانب كمية 

�صخمة من بقايا الأواين الفخارية ذات الزخارف املتن�عة بني هند�صية ونباتية وحي�انية(1).

املابيات :
 2٠ بعد  على  املابيات  تقع 
من  اجل���ن����ب  اإىل  ك��ي��اًل 
بالقرب  ال��ع��ال  حم��اف��ظ��ة 
ويع�د  م��غ��رياء،  قرية  م��ن 
تاريخ امل�قع اإىل الع�صرين 
الأم�����ي وال��ع��ب��ا���ص��ي، ويف 
وكالة  قامت  19٨٤م  عام 
تنقيبات  ب��اإج��راء  الآث����ار 
ك�صفت  امل���ق��ع  يف  اأث��ري��ة 
اإ�صالمية  مدينة  بقايا  عن 
حم��اط��ة ب�����ص���ر م��ت��ع��رج، 
م�صيدة  امل���ب���اين  وب��ع�����س 
والآج���ر،  املجفف  باللنب 
وط��ل��ي��ت ج���دران�������ه���ا من 
ال���داخ���ل ب��اجل�����س وم��ن 
وبلطت  بالطني،  اخل���ارج 
ال��غ��رف  بع�س  اأر���ص��ي��ات 

ببالطات رقيقة من الط�ب املحروق، وبع�صها مبلطة باجل�س اأو الطي�ن؛ ومن اأهم املعث�رات التي 
وجدت يف هذا امل�قع اأجزاء من الأواين اخلزفية والفخارية؛ كان من اأبرزها اخلزف ذو الربق 

(1)  تقرير مبدئي عن امل�صح الأثري مل�قع اأم الدرج مبحافظة العال.. اأطالل ، تاأليف: ح�صني بن علي اب� احل�صن (�س273)، اآثار 
منطقة املدينة املن�رة ( �س2٠1-2٠٠).

الدرج املنح�ت يف �صفح جبل اأم درج

حفرية يف املابيات وتبدو الأر�صيات واأ�صا�صات املباين

�ص�رة خمتلفة من املابيات ( مدينة القرح )
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املعدين الذي يعد من اأج�د منتجات اخلزف الإ�صالمي، بالإ�صافة اإىل بع�س امل�صك�كات والزجاج 
واملجامر امل�صن�عة من احلجر ال�صاب�ين، وبع�س الن�ص��س الكتابية(1).

احلجر :

احلجر هي مدائن �صالح تقع �صمال العال، جاءت يف القراآن الكرمي با�صم (احلجر) كحا�صرة 
ثم�د ق�م نبي اهلل �صالح وت�صتمل املنطقة على عدة كه�ف ومقابر منح�تة يف اجلبال الرملية 
املنطقة من  لأق�ام كثرية ممن حكم���ا  كانت مقابر  نق��صها  تدل  املدافن كما  املتقاربة، وهذه 
مقابر  كبري  حد  اإىل  وت�صبه  البرتاء،  بعد  لالأنباط  الثانية  املدينة  وهي  وعرب  وروم��ان  اأنباط  
(البرتاء ) عا�صمة الأنباط القدمية وتقع الآن بالأردن(2)، وهي متثل ن��ه���اي�����ة حدود مملكتهم يف 
اجلن�ب، وتربز الآثار النبطية يف امل�قع املتمثلة باملقابر املنح�تة يف ال�صخر، حيث ت�صم (132) مقربة 

(1)  �صيد الذاكرة البا�صرة من اآثار ال�طن احلبيب: قائمة اأو داثرة للدكت�ر تني�صب الفايدي ( �س216) .
(2)  مقدمة عن اآثار اململكة العربية ال�صع�دية ( �س 97).

حفرية املابيات وتبدو الأر�صيات واأ�صا�صات املباين وكانت حتت طبقات متعددة من الرتبة
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م�����ن�����ح������ت�����ة يف 
ال�������ص���خ���ر ي��ع���د 
معظمه�����������������������ا 
النبطية  ل��ل��ف��رتة 
وتت��صطه������������������ا 
اآث��������ار امل��ن��ط��ق��ة 
واأماكن  ال�صكنية، 
جبل  يف  ال��ع��ب��ادة 
اإث���ل���ب وامل��ت��م��ث��ل��ة 
ال������دي�������ان،  يف 
واملحاري������������������ب 
امل�����ن�����ح������ت�����ة يف 
ويف  ال�����������ص�����ب�����ق 
متفرقة  اأم���اك���ن 
ع��ل��ى ال���اج��ه��ات 
ال�صخري����������������ة، 
اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
املنح�تة  الآب�����ار 
ال�������ص���خ���ر،  يف 
ال�صكنية  واملنطقة 
ال�����ت�����ي ت����ق����ع يف 

ال�صهل املنب�صط يف و�صط امل�قع، وفيها ا�صتطاع الباحث�ن حتديد اأ�ص�ار املدينة من جهاتها الثالث: 
ال�صرقية واجلن�بية والغربية حيث اإن املقابر تقع خارج اأ�ص�ار املدينة، كما اأجريت فيها حفريات 

اأثرية ك�صفت عن اأ�صا�صات بع�س املباين، بالإ�صافة اإىل العديد من املعث�رات املتمثلة 

الدي�ان وتبدو امل�صطبة املعدة للجل��س يف الداخل
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لأ�صكال  ودمى  والزجاج  وامل�صارج  واملباخر  والأح�ا�س احلجرية  الفخارية  والأواين  العمالت  يف 
اآدمية وحي�انية �صغرية م�صن�عة من الطني وغري ذلك من املعث�رات التي اأعاد الباحث�ن تاريخها 
واحدة من حمطات طريق احلج  اأ�صبحت احلجر  الإ�صالمي  الع�صر  الأنباط، ويف  اإىل ح�صارة 
ال�صامي، وبنيت بها قلعة اإ�صالمية على غرار القالع التي اأن�صئت على امتداد طريق احلج ال�صامي 
يف الع�صر الإ�صالمي املبكر، بالإ�صافة اإىل عدد من املرافق واملن�صاآت املائية؛ ومن اأبرز املن�صاآت 
مركزًا  وجعلها  عليها  واملحافظة  ترميمها  مت  وقد  احلجاز،  حديد  �صكة  مباين  الباقية  املعمارية 

ثقافيًا و�صياحيًا.

�صريحان يف اجلهة الغربية لق�صر البنت



257

 

الدي�ان من الداخ�ل حفر يف جبل �صخري اآية يف اجلمال والروعة
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البلدة القدمية بالعال )حي الديرة(:

تقع املدينة الإ�صالمية (اأو البلدة القدمية) يف العال يف اأ�صيق نقطة بال�ادي املمتد من �صه�ل احلجر 
(مدائن �صالح) �صماًل حتى �صه�ل املابيات (م�قع قرح) جن�بًا، ويحف ب�ها من ال�صرق والغرب

 

هكذا بدت القرية الرتاثية ( الديرة )

البي����ت الطيني��ة يف ال��ديرة (العال قبل اأكرث من خم�صني عامًا) من تاريخ تاأليف الكتاب
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����ص���ال����ص���ل ج��ب��ل��ي��ة 
عالية؛ بنيت املدينة 
املعروفة  الإ�صالمية 
الديرة  بحي  اأي�صًا 
م��رت��ف��ع  م���ك���ان  يف 
من اجلانب الغربي 
مرتفع  ح�ل  لل�ادي 
����ص���خ���ري ي�����ص��م��ى 
اجل����ب����ي����ل، وه�����ذا 
على  �صاعد  امل���ق��ع 
ح���م���اي���ة امل���دي���ن���ة 
ل��ي�����ص��ه��ل ال����دف����اع 
ع��ن��ه��ا، ب��الإ���ص��اف��ة 
اإىل تفادي مداهمة 
ال�����ص��ي���ل اجل��ارف��ة 
الن�صيج  ي�صكل  لها؛ 
امل���ع���م���اري ل��ل��ب��ل��دة 
حيث  واح����دة  كتلة 

تبدو من اخلارج
واحد  مبنى  وكاأنها 
ب�صبب تالحم البي�ت 
البع�س  بع�صها  م��ع 
عددها  ي�صل  ال��ت��ي 

د. الفايدي اأمام ت�صكيلة رائعة على مدخل اأحد الق�ص�ر يف جبال احلجرقرابة 732 من�زًل، 
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وتخرتقها الأزقة ال�صيقة التي ليزيد ات�صاع بع�صها عن مرتين، ويف بع�س النقاط تت�صع الأزقة اإىل 
ح�ايل خم�صة اأمتار وذلك يف امل�قع امل�صمى الرحبة؛ وللبلدة 1٤ بابًا على مداخل الأزقة والطرقات 
التي ت�ؤدي اأطرافها اإىل خارج البلدة، وعلى قمة الكتلة اجلبلية يف الطرف ال�صرقي للبلدة بنيت 
قلعة تعرف باأم نا�صر(1). وهي عبارة عن مدينة �صكنية متكاملة من كتلة عمرانية واحدة مرتا�صة 
ومرتابطة ت�صم ح�ايل ( ٨7٠ ) منزًل لتتجاوز الدورين ترتابط فيما بينها من خالل الطرقات 
ال�صيقة ( الأزقة ) �صبه املغطاة واملر�ص�فة باحلجارة وحماطة ب�ص�ر له اأربعة ع�صر بابًا كانت تغلق 

لياًل للدفاع عن القرية �صد اأي اعتداء.
تتميز مباين البلدة بعدة خ�صائ�س يف ت�صميمها فهي لحتت�ي على فتحات يف الط�ابق ال�صفلية التي 
تطل على الطرقات، وجعلت تلك الفتحات اخلا�صة بالدور العل�ي يف الأ�صقف التي تتك�ن من جذوع 
النخل واجلريد املفرو�س عليها طبقة من الطني، وقد اقت�صر فتح الن�افذ على الدور العل�ي من املباين.

(1)  اآثار املدينة املن�رة ( �س211) .

لقطة اأخرى ل� ( الديرة ) العال قبل خم�صني ع��������امًا من تاريخ تاأليف الكتاب
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امل�ساجد يف البلدة :

ت�صم البلدة خم�صة م�صاجد : ثالثة منها مب�صاحات �صغرية، واثنان منها مب�صاحات كبرية ن�عًا 
ما، اإذ يت�صعان لإقامة �صالة اجلمعة، اأحدهما بناه اأحمد بن ي�صرة على اأنقا�س عدد من البي�ت 
التي هدمها لهذا الغر�س، و�صماه م�صجد ال�صخرة، وجعله وقفًا هلل تعاىل �صنة 7٨٠ه�، واأما الثاين 
فه� اجلامع الرئي�س يف البلدة وقد عرف بجامع الق�صاة، ن�صبة اإىل اأ�صرة الق�صاة التي كانت تق�م 

ب�ص�ؤون امل�صجد من اأذان وخطبة واإمامة.

حرة ع�ير�س:

نظرًا لتك�ينها امللفت للنظر فاإن امل�ؤلف يذكر �صفات تلك احلرة حيث تقع حرة ع�ير�س �صمال 
غرب العال بل اإنها جزء من العال ، ومتتد  من اجلن�ب ال�صرقي اإىل ال�صمال الغرب��ي بط�ل 1٤٠ 

اأحد معامل املدينة املكت�صفة حديثًا ويبدو امل�ؤلف بداخل اأ�صا�صاتها
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عر�س  واأق�صى  تقريبًا،  كم 
لها يبلغ ح�ايل ٤٠ كم، وقد 
ومل  ال��ت��ع��ري��ة،  بفعل  ت��اآك��ل��ت 
قليل على  اإل جزء  يبق منها 
تتفرع  وه��ي  اجل��ب��ال،  ظه�ر 
على هيئة األ�صن واأذرع كثرية 
والأودي��ة،  ال�صعاب  بني  ج��دًا 
جبلية  بركانية  ف�هات  ولها 
ع��ل��ى خ���ط م�����ص��ت��ق��ي��م على 
وت�صتهر ب�ج�د  ط�ل احلرة، 
الربكانية  ال��ف���ه��ات  بع�س 
امل��ن��خ��ف�����ص��ة، وم��ن��ه��ا ف���ه��ة 
قطرها  يبلغ  ال��ت��ي  ال��ه���ي��ة 

ح�ايل 15٠٠م بعمق 6٠م، وتقع اإىل ال�صمال ال�صرقي من بلدة (اأب� اأراكة) مب�صافة 25كم تقريبًا، 
وف�هة املجينينة التي يبلغ قطرها ح�ايل 15٠٠م بعمق ٤5م تقريبًا وهي تقع يف اأعايل وادي حاكة 
اإىل اجلن�ب الغربي من قلعة املعظم الأثرية واإىل ال�صمال ال�صرقي من جبل الهند، كما ت�جد ف�هة 
يبلغ قطرها ح�ايل 1٠٠٠م بعمق ٨٠م تقريبًا تقع اإىل اجلن�ب من وادي اأب� خ�صارم واإىل ال�صمال 

من جبل اجلمل�د، وت�جد بع�س احلرات التي تعد امتدادًا حلرة ع�ير�س هي:

حرة على قمم اجلبال، يبلغ ط�لها 13٠كم، واأق�صى عر�س لها يبلغ 1٠كم، ويف  �أ-حرة �لرحا: 
بع�س الأماكن لت�جد اإل ك�صريط �صيق ف�ق قمم اجلبال ل يتعدى عر�صه كيل�مرتا واحدًا تقريبًا، 
ومتتد من اجلن�ب ال�صرقي اإىل ال�صمال الغربي، وهي امتداد �صمايل حلرة ع�ير�س متتد باجتاه 
ال�صمال الغربي، وهي جمرد طفح بركاين اإذ لي�جد بها ف�هات بركانية، وت�صمى يف اأق�صى طرفها 

اجلن�بي ال�صرقي حرة نقيع.

وادي القرى ويظهر جزء من اجلبل الذي تبداأ فيه حرة ع�ير�س
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ب- حرة �لزبن : حرة �صغرية تقع بني وادي احلم�س ووادي اجلزل، وتقع اإىل الغرب من قرية 
كتيفة م�صادر ال�اقعة يف اأ�صفل وادي العال، يبلغ ط�لها ح�ايل 55كم، واأق�صى عر�س لها ح�ايل 
15 كم، وهي طبقة بركانية ف�ق قمم اجلبال، وهي متك�نة من طفح اأو رماد بركاين اإذ لي�جد 
اأثر لف�هات الرباكني، وهي امتداد جن�بي حلرة ع�ير�س متتد باجتاه اجلن�ب الغربي. وتعطي 

وادي القرى ويظهر جزء من اجلبل الذي تبداأ فيه حرة ع�ير�س

تبدو حافة حرة ع�ير�س خلف النخيل



264

جبال العال املمتدة اإىل ال�صمال مناظر خيالية، ول�صيما جبال احلجر وما يحيط بها والت�صكيالت 
الطبيعية لتلك اجلبال يجعل الباحث يقف حائرًا يف و�صفها، وهي اأكرث امل�اقع يف العامل تن�عًا من 

وجهة نظر امل�ؤلف يف الت�صكيالت الهند�صية الرائعة، كما يظهر ذلك يف احلجر. 

جبل اأم نا�سر ) قلعة م��سى بن ن�سري ( :

هي قلعة العال وتقع القلعة ف�ق قمة الكتلة ال�صخرية التي تت��صط القرية بالطرف ال�صرقي منها 
ال�صع�د  يتم  الرملية،  الأحجار  من  مبنية  والقلعة   ( الب�صاتني   ) الزراعية  املنطقة  على  واملطلة 
اإليها ب�ا�صطة درج مبني من احلجر، وجاء بناء القلعة على ه�صبة ت�صرف على القرية ( الديرة ) 
اأ�صل�بًا من الأ�صاليب التي عرفته القرية للدفاع واحلماية من الأخطار، وتن�صب اإىل القائد الأم�ي 

م��صى بن ن�صري الذي ولد وت�يف يف وادي القرى.

ت�صكيالت رائعة وفريدة من ن�عها يف العامل ح�صب خربة امل�ؤلف يف رحالته اخلارجية
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امل�ؤلف يلقي نظرة على املدينة القدمية من اأعلى قلعة م��صى بن ن�صري (جبل اأم نا�صر)     
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قلعة م��صى بن ن�صري قبل الرتميم وقد كانت اأجمل منها حاليًا

قلعة م��صى بن ن�صي�ر بعد الرتميم
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حمطة �سكة احلديد بالعــال:

تقع �صرق العال يف حي القطار، وت�صم �صاحات وعدد من املباين وم�صجد وبئر عليها مروحة ه�ائية 
قدمية لرفع املاء.

 

قاطرة و مقط�رة منقلبتان على جانبهما وكم عملت على نقل احلجاج واملعتمرين والزوار اإىل مكة املكرمة واملدينة املن�رة

قاطرة ذاكرة للما�صي املجيد
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منظر ملحطة قطار مدائن �صالح من اأعلى القلعة الإ�صالمية

اأحد مباين حمطة مدائن �صالح يظهر عليه ل�حة ا�صم املحطة
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حمطة قطار احلجاز بالعال وثلة من احلر�س من اأهايل العال

حمطة قطار احلجاز الرئي�صة بباب العنربية باملدينة املن�رة

مروحة ه�ائية قدمية لرفع املاء مبحطة قطار احلجاز بالعال
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�سفا حرة ع�ير�س :

القرية  واآثار  العال  قمته حمافظة  الزائر من  ويرى  الغربية  الناحية  العال من  يحد  �صاهق  جبل 
الرتاثية ومزارع النخيل املمتدة على ط�ل ال�ادي.

اأب� عــــــــ�د:

مم�صك ماء طبيعي حتيط به اجلبال التي تكرث فيها النق��س الإ�صالمية املبكرة.

�س�ق قرح ) املعتدل (:

وه�  قرح  ب�ص�ق  ا�صتهرت  فقد  قدميًا  التجارية  الطرق  على  واحلجر  القرى  وادي  مل�قع  نظرًا 
بالأح�صاء  و�ص�ق هجر   ، باليمامة  و�ص�ق حجر  بالطائف  �ص�ق عكاظ  ال�صهرية مثل  الأ�ص�اق  من 
(البحرين) و�ص�ق دومة اجلندل، و�ص�ق النطاة بخيرب ويعقد هذا ال�ص�ق عدة مرات مبرور ق�افل 

التجارة من خالله من اليمن اإىل ال�صام وبالعك�س .

م�قع �ص�ق قرح ( املعتدل ) �ص�ق العرب ال�صمايل القدمي
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املعتدل :

منطقة على الطريق القدمي بني العال واحلجر تكرث فيها النق��س الإ�صالمي املبكرة، ومن اأ�صهرها 
نق�س ( زهري ) الذي يعد اأقدم نق�س يف اجلزيرة العربية يع�د تاريخه للعام ال�صاد�س ع�صر الهجري.

ماء العذيب : 

التجارة  ق�افل  �ص�اء  الق�افل،  ل�صرتاحة  قدمية  حمطة  وه�  واحلجر  العال  بني  ما  العذيب  يقع 
ب�صتى اأن�اعها اأو ق�افل احلجيج اإىل مكة املكرمة وزوار املدينة املن�رة وا�صتهر العذيب ب�فرة املاء 

وعذوبته حتى اأن الإبل حتن اإىل ماء العذيب : 
متـــــــنـــــــت �حــــــــالــــــــيــــــــب �لـــــــــــرعـــــــــــاء وخـــــيـــــمـــــة

بـــــنـــــجـــــد فــــــلــــــم يـــــــقـــــــدر لــــــهــــــا مــــــــا متــــّنــــت
وطــــيــــبــــه �لـــــــعـــــــذيـــــــب  مــــــــــــاء  ذكـــــــــــــــرت  �ذ� 

وبــــــــــــــرد حــــــ�ــــــســــــاه �آخــــــــــــــر �لــــــلــــــيــــــل حــــّنــــت
ـــــــــــــــة وقـــــــــــــــت �لــــــــعــــــــ�ــــــــســــــــاء و�نــــــــــــة لــــــــهــــــــا �ن

جلـــــّنـــــت �ّنـــــــــــــــتـــــــاهـــــــا  ال  فــــــلــــــو  �ـــــــســـــــحـــــــر�ً 
ـــــــــــاأكـــــــــــر مــــــــنــــــــي لــــــــــوعــــــــــة غـــــــــــر �نــــــنــــــي ب

�جـــــمـــــجـــــم �حـــــ�ـــــســـــائـــــي عـــــلـــــى مـــــــا �جـــــّنـــــت

تقف مبه�رًا اأمام الت�صكيالت واأن�اع املنح�تات يف ق�صر البنت باحلجر
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القرية الرتاثية : اإحدى حمطات �صكة احلديد بني العال واحلجر .
القلعة الإ�سالمية باحلجر : مبنى حجري من طابقني يع�د للفرتة العثمانية .

�سخرة الفيل: تك�ين �صخري طبيعي ي�صبه الفيل، وت�جد على �صفحه منطقة طبيعية خالبة.

 

تظهر ال�ص�رتان لقطتني اإحداهما (اأعلى) ت�صمى �صخرة الفيل والأخرى (اأ�صفل) ت�صمى �صخرة الفيل ال�صغرية
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�سرعـــــــــان :

اجتمعت  حيث  وامل��اء  اخل�صرة  مع  الت�صكيل  بديعة  �صخرية  تك�ينات  فيها  تكرث  طبيعية  منطقة 
الثالثة: ثالث يذهنب احلزن، اخل�صرة واملاء واخللق احل�صن لأهل العال، وجمال املكان وما يحيط 

من اأج�اء ت�صعرك كاأنك يف م�عٍد مع اله�ى :
ـــــُر ــــــــــك �أخـــــ�ـــــس ــــــعــــــدك لــــــــوعــــــــٌة ورو�ــــــــــسُ فــــــُب

ـــُر ـــُق ــــُفــــوٌر مـــــن �لـــقـــلـــب يـــْن وِذكـــــــــــــر�َك عــــ�ــــسْ
ـــــا لـــــك �الأقـــــــــــــد�َح – يـــــا مــــــْن بـــحـــبـــِه- مـــــالأْن

ــــويف بـــــاحلـــــب يـــ�ـــســـكـــُر �ــــســــكــــْرنــــا كــــمــــا �لــــ�ــــس
ــــــرنــــــا و�ـــــــســـــــاَبـــــــْت دمــــوعــــنــــا �ـــــســـــهـــــْدنـــــا وفــــــكَّ

و�ـــــســـــاَخـــــْت لـــيـــالـــيـــنـــا ومـــــــا كـــــنـــــِت حتـــ�ـــســـُر
تـــــــاأخـــــــرَت عــــــن وعـــــــد �لــــــهــــــوى يــــــا حــبــيــبــنــا

ومــــــــا كـــــنـــــَت عــــــن وعــــــــد �لــــــهــــــوى تــــتــــاأخــــُر
لـــ�ـــســـبـــوتـــي عــــــنــــــدي  تــــفــــ�ــــســــر  �أحـــــــبـــــــك ال 

ـــــُر ـــــسّ ـــــفـــــ� ـــــر مـــــــــــــاذ� و�لـــــــــهـــــــــوى الُي ـــــسِّ ـــــفـــــ� ُي

�صرعان... جبال �صاهقات باأ�صكال فريدة ومميزة وذات اأ�صجار دائمة اخل�صرة
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تك�ين����ات جبلي���ة يف �صرع������������ان

مناظر جميلة يف �صرع���������������ان
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قلعة مغرياء :

اإحدى قالع طريق احلج ال�صامي يع�د تاريخها اإىل الع�صر العثماين، وبها يلتقي احلاج ال�صامي 
باحلاج امل�صري ثم ينطلق �ص�يًا اإىل الديار املقد�صة.

عني تدعل :

هي اإحدى عي�ن القرية الرتاثية والبالغة ح�ايل ٨٠ عينًا وتعد اأ�صهرها ويعرف م�صبها الرئي�صي 
عند ال�صكان املحليني ( باجلنينة ) يرجع تاريخها اإىل ما قبل امليالد، وقد كان النا�س يعتربون�ها 
بداية  منذ  العني  هذه  من  وبهائمهم  مزارعهم  ويروون  ويغت�صل�ن  في�صرب�ن  احلن�ن  الأم  مبثابة 
الثمانينات امليالدية وحتى وقت قريب، وي�جد حمام عام على خمرج قناة عني تدعل يف اجلزء 
ال�صمايل من القرية ومق�صم اإىل ثالثة اأجزاء حيث اجلزء العل�ي من احلمام خم�ص�س لأخذ مياه 
ال�صرب لبي�ت القرية ب�ا�صطة ال�صيدات. اأما اجلزء الأو�صط من احلمام فه� خم�ص�س لغت�صال 
املالب�س،  وغ�صيل  لال�صتحمام  لل�صيدات  الثالث  اجلزء  تخ�صي�س  ومت  ال��دواب،  و�صقيا  الرجال 

وي�صتطيع ال�صائح الإطالع على هذا الت�زيع عند زيارته للقرية.

قلعة لها ارتباط ب�صكة حديد احلجاز
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الطنط�رة :

على  �صم�صية  مزولة  عن  عبارة  هي 
يطلق  �صم�صية  �صاعة  اأو  م�صلة  �صكل 
عليها حمليًا ا�صم ( الطنط�رة) تقع 
للقرية  ال�صرقي  يف اجلزء اجلن�بي 
و كانت ت�صتخدم للح�صابات الفلكية 
وخا�صة لال�صتدلل بها على م�ا�صم 
وت�زيع  النهار،  وتق�صيم  ال��زراع��ة 
اجلارية  العي�ن  من  املياه  ح�ص�س 
من جهة اأخرى على املزارعني وفق 

النا�س.  بني  �صائد  وع��رف  �ص�ابط 
وا�صح  ب�صكل  للزائر  ظاهرة  وه��ي 
على مدخل القرية ال�صرقي امل�صمى 

( �ص�ق الدرب ) .

الـهـ�يـــــــــــة:

�صدع وا�صع بني اجلبال على �صكل حرف T وبعمق 2٠٠م ي�صبه Grand Canyon يف اأمريكا 
ال�صمالية.

الـمعــابـــد:

اإثلب وكانت  اأهمها منطقة الدي�ان يف جبل  تنت�صر املعابد يف م�اقع كثرية يف مدائن �صالح من 
اأكرث من معب�د، كما كانت هناك معابد  لعبادة  اأو  واحد  لعبادة معب�د  هناك معابد خم�ص�صة 

خا�صة باأ�صر معينة واأخرى عامة يتعبد فيها اجلميع.

 منظر ال�صقيفة التي ت�زع مياه العي�ن على ظلها يف ف�صل ال�صيف 
 والطنط�رة التي ت�زع املياه على ظلها يف ف�صل ال�صتاء 
وهنا يجتمع النا�س ع�صر كل ي�م ملعرفة ح�ص�صهم 
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ب�ابات القرية الرتاثية :

زال  ل  بابًا  ع�صر  اأربعة  القرية  يف 
ب��ع�����ص��ه��ا ب��ح��ال��ة ج���ي���دة وخ��ا���ص��ة 
بناء  ج��اء  وق��د  الغربية،  الب�ابات 
اأ�صاليب  م��ن  ك��اأ���ص��ل���ب  ال��ب���اب��ات 
تغلق  كانت  وق��د  للقرية،  احلماية 
تك�ن  وباإغالقها  نهارًا  وتفتح  لياًل 
متكاملة  مدينة  عن  عبارة  القرية 
م�صتلزمات  جميع  بها  الداخل  من 
احلياة الأ�صا�صية، ومن اأ�صهر  هذه 
 ( الكاوو�س  (�ص�ر  ب�ابة  الب�ابات 
عليها  ويطلق  الب�ابات  اأك��رب  وه��ي 
الع�صكر،  �ص�ر  اأو  الكبري  ال�ص���ر 

و�صميت بذلك لأن�ها كانت مقرًا ل�صرطة القرية، ومنها يدخل ال�صيل املنحدر من اجلبل الغربي، 
وكذلك �ص�ر ح�صناء وتقع جن�ب القرية، ثم �ص�ر اأب� ذياب.

الـدور:

ه� املكان املفت�ح خارج القرية من اجلهة الغربية، وميتد من ال�صمال من حدود مقربة ( ال�صقيق ) 
�صماًل وحتى حدود مقربة ( احللف جن�بًا )، ويقع فيه ال�ص�ق التجاري القدمي الذي عرف ب�ص�ق 
ويطلق على  والغنم،  الإبل  لذبح  واملقهى وحمالت  وال�صرطة  البلدية  ومبنى  املخبز  وي�صم  الدور 
اجلزء اجلن�بي منه ا�صم ( املناخة ) حيث كان يعر�س فيه البادية ما يجلب�نه من املا�صية، كما 
يقع بهذا املكان بئر املاء املعروف ( ببئر احلجاج ) ويعترب الدور من املناطق احلديثة ن�صبيًا للقرية 

حيث مل تكن الأ�ص�اق واملباين خارج القرية م�ج�دة قبل العهد ال�صع�دي.

 منظر ال�صقيفة التي ت�زع مياه العي�ن على ظلها يف ف�صل ال�صيف 
 والطنط�رة التي ت�زع املياه على ظلها يف ف�صل ال�صتاء 
وهنا يجتمع النا�س ع�صر كل ي�م ملعرفة ح�ص�صهم 

اإحدى ب�ابات القرية الرتاثية
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جبل اإثلب :

يقع جبل اإثلب يف اجلهة ال�صمالية ال�صرقية من احلجر، وه� على �صكل �صل�صلتني مت�ازيتني من القمم

 ال�صخرية املرتفعة يف�صل بينهما واد �صيق. وكان لهذا اجلبل اأهمية بالغة لدى الأنباط، ح�������ي�����ث 
اتخذوه مركزًا دينيًا متار�س فيه طق��س العبادة مبختلف اأن�اعها، فبالإ�صافة اإىل منطقة الدي�ان 
وجدت جمم�عة كبرية من املحاريب باأ�صكال خمتلفة حمف�رة على ال�صخر يف �صفح هذا اجلبل، 
ليحمل بع�صها اأي رم�ز، بينما يحمل بع�صها رم�زًا ملعب�دات نبطية مثل ذي ال�صرى ومناة والالت 
اأعلى  من  املحاريب  هذه  وزينت  املحاريب،  هذه  داخل  حجرية  اأعمدة  �صكل  على  نحتت  وقي�س، 
برم�ز دينية بع�صها على �صكل اآنيتني يت��صطهما الن�صر، كما وجدت جمم�عة من الكتابات القدمية 
املنت�صرة على واجهات ال�صخ�ر يف �صفح هذا اجلبل، ولعل �صبب اختيار الأنباط جلبل اإثلب ه� 

�صبهه مبنطقة ال�صيق يف �صلع (البرتاء)(1).

(1)  العال ومدائن �صالح (�س97).

اأحد التجاويف يف جبل اإثلب باحلجر وبج�اره الدرج املنح�ت على اجلبل يظهر وا�صحًا وه� غري جبل اأم درج
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الدي�ان :

يقع الدي�ان يف اجلهة ال�صمالية 
�صكل  على  وه�  اإثلب،  جبل  من 
غ���رف���ة م�����ص��ت��ط��ي��ل��ة حم���ف����رة 
12.٨م  ط�لها  ال�صخر،  داخل 
وعر�صها 9.٨م وارتفاعها ٨م، 
لها مدخل مفت�ح بعر�س ال�اجهة 
ي�صل ط�له اإىل ٨.٨5م، وعلى 
عم�دان  املدخل  ه��ذا  جانبي 
 ب���������ارزان ي���ح���م���الن ت��اج��ني 
نبطي���ني تعل�����هما العار�ص����ة 

 

ال�ص�رتان تظهران ب��ص�ح فن النحت على واجهتي اجلبلني املتقاربني حيث يعتربان من اأ�صهر املنح�تات
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د. الفايدي بني جبلني متقاربني ونحتت واجهة اجلبلني كاماًل ودقق�ا يف فنيات النحت املبهرة
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التي �صقط جزء كبري منها فلم يبق �ص�ى اجلزء الأمين، ويجد الداخل اإىل الدي�ان ثالث دكات 
اأماكن للجل��س منح�تة  منح�تة مت�صلة ترتفع عن الأر�صية 1.5م تقريبًا بعمق 2.25م تعل�ها 
اإىل هذه اجلل�صة عن طريق درج منح�ت يف ال�صخر على جانبي  بعمق ٤5�صم تقريبًا، وي�صعد 
املدخل. وي�جد يف اأركان الدي�ان الأربعة اأعمدة منح�تة ب�صكل بارز تعل�ها التيجان النبطية، ويعل� 
هذه التيجان واجلهات الأربع اإفريز منح�ت ب�صكل بارز اأي�صًا، واإىل الي�صار من الدي�ان ي�جد ممر 
�صيق ي�صبه ال�صيق يف �صلع ( البرتاء ) وتنت�صر النق��س والرم�ز الدينية على جانبي هذا املمر، 
وبالقرب من اأحد املحاريب املنح�تة يف املمر وجد نق�س نبطي يتحدث عن اإن�صاء م�صجد للمعب�د 

النبطي اأعرا(1) .
 

(1)  العال ومدائن �صالح (�س9٨).

يت�صاءل امل�ؤلف: كيف اجتمعت الدقة مع مهارة النحت مع ق�ة الإن�صان؟
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م�سجد ال�سخرة :

ال�صخرة  م�صجد  يقع 
م��صى  ق��ل��ع��ة  ب���ج����ار 
ب��ن ن�����ص��ري وق���د ج��اء 
بني  للقرية  مت��صطًا 
اجل��������زء ال�������ص���م���ايل 
مقابل  منها  واجلن�بي 
ب���اب ���ص���ق اخل���خ��ة، 
تاريخي  م�صجد  وه��� 
اإىل  بنائه  تاريخ  يع�د 
�صنة   63٠ م���ن  اأك����رث 
ي��ح��ت���ي  ول  م�����ص��ت، 
منرب  اأو  م��ن��ارة  ع��ل��ى 
اأعيد  وق��د  للخطابة، 
وكان  م�ؤخرًا،  ترميمه 
ال�صاب����ق  يف  امل�صجد 

م�رت��ب�ط بالقرية ومت�صل بها ولكن بعد فتح طريق م��صى بن ن�صري اأ�صبح امل�صجد خارج ب�ابات 
القرية، وقد مت اإزالة املباين من جن�ب و�صمال امل�صجد، واأ�صبح الآن حتفة معمارية جميلة و�صط 

امليدان.

م�سجد العظام اجلامع :

يقع م�صجد العظام يف اجلزء اجلن�بي ال�صرقي من القرية جماورًا للطنط�رة وه� امل�صجد اجلامع 
لأهايل القرية الذي تقام فيه �صالة اجلمعة، وللم�صجد 3 ب�ابات اإحداها تفتح على القرية من 
الداخل من اجلهة الغربية، وله منارة مبنية من احلجر والطني، ويعترب هذا امل�صجد من مك�نات 

م�صجد ال�صخرة يع�د بنائه اإىل اأكرث من 63٠ �صنة من تاريخ تاأليف الكتاب
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ومنرب  حمراب  وله  الأوىل،  الإ�صالمية  الفت�حات  مرحلة  اإىل  تاريخه  ويع�د  الرئي�صية،  القرية 
للخطابة، و�صهد عدة ت��صعات خالل الع�ص�ر الإ�صالمية املتعاقبة.

الـمنــــازل: 

تكاد تك�ن جميع املنازل قد بنيت على منط واحد يف الت�صميم، فاملن�زل يتاألف من دورين الأر�صي 
والدور الأول، فعندما تدخل اإىل البيت، تدخل على فناء م�صق�ف كله اإل فتحة ي�صعد معها الدرج 
ت�صمح  فيه  فتحة  وج�د  لعدم  ن�صبيًا  وه� مظلم   ( اأ�صفل   ) ي�صمى  الفناء  وهذا  الأول،  الدور  اإىل 
– ح�صب حجم البي�ت- ت�صمى  باإي�صال ن�ر كاف با�صتثناء فتحة الدرج، ويف هذا الفناء غرف 
قياعًا، ومفردها قاعة، وهي مظلمة حتى يف منت�صف النهار، وت�صتعمل لإنارتها فتحة �صغرية يف 
ال�صقف ت�صمى (جل�)، لتتجاوز املرت املربع ت�صمح باإدخال القليل من ال�ص�ء يهتدي به من يدخل 
القاعة، وت�صتعمل القياع كمخازن للم�ؤونة وبع�س اأثاث البيت، ويف ناحية من الدور الأر�صي يبنى 

الدرج امل��صل للدور الأول.

م�صجد العظام – جن�ب بلدة العال الأثرية
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م�سجد بذي املروة :

ذو املروة يف اأق�صى اجلن�ب من منطقة العال ويبعد عن مدينة العال اإىل اجلن�ب منها بح�ايل 
مائة وع�صرين كيل�مرتًا وروي اأن هذا امل��صع نزل ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وه� يف طريقه 
اإىل تب�ك و�صلى به الفجر فقد روى ابن زبالة(1) اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم نزل بذي املروة(2) 
و�صلى بها الفجر ومكث ل يكلمهم حتى تعاىل النهار ثم خرج حتى اأتى املروة فاأ�صند اإليها ظهره 

(1)  اأخبار املدينة املن�رة لبن زبالة ( �س 23٨ ) . حتقيق الن�صرة بتلخي�س معامل دار الهجرة للمراغي (�س 277).
(2)  ذو املروة : بلفظ اأخت ال�صفا قرية ب�ادي القرى على ثمان برد من املدينة وقيل بني ذي خ�صب ووادي القرى وروى الزبري عن 
خارجة بن م�صعب عن ابي وقا�س عن اأبي اأوفى قال: نزل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ذا املروة ونحن معه فلما �صلى الفجر 
مكث ليكلمنا حتى تعاىل النهار ثم كلمنا ثم تنف�س �صعدًا فقلنا : يا ر�ص�ل اهلل اأخربنا قال: نزل علي ( لإيالف قري�س ) اإىل 

اآخرها ( ال�صمه�دي: ٤32/3) و ( العبا�صي �س ٤15).

منازل قدمية بنيت على منط واحد
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مل�صقًا ثم دعى حتى ذر قرن ال�صم�س �صرقًا يدع� يق�ل يف اآخر دعائه ( اللهم بارك فيها من بالد 
وا�صرف عنهم ال�باء واأطعمهم من احل�صنى اللهم ا�صقهم الغيث اللهم �صلمهم من احلاج و�صلم 
احلاج منهم ) يق�ل املطري: ذو املروة على ثمانية ُبرد من املدينة، كان بها عي�ن ومزارع وب�صاتني 

اأثرها باق اإىل الي�م (1). ويف ي�منا هذا تعرف مدينة ذي املروة باأم زرب(2) .

م�سجد ب�ادي القرى:
قال ابن زبالة(3) : م�صجدان ب�ادي القرى اأحدهما يف �ص�قها والآخر يف قرية بني عذرة.

�سقيا اجلزل :
وعلى بعد خم�صني كيل�مرتًا اإىل اجلن�ب من مدينة العال واأي�صًا يف املكان الذي يلتقي فيه وادي 
اجلزل م��صع يقال له اأم فق�ر ويقع يف ال�صمال من اأم زرب مبيل ي�صري اإىل الغرب، يف اأم فق�ر هذه 
تقع �صقيا اجلزل، وت�صمى اأي�صًا �صقيا يزيد، و�صقيا بني اأمية و�صقيا اجلزل كانت من اأ�صهر مدن 
هذه الناحية فقد جاء يف كتب املتقدمني عن ال�صقيا هذه ق�ل الب�صاري ( اإنها اأح�صن مدن هذه 

الناحية والنخيل والب�صاتني مت�صلة من قرح اإليها، واجلامع يف خارج البلد) (٤).

الرقعة : 
تقع جن�ب العال يف الطريق اإىل املدينة املن�رة وقد ذكر علماء ال�صري اأن الر�ص�ل �صلى اهلل عليه 

و�صلم مّر بها، واأن له فيها م�صجدًا(5).

ق�سر الفريد :

فريد  وكذلك  م�صتقلة  �صخمة  �صخرية  بكتلة  لإنفراده  الفريد  ق�صر  باإ�صم  املقربة  هذه  ت�صتهر 
لإنفراده ب�اجهته الكبرية املميزة.

(1)  التعريف مبا اأن�صت الهجرة من معامل دار الهجرة للمطري ( �س72).
(2)  هذه هي العال بني املا�صي واحلا�صر ( �س 5٠ ).

(3)  اأخبار املدينة املن�رة لبن زبالة ( �س162 ). حتقيق الن�صرة بتلخي�س معامل دار الهجرة للمراغي (�س276). املنا�صك 
(�س٤٠6).

(٤)  هذه هي العال بني املا�صي واحلا�صر ( 5٠ ).
(5)  معجم ما ا�صتعجم (666/2) ، املغامن املطابة يف معامل طابة للفريوزاآبادي ( ٨٤2/2).
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كما  نبطي.  بتاج  ب��ارزان  عم�دان  جانبيها  على  13.٨5م  بعر�س  �صمالية  املقربة  هذه  وواجهة 
عن�صر  الإ�صافة  هذه  وتعترب  نبطي.  بتاج  بارزان  عم�دان  املدخل  جانبي  على  ال�اجهة  يت��صط 
معماري جديد اأ�صيف لل�اجهة ميز ق�صر الفريد عن غريه من املقابر، يعل� هذه الأعمدة واجهة 
املقربة الأفقية املك�نة من العار�س والأفريز والك�رني�س الكال�صيكي والفا�صل بني الأجزاء العل�ية 
وال�صفلية وال�صريط والك�رني�س امل�صري ثم ن�صفي ال�صرفة. واملالحظ يف ن�صفي ال�صرفة يف هذا 
ليكمل  احلجر  من  بقطعتني  الأي�صر  بالن�صف  العل�ية  الأوىل  الدرجة  اأكمل  النحات  اأن  الق�صر 
اأو اأن  الدرجة اخلام�صة ( لعل ال�صبب يف ذلك حتقيق الت�ازن بني ن�صفي ال�صرفة ميينًا وي�صارًا 

ا�صتكمال الدرجات بعدد خم�س له مدل�ل عقائدي عند النبطي القدمي ) (1).
 

(1)  فرع من دوحة العال ول�حات من مدائن �صالح ( �س52 ).

َباِل ُبُي�تًا َفاِرِهنَي) جبل كامل ح�ل اإىل ق�صر ( ق�صر الفريد) قال تعاىل: ( َوَتْنِحُت�َن ِمْن اجْلِ
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جبال ح�سمى :

وقد ربطت ح�صمى ب�ادي القرى يف 
بع�س تعريفات اأ�صحاب الق�امي�س، 
كما ربطت كذلك بق�صة جميل بن 
ب� ( بثينة ) ولأن ح�صمى لها  معمر 
اهلل  ر�ص�ل  و�صرايا  بغزوات  عالقة 
ملسو هيلع هللا ىلص لذا يتم حتديد م�قعها وتعريفها 
مدين  جبال  بني  ح�صمى  تقع  حيث 
من الغرب وتب�ك وحرة الرهاة من 
ال�صرق، ح�صمى ل ميكن ان ين�صاها 
من يزورها فال نظري لها يف الدنيا، 
اجلي�ل�جية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  وح��ت��ى 
ال�اقع  على  تنطبق  العبارة  فهذه 

رماًل  فتنزف  واملطر  الرياح  تنحتها  احلمراء  املتناثرة  اله�صبات  هذه  كانت  ال�صنني  اآلف  فعرب 
�صديد احلمرة يتلبد بجانبها، ح�صمى ه�صاب حمر و�صقر واأحيانا متيل للبيا�س و�صط رمل اأ�صد 
احمرارًا.  وقد �صاهد هذا اجلبل ق�صة احلب بني جميل وبثينة حيث جاء ذكر ح�صمى يف �صعر 

جميل بثينة(1) :
�أخــــــوهــــــا �أتــــــــــــى   ، ـــــــا جـــــمـــــيـــــُل  ي وقــــــــــالــــــــــو�: 

فــــقــــلــــت: �أَتــــــــــى �حلـــــِبـــــيـــــُب �أُخــــــــــو �حلـــبـــيـــِب
ِحــــ�ــــســــمــــى جــــــــبــــــــاَل  نــــــــزلــــــــَت  �أن  �أحــــــــبــــــــك 

قـــــريـــــب مـــــــــن  بـــــثـــــنـــــة  نــــــا�ــــــســــــبــــــَت  و�أن 

وقال اأي�صًا ذاكرًا جبال ِح�صمى (2) :

(1)  �صرح دي�ان جميل بثينة ( �س1٨ ).
(2)  �صرح دي�ان جميل بثينة (�س16).

منظر جلبال ح�صمى حيث اإذا ذكر تاريخ العال تذكر جمال ح�صمى
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لـــلـــقـــلـــب بـــــثـــــيـــــنـــــة  �إال  �أرى  قـــــــــد  �أال 
�ــســغــب وال  ـــمـــى  بـــِحـــ�ـــسْ وال  ـــــــــديٍّ  َب بـــــــــو�دي 

ــــــمــــــَت، فـــــــاعـــــــرْف والبــــــــــــــــــــر�ٍق قــــــــد تــــــيــــــمَّ
كـــــِب ـــــرَّ �ل عـــــن  ــــْب  ــــّك تــــن �أو  الٍق،  �أنـــــــــت  ـــــا  مل

ـــــبـــــوٍة �ـــــسَ مـــــــــــــِدُث  �أنـــــــــــــَت  يـــــــــــوٍم  كـــــــــّل  �أيف 
ــــهــــا، ُبـــــــّدلـــــــُت غــــــــــَرَك مـــــن قـــلـــِب متــــــــوُت ل

ذكر ياق�ت احلم�ي (1) ِح�صمى بق�له :ح�صمى بالك�صر ثم ال�صك�ن مق�ص�ر يج�ز اأن يك�ن اأ�صله 
من احل�صم وه� املنع وه�: اأر�س ببادية ال�صام بينها وبني وادي الُقَرى ليلتان واأهل تب�ك يرون جبَل 

ِح�صمى يف غربيهم ويف �صرقيهم �َصَرورى وبني وادي القرى واملدينة �صت ليال. قال الراجز:
ـــــا جـــــــــــــــــــــــاَوزَن رمــــــــــــــَل �أيــــــــــــلَــــــــــــَة �لـــــدهـــــا�ـــــســــــ

ــــــــد�ً هــــرمــــا�ــــســــا ــــــــل ــــــــطــــــــَن ِحــــــ�ــــــســــــَمــــــى ب وب

وح�صمى اأر�س غليظة وماوؤها كذلك ل خري فيها تنزلها ُجَذام. وقال ابن ال�صكيت ِح�صمى جلذام 
جبال واأر�س بني اأيلة وجانب تيه بني اإ�صرائيل الذي يلي اأيلة وبني اأر�س بني عذرة من ظهر حرة 

ِنهيا، فذلك كلُه ح�صمى، قال كثري:
ـــــــٍ دونــــــــه ـــــــوؤمـــــــن ـــــر �مل ــــــ ــــــ ـــــاأتـــــي �أمـــــيــــــ �ـــــســـــيــــــ

جــــمــــاهــــر ِحــــ�ــــســــمــــى:ُقــــوُرهــــا وُحـــــزوُنـــــهـــــا
ـــــــــد�ئـــــــــي بــــــــكــــــــّل قــــ�ــــســــيــــدة تـــــــــــــــاوب �أ�ـــــــــس

ُيــــِهــــيــــُنــــهــــا ملــــــن ال  �لــــ�ــــســــعــــر مــــــهــــــد�ة  مــــــن 

َب من ماء الط�فان ِح�ْصمى فبقَيت منه هذه البقية اإىل الي�م فلذلك ه� اأخبث   ويقال اآخر ماِء َن�صَ
ماء. وقال البكري: ح�صمى بك�صر اأوله وبامليم مق�ص�ر على بناء فعلى م��صع من اأر�س جذام ويقال 
اإن املاء بقي بح�صمى بعد ن�ص�ب املاء يف الط�فان ثمانني �صنة وبقيت منه بقية اإىل الي�م فه� ماء 
ح�صمى وبعك�س هذه الأق�ال التي تهج� ح�صمى قراأت يف املخ�ص�س ق�له ح�صمى : م��صع من اأر�س 
جذام وذكروا اأن املاء بعد الط�فان بقي بعد ن�ص�به ثمانني عاما. قال اأب� علي: وح�صمى هذه اأطيب 

بالد العرب واأخ�صبها . وقد جاء ذكر ح�صمى يف اأ�صعار �صعراء العرب، قال عنرتة:

(1)  معجم البلدان للحم�ي (2/299-29٨).
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نــــائــــيــــا كــــــنــــــت  و�إن  عــــــنــــــى  �ـــــســـــيـــــاأتـــــيـــــكـــــم 
ِمـــــــــــذوُد بــــيــــتــــي  دون  �لـــــعـــــلـــــنـــــدى  دخـــــــــــان 

قــــ�ــــســــائــــد مــــــن قــــيــــل �مـــــــــــرىء يـــحـــتـــديـــكـــم
ــــدو� و�أنـــــــتـــــــم بـــحـــ�ـــســـمـــى فــــــــارتــــــــدو� وتــــقــــل

وقال النابغة (1):
فـــــــاأ�ـــــــســـــــبـــــــَح عـــــــــاقـــــــــاًل بــــــجــــــبــــــال حـــ�ـــســـمـــى

ــــــــزم �لــــــــَقــــــــَتــــــــام ُدقـــــــــــــــــــاق �لــــــــــــــــرب مــــــــت

ويف ل�صان العرب: وح�صمى بالك�صر : اأر�س بالبادية بها جبال �ص�اهق ل يكاد القتام يفارقها قال كثري:
وقــــــــحــــــــم �ــــــســــــرنــــــا مـــــــــن قــــــــــــور حـــ�ـــســـمـــى

َمـــــــــــــــروت �لــــــــرعــــــــى �ـــــســـــاحـــــيـــــة �لــــــظــــــالِل

(1)  معجم البلدان للحم�ي (299/2).

لقطة من جبال ح�صمى، وما اأروعه من مكان وما اأجملها من جل�صة على التل الرملي الأحمر الذي يحت�صنه اجلبل
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وقد جاء ذكر ِح�صمى يف كتب ال�صري حيث جاء ذكر ِح�صمى يف اإحدى �صرايا ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ت�صمى 
�صرية زيد اإىل ِح�ْصمى :وقعت هذه ال�صرية يف جمادي الآخرة من ال�صنة ال�صاد�صة للهجرة حيث 
ملسو هيلع هللا ىلص زيد بن حارثة اإىل ِح�صمى وه� اأر�س وراء وادي القرى من جهة ال�صام(1)  اأر�صل ر�ص�ل اهلل 
اإىل  يدع�ه  الكلبي  خليفة  بن  دحية  مع  قي�صر  اإىل  ر�صالة  اأر�صل  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ص�ل  اأن  و�صببها 
اأثناء الع�دة لقيه الهنيد بن عار�س فاأخذ كل �صيء كان معه  الإ�صالم فاأعطاه جائزة وك�صاه، و 
اأ�صلم  ال�صبيب رهط رفاعة بن زيد اجلذامى ممن كان  بني  ِح�صمى ف�صمع بذلك نفر من  عند 

فا�صتنقذوا ما كان يف اأيدهم وردوه على دحية.
قدم دحية على ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاأخربه ما حدث فبعث زيد بن حارثة مع 5٠٠ رجل فهجم�ا على 
الق�م وقتل�ا الهنيد وابنه واأخذوا ما�صيتهم ثم جاء رفاعة بن زيد اجلذامى يف نفر من ق�مه فدفع 
لر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كتابه الذي كتبه له ولق�مه حني قدم عليه فاأ�صلم، فاأر�صل ر�ص�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليًا على 

زيد فرّد عليهم كل ما اأخذ منهم(2).

 

(1)  قادة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم تاأليف: حممد �صيت خطاب ( �س 16٤ ).
(2)  حممد ر�ص�ل اهلل، حممد ر�صا �س 2٤6.

لقط����ة من جب������ال ح�صم������ى
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املبحث ال�صابع: العال املحافظة
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الـعـــال .. املحافظة
دخلت العال يف عهد جديد بعد ما مت مبايعة امللك عبد العزيز – رحمه اهلل – ملكًا على احلجاز 
وذلك يف التا�صع ع�صر من �صهر جمادي الأول عام 13٤٤ه�(1)، حيث �صارت العال حمافظة تابعة 
ملنطقة املدينة املن�رة وي�صمل الهيكل الإداري ملحافظة العال على مدينة العال العا�صمة ونطاقها 
العمراين و 1٤ مركزًا وهي : مركز الفارعة، مركز اأب� راكة، مركز الربيكة، مركز احلجر، مركز 
الن�صيفة، مركز ال�صالل، مركز النجيل، مركز ال�رد، مركز ف�صال ، مركز الهجر الثالث، مركز 
ال�صليلة، مركز الأبرق، مركز مغرياء، ومركز العذيب، ويتبع لها عدد من القرى والهجر(2). وهذه 

املراكز هي:

اأوًل: مركز الفارعة :

ال�صمايل  ال��ط��رف  يف  ال��ف��ارع��ة  م��رك��ز  يقع 
املرتبة  يف  وي��اأت��ي  املحافظة،  م��ن  ال��غ��رب��ي 
التا�صعة م�صاحيًا بالن�صبة للمحافظة، وتقدر 
م�صاحته بح�ايل 16٠1كم2 حيث ميثل نح� 
5.2% من اإجمايل م�صاحة املحافظة، وي�صم 

يف نطاق خدماته 17 قرية وهجرة.
ثان�ية حاملة  ال�صرقي طبقة  بالقطاع  ي�جد 
للمياه ( البازلت ) بحرة ع�ير�س بالإ�صافة 
اإىل اخرتاق وادي اجلزل للمركز من ال�صمال 
ي�فر  مما  ال�صرقي  اجلن�ب  باجتاه  الغربي 

املياه الالزمة لالأن�صطة العمرانية.
يعترب الرعي من اأهم املق�مات القت�صادية 

(1)  ذكريات العه�د الثالثة تاأليف: حممد ح�صني زيدان ( �س 163 ).
(2)  م�صروع درا�صة املخطط الإقليمي ، التقرير الأول ( 55/2 ).

امل�ؤلف يتاأمل اأحد الأ�صرحة الكبرية
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يف مركز الفارعة بالإ�صافة اإىل ت�افر بع�س اأحجار البناء بحرة ع�ير�س.

ثانيًا: مركز اأب� راكة :

يقع مركز اأب� راكة يف �صمال حمافظة العال، وياأتي يف املرتبة الثامنة م�صاحيًا بالن�صبة للمحافظة، 
اإذ تقدر م�صاحته بنح� 1727.3كم2، حيث ميثل نح� 5.6% من اإجمايل م�صاحة املحافظة، وي�صم 

يف نطاق خدماته 19 قرية وهجرة.
ت�جد طبقات ثان�ية حاملة للمياه ( البازلت ) تقع يف ال�صمال والغرب من املركز حيث امتداد حرة 

ع�ير�س كما ت�جد طبقات ثان�ية من ( الر�ص�بيات ال�ديانية ) على ط�ل وادي اجلزل.
يعترب الرعي من اأهم املق�مات القت�صادية يف مركز اأب� راكة، وتبلغ م�صاحة املراعي على م�صت�ى 
املحافظة ، بالإ�صافة اإىل وج�د بع�س اجلي�ب الزراعية ال�صغرية، كما يت�افر باملركز بع�س امل�اد 

ال�صتثمارية امل�صتخدمة يف البناء.
يتم التخل�س من مياه ال�صرف ال�صحي من خالل البيارات ذات القاع املفت�ح والتي يتم نزحها 
يف  ال�صحي  بالطمر  منها  والتخل�س  ي�ميًا  جمعها  يتم  ال�صلبة  املخلفات  اأما  الذاتية،  باجله�د 
مرامي تابعة للمركز ولت�جد �صبكة للكهرباء، ويتم ت�فري الكهرباء عن طريق امل�لدات اخلا�صة 

والتجارية التي ي�فرها بع�س املتعهدين وليت�افر باملركز اخلدمات الهاتفية.

اأ�صرحة (قب�ر) �صغرية احلجم على جدار حمف�ر بداخل اجلبل
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ثالثًا: مركز الربيكة :
يقع مركز الربيكة يف �صمال حمافظة العال وياأتي يف املرتبة ال�صاد�صة م�صاحيًا بالن�صبة للمحافظة، 
اإذ تقدر م�صاحته نح� 229٨.6.كم2 حيث ميثل نح� 7.5% من اإجمايل م�صاحة املحافظة، وي�صم 

املركز يف نطاق خدماته 11 قرية وهجرة.
يقع املركز على طريق احلج القدمي القادم من ال�صام، وميكن يف حالة تط�يره اأن يدعم العديد 
الأن�صطة اخلدمية عليه، وخا�صة يف م�ا�صم احلج والعمرة، حيث ميثل هذا املح�ر الطريق  من 

الربي الذي ينقل احلجاج من �صمال اململكة والبلدان املجاورة اإىل الأرا�صي املقد�صة.
يت�افر باملركز العديد من الآثار واملناطق الأثرية القدمية مما يتيح الفر�صة نح� ال�صتغالل اجليد 

لهذه املناطق ب�ص�رة تدعم اقت�صاديات املركز اله�صة.
املياه اجل�فية بحرة ع�ير�س ف�صاًل عن  ال�صاق ومكامن  املياه اجل�فية يف طبقة  باملركز  تت�افر 
الزراعة  ي�ؤهل  الذي  الأمر   ( للزراعة  ال�صاحلة  الطميية  الرتبة   ) للزراعة  ال�صاحلة  الأرا�صي 

لت�صبح ن�صاطًا فعاًل يف البنية القت�صادية للمركز.
رابعًا: مركز احلجــر :

يقع مركز احلجر يف ال�صمال ال�صرقي من املحافظة وياأتي يف املرتبة الثالثة م�صاحيًا بالن�صبة

امل�ؤلف داخل اإحدى الأ�صرحة
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للمحافظة اإذ تقدر م�صاحته بنح� 25٠3.٤ك��م2، حيث ميثل ح�ايل ٨.2% من اإجمايل م�صاحة 
املحافظة، وي�صم املركز 13 قرية وهجرة يف نطاق خدماته.

ا�صتغاللها  نح�  الفر�صة  يتيح  مما  القدمية  الأثرية  واملناطق  الآث��ار  من  العديد  باملركز  يت�افر 
ب�ص�رة جيدة ودعم اقت�صاديات املركز.

منها  لال�صتفادة  درا�صتها  عالية جاري  اأهمية  ذات  املركز  �صمال  ال�اقعة  �صرعان  منطقة جبال 
كمنطقة حممية اأو �صياحية.

يقع املركز على الطبقة الرئي�صة احلاملة للمياه ( طبقة ال�صاق ) ف�صاًل عن وج�د الرتبة الطميية 
العميقة ال�صاحلة للزراعة ووج�د اأن�صطة الرعي املالزمة للزراعة الأمر الذي ي�ؤهل الزراعة باأن 

ت�صبح ن�صاطًا فعاًل يف اقت�صاد املركز.
يقع املركز على م�صار خط �صكة حديد احلجاز القادم من ال�صام وميكن يف حالة تط�يره اأن يدعم 
الأن�صطة اخلدمية عليه وخا�صة يف م�ا�صم احلج والعمرة. ويرتبط املركز بطريق مر�ص�ف مع 

مدينة العال عا�صمة املحافظة حاليًا واملقرتحة كمركز للتنمية الإقليمية.

واجهات اأحد جبال احلج�������ر
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د. الفايدي يتاأمل اأحد ال�صخ�ر ال�صخمة وقد حفرت اأغلبها اإما �صريح اأو ل�صتخدامات اأخرى
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واجهة �صريح يف اجلهة الغربية لق�صر البنت .. تاأمل كيف مت نحتها ثم تاأمل ما يحيط بها
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خام�سًا: مركز �سالل:

يقع مركز �صالل يف و�صط حمافظة العال وياأتي يف املرتبة ال�صابعة م�صاحيًا بالن�صبة للمحافظة، اإذ 
تقدر م�صاحته بنح� 2٠96.٤كم2 حيث ميثل ح�ايل 6.٨% من اإجمايل م�صاحة املحافظة وي�صم 

املركز يف نطاق خدماته 3 قرى.
على  امل��رك��ز  يقع 
�صكة  خط  م�صار 
احلديد احلجازي 
ال���������ق���������ادم م���ن 
حالة  ويف  ال�صام 
ت���ط����ي���ر اخل���ط 
العديد  �صيدعم 
م����ن الأن�������ص���ط���ة 
اخل���دم���ي���ة ع��ل��ى 
وخا�صة  م�����ص��اره 

يف م�ا�صم احلج والعمرة.
تت�افر املياه اجل�فية باملركز حيث ت�جد الطبقات الرئي�صية احلاملة للمياه ( طبقة ال�صاق) يف 
 ( البازلت   ) للمياه  الثان�ية احلاملة  الطبقة  اإىل وج�د  بالإ�صافة  ال�صرقي ملركز �صالل  ال�صمال 

بالأجزاء اجلن�بية ال�صرقية من حرة ع�ير�س.
لقيام  اإمكانية  يعطي  معًا  للزراعة  ال�صاحلة  الطميية  الرتبة  املركز  من  ال�صرقي  القطاع  يغطي 
الرعي  وج�د  اإىل  بالإ�صافة  للزراعة  ال�صاحلة  والأرا�صي  املياه  لت�افر  نظرًا  الزراعية  الأن�صطة 
الن�صاط املالزم للزراعة كما ي�جد باملركز بع�س اخلامات ال�صتثمارية التي ت�صلح كم�اد للبناء.

�ساد�سًا: مركز الن�سيفة:
يقع مركز الن�صيفة يف ال�صمال الغربي من حمافظة العال وياأتي يف املرتبة الثالثة ع�صر م�صاحيًا 
بالن�صبة للمحافظة اإذ تقدر م�صاحته بنح� 295.6 كم2، وميثل ح�ايل ٤.2% من اإجمايل م�صاحة 

مداخل منح�تة خمتلفة للجبال 
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املحافظة وي�صم املركز يف نطاق خدماته 9 قرى وهجر.
الطميية  الرتبة  ت�افر  اإىل  بالإ�صافة  الرعي  اأن�صطة  وج���د  باملركز  القت�صادية  املق�مات  من 
ال�صاحلة للزراعة باأطراف حرة ع�ير�س مع اإمكانية قيام بع�س الأن�صطة الرتفيهية وال�صياحية 

ملا يتمتع به املركز من مناظر جمالية طبيعية منعك�صة عن الت�صكيل الطب�غرايف للم�قع.
يتم التخل�س من مياه ال�صرف ال�صحي من خالل بيارات ذات القاع املفت�ح والتي يتم نزحها 
باجله�د الذاتية، اأما املخلفات ال�صلبة يتم جمعها والتخل�س منها بالطمر ال�صحي يف مرمى تابع 

للمركز، ولت�جد �صبكة للكهرباء ويتم ت�فري اخلدمة عن طريق امل�لدات اخلا�صة.

�سابعًا: مركز النجيل :

يقع مركز النجيل يف القطاع الغربي من حمافظة العال وياأتي يف املرتبة احلادية ع�صر م�صاحيًا 
بالن�صبة اإىل املحافظة، اإذ تقدر م�صاحته بنح� 1373.3 وحيث ميثل ح�ايل ٤.5% من اإجمايل 
م�صاحة املحافظة. وي�صم يف نطاق خدماته 19 قرية وهجرة وتتمثل املق�مات القت�صادية والتي 
ميكن ا�صتثمارها يف مركز النجيل يف قيام اأن�صطة الرعي والذي يعترب امتدادًا للمناطق الرع�ية 
مبركز الن�صيفة كما يتمتع املركز ب�ج�د خامات م�اد البناء يف حرة ع�ير�س ميكن ال�صتفادة منها 

ب�ص�رة جيدة.
ت�صري الدرا�صات اجلي�ل�جية اإىل وج�د خزانات مياه ج�فية يف الطبقات الثان�ية احلاملة للمياه 
(ر�ص�بيات ديانية ) ب�ادي اجلزل وكذلك وج�د الطبقات الثان�ية احلاملة للمياه (البازلت ) يف 

ال�صمال ال�صرقي للمركز بحرة ع�ير�س.
يتم التخل�س من مياه ال�صرف ال�صحي من خالل البيارات ذات القاع املفت�ح والتي يتم نزحها 
باجله�د الذاتية، اأما املخلفات ال�صلبة يتم جمعها ي�ميًا والتخل�س منها بالطمر ال�صحي يف مرمى 
تابع للمركز ولت�جد �صبكة للكهرباء ويتم ت�فري اخلدمات الكهربائية عن طريق امل�لدات اخلا�صة.

ثامنًا: مركز ال�رد:

يقع مركز ال�رد يف غرب حمافظة العال وياأتي يف املرتبة الرابعة ع�صر م�صاحيًا بالن�صبة للمحافظة، 
اإجمايل م�صاحة املحافظة، وي�صم  تبلغ م�صاحته ح�ايل 112٨.٨ حيث ميثل نح� 3.7% من  اإذ 
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املركز يف نطاق خدماته 12 قرية وهجرة. ورغم ان املركز يعترب نائيًا بالن�صبة للمحافظة اإل اأنه 
يتمتع باإمكانات كبرية يف اأن�صطة الرعي بالإ�صافة اإىل اإمكانية قيام الأن�صطة الرتفيهية ملا تتمتع 

به املنطقة من مناظر جمالية يف تك�يناتها اجلبلية.
بالر�ص�بيات  للمياه  احلاملة  الثان�ية  الطبقات  يف  املياه  ت�افر  اإىل  اجلي�ل�جية  الدرا�صات  ت�صري 
ال�ديانية ب�ادي اجلزل بالإ�صافة اإىل وج�د الطبقة احلاملة للمياه ( البازلت ) يف ال�صمال ال�صرقي 
للمركز، واإ�صافة اإىل وج�د م�ارد املياه اجل�فية ت�جد الرتبة الطميية ال�صاحلة للزراعة باأطراف 

حرة ع�ير�س ميكن ال�صتفادة منها يف قيام ن�صاط زراعي ودعم اأن�صطة الرعي القائمة باملركز.

تا�سعًا: مركز ف�سال:
يقع مركز ف�صال يف غرب 
حمافظة العال، وياأتي يف 
م�صاحيًا  الثانية  املرتبة 
اإذ  للمحافظة  بالن�صبة 
بنح�  م�����ص��اح��ت��ه  ت���ق���در 
29٠٠.٤ك�������������م2 ح��ي��ث 
من   %9.5 ح���ايل  ميثل 
اإجمايل املحافظة وي�صم 
خدماته  نطاق  يف  املركز 

13 قرية وهجرة.
تت�افر املياه يف الطبقات 

من  للمياه  احلاملة  الثان�ية  الطبقة  وج�د  اإىل  بالإ�صافة   ( البازلت   ) للمياه  احلاملة  الثان�ية 
الطميية  الرتبة  ت�جد  اجل�فية  املياه  ت�افر  اإىل  واإ�صافة  اجل��زل  ب���ادي  ال�ديانية  الر�ص�بيات 
الزراعية  الأن�صطة  دعم  منها يف  ال�صتفادة  وادي اجلزل ميكن  على ج�انب  للزراعة  ال�صاحلة 

القائمة واملالزمة لأن�صطة الرعي القائمة باملركز .
متثل الكثافة العامة اأحد امل�ؤ�صرات التي لها ثقل يف التنمية وتبلغ الكثافة مبركز ف�صال اأقل من 

جمم�عة من اجلبال ملفتة للنظر
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�صخ�س/كم2 وهي كثافة قليلة جدًا نظرًا ل�ج�د املناطق اجلبلية يف غرب املركز بالإ�صافة اإىل 
وج�د مناطق احلمم الربكانية.

عا�سرًا: مركز الهجر الثالث:

يف  املركز  وياأتي  احلم�س  وادي  على  العال  ملحافظة  الغربي  باجلن�ب  الثالث  الهجر  مركز  يقع 
املرتبة الرابعة م�صاحيًا، اإذ تقدر م�صاحته بح�ايل 2٤5٨.1كم2 حيث ميثل نح� ٨% من اإجمايل 

م�صاحة املحافظة وي�صم املركز يف نطاق خدماته 27 قرية وهجرة.
تتمثل املق�مات القت�صادية والتي ميكن ا�صتثمارها يف الن�صاط الرع�ي القائم حيث تعترب املنطقة 
املن�رة،  املدينة  مبنطقة  الرع�ية  الأرا�صي  اأف�صل  من  اجل��زل  وادي  مع  احلم�س  وادي  ملتقى 
بالإ�صافة اإىل اإمكانية تنمية ودعم الن�صاط الزراعي القائم على ج�انب وادي اجلزل لت�افر الرتبة 
 الطميية ال�صاحلة للزراعة يف �صرق املركز بالإ�صافة اإىل وج�د الطبقة الثان�ية احلاملة للمياه 

(الر�ص�ب�������������ي�������ات 
ال����دي���ان���ي���ة) ب������ادي 
اجلزل  ووادي  احلم�س 
كما يتمتع املركز ب�ج�د 
وبالتايل  اأثرية  مناطق 
لقيام  اإمكانية  ه��ن��اك 

اأن�صطة �صياحية.
ت��ظ��ه��ر امل���ت���داخ���الت 
ال��ن��اري��ة امل��ت��ق��دم��ة يف 
ال���ق���ط���اع  يف  ال���ع���م���ر 
الأو�����ص����ط م���ن امل��رك��ز 
وت�����ق�����در م�����ص��اح��ت��ه��ا 
ب�����ح������ايل 5٤.3ك��������م 
ويجب جتنب تنمية تلك 

 اأ�صد براأ�س اإن�صان نحت على اأحد املقابر يف اخلرميات وكان الأ�صد اأو راأ�صه 
من الرم�ز التي يعتقد بها لذا جتد باأنها على مداخل املنازل والأ�صرحة
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املناطق حلني درا�صتها درا�صة تف�صيلية وحتديد درجة اإ�صعاعها ومدى تاأثريه على ال�صكان.

حادي ع�سر: مركز ال�سليلة:

يقع مركز ال�صليلة جن�ب حمافظة العال على وادي ال�حم�س ووادي اجلزل وي�اأت�ي املركز يف املرتبة 
اإجمايل م�صاحة  بنح� 13.5.2 كم2 حيث ميثل نح� ٤.3% من  يقدر  اإذ  الثانية ع�صر م�صاحيًا 

املحافظة، وي�صم املركز يف نطاق خدماته 22 قرية وهجرة.
الرع�ية مبنطقة  الأرا�صي  اأف�صل  التقاء وادي احلم�س ووادي اجلزل وهي من  املركز عند  يقع 
اأهم  من  الرعي  ويعترب  واملاعز  املا�صية  برتبية  ال�صكان  من  كثري  ي�صتغل  ولذلك  املن�رة  املدينة 

م�صادر الدخل لل�صكان باملركز.
ووادي اجلزل  ب�ادي احلم�س   ( ال�ديانية  الر�ص�بيات   ) للمياه  الثان�ية احلاملة  الطبقة  تت�افر 
بالإ�صافة اإىل وج�د الرتبة الطميية ال�صاحلة للزراعة بجن�ب املركز مما يعطي اإمكانية تنمية 
الن�صاط الزراعي القائم فعاًل على ج�انب وادي اجلزل بقرية اجلديدة بالإ�صافة اإىل متتع املركز 

ب�ج�د اإمكانات ومق�مات �صياحية متميزة تتمثل يف الآثار القدمية املنت�صرة باملركز.

 
�صل�صلة من اجلبال نحتت واجهاتها مل�صافات ط�يلة ول� كانت يف غري هذا املكان لبهرت العامل
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ثاين ع�سر: مركز الأبرق:

بالن�صبة  م�صاحيًا  العا�صرة  املرتبة  يف  وياأتي  العال،  ملحافظة  ال�صرقي  اجلن�ب  يف  مركز  يقع 
اإجمايل م�صاحة  تقدر م�صاحته بح�ايل 1٤٤3.7ك��م2 حيث ميثل نح� ٤.7% من  اإذ  للمحافظة 

املحافظة وي�صم يف نطاق خدماته 7 قرى وهجر.

يقع املركز يف منطقة التقاء وادي احلم�س ووادي اجلزل وهي من اأف�صل مناطق الرعي مبنطقة 
املدينة املن�رة ولذا يعمل اأغلب ال�صكان برتبية املا�صية واملاعز ويعترب الرعي من اأهم م�صادر الدخل 
ل�صكان املركز. وتظهر تك�ينات املتداخالت النارية احلام�صية املتقدمة يف العمر بالقطاع ال�صرقي 
من املركز مب�صاحة تقدر بنح� 17.5كم2 ومتثل تلك املتداخالت عائقًا للتنمية العمرانية، ويلزم 
درا�صتها درا�صة تف�صيلية وحتديد مدى تاأثريها على ال�صكان. ويقع املركز على م�صار خط ال�صكة 
الأن�صطة  العديد من  يدعم  اأن  تط�ير اخلط ميكن  ال�صام ويف حالة  القادم من  القدمي  احلديد 

ن�ص�ر تزين واجهة عدد من الأ�صرحة يف منطقتي ق�صر البنت واخلرميات
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اخلدمية عليه وخا�صة يف م��صم احلج والعمرة. ويتمتع املركز ب�ج�د بع�س املناطق الأثرية والتي 
ميكن تط�يرها وتنميتها �صمن عمليات التنمية لدعم القاعدة القت�صادية للمركز.

 

ثالث ع�سر: مركز مغرياء :

يقع مركز مغرياء يف �صرق حمافظة العال وياأتي يف املرتبة الأول�ى م�صاحيًا بالن�صبة للمحافظة اإذ تقدر 
م�صاحته بح�ايل 57٨٤.٨ حيث ميثل نح� 1٨.9% من اإجمايل املحافظة وي�صم يف نطاق خدماته 
2٠ قرية و هجر. ت�جد الطبقة الرئي�صة احلاملة للمياه ( طبقة ال�صاق ) يف القطاع ال�صمايل للمركز 

تيجان يكرث ا�صتخدامها يف تزيني واجهات الأ�صرحة األ حتتاج هذه الأ�صكال وما �صبقها اإىل درا�صات اأكادميية؟
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د. الفايدي داخل اإحدى الأ�صرحة املنح�تة يف �صخ�ر احلجر
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وتعترب من اأهم خزانات املياه حتت ال�صطحية يف اململكة الأمر الذي يتيح الفر�صة لكت�صاف املياه 
اجل�فية  وا�صتغاللها ف�ي الأن�صطة التنمية املختلفة.

الغربي للمركز جن�ب  اإىل وج�د خامات الذهب والف�صة بالقطاع  ت�صري الدرا�صات اجلي�ل�جية 
قرية مغرياء بالإ�صافة اإىل وج�د العديد من اخلامات ال�صتثمارية التي ت�صلح كم�اد للبناء.

معظم  به  وترتبط  باملركز  وامل��ار  املحافظة  مدخل   ( العال   / خيرب   ) الإقليمي  الطريق  يعترب 
التجمعات القروية اإحدى املق�مات القت�صادية ميكن اأن يدعم قيام الأن�صطة اخلدمية عليه يف 

اإطار عملية التنمية املت�قعة.
يتمتع املركز باإمكانات زراعية كبرية حيث تقدر امل�صاحة املنزرعة بح�ايل 3٤.2% من اإجمايل 
امل�صاحة املنزرعة باملحافظة، وم�صادر وفرية للمياه اجل�فية اإ�صافة اإىل املناطق الأثرية القدمية 
ميكن اأن متثل اأ�صا�صًا لقاعدة اقت�صادية ق�ية ومتن�عة من اأن�صطة زراعية ورعي وتعدين و�صياحة.
تظهر تك�ينات املتداخالت النارية احلام�صية املتقدمة يف العمر بالقطاع الأو�صط من املركز يف 
�صكل جتمعي، تقدر م�صاحتهما بح�ايل 136كم2، ومتثل تلك املتداخالت عائقًا للتنمية العمرانية، 

ويلزم درا�صتها درا�صة تف�صيلية وحتديد مدى تاأثريها على ال�صكان.

رابع ع�سر: مركز العذيب:

م�صاحيًا  اخلام�صة  املرتبة  يف  وياأتي  العال  حمافظة  من  ال�صرقي  ال�صمال  يف  العذيب  مركز  يقع 
اإجمايل  من   %7.9 نح�  ميثل  حيث  2٤26.5ك��م2  بنح�  م�صاحته  تقدر  اإذ  للمحافظة،  بالن�صبة 

م�صاحة املحافظة، وي�صم املركز 12 قرية وهجرة يف نطاق خدماته.
والقابلة  الزراعية  الأرا�صي  تت�افر  حيث  باملركز  القت�صادية  املق�مات  اأهم  من  الزراعة  تعترب 

للزراعة يف غرب املركز بالإ�صافة اإىل وج�د الن�صاط الرع�ي املالزم لالأن�صطة الزراعية.
يت�فر باملركز م�صادر متعددة للمياه اجل�فية الالزمة لالأن�صطة املختلفة وذلك من العي�ن املنت�صرة 

ومتك�ن جبل ال�صاق كاأحد اأهم املكامن املائية يف اململكة .
والتك�ينات  القدمية  الآث��ار  يف  واملتمثلة  املتميزة  ال�صياحية  املق�مات  بع�س  ب�ج�د  املركز  يتمتع 

ال�صخرية املتن�عة ميكن اعتبارها اأ�صا�صًا يف تنمية املركز �صياحيًا.
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 امل�ؤلف يف الدي�ان احلجر ولحظ�ا فخامة هذا النحت يف ال�صخ�ر ولحظ�ا كرب م�صاحة الدي�ان 
الأمر الذي جعل امل�ؤلف يبدو بداخله �صغريًا
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اأن�صطة زراعية ورعي واأن�صطة �صياحية وخدمات ( على  تتن�ع الأن�صطة القت�صادية باملركز من 
طريق العال / احلجر ) ف�صاًل عن ارتباطها مع مدينة العال عا�صمة املحافظة ارتباطًا مبا�صرًا 

وق�يًا وتعترب قرية العذيب المتداد الطبيعي ملدينة العال.

 

تك�ينات �صخرية جميلة للغاية

ك�نت اأ�صكاًل جميلة ب�صبب ع�امل التعرية
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بيان مركز وجممع والقرى التابعة لها يف حمافظة العال (1)

(1)  م�صروع درا�صة املخطط الإقليمي ملنطقة املدينة املن�رة ( 32-31/2).

 
 الكسى التابعة لهطام اخلدوة املطىى الوظيفي املطىى الطهاني الوحدة التهىوية
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 الكسى التابعة لهطام اخلدوة املطىى الوظيفي املطىى الطهاني الوحدة التهىوية
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وسنص خدوات 
 قسوي

 الهصيفة

 حي احملاشي

 املهصية

 وادي أويػس

 حي الطعوس

 وػرياء الهصيفة

 حمكة الهصيفة

 أم عباع

 اهلغب

 الربين
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 الكسى التابعة لهطام اخلدوة املطىى الوظيفي املطىى الطهاني الوحدة التهىوية
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* * * * 
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املبحث الثامن: العال وال�صياحة
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العـال وال�صياحة
تبني مما �صبق اأن حمافظة العال من املناطق الغنية بالآثار من الع�ص�ر القدمية،والتي ترتكز بامل�اقع 
الأثرية بكل من وادي القرى واملرتفعات التي حتيط به من ال�صرق والغرب وامل�اقع الأثرية بكل من 
اخلريبة واحلجر ومغرياء وف�صال وال�صليعة واخل�صيبة، كما ت�جد بع�س الآثار من الع�صر الإ�صالمي 
والع�صر احلديث على درب احلج ال�صامي بالإ�صافة اإىل املحميات الطبيعية يف حرة ع�ير�س وجبل 
نهر ودخان لأن حمافظة العال هي اإحدى املناطق التي ن�صاأت وترعرعت فيها عدة ح�صارات وتركت 
كل احل�صارة املتعاقبة على اأر�س العال مبا فيها التاريخية والآثارية منذ ع�ص�ر ما قبل التاريخ اإىل 
ع�ص�ر ما قبل الإ�صالم مرورًا بالع�صر الإ�صالم وو�ص�ًل اإىل الع�صر احلديث، وميكن اأن متثل تلك 

العنا�صر نقطة النطالق نح� تنمية امل�ارد ال�صياحية باملحافظة جلعلها مركزًا �صياحيًا متميزًا.
اآثار  من  لل�صياحة  ملا  وذلك  الأ�صا�صية،  الركائز  من  واح��دة  تعدُّ  احلديث  مبفه�مها  ال�صياحة  اإن 
مكانها  ال�صياحة  اأخذت  وقد  الأهمية،  بالغة  وتنمية  وتاريخية،  وثقافية،  واجتماعية،  اقت�صادية، 
رئي�صًا  م�صدرًا  اأ�صبحت  حيث  احلا�صر،  ع�صرنا  يف  وخا�صة  الع�ص�ر،  من  ع�صر  كل  يف  املرم�ق 
مليزانية الدولة يف كثري من الدول النائية، وقد اأمر اهلل �صبحانه وتعاىل النا�س بال�صري وال�صياحة للنظر 
 مبا حدث مع ق�م كان�ا قبلنا من خالل ما تبقى من اآثارهم واأخذ العربة من ه�ؤلء النا�س واآثارهم، 

ٹ ٹ چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ                 ڻ  ڻ      ڻ  چ(1) و ٹ 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ  ٹ 

وال�صياحة   (2) چ  گ   ک   ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   
عدة  على  تنق�صم  وال�صياحة   ، ما  بهدف  الفراغ  اأوق��ات  خالل  لالأفراد  امل�ؤقت  النتقال  عملية  هي 
وال�صياحة  الريا�صية،  الثقافية،ال�صياحة  ال�صياحة  الدينية،  ال�صياحة   : الغاية  اأو  للهدف  اأن�اع وفقًا 
الرتاثية والتاريخية، وهناك بع�س الع�امل واملق�مات التي جتذب النا�س لل�صياحة ومنها: املق�مات 
، املق�مات الجتماعية، ومما  التاريخية والآثار  ، املق�مات  الدينية  ، املق�مات  لل�صياحة  الطبيعية 
ل�صك فيه اأن حمافظة العال متتلك كثريًا من هذه الع�امل واملق�مات، فاجلبال املنح�تة، وامل�صاهد 

(1)  �ص�رة اآل عمران الآية (137).
(2)  �ص�رة النحل الآية (36).
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الطبيعية اجلميلة والتك�ينات ال�صخرية املتن�عة، والعي�ن الكثرية املتفجرة، والأودية ال�ا�صعة هي 
جمال الطبيعة التي جتذب ال�صائح اإىل هذه املحافظة. وكذا املق�مات التاريخية والآثار املنت�صرة يف 
اخلريبة ومدائن �صالح، وحمافظة العال ذاخرٌة بالآثار والرتاث احل�صاري ال�صارب بجذوره يف عمق 
التاريخ، كما حتت�صن الكثري من امل�اقع التاريخية، واملعامل الرتاثية القدمية جدًا التي ميتد تاريخها 
اإىل ما قبل الإ�صالم، فاجلبال املنح�تة، والقب�ر وحملب الناقة، واملدينة املدف�نة التي ك�صفت قريبًا 
لهي اإرث عظيم متتاز بقيمتها التاريخية الكبرية التي هي من اأق�ى ع�امل اجلذب ال�صياحي البارزة 
واملتميزة لهذه املحافظة، ناهيك اأن ال�صياحة الداخلية يف وطننا احلبيب متتاز باأهم ميزٍة مُتيزها 
وتنفرد بها عن غريها من البلدان، وهي اأنها �صياحٌة وفق ال�ص�ابط والأُطر ال�صرعية الإ�صالمية،  
اإل اأنه مل ت�صتثمر بعد على وجه املطل�ب. فيمكن بتكثيف التنقيب عن الآثار يف املنطقة ال��ص�ل اإىل 

ثروة تاريخية ميكن اأن تك�ن اأ�صا�صًا لتنمية املنطقة �صياحيًا ف�صاًل عن التنمية الزراعية.
العال  اأن حمافظة  اإىل  واإمنائها  الفطرية  احلياة  ال�طنية حلماية  الهيئة  ودرا�صات  بيانات  وت�صري 
تتمتع بغطاء نباتي وحي�اين بري فريد من حيث التباين والتغاير يف مك�ناته، مما يتطلب التحديد 
لبع�س امل�اقع حلمايتها واملحافظة عليها حيث حددت الهيئة عدة م�اقع منها جبل دخان وجبل نهر 

وحرة ع�ير�س، الأمر الذي ميكن ال�صتفادة منه يف دعم الن�صاط ال�صياحي باملحافظة(1).

(1)  م�صروع درا�صة املخطط الإقليمي ملنطقة املدينة املن�رة ( �س 27-1 ).

بع�س النباتات الطبيعية املنت�صرة يف رمال العال ول�صيما يف ف�صل الربيع
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بع�س الطي�ر والزواحف التي تعي�س يف بيئة العال .. لحظ�ا التن�ع وجمال الأمكنة
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العال واملناظر الطبيعية 

ت�صكيالت �صخرية متن�عة يف العال واحلجر
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ت�صكيالت �صخرية اأخرى تفاجئك يف كل م�قع من العال واحلجر
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جبل اجلرة لحظ التقاء اجلبلني ترك فراغًا �صكل اجلرة

جبل مداخيل من اجلبال اجلميلة وحتيط به الرمال الناعمة
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من اأكرب الأق�ا�س الطبيعية يف اململكة العربية ال�صع�دية حتيط به الرمال البي�صاء الناعمة

مربط احل�صان عبارة عن تك�ين �صخري غاية يف اجلمال
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 ال�ص�رتان ت��صحان جبال الركب وهي جبال ملفتة للنظر ويروعك جمال الأر�س 
ول�صيما الرمال البي�صاء الناعمة مع اخ�صرار الأ�صجار واجل� اللطيف
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تظهر لل�ص�رتان ت�صكيالت من ال�صخ�ر كاأنها ن�ع من اأن�اع نبات الفطر
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�ص�رتان ت��صحان تقارب اجلبال وكررت بع�صها لأنها �ص�رت من ج�انب اأخرى
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�صريوا وانظروا و�صبح�ا اهلل
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 ( الغراميل ) اأحد الت�صكيالت ال�صخرية التي تكرث بالعال وتظهر باأ�صكال خمتلفة 
وي�صعر الإن�صان باخل�ف ول�صيما اإذا مرَّ بها لياًل



327

تظهر ال�ص�ر اأن�اعًا من �صخ�ر الغراميل وجانب على �صكل حي�ان وكل اإن�صان ي�صمي ذلك اجلانب ح�صبما يراه



328

تظهر ال�ص�رتان بع�س الكن�ز لت�صكيالت اجلبال واأعال ال�ص�رتني عبارة �صخرة يطلق عليها املائدة
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اأفال ينظرون اإىل الإبل كيف خلقت واإىل اجلبال كيف ن�صبت؟
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تك�ينات �صخرية غاية يف اجلمال والإبداع ... وما اأجمل الإقامة بني الأ�صجار اأعاله على الرمال الناعمة
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وهناك عدة ف�ائد لت�فري ال�سياحة يف حمافظة العال:

• التاأمل يف جمال الطبيعة وبديع �صنعها ، قال تعاىل:  چ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ ہ   ھھ 
ھ ھ ے ے    ۓۓ  ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ  (1).

ا يف حياته يتمثل يف احلاجة  • حُتقق لالإن�صان مطلبًا هامًّ
يحث  الإ�صالم  واأن  ل�صيما  ؛  والعظة  والتدبر  التفكر  اإىل 
تاريخ  من  والعظة  العربة  واأخ��ذ  والتدبر،  التفكر  على 

الأمم ال�صابقة وُتراثها الباقي .
العالقات  وت�طيد  تعميق  على  تعمل  ال�صياحة   اإن   •

والأوا�صر الجتماعية بني اأبناء هذه البالد خا�صًة .
التنمية  حتقيق  يف  بفعالية  ت�صاهم  ال�صياحة  اإن   •

احل�صارية والقت�صادية.

(1)  �ص�رة العنكب�ت الآية رقم (2٠).

اأمينا ذهبت يف حمافظة العال �صتجد ما ي�صرك من التك�ينات ال�صخرية وجتذب النظر اإليها لأنها ت�صبه الإن�صان
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لك�نها  وذلك  العمل  فر�س  ت�فري  وعلى  املدف�عات،  ميزان  حت�صني  على  ُت�صاعد  ال�صياحة  • اإن 
والتخ�ص�صات  واخل��ربات  املهارات  خمتلف  من   ، كثرية  عاملة  اأي��دي  اإىل  يحتاج  خدمي  ن�صاٌط 

اأكرث من اأي قطاٍع اقت�صادي اآخر.

لحظ�ا الت�صميم الدقيق للمقابر واختالف اأحجامها يدل على اختالف مقامات اأ�صحابها
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وجهات  وتقريب  الإن�صانية  العالقات  تعميق  على  العمل  يف  وا�صحًا  اأثرًا  الداخلية  لل�صياحة  • اإن 
النظر بني اأبناء املجتمع ال�صع�دي من جهة ؛ وبينهم وبقية اأفراد ال�صع�ب الأُخرى من جهٍة ثانية. 

• اإن ال�صياحة تعمل على تذويب الف�ارق بني ط�ائف املجتمع؛ اإذ تتهياأ الفر�صة مل�اقف اجتماعية 
و�صكان  ال�صمال  �صكان  بني  اأو   ، واحل�صر  البدو  من  ال���اح��د  ال�صعب  اأف���راد  بني  التفاهم  ُتعمق 

اجلن�ب، فيتحقق التاآلف والتفاهم.
وزيادة   ، الإ�صالمية  وه�يته  بثقافته  ال�صع�دي  امل�اطن  اعتزاز  يف  ُت�صهم  الداخلية  ال�صياحة  • اإن 
وعي امل�اطن ال�صع�دي بخ�ص��صية بلدنا احلبيب يف هذا ال�صاأن ؛ الأمر الذي يدفعه اإىل املحافظة 

على ه�يته املتميزة من رياح التغيري العاتية التي حُتاول اأن تخرجه من واقعه الإ�صالمي.
الثقافية  امل�صتجدات  على  الطالع  فر�س  وزيادة   ، والجتماعي  الثقايف  ال�عي  وزيادة  تنمية   •
ومق�ماتها  معطياتها  على  والتعرف  املناطق  بني  التنقل  فر�س  خالل  من  املختلفة  والجتماعية 
املناطق  املعينة يف تلك  ُتنظمها اجلهات  التي  الثقافية  الأن�صطة  امل�صاركة يف خمتلف  و  ال�صياحية، 
مثل : الأندية ، وجمعيات الثقافة ، وجلان التن�صيط ال�صياحي ، واجلمعيات الن�صائية ، وغريها من 

اجلهات الأخرى .
طريق  عن  الجتماعية  ال�صل�كية  والأمن��اط   ، والتقاليد   ، العادات  من  العديد  على  التعرف   •

التفاعل الجتماعي الذي يحدث ب�ص�رٍة مبا�صرٍة اأو غري مبا�صرة بني ال�صياح واملقيمني .
• اأنها مطلب ح�صاري وتنم�ي يهدف اإىل تن�يع م�صادر الدخل ودعم امل�ارد املالية والقت�صادية 

للبالد.
• اأنها تق�م بدوٍر رئي�ٍس يف احلد من تدفق روؤو�س الأم�ال اإىل اخلارج لغر�س ال�صياحة اخلارجية 

ومن ثم اإمكانية الإفادة من تلك الأم�ال وت�ظيفها يف خمتلف القطاعات داخل البالد.
املتن�عة  ال�صياحية  والأن�صطة  الربامج  بع�س  خالل  من  وفائدة  نفع  فيه  فيما  الفراغ  وقت  • �صغل 

التي حُتقق الكثري من الأهداف فرديًة كانت اأو جماعية .
و   ، العائلية  العالقات  على  املحافظة  لغر�س  العائلي  والت�زاور  الأُ�صري  الت�ا�صل  ا�صتمرارية   •
تق�ية الروابط الجتماعية بني الأُ�صر والأفراد عن طريق تبادل الزيارات ، وامل�صاركة يف الأفراح 

واملنا�صبات اخلا�صة .
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 اأحد الأ�صرحة وترى ارتفاع النحت يف اجلبل وتت�صاءل كيف ا�صتطاع املعلم النحت خالل هذا الرتفاع 
وخا�صة اإذا وقفت بنف�صك عند هذا اجلبل
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كيف ميكن ت�عية النا�س على اأهمية ال�سياحة :

ُيعد ال�عي ال�صياحي �صرورًة حياتيًة ل غنى عنها ملختلف الأفراد والفئات يف اأي جمتمع ؛ وميكن 
وعي النا�س على اأهمية ال�صياحة من عدة و�صائل :

• املدر�صة وهي الأهم فاملدر�صة من اأهم واأبرز امل�ؤ�ص�صات الرتب�ية يف املجتمع وذلك ببيان اأهمية 
والقت�صادية  والجتماعية  الثقافية  امل��ردودات  هي  وما  وف�ائدها  واأهدافها  الداخلية  ال�صياحة 
التي تن�صاأ من هذه ال�صياحة. وكذا اإقامة الرحالت املدر�صية للطالب والطالبات وكذا املعلمني لهذه 

امل�اقع الأثرية وت��صيح تاريخها ب�ص�رة وا�صحة .
ل�عي  و�صيلة  اأكرب  من  فهي  واملقروءة،  وامل�صم�عة،   ، املرئية  اأن�اعها  بجميع  الإعالم  و�صائل   •
النا�س على اأهمية ال�صياحة، خا�صة يف ع�صرنا احلا�صر ملا لها من �صرعة النت�صار اإىل كل فئات 

املجتمع وق�ة فاعلة وم�ؤثرة يف تنمية ال�عي ال�صياحي لدى اجلماهري.

 اإحدى الت�صكيالت ال�صخرية ويا حبذا الرحالت العلمية يف حمافظة العال 
لكت�صاف املزيد واملزيد من اجلبال وال�صخ�ر الغريبة
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الـخــامتــة

له  لي�س  امل�ؤكد  له ما�س فمن  لي�س  "من  قيل  لذا  للغاية،  �صيٌء مهم  الآث��ار  اأن درا�صة  ل�صك 
حا�صر" والأمة التي ل تهتم بدرا�صة ما�صيها واآثارها، لميكن لها اأن ت�صل اإىل درجة من التقدم 
احل�صاري، ودرا�صة التاريخ والهتمام مبا تبقى من اآثارها لها ف�ائد كثرية، اأهمها: اأنها تق�ي ربط 
يربي يف  الن�صاط  و هذا  الرقي ل�صتنتاج احلقائق.  و  ال�صعف  اأ�صباب  بامل�صببات،ويبحث  الأ�صباب 
مني و تق�ية الذاكرة،  ز الزَّ الدار�س ق�ة التفكري املنطقي، و ي�صاعد على تنمية اخليال ومعرفة احليِّ
ود عنه، كما يعرف بتاريخ  كما تغر�س يف ال�صخ�س حمبة ال�طن حتى ي�صبَّ حري�صًا على خدمته و الذَّ

بلده واحل�صارة التي مرت عليه، وتغر�س يف نف�س الإن�صان تذوقًا جماليًا رائعًا.
اإن درا�صة ما تقدم من مدينة العال واآثارها �صيعطيك هذه الف�ائد كلها، فالعال ه� متحف 
مفت�ح ترى فيها منح�تات �صخرية يف غاية من الروعة والإتقان تبهرك وتفّر منك الكلمات للتعبري 
عنها، كما حتت�ي العال تك�ينات �صخرية جميلة للغاية تدّل على وحدانية اخلالق عزوجل، اإن درا�صة 
اآثار العال لهي عربٌة ملن كان له قلب اأو األقى ال�صمع وه� �صهيد، كيف اأعطاهم اهلل الق�ة فينحت�ن 
اجلبال بي�تًا وي�صكن�ن فيه اآمنني مطمئنني ولكن كفروا بنعمة اهلل فاأخذتهم ال�صيحة فاأ�صبح�ا يف 

ديارهم جاثمني.
واأخريًا فاإنني اأعرتف اأن الإن�صان مهما حترى ال�ص�اب، فه� عر�صة للخطاأ والزلل، وح�صبي 
اأنني حر�صت كل احلر�س اأن ل اأقع يف اخلطاأ فما كان فيه من ال�ص�اب فه� حم�س ف�صل اهلل علّي، 

فله احلمد والثناء، واإن كان فيه خطاأ فاإين اأ�صتغفر اهلل تعاىل واأت�ب اإليه .
الـمـ�ؤلـــف

.  .  .  .  .
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حممد ي��صف، مكتبة �صل�صبيل، الطبعة الأوىل.

٤٠. تقرير مبدئي عن امل�صح الأثري مل�قع اأم الدرج مبحافظة العال.. اأطالل: تاأليف: ح�صني 
بن علي اأب� احل�صن، وكالة الآثار واملتاحف، ع16، الريا�س، وزارة املعارف، 1٤21ه� / 2٠٠1م.

12٠٠/597م)،  ت   ) علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأب�   ، اجل���زي  لبن  اإبلي�س:  تلبي�س   .٤1
املطبعة املنريية ( القاهرة : 19٤٨م.).

٤2. التنبيه و ال�صراف: تاأليف: اأب� احل�صن علي بن احل�صني امل�صع�دي ( ت3٤6ه�)، مطبعة 
بريل – ليدن – 1٨93م..

للدكت�ر/ الهجري:  الأول  القرن  يف  الب�صرة  يف  والقت�صادية  الجتماعية  التنظيمات   .٤3
�صالح اأحمد العلي، دار الطليعة للطباعة والن�صر، بريوت 1969م.
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٤٤. تي�صري ال��ص�ل اإىل جامع الأ�ص�ل يف حديث الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم: لبن الدبيع 
، عبد الرحمن بن علي بن حممد ( ت 9٤٤ه���/1537م)، ٤ اأجزاء، حتقيق: حممد حامد الفقي، 

املطبعة ال�صلفية، م�صر، 1927م.

حرف اجليم
٤5. جزيرة العرب من نزهة امل�صتاق: لالإدري�صي، عبد اهلل بن احل�صني الإدري�صي (56٠ه� - 

11٤٤م) ، مطبعة املجمع العلمي العراقي، بغداد 1971م.
الكتب  دار  بريوت،  حزم،  بن  �صعيد  بن  اأحمد  بن  علي  تاأليف:  العرب:  اأن�صاب  جمهرة   .٤6

العلمية، 1٤٠3ه� / 19٨3م.

حرف احلــاء
٤7. حامت الطائي �صريته... وثقافة ع�صره: للدكت�ر تني�صب الفايدي، الطبعة الأوىل 1٤33ه�/ 

2٠12م.
٤٨. احل�صبة يف الإ�صالم لبن تيمية: تقي الدين اأبي العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صالم 

( ت 72٨ه�/1326م)، حتقيق: عبد العزيز رباح – مكتبة دار البيان، دم�صق: 1967م.
٤9. احل�صارة الغربية والإ�صالمية عرب الع�ص�ر يف اململكة العربية ال�صع�دية: تاأليف: الأ�صتاذ 

الدكت�ر عبد الرحمن الطيب الأن�صاري واآخرون – الرتاث . 
فايز  بن  �صعيد  تاأليف:  العربية:  اجلزيرة  غرب  �صمال  على  نب�نيد  البابلي  امللك  حملة   .5٠

ال�صعيد، الريا�س، اجلمعية التاريخية ال�صع�دية، بح�ث تاريخية، 1٤21ه� / 2٠٠٠م.

حرف الـدال
51. درا�صة حتليلية مقارنة لنق��س من منطقة ( رم ) جن�ب غرب تيماء:تاأليف: خالد حممد 

اأ�صك�بي، الريا�س، وكالة الآثار واملتاحف، 1٤2٠ه� .
52. درا�صة حتليلية لنق��س حليانية تاأليف: �صعيد بن فايز ال�صعيد، جملة جامعة امللك �صع�د، 

الآداب .
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53. درا�صات يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم: تاأليف: منذر عبد الكرمي البكر، الب�صرة، 1993م.
5٤. درا�صات يف تاريخ العرب القدمي : تاأليف: حممد بي�مي مهران، الريا�س، جامعة الإمام 

حممد بن �صع�د الإ�صالمية، الطبعة الثانية، 1٤٠٠ه�.
55. دي�ان البحرتي حتقيق: ح�صن كامل ال�صرييف ، دار املعارف، م�صر .

56. دي�ان جميل بثينة: �صرح ومراجعة وتقدمي الدكت�ر عبد املجيد زراقط، دار مكتبة الهالل، 
بريوت 2٠٠1.

57. دي�ان العبا�س بن الأحنف: �صرحه و�صبط ن�ص��صه وقدم له الدكت�ر عمر فارق الطباع، 
�صركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم، بريوت 1997،الطبعة الأوىل.

حرف الذال
5٨. ذكريات العه�د الثالثة: تاأليف: حممد ح�صني زيدان، الريا�س، 1٤٠٨ه�/19٨٨م.

حرف الراء
59. الرحيق املخت�م : تاأليف: �صفي الرحمن املباركف�ري، م�ؤ�ص�صة الر�صالة – لبنان، ط1 ، 

1٤17ه� - 1996م.
6٠. ر�صالة يف ج�اهر ال�صي�ف: للكندي ، يعق�ب بن اإ�صحاق الكندي ، مطبعة جامعة بنجاب، 

له�ر، 1962م.
61. ر�صائل ( ر�صالة يف مدح التجار وذم عمل ال�صلطان ): للجاحظ ، اأب� عثمان عمرو بن بحر 
( ت255 – ٨6٨م)، حتقيق: عبد ال�صالم حممد هارون، مطبعة ال�صنة املحمدية، القاهرة: 

1965م.
بن  بن عبد اهلل  بن حممد  اأب� عبد اهلل   ، للحمريي  الأقطار:  املعطار يف خرب  الرو�س   .62

عبداملنعم (ت727ه�/1327ه�)، حتقيق اإح�صان عبا�س، بريوت: 19٨٤م.
63. روما والعرب ، مقدمة لدرا�صة بيزنطة والعرب: تاأليف: عرفان �صهيد، ترجمة: حممد 

فهمي عبد الباقي حمم�د، القاهرة ، مكتبة الأجنل� امل�صرية د.ت.
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حرف الزاء
6٤. زاد املعاد يف هدي خري العباد: تاأليف: اأب� عبد اهلل بن القيم، حققه: �صعيب الأرناوؤوط، 

وعبد القادر، م�ؤ�ص�صة الر�صالة ، الطبعة الأوىل – 1399ه�.
65. الزخارف املعمارية النبطية، الت�صنيف واملعاين: تاأليف: فهد بن �صليمان بن حمد ال�صليم، 
ر�صالة دكت�راة ، جامعة امللك �صع�د، كلية الآداب، ق�صم الآثار واملتاحف، الريا�س 1٤23ه�/2٠٠3م.
ال�صعيد،  فايز  بن  �صعيد  تاأليف:  جديدة:  نق��س  �ص�ء  يف  الأجنبيات  املعينيني  زوج��ات   .66

م�ؤ�ص�صة عبد الرحمن ال�صديري اخلريية، ع5، اجل�ف، 1٤22ه� / 2٠٠2م.
67. الزهرة :( خمتارات �صعرية)  لبن داود الأ�صبهاين .

حرف ال�سني
ي��زي��د القزويني  ب��ن  اأب���� ع��ب��د اهلل حم��م��د  اب���ن م��اج��ة،  ت��األ��ي��ف:  اب���ن م��اج��ة:  ���ص��نن   .6٨ 

(ت275ه�/٨٨٨م)، جزءان، مطبعة عي�صى البابي احللبي ، القاهرة : 1952م.
69. �صنن اأبي داود : �صليمان بن الأ�صعث ال�صج�صتاين الأزدي ( ت275ه�/٨٨٨م)، ٤ اأجزاء، 

حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة ال�صعادة القاهرة، 195٠م.
7٠. �صري اأعالم النبالء: لالإمام �صم�س الدين حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي ( ت 7٤٨ه� 

- 137٤م) ، م�ؤ�ص�صة الر�صالة،الطبعة احلادية ع�صر،  1٤22ه� / 2٠٠1م.
71. ال�صرية النب�ية ، عر�س وقائع وحتليل اأحداث: للدكت�ر علي حممد ال�صالبي، دار املعرفة، 

الطبعة الثانية 1٤26ه� - 2٠٠5م .
72. ال�صرية النب�ية يف �ص�ء امل�صادر الأ�صلية : تاأليف: د. مهدي رزق اهلل اأحمد، مركز امللك 

في�صل للبح�ث والدرا�صات الإ�صالمية، الريا�س، ط1 – 1٤12ه� - 1992م .
73. ال�صرية النب�ية: تاأليف: اأب� احل�صن علي احل�صني الندوي ، دار ال�صروق ، ط 7 – 1٤٠٨ه� 

- 19٨7م.
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حرف ال�سني
 / 275ه�  (ت  ال�صكري،  احل�صني  بن  احل�صن  �صعيد  اأب�  تاأليف:  الهذليني:  اأ�صعار  �صرح   .7٤

٨٨٨م)، 3 اأجزاء، حتقيق: عبد ال�صتار اأحمد فرج، مطبعة املدين، القاهرة، بال.ت. 
75. �صرح دي�ان جميل بثينة: املكتبة الثقافية – بريوت – لبنان .

امل��ع��ارف،  دار  ي��صف،  خليف  للدكت�ر  اجل��اه��ل��ي:  الع�صر  يف  ال�صعاليك  ال�صعراء   .76
م�صر:1959م.

حرف ال�سـاد
77. �صحيح الأخبار عما يف بالد العرب من اآثار: تاأليف: حممد بن عبد اهلل بن بليهد النجدي 

، مراجعة حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة ال�صنة املحمدية، القاهرة: 1951م.
الهمداين ، حتقيق: حممد بن علي  يعق�ب  اأحمد بن  العرب: احل�صن بن  7٨. �صفة جزيرة 

الأك�ع، دار ال�ص�ؤون الثقافية ، بغداد 19٨9م.
79. �ص�ر وِعرب من اجلهاد النب�ي يف املدينة: تاأليف: د. حممد ف�زي في�س اهلل، دار القلم ، 

دم�صق، الدار ال�صامية، بريوت ط1 – 1٤16ه� - 1996م.
تني�صب  د.  تاأليف:  داثرة:  اأو  قائمة   : احلبيب  ال�طن  اآثار  من  البا�صرة  الذاكرة  �صيد   .٨٠

الفايدي،مطبعة نيالء، جدة،الطبعة الأوىل، 1٤32ه�.

حرف الطــاء
 ٨1. الطبقات لبن �صعد: حممد بن �صعد ( ت 23٠ه�/٨٤٤م)، ٨ اأجزاء، مطبعة ال�صخاوي 

(ليدن : 19٠5 – 1921م).

حرف العني
٨2.   العرب واليه�د يف التاأريخ: تاأليف: اأحمد �ص��صة ،العربي لالإعالن والطباعة والت�زيع، 

دم�صق- 199٠م .
٨3. العال ومدائن �صالح ( احلجر ): تاأليف: اأ. د. عبد الرحمن الطيب الأن�صاري و د. ح�صني 
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بن علي اأب� احل�صن، دار الق�افل للن�صر والت�زيع – الريا�س ، 1٤25ه� - 2٠٠5م.
القدمية:  العربية  النق��س  �ص�ء  يف  وم�صر  العربية  اجلزيرة  بني  احل�صارية  العالقات   .٨٤

تاأليف: �صعيد بن فايز ال�صعيد، الريا�س ، مكتبة امللك فهد، 1٤2٤ه� / 2٠٠3م. 
والتعليم  للرتبية  العامة  الإدارة  اإ�صراف  حتت  من�ص�ر  العظيم:  احل�صاري  الإرث  العال   .٨5

مبحافظة العال.
٨6. العال، درا�صة يف الرتاث احل�صاري والجتماعي: تاأليف: عبد اهلل بن اآدم �صالح ن�صيف، 

الريا�س، مطابع اخلالد لالأوف�صت، الطبعة الأوىل 1٤16ه� / 1995م.
: حمد  العبا�صي،  حتقيق  اأحمد عبد احلميد  تاأليف:  املختار:  الأخبار يف مدينة  ٨7. عمدة 

اجلا�صر، النا�صر: اأ�صعد درابزوين ، ط5 .
اأحمد  اأبي حممد حمم�د بن  تاأليف: بدر الدين  ٨٨. عمدة القارئ ل�صرح �صحيح البخاري: 

العيني (ت٨55ه�/1٤51ه�)  25جزء،املطبعة املنريية، القاهرة ، 1929م.

حرف الغني
٨9. غزوات الر�ص�ل �صلى اهلل عليه و�صلم: تاأليف: حممد مت�يل ال�صعراوي ، املكتبة الع�صرية، 

1٤26ه� - 2٠٠5م.

حرف الفــاء
ال�صهري   – البنا  الرحمن  عبد  اأحمد  اأحمد:  الإم��ام  م�صند  ترتيب  يف  الرباين،  الفتح   .9٠

بال�صاعاتي، مطبعة الفتح الرباين بالقاهرة، ط1، داراإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط2. 
91. فرع من دوحة العال ول�حات من مدائن �صالح: ت�ص�ير واإعداد وتعليق: عمر علي عل�ان، 

الطبعة الأوىل، 1٤21ه� / 2٠٠٠م .

حرف القــاف
92. قادة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: تاأليف: الل�اء الركن حمم�د �صيت خطاب، دار القلم، 

الدار ال�صامية،ط2، 1999/1٤2٠م.
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93. قراءة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة العال: تاأليف: ح�صني بن علي اأب� احل�صن، 
الريا�س، مكتبة امللك فهد ال�طنية، 1٤1٨ه� / 199٨م.

الأن�صاري،  الرحمن  عبد  تاأليف:  الإ�صالم:  قبل  العربية  للح�صارة  �ص�رة  الفاو،  قرية   .9٤
الريا�س، جامعة امللك �صع�د 19٨2م.

حرف الكاف
اأن�ار  ال�صيباين ( ت 1٨9ه����/٨٠٤م)، مطبعة  تاأليف: حممد بن احل�صن  الآث��ار:  95. كتاب 

حممدي ، لكهن�: 1٨٨٨م.
 96.  كتاب العني: للفراهيدي ، اخلليل بن اأحمد ( ت 175ه���/791م) ، ٨ اأجزاء، حتقيق: 

د. مهدي املخزومي، د. اإبراهيم ال�صامرائي، بغداد .
نا�صر  بن  اهلل  عبد  باإ�صراف:   ، اجلزيرة  ومعامل  احلج  طرق  واأماكن  املنا�صك  كتاب   .97

ال�هيبي، من مطب�عات جملة "العرب" .

حرف الالم
9٨. ل�صان الع��رب: تاأليف: حممد بن مكرم بن منظ�ر الأفريقي، دار �صادر، بريوت، الطبعة 

الأوىل 
والرتجمة  للبحث  اليمامة  دار  اجلا�صر،  حمد  تاأليف:  �صالح  مدائن  من  احلجر  لي�س   .99

والن�صر ، ج 1، 2، الريا�س ، رجب، �صعبان، 139٨ه� - 197٨م.

حرف امليم
1٠٠. جملة اخلفجي اإ�صدار: ذو احلجة 1٤27ه� / يناير 2٠٠7م .

مكتبة  الأ�صبهاين،  الراغب  تاأليف:  والُبلغاء:  ال�صعراء  وحماورات  الأدباء  حما�صرات   .1٠1
الثقافة الدينية، الطبعة الأوىل 1٤3٠ / 2٠9م.

1٠2. املحرب: لبن حبيب ، اأب� جعفر بن حبيب البغدادي ( ت 2٤5ه�/٨59م) ، حتقيق ايلزة 
ليخنت �صتاين، بريوت.
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1٠3. حممد ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: تاأليف: حممد ر�صا ، دار الكتب العلمية.
 ، �صعيد ( ت ٤56ه��� / 1٠63م)  اأحمد بن  بن  اأب� حممد علي   ، املحلى: لبن حزم     .1٠٤

حتقيق: حممد منري الدم�صقي، املطبعة املنريية، القاهرة: 1931م.
وفهر�صة:  وتهذيب  اختيار  املن�رة:  واملدينة  مكة  اإىل  احلجازية  الرحالت  من  املختار   .1٠5
د.حممد بن ح�صن بن عقيل م��صى ال�صريف، دار الأندل�س اخل�صراء، الطبعة الأوىل، 1٤21 / 2٠٠٠م.
1٠6. املخ�ص�س: لبن �صيدة ،اأب� احل�صن علي بن اإ�صماعيل ( ت ٤5٨ه�/1٠65م)، 6 جملدات، 

الطبعة الأمريية (م�صر: 1٨9٨ – 19٠3م.
1٠7. مدائن �صالح: تاأليف: حممد بابللي، وزارة الثقافة والإعالم.

حممد  تاأليف:  ال�صحيحة:  الرواية  الرا�صدي،  والع�صر  الإ�صالم  فجر  النب�ية  املدينة   .1٠٨
حممد ح�صن �صراب، دار القلم دم�صق، الدار ال�صامية بريوت،الطبعة الأوىل، 1٤15ه�/1995م.

 1٠9. امل�صالك واملمالك: لبن خرداذبة ، اأب� القا�صم عبيد اهلل بن عبد اهلل ، مطبعة بريل 
(ليدن: 19٨9م).

11٠. م�صروع درا�صة املخطط الإقليمي ملنطقة املدينة املن�رة : التقرير الثالث املخطط الهيكلي 
للمحافظات، اجلزء الثالث : املخطط الهيكلي ملحافظة خيرب.

111. املعارف: لبن قتيبة ، اأب� حممد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة الدين�ري ( ت276ه�/٨٨9م) 
مطبعة التقدم، القاهرة : 19٠6م.

112. املعاين الكبري: لبن قتيبة ، اأب� حممد عبد اهلل بن م�صلم بن قتيبة الدين�ري ، جزءان، 
مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدراآباد الدكن ، الهند: 19٤9م.

113. معاهد و�ص�اهد �صعرية مكان : تاأليف: د. تني�صب الفايدي، الطبعة الأوىل، 1٤3٠ه� - 
2٠٠9م

11٤. معجم البلدان: لل�صيخ �صهاب الدين اأبي عبد اهلل ياق�ت احلم�ي (ت 626ه�)، مطبعة 
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1969م.

الطبعة  واملتاحف،  الآثار  اإدارة  الريا�س،  ال�صع�دية:  العربية  اململكة  اآثار  عن  مقدمة   .12٠
الثانية،1395ه� / 1975م.

121. مالحظات ح�ل نق��س مدائن �صالح تاأليف: ج�ن هيلي، اأطالل اإدارة الآثار واملتاحف، 
ع13، الريا�س، وزارة املعارف، 1٤11ه� / 199٠م.
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7 اأجزاء، مطبعة ال�صعادة، م�صر: 1913م.

ف�ؤاد  الأ�صبحي ( ت179ه���/795م)، ت�صحيح حممد  اأن�س  تاأليف: مالك بن   : امل�طاأ   .123
عبدالباقي، مطبعة عي�صى البابي احللبي، القاهرة، 1951م.

12٤. م�اقع اأثرية و�ص�ر من ح�صارة العرب يف اململكة العربية ال�صع�دية : تاأليف: عبد الرحمن 
الطيب الأن�صاري واآخرون، الريا�س، عمادة �ص�ؤون املكتبات ، جامعة امللك �صع�د، الطبعة الأوىل ، 

1٤٠٤ه� / 19٨٤م.
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127. نق��س حليانية م�ؤرخة من العال: تاأليف: عبد اهلل ن�صيف، اململكة العربية ال�صع�دية، 

جملة جامعة امللك �صع�د، الآداب، الريا�س، 1٤22ه�/2٠٠2م.
12٨. نق��س املقابر النبطية يف مدائن �صالح : تاأليف: ج�ن هيلي، ترجمة: �صليمان الذييب، 

جامعة مان�ص�صرت، 1993م.
129. نهاية الأرب يف فن�ن الأدب: للن�يري ، �صهاب الدين اأحمد بن عبد ال�هاب 

( ت733ه�/1333م)، 1٨ جزء، مطابع ك��صتات�ص�ما�س و�صركاه، القاهرة: بال ت.
13٠. نهاية الرتبة يف طلب احل�صبة:  لل�صريازي ، عبد الرحمن بن ن�صر بن عبد اهلل ال�صريازي، 

ن�صر الباز العريني، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�صر، القاهرة، 19٤6م.
131. النهاية يف غريب احلديث والأثر: لبن الأثري، جمد الدين املبارك بن حممد 

( ت6٠6ه�/12٠9م)، 5 اأجزاء ، املطبعة اخلريية ، القاهرة، 19٠٤م.
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8. Op. Cit. Al-Mazroo & Nasif، " New Lihyanite Sculptures"، Ages، 
vol.7.

9. Plini، G. Natural History. Trans. H. Rackham، Vol. 10، Loeb 
Classical Library، London Cambridge 

10. Reed، W Ancient Records from North Arabia ( Near and Middle 
East Series6) ، Toronto F. Winnett،1970.
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12. Under the sky of Saudi Arabia تاأليف: Kamaan Al Kamaan
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