
 

 

 
 

 َجْغمان إسماعيل لعالمةلإلى مكة المكرمة  صنعاءمن  الحج رحلة

  م(1840-1797هـ/1212-1256)

 دراسة وتعليق

 حممد بن عبدالرمحن الثنيان د.
   جامعة امللك سعود -كلية اآلداب  -قسم اآلاثر واملتاحف

 توطئة:

هةـ 1241 عةامفة  الذي سبق رحلةة إسةماعيل َجْغمةان  العقد شهد

أبة  عةر    حةام كة المكرمة وفةا  الرةر ح حمةود إلى مم( 1825)

وتةةول  ابنةةم أحمةةد بةةن حمةةود  مةةام ، م(1817هةةـ )1233فةة  سةةنة 

سرعان ما وصلت قوات محمد عل  بقياد  خليل باشا  أنم إلا ، األمور

. الدرعيةةبعةد أن فرتةت مةن الرةيعر  علةى ، صوب عاصمة إمارتم

 ؛ودسترةةةل  أحمةةةد بةةةن حمةةةا م(1818)هةةةـ 1234وفةةة  معلةةة  عةةةام 

ومةا والهةا جنوبةا  حتةى بةالد تقر بةا   عرةيروبالتال  خضعت منعقةة 

حرةن بةن  الرةر حخليل باشا بعةد التغلةع علةى  لريعر  بيد اليمنية 

بنةم لمةن مة  ، وخالد الحا م  الذي مان  مثل الرةاعد األ مةن لحمةود

 . (1)م(1819 هـ/1235)ت  بعدهأحمد من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العود ف  سةير  دولةة الرةر ح  نفح، عبدالرحمن بن أحمد، البهكل  انظر: ( 1)

، دراسةةةة وتحقيةةةق وتعليةةةق الرةةةيم محمةةةد بةةةن أحمةةةد 315 -307 ،حمةةةود
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، وسةح غتةا الرومة إلةى مد نةة صةنعاء   وصةلنفرم  العام وف 

المهةدي برااسةة القا ة  محمةد اإلمةام  وفدممثل خليل باشا، بصحبة 

( الةةذي اجتمةة  مةة  خليةةل م 1829/هةةـ1245بةةن أحمةةد الحةةرا ي )ت 

اإلمةةام فةة  أبةةو عةةر  ، بقصةةد الترةةاور حةةو  مةةا   ةةع علةةى  باشةةا

 .(2)المهدي أن  ؤد م للرلعة العثمانية

، معالبةة خليةل باشةا بةينبعد هةذا الجتمةا   المراسالت استمرت

، المنةةور بعةةده أحمةةد  كةةن باشةةا والةة  مكةةة المكرمةةة والمد نةةة مةةن مةة  

ت   )الرةومانالرةيم المهةدي وقا ةيم مقدمة مةن اإلمةام واعتذارات 

 وسةح غتةا  توجةمب الخةال ت  حر  وأخيرا   .(3) م(1834هـ/ 1250

بصةةةحبة القا ةةة  محمةةةد الحةةةرا ي الرومةةة  مةةةن مد نةةةة صةةةنعاء 

 اليمنيةة علةى مختلةح المنةاطق التهاميةة عمةال  يةنه  ن تة  تعييومرؤول

من خليل باشةا قااةد  بأمملهاومذلك بعض ال نود، وت  استالم المنعقة 

وبالتال  انرحبت القةوات المصةر ة وعةاد قااةدها  .العرامر المصر ة

عةادت سةيعر  إمةام صةنعاء علةى مةل  بهةذاو، خليل باشا إلى الح ا 

   .(4)أرا   تهامة اليمنية

خةال   منعقة الح ا للمررح الرياس  ف   الموجز الصور   أما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تةار م، محمةد بةن أحمةد، العقيلة م؛ 1982هـ/ 1402العقيل ، الر اض، 

 م.1982هـ/ 1402،  2ط  ،525 -447، ص1المخال  الرليمان ، ج

 -1161رةةين عبةةدئ، مئةةة عةةام مةةن تةةار م الةةيمن الحةةد   )حالعمةةري،  ( 2)

 هةةةةةةةـ/1405، دمرةةةةةةةق، 1، ط223صم(، 1848 -1748 هةةةةةةةـ/1264

 م.1984

 ذمر ةات، محمةد بةن علة ، ليةل باشةا فة : الرةومان خ رسةالةانظر نص  ( 3)

 -175ص)رساال للمؤرخ اليمن  محمةد بةن علة  الرةومان (،  الرومان 

 م.1983بيروت،  ،حمدم رمضانالدمتور صالح  تحقيق، 176

 .227عام،  مئةالعمري،  ( 4)
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فترةةةير فيةةةم َجْغمةةةان إلةةةى مكةةةة المكرمةةةة،  رحةةةلالعةةةام نفرةةةم الةةةذي 

مانةةت تحةةت  المكرمةةةمكةةة المعلومةةات المصةةدر ة المتةةوفر  إلةةى أن 

الةذي عةين  م(1838هةـ/ 1254لرر ح  حيةى بةن سةرور )ت إمر  ا

بةةل والةة  مصةةر م مةةن ق1813 هةةـ/1228أميةةرا  علةةى مكةةة منةةذ عةةام 

 هةـ/1232محمد عل  باشا مكان عمم الرر ح تالع بن مراعد )ت 

ومانت الحامية الترمية ف  مكة المكرمة تحت قيةاد  القااةد  م(،1817

الرةر ح شةنبر أحمد باشا. وبقيام الرر ح  حيةى بةن سةرور باتتيةا  

وهةو  ةةؤدي م، 1827 هةـ/1242فة  نها ةة عةام بةن مبةارا المنعمة  

، ات بينهمةاالخصةوم لوجةود بعةض المكة الحةرم صال  المغرب فة  

والةة  مصةةر وُعةةين  ُعةةز  الرةةر ح  حيةةى بةةن سةةرور مةةن اإلمةةار 

مقيمةا  فة  مصةر  مةان الةذيبن عبةدالمعين بةن عةون،  الرر ح محمد

 .(5)ميرا  على مكة المكرمةأغنذاا، 

تةداف  قةوات الرةر ح محمةد بةن عةون وأحمةد  عرير فرهدت أما

محمةةد علةة  باشةةا صةةاحع مصةةر،  مةةن قبةةل الح ةةا باشةةا، محةةاف  

الترميةةةة والقةةةو   اتبةةةين القةةةو دارتمنعقةةةة إذ الوانقضا ةةةها علةةةى 

رةةلو وابةةن عمةةم علةة  بةةن م ثةةل معرمةةة سةةعيد بةةن مُ  بقيةةاد العرةير ة 

أمرةنوم  يبمعرمةة  ةوم ذتار خيا  تعر  بالقرب من بلد  طبع دامية 

 نتهت بهدنة بين ال انبين ل  تصمد طو ال .ا الت 

، رةةلوسةةعيد بةةن مُ  وفةةا  م1826 /هةةـ1242عةةام بدا ةةة  شةةهدتو

بالد عرةير ابةن عمةم علة  بةن  حك وتولى  مام األمور من بعده ف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، العثمان ف  العهد  المكرمة مكة أمراءو ون، أحق   إسماعيلجارشل ،  ( 5)

علة  مةراد،  خليةل الةدمتور اللغةة الترميةة عةن ، ترجمةم164 -158ص

 مب امعةةةة البصةةةر ، ب. العربةةة  منرةةةورات مرمةةةز دراسةةةات الخلةةةيج

 م.1985هـ/ 1406
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نفةةوذه  توسةةي فةة  تةةدعي  إمارتةةم و جاهةةدا  م ثةةل المغيةةدي الةةذي عمةةل 

الرياسةة  ب انةةع تأ يةةده للةةدعو  الرةةلفية اإلصةةالحية التةة  نةةاد  بهةةا 

 هةةةـ1249سةةةنة ، حتةةةى وفاتةةةم المنيةةةة بةةةن عبةةةدالوهاب محمةةةدالرةةةيم 

 .م(1833)

، صةبيا مد نة: مثل الح ا ف   ةيتهامال حوا رالو مدنال مانتو

؛ الترميةةة الحاميةةات لحكةة  تخضةة ، جةةا ان ومد نةةة، القنفةةذ  ومد نةةة

التصةادمات العرةكر ة بةين حةام   بعةض أحيانا  شهدت هذه المحميات 

  .(6)الترميةالعركر ة  والقيادات م ثلعرير عل  بن 

فكانةت مد نةة فة  العةام نفرةم ف  بالد الةيمن ياس  المرهد الر أما

المهةدي  مةان؛ والز د ةةالرياسية لخالفة األامة  القاعد ركل صنعاء تُ 

 المتومةةل أحمةةد بةةن المنصةةور علةة  بةةن المهةةدي عبةةا  بةةنعبةةدئ 

اإلمامةةة،  عةةر علةةى م(  تربةة  1835 -1816هةةـ/ 1251 -1231)

الةةةذ ن مةةةانوا  راؤهوو  عمالةةةم وقضةةةاتم اليمنيةةةة مثلةةةم فةةة  التهةةةاا  و

واللحيةة  اخةمزبيةد والمُ  الرايرةة التهاميةةالحوا ر و  مركون بالمدن

مان قةةد، فهةةذه الرةةيعر  الرياسةةية. وبةةالرت  مةةن الزهةةراءووالحد ةةد   

 اله مةاتمرةتتع بالكامةل برةبع  تيةراألمن الرياس  ف  بالد اليمن 

جبةل بةرط، قبااةل  مةنخاصةة وعلى أطرا  المدن،  المتكرر  القبلية

ن ةةران ، وقبااةةل ذو حرةةين  ،شةةر ان، وقبااةةل حصةةبان الحرا  ةةة غ 

بةةةين الرةةةلعة احع هةةةذا الو ةةة  المتةةةأجج بالمعاحنةةةات الياميةةةة؛ صةةة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1جفةة  الما ةة  والحا ةةر،  عرةةير تةةار م  بةةن سةةعيد، هاشةةالنعمةة ،  ( 6)

العقيلةة ، محمةةد بةةن أحمةةد،  ؛، بةةدون مكةةان وتةةار م النرةةر179 -173ص

وعن موق  بلةد   .535 -534وما بعدها، 492، 1المخال  الرليمان ، ج

طبةةع، انظر:الحربةة ، علةة  إبةةراهي  ناصةةر، المع ةة  ال غرافةة  للةةبالد 

أبهةا،   ،1، ط1017 -1014ص، 2)منعقة عرير(، ج العربية الرعود ة

 هـ.1418 -1417
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 خارجةةنزو  قةو  أخةر  الرياسية وبين الزعامة )المريخة( القبلية 

 نقضاضلا أجلقتناص الفرص من لالمهدي اإلمام سلعة مد  عن 

فرحةان  األميةرمةن أبةر  هةؤلء  ،ةالمدن التهاميةهذه على  لريعر وا

عةةدم  ةحالةة أمةةاموعبةةد ئ العةةامري. ، والعلفةة  غ  أعةةوان أحةةدصةةالح 

،  القبليةة اله مةاتعلةى صةد  المهةديما  عُ  عملالستقرار الرياس  

 .(7)بهذه المهمة عبدئ بن عبدئ بن دَُرْ ع قاممن  بر ومن أ

بر ةةةاح  وفةةة  خضةةة  هةةةذه األجةةةواء الرياسةةةية العاصةةةفة المفعمةةةة

التنةةةاحر القبلةةة  وعةةةزم الرةةةلعة الرياسةةةية فةةة  صةةةنعاء علةةةى إحكةةةام 

الريعر  واستتباب األمن بقياد  إمةام  اشةتهر عنةم التةردد فة  األحكةام 

وعةةدم الثبةةات، والتقلةةع فةة  مزاجةةم النفرةة ، والهةةو  بعةةز  ولتةةم 

وو رااةةم وقضةةاتم، واسةةتبداله  أو إعةةادته  للمنصةةع مةةر  أخةةر ، 

ل َجْغمان ) رحمةم ئ( مةن بةالد الةيمن صةوب  رحل العالمة إسماعي

مةةرور عرةةر سةةنوات مةةن وفةةا   بعةةدبيةةت ئ الحةةرام بمكةةة المكرمةةة 

فةة  مد نةةة الز د ةةة  الخالفةةةتقلةةد ابنةةم المهةةدي  مةةام والمتومةةل اإلمةةام 

محمد بن صالح الرماوي، المعرو  بابن  تارما  خلفم شيخمصنعاء، 

 اإلمةةام نةةة الحد ةةد  بةةأمر مةةن فةة  مدمقتةةول  بصةةور  مرةةينة َحِرْ ةةَو  ، 

  .(8)المهدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النعمةة  التهاميةةة )مةةن تةةار م الةةيمن  حوليةةاتأحمةةد بةةن أحمةةد، النعمةة ،  ( 7)

،  1، ط86 -80صم(، 1842 -1800 هةةةةةةةـ/1258 -1215 الحةةةةةةد  :

 م.1987 هـ/1407دمرق، 

من تةراج  رجةا  الةيمن فة   رطَ نيل الوَ محمد بن محمد بن  حيى،  بار ،  ( 8)

)مةن ه ةر  سةيد البرةر صةلى ئ عليةم وغلةم وسةل (،  لة  عرةرالقرن الثا

وعةةةةن شخصةةةةية ؛ هةةةةـ1350 -1348  القةةةةاهر ، ،279 -274، ص2ج

 .239 -185العمري، مئة عام،  المهدي عبدئ، انظر:
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 الرحلة للحج :

أبا  وسح بن أبة  فضةالة ترير المصادر العلمية المتاحة إلى أن 

 ُعد أو  رحالة  من  ف  العصةر اإلسةالم  المبكةر تعةرض األْبنَاوي 

فة  مح ةة  لوصح مراحل رحلتم ومرارها إلى مكة المكرمة؛ ونظ 

ضتعيةة  كانت " إلّ أنهةاشةعر ة، صنعاء إلةى مكةة المكرمةة أرجةو   

األبيات التت     غيرفاهتُجرت وأُذيل  حتى َدِرَسْ  وفقد من ينشدها 

ََْبت َ  للَهْمةدان  )وفاتةم  التةار خ  رةيا و بةدو مةن ال .(9)"قوة بهتا و  

ظمةت أنهةا نُ األْبنَةاوي أرجو   م( المتعلةق بة955 هةـ/344تقر ب ا بعد 

التاسةةةة  القةةةةرن له ةةةةري )فةةةة  النصةةةةح األو  مةةةةن القةةةةرن الثالةةةة  ا

اله ةري ف  النصةح الثةان  مةن القةرن  وتال األْبنَاوي .(10)الميالدي(

، صةةاحع أرجةةو   الحةةج الرداعةة أحمةةد بةةن عيرةةى  الرةةاعر نفرةةم

 منيةةة إسةةالمية شخصةةية  أو  ، الةةذي  ُعةةدالمرةةهور  باسةة  الرداعيةةة

 قةةامفتةةدو ن أدب الةةرحالت اليمانيةة للحةةج؛  فة ضة  األسةةأل األوليةةة  

بحةر  علةىأبيةات شةعر ة منظومةة برحلتم المكيةة صح شيق لو نظ ب

 .(11)الرجز

فاكهة  كتابن مؤلح وّ دَ  ليرت بالقصير  منية  فتر مرور  وبعد

م( 1400هةةـ/ 803العبةةا  إسةةماعيل )ت  الرسةةول  الرةةلعان التتنمن

علةة  بةةن  الرسةةول م ر ةةات رحلةةة ذهةةاب الرةةلعان الملةةك الم اهةةد 

مةةن قاعةةد  سةةلعنتم فةة  م( 1362هةةـ/ 764الملةةك المؤ ةةد داود )ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -400جز ةر  العةرب، ص صةفةالهمدان ، الحرن بن أحمةد بةن  عقةوب،  ( 9)

هةةـ/ 1394ض، الحةةوال ، الر ةةا األمةةو ، تحقيةةق محمةةد بةةن علةة  401

 م.1974

 .400، صصفةالهمدان ،  ( 10)

 .458 -401صالهمدان ، صفة،  ( 11)
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 6 د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان 

نقعا ، ال بعداذ   لح . (12)منها إلى مكة المكرمة وعودتممد نة تعز 

الةةةةرحالت اليمانيةةةةة وصةةةةح فةةةة  توميةةةةق ، علمنةةةةا الحا ةةةةر حرةةةةع

التاسةة  اله ةةري تقر بةةا   القةةرنالحةةج منةةذ  فر ضةةة الرخصةةية لتأد ةةة

الرةةاد  عرةةر المةةيالدي ( حتةةى نها ةةة القةةرن الثةةان  عرةةر القةةرن )

فةة  بدا ةةة القةةرن الثالةة  أمةةا الثةةامن عرةةر للمةةيالد(. القةةرن اله ةةري )

 حيةةةى بةةةن  فةةةأد  التاسةةة  عرةةةر المةةةيالدي(القةةةرن عرةةةر اله ةةةري )

هةةةةـ/ 1268المعهةةةةر بةةةةن إسةةةةماعيل بةةةةن  حيةةةةى بةةةةن الحرةةةةين )ت 

المكية هذه الت  قام بها فة   رحلتم فر ضة الحج وومق  (13)م(1851

مةا  ض مُ بعد و ل   ز  مخعوطا .م( ف  متاب 1796 /هـ1211 عام

عةح ئ بةن أد  لُ هةذا، أعوام من رحلة ابن الحرةين  ةستمن  قارب 

عةةام فةة  فر ضةةة الحةةج  (14) م(1827هةةـ/1243أحمةةد جحةةا  )ت 

ل   ةز  ف  متاب ومراره  ت رحلتمم ر ا نم، ودوّ 1802/هـ1217

نظةةة  محرةةةن بةةةن  نفرةةةم لقةةةرنا منتصةةةحوقبيةةةل مخعوطةةةا  أ ضةةةا . 

 (15)م(1849هةـ/1266سحا  )ت عبدالكر   بن أحمد بن محمد بن إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الم اهةةدالرةةلعان الملةةك  رحلةةةنظةةر :الثنيةةان، محمةةد بةةن عبةةدالرحمن، "ا ( 12)

الرنة الخامرة  -األو  العدد الدار ، ،الرسول  من تعز إلى مكة المكرمة"

 هـ.1420، الر اض، 180 -117والعررون، ص

المةرام فة   ةبلغةالحرين،  حيى بةن المعهةر بةن إسةماعيل بةن  حيةى، ابن  ( 13)

وإلةى المد نةة النبو ةة لز ةار  سةيد األنةام عليةم الرحلة إلى بيت ئ الحةرام 

مكتبةةة ال ةةام  الكبيةةر فةة  وعلةةى غلةةم وصةةحبم أشةةر  الصةةال  والرةةالم، 

 )مخعوط(. 162صنعاء، م مو  رق : 

 انظةةر: .ن"بالرحلةةة إلةةى الحةةرميالعةةين  قةةر وعنةةوان متابةةم المخعةةوط " ( 14)

ئ بةةن محمةةد، مع ةة  المو ةةوعات المعروقةةة فةة  التةةأليح ، عبةةدالحبرةة 

هةـ/ 1420أبو ظبة ، ، 2، ط554، ص1بيان ما أُلح فيها، جواإلسالم  

 .م2000

اليمنيةون: رحالتهة  شةرقا  وتربةا ،  الرحالة، ، عبدئ محمدالحبر  انظر: ( 15)

 .م1989 هـ/1409، صنعاء، 1ط ،150-132ص
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 /هةةةـ1237عةةةام فةةة  ذهابةةةم للحةةةج رحلةةةة شةةةعر ة تحكةةة   أرجةةةو  

ذهةاب ، م1825 /هةـ1241ف  عام  وذلكم. تب  ابن إسحا ، 1821

مو ةو  هةذا - م(1840 /هةـ1256 )ت إسماعيل بن حرين َجْغمةان

 .ومراره رحلتمتفاصيل للحج وتدو ن  -البح 

العرةةةر ن  القةةةرنعرةةةر اله ةةةري ) الرابةةة فةةة  مرةةةتهل القةةةرن و

اآلنر  )ت  الفتاحبن عبداللميالد ( قام عبدالملك بن حرين بن محمد 

 /هةـ1301عام ف  للحج ومراره رحلتم  بتوميقم( 1897هـ/ 1315

 نفرةم. وفة  منتصةح القةرن (16)لة   ةر النةور بعةدم ف  متةاب 1883

بن  حيى بةن إسةماعيل بةن الحرةين بةن أحمةد  محمدارتحل محمد بن 

صةةةنعاء إلةةةى مكةةةة مد نةةةة م مةةةن 1927 /هةةةـ1346 عةةةامفةةة   بةةةار  

بةةن عبةةدالرحمن غ  سةةعود؛ الملةةك عبةةدالعز ز  مقابلةةةالمكرمةةة بقصةةد 

 .(17)شعر ةف  أبيات  رحلتم ومراحلهاوقام  بار  بتوميق م ر ات 

 المؤلح ورحلتم:

إسماعيل بن حرين بن حرن بن هادي بن مؤلح هذه الرحلة  ولد

مد نةة لن  الصةنعان  فة  الخةو َجْغمةانصالح بن  حيةى بةن صةالح 

 علومةةةةم الد نيةةةةة م(، حيةةةة  تلقةةةةى1797)هةةةةـ 1212صةةةةنعاء سةةةةنة 

محمةةد بةةن  ومةةنه  الفقيةةم وفقهااةةم،عصةةره  شةةيوخل ن ُجةةوالدنيو ةةة مةة

 بةنوالفقيةم محمةد م(، 1820 هةـ/1236 الصنعان )ت أحمد الرودي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التةام فة  الرحلةة إلةى  اإلنعةاماآلنر ، عبدالملك بن حرين بةن عبةدالفتاح،  ( 16)

البيةةةةت الحةةةةرام، مكتبةةةةة ال ةةةةام  الكبيةةةةر فةةةة  صةةةةنعاء، م مةةةةو  رقةةةة : 

 )مخعوط(.1762

عن دولة بلقيأل وسبأ:مباح  د نية وأدبية وتار خية  األنباء، محمد،  بار  ( 17)

الةدار ، 75 -74اإلسةالمية،ص راألقعةاالعد ةد  إلةى  رحالتة ملتقعة من 

 م.1984هـ/ 1404، صنعاء، والتو   ة للنرر نياليم
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 8 د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان 

 ، ومةةنم(1825 هةةـ/1241الصةةنعان  )ت  الرةةماويحر ةةو  صةةالح 

م( 1825)هةةـ 1241. وفةة  سةةنة ومةةم الد نيةةةتلقةةى عل الفقيةةم األخيةةر

يةا   خةولنف  قر ة بنة  شةا   مةن سالفم أمقر  َجْغمان إلىنتقل ا الّعِ

مةن مة   على إمر قتل الفقيم محمد بن صةالح الرةماوي )ابةن َحِرْ ةو (،

فةة  سةةتقر م( وا1836هةةـ )1252عةةاد َجْغمةةان مةةن خةةولن فةة  عةةام 

مة  ظهةور دعةو  اإلمةام ليرتغل بالتدر أل، وتةزامن انتقالةم  و ةالرا 

 -1836 هةـ/1256 -1252الناصر عبدئ بن الحرن بةن المتومةل )

م( الذي وله قضاء صنعاء بعهده. ول   ز  فة  هةذا المنصةع 1840

 اإلمةاممة   -رحمة ئ عليةم- مال ما  لإلمام الناصر حتى مات مقتول  

  .(18)َ ْهروادي م( ف  1840)هـ 1256سنة الناصر عبدئ 

سماعيل َجْغمان من جهابذ  علماء عصره فة  الفقةم وعلةوم  عد إ

محمةةةد بةةةن علةةة   اإلسةةةالمالقضةةةا  شةةةيم  قا ةةة العربيةةةة، ب انةةةع 

وتتلمةةةةذ علةةةةى  د ةةةةم مومبةةةةة مةةةةن علمةةةةاء بةةةةالد الةةةةيمن الرةةةةومان ، 

)ت الكبرة  محمد بن إسماعيل بن محمد المؤرخ المرهور ن، أمثا  

ذه إلةى مكةة وتر نا تفاصةيل رحلتةم هة .وغخرون م(1872 هـ/1289

المكرمة وعودتم منها الحفاو  الكبير  الت  ُتمر بها ورفقةاءه خاصةة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبةةةد ئ . انظةةةر: الحبرةةة ، 273 -270، ص1ج، الةةةوطر، نيةةةل  بةةةار  ( 18)

صةةنعاء،  ،141ص الفكةةر العربةة  اإلسةةالم  فةة  الةةيمن، مصةةادرمحمةةد، 

تفاصيل حادث مقتل المؤلح وهو بمعية اإلمام الناصر،  ولمعرفة؛ ت -ب

: فةةة  التةةةار م والثقافةةةة  مانيةةةاتعبةةةدئ،  بةةةنظةةةر: العمةةةري، حرةةةين ان

م؛ العمري، 1996هـ/ 1416، بيروت، 1، ط177 -174والرياسة، ص

وخولن العيةا  هة  .نفرةها الصفحةب 3رق   هام و، 280، صعاممئة 

خةةولن صةةنعاء وتعةةر ، أ ضةةا ، بخةةولن العاليةةة، وتقةة  إلةةى الرةةر  مةةن 

، إبةةراهي  أحمةةد، مع ةة  البلةةدان والقبااةةل انظر:المقحفةة ؛ مد نةةة صةةنعاء

 م.1988، صنعاء، 3، ط222صاليمنية، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 اء إلى مكة المكرمة للعالمة إسماعيل َجْغمان رحلة الحج من صنع

مةةن قبةةل والةة  خبةةت ابةةن درعةةان، ووالةة  الحد ةةد ، ووالةة  اللحيةةة، 

ووالةةة  الليةةة ، وهةةةذه مةةةن الةةةدلال علةةةى سةةةمو مكانتةةةم الجتماعيةةةة 

العالمةةة َجْغمةةان عةةد  مؤلفةةات ومصةةنفات ترا والعلميةةة ورفعتهمةةا.

لتنو  فةة  مو ةةوعاتها؛ تتةةو   أمةةامن حفةة  مخعوطةةة تتصةةح بةةا

مؤلفاتم المعروفة بوقتنا الحا ر بين المكتبة الغربية بال ةام  الكبيةر 

ف  مد نة صةنعاء والمكتبةة البر عانيةة )قرة  المخعوطةات الرةرقية( 

ف  لندن. وترتمل مؤلفاتم على الكتابةات التار خيةة والد نيةة الفقهيةة، 

الةةةرحالت. ومةةةن أبةةةر  غمةةةاره  وعلةةة  الحةةةد  ، وعلةةة  الكةةةالم، وأدب

 الفكر ة:

 ة.الصوارم المنتضاة ف  جوهر من المناقب المرتضا - 1

  .(19)  من قعد ترةالعِ نتضد بذكر من قام من االعقد الذي   -2

 الدر المنظوم ف  تراجم الثالثة النجوم. - 3

(، ويسمى ) الرسول اآلل ف  صحبعقيدة  إلى ْلَجُهولإرشاد ا - 4

 (.األصحاب ف ترة ذاب ف  منهج العِ المُ  جدالعسأيضاً )

 شرح سلسلة السند.  - 5

 .(20)السمط الحادي المتس  مجاله بالراوي - 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .454، 142 -141، صمصادر، الحبر . 152، الرحالة، الحبر  ( 19)

مةةن المعلومةةات التفصةةيلية عةةن سةةير  َجْغمةةان الرخصةةية ومذهبةةم  للمز ةةد ( 20)

اقلةم ه ةر العلة  ومع، بن علة  إسماعيلانظر : األمو ،  ،ومؤلفاتم الد ن 

م؛ 1995هةةةـ/ 1416، بيةةةروت، 1، ط157 -156، ص1فةةة  الةةةيمن، ج

التةةةراث اليمنةةة  فةةة  المتحةةةح  مصةةةادرالعمةةةري، حرةةةين بةةةن عبةةةدئ، 

 ؛ انظةةر أ ضةةام1980 هةةـ/1400دمرةةق، ، 125 -121البر عةةان ، ص

 .124، مع  :المقحف ، 
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 إلتىفت  ذكتر أحتوال الستةر  نيل التوَر"إ افة إلى تأليفم لكتاب

المرتل منم نةص رحلتةم هةذه إلةى (" ) نورألالحرم األزهر والنب  ا

للمةيالد(، 1825لله ةر  )1241مكة المكرمة التة  قةام بهةا فة  عةام 

منها ف  العام الذي  ليةم، وهةو مو ةو  هةذا البحة . وعليةم  وعودتم

قبةل  لمكة المكرمةة لتأد ةة فر ضةة الحةج تمرحلقام بالمؤلح أن   تبين

سنة من وقتنا الحا ر، وعمره غنذاا لة   ت ةاو   182ما  ربو على 

 الثالمين عاما .

لعالمةة َجْغمةان إلةى مكةة المكرمةة ل الةذهابنةص رحلةة  بتفحص

عمليةةة،  مراحةةل مةةالثن ةةد أن الم ر ةةات الفعليةةة للرحلةةة تنقرةة  إلةةى 

 ه :

الحد ةد : مرسةى صنعاء إلى مد نة  منالمرحلة األولى: الرحلة   - أ

 برا .

القنفةذ : مرسةى الحد د  إلةى مرسى من  الرحلةالمرحلة الثانية:   - ب

 بحرا .

  إلةةى مكةةة المكرمةةة: القنفةةذمرسةةى  مةةنالمرحلةةة الثالثة:الرحلةةة  - ج

 برا .

لرحلةة الةذهاب مةن صةنعاء إلةى  الثالثمقابل هذه المراحل  وف 

األقل إلةى  علىمكة المكرمة، تظهر مراحل رحلة العود  أنها مقرمة 

 مرحلتين فقو، هما:

اللحيةةة: مرسةةى جةةد  إلةةى مرسةةى مةةن  الرحلةةةالمرحلةةة األولةةى:  - أ

 بحرا .

صةنعاء: مد نةة اللحيةة إلةى ى مرسةالمرحلة الثانية: الرحلةة مةن  - ب
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 برا .

، وخرائط رحلة الذهاب واإليتاب، اللوحتات: 2  -1انظر الجدولين:)

1- 5.) 

ت رة  صةعاب  َجْغمةانأن العالمةة الرحلةة  مما  َتباةين مةن نةص

ومةر بظةرو  خعيةر ، وعةا   ت ةارب قاسةية ومر ةر  فة  الرفر، 

ة وال رةةد ة بالتةةال  قةةام بنقةةل معاناتةةم النفرةةيرحلتةة  البةةر والبحةةر؛ و

 ،ومن نماذج معاناتم هذه قولم :جلية  بصور 

 .(/ ب7  ) الطبيعة"،  البحرل َّ غير ع لما" - أ

 .(أ /8  ) "، الشهادةبنطق المن  أكثرنا" - ب

 .(ب /8  )"، البحر ف على البقاء  النةس تصبرتكن  لم" - ج

 .(أ /9  ) ، "ضاق بنا الحال قد" - د

 "،للقلتوبالمراحل أَيب منها و  أروح يكد يمر بنا ف   ولم" -ـ ه

 .(أ /11  )

أصتتل إ  وقتتد  هتترت فتت  رأستت  نبتت  ك مثتتال المشتتم   لتتم" - و

 .(أ /14  )، "وأكبر

 متتتنوصتتتولنا جتتتدة متتتن الةتتترج بعتتتد الشتتتدة العظيمتتتة  وكتتتان" - ز

 (.ب /70  )"، األهوال ف  َريقنا وعدم األمن

ح نتي ة غمار بعض النعكاسات الرلبية ف  وصح المؤلظهر وت

مباشر  لهذه الظرو  الصعبة، خاصة عندما هةاج البحةر وتالطمةت 

فةة  وذلةةك ، المؤلةةح فيمةةا  بةةدو بةةدوار البحةةرصةةيع أ أمواجةةم، حينئةةذ  

األمةر إلى مرسةى القنفةذ ؛  الحد د  مرسىمرتهل رحلتم البحر ة من 
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 مامةيعدم  بو مراحةل المرةار البحةري للرحلةة وق إلىالذي أد  بم 

خبتر البحتر   بتد أختصتر ذكترا فت  الشترح  قولةم:"وذلك بجمالها، إب

وتغييتتر الطبيعتتة عنتتد دختتول  وستتبب ذلتت  متتا وقتت  معتت  متتن الربشتتة

وعليةةم، وقةة  عنةةد المؤلةةح  (.أ /8  ) "،البحتتر لعتتدم مستتاعدة التتري 

بعةةض التقةةد   والتةةأخير فةة  الترتيةةع المكةةان  للمواقةة  الكاانةةة بةةين 

 جا ان والقنفذ . 

 : للمخعوطوصح مختصر 

ن  إلى علمنا تةوفر نرةخة أو نرةم أخةر  مةن هةذا المخعةوط ل   

ف  دور الكتع وحف  المخعوطات فة  عالمينةا العربة  واإلسةالم . 

أن نرةةخة مكتبةةة ال ةام  الكبيةةر فةة   -حرةةع اطالعنةةا الةراهن-و بةدو 

مد نة صنعاء المعتمد عليها فة  تحقيةق نةص هةذه الرحلةة هة  نرةخة 

البح  ت  العتمةاد علةى الةنص . وف  م ر ات اإلعداد لهذا (21) تيمة

المنرةةوخ مباشةةر  للرحلةةة مةةن المخعةةوط نفرةةم مةة  السةةتعانة بنرةةخة 

 (.7  -6 انظر اللوحتين:) .(22)ميكروفيلمية وصور  ورقية للنص

للةنص المخعةوط تة  تعةد ل وتصةحيح مةا رأ نةاه  دراستنا وخال 

دون  بحاجةةة إلةةى ذلةةك مثةةل الهفةةوات اإلمالايةةة ومةةا وقةة  فةة  حكمهةةا،

 مةيالالتعليق هذه التعد الت والتصحيحات ف  بعض من إلى  ار اإلش

تكثةةر وتلتةةبأل علةةى القةةار ء الكةةر  ؛ وفةة  حةةالت أخةةر  تةة  و ةة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ الحبرةة ، مصةةادر الفكةةر، 554، ص1الحبرةة ، المعروقةةة، ج :انظةةر ( 21)

 .141ص

لمرمةةز الملةةك فيصةةل  أهةةد  الباحةة  نرةةخة ميكروفيلميةةة للمخعةةوط ملةةم ( 22)

بالر ةةةاض )قرةةة  المخعوطةةةات( راجيةةةا  والدراسةةةات اإلسةةةالمية  للبحةةةوث

المرةتقبل ف  بأمملم  محققا   هومؤمال  ظهور من المخعوط   الباحثيناستفاد

 .القر ع
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 ةافات لوا القةراء المرتملة على بعض التعد الت ف   التصحيحات

. ممةةا تةة  حةةذ  بعةةض ) (الضةةرور ة بةةين قوسةةين معقةةوفين، هكةةذا: 

وو   قوسين لية تير المناسبة التب ي ال ملستعرادات ال انبية ولا

وحرصةنا أتة  هاللين ومالث نقاط بينهما، هكذا )...(، مكان الحةذ ؛ 

، الرحلة ومراحلها بمرارالحرص ف  هذا الحذ  على عدم المرا  

بةةذلك و وهةةو لةةع مقصةةدنا مةةن إخةةراج هةةذه الرحلةةة والتعر ةةح بهةةا.

الرمو  إمناء عرض وصةح المخعةوط المصعلحات وبعض  ظفتو

  مالتال : وه والتعليق عليم،  ودراستم

  .: سعر( ):ورقة، ( ):ظهر الورقة، (ب): وجم الورقة، (أ)-

 طمأل ،جزا  أو مل  ،أو فراغ ف  نص المخعوط. (: --)-

 حذ  بالنص. )...(:-

 إ افات موجود  على طر  ورقة المخعوط. :] [-

 تعد الت وإ افات من الباح . ) (:-

لتعليق عليها بغية الوصو  إلى وتأتى دراسة نص هذه الرحلة وا

 منها:مقاصد علمية، مكاسع و

مصةدر علمة   ةت  إبةرا ه ليخةدم  أو   عةدنص هةذه الرحلةة أن  - 1

مرةةةارات بحالةةةة المتصةةةلة  والحضةةةار ةالدراسةةةات التار خيةةةة 

القرن الثال  عرةر اله ةري ومحعاتها ف  دروب الحج اليمنية 

 للميالد(. عررالتاس  القرن )

الحالةة الرياسةية بمةا  تعلةق فيات مصدر ة أصيلة، مرع معلوم - 2

)البنةةةادر( المراسةةة  و البلةةةدانفةةة  والقتصةةةاد ة والجتماعيةةةة 

 رحلةةةوالمحعةةات والمناهةةل التةة  توقةةح عنةةدها المؤلةةح خةةال  

 منها. تمعودوإلى مكة المكرمة  مذهاب
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 فموصةةةة فةةةة انعكةةةةأل تميةةةةز مؤلةةةةح الرحلةةةةة بدقةةةةة المالحظةةةةة  - 3

علةى الةزخ   يةة  اببصةور  إلرخصية ومراهداتم وانعباعاتم ا

إلى تقلع   رج  ذلكالمعلومات  المضمن بالنص.و بدو أن مرد 

رحلةة العةود  فة  المؤلح ف  رحلتيم بين البر والبحر واختياره 

 إلى مكة المكرمة. الذهابرحلتم ف   لمرارمغا را   ا  مرار

الرةةيا  النصةة  للرحلةةة مةةد  العنةةاء النفرةة   جزايةةات ظهةةرتُ  - 4

و وار بيةةت ئ الحةةرام  ح ةةاج  تكبةةدهارةةقة ال رةةد ة التةة  المو

ف  سبيل الوصو  إلةى مكةة المكرمةة، ف  تلك الفتر  التار خية 

 ومنةا هةذا مةن سةبل الزااةر فة  بةم الحةاج و  ةنع مقارنة مة  مةا 

 ف  حلم وترحالم. والعمأنينة واألمنالراحة 

 للمخعوط : مختصر   وفيما  ل  وصح  

: متةاب نيةل الةوطر فة  ذمةر أحةوا  الرةفر اسم المخطوَ كامالً  - أ

علةةى غلةةم وئ عليةةم  صةةلىإلةةى الحةةرم األ هةةر والنبةة  األنةةور )

 (. وسل 

: إسماعيل بن حرين بةن حرةن بةن هةادي بةن اسم المؤلف كامالً  - ب

 الخولن  الصنعان . َجْغمانصالح ابن  حيى بن صالح 

فة  مد نةة  الغربيةةال ةام  الكبيةر  مكتبةة :المخطتوَ مكان حةت  - ج

 )ال مهور ة اليمنية(. صنعاء

 .2/ م مو رقم المخطوَ :  - د

 ورقة. 80:المخطوَ  ورقاتعدد  -  هـ

 .سعرا   23 -21: ورقةعدد األسطر ف  كل  -  و
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 ملمة. 13 -10: سطرعدد الكلمات ف  كل  - ز

المنقةةوط تيةةر الُمرةةكل ،النرةةخ   الخةةونتتوا الختتط المستتتخدم:  -  ح

 أحيانا .

   نص رحلة الذهاب ف  المخطوَ :مواض -  َ

 ب، -أ/8  ب، -أ/7  ب، -/أ 6 ، ب/5،  3  ب/4  

 .أ /14   ب، -/أ13   ب، -أ/ 11ب،   -أ/ 10 /  ب، -أ/9 

 مواض  نص رحلة العودة ف  المخطوَ : - ي

 /74  ،أ /76 ، أ /75  ، أ/ 74  ب، -أ/73  ،ب /70 

 . ب -أ/ 78  ،أ /75  ب،

 : طوَالمخ فتتاحيةا نص - ك

ستتتعانة فتت  كتتل  ا بتتهو، هللا التترحمن التترحيم بستتم "[:/ أ 2 ق]

، كمتتتا هتتتدانا إلتتتى الصتتتراَ الً ولتتته الحمتتتد بكتتترة وأصتتتي، أمتتتر عظتتتيم

حرام إلوأمرنتتا ألوامتترا بتتا، يمتتانإلوعلمنتتا حتتج مناستت  ا، المستتتقيم

إ   لتهإوأشتهد أن    هوتلبية مناديت، داعيه إجابةلنمنا أو، ذعانإلوا

 ". ...(ي  لههللا وحدا   شر

 خاتمة المخطوَ :نص  - ل

تم  مقابلتة هتذا النستخة علتى األم المستودة بقلتم ":[ أ /80]ق

 23المؤلف تجتاوز هللا عنته فت  مواقتف اخرهتا ليلتة الخمتيس لعلته 

، وعسى هللا أن يصل  1249)من ( شهر )ذي( القعدة الحرام سنة 

ستتين حتتررا إستتماعيل بتتن ح )...(، الشتت ن ويحستتن الختتتام للجميتت ،

 جغمان غةر هللا لهما.

كتتان تمتتام هتتذا الرحلتتة بعنايتتة ولتتد المؤلتتف القاضتت  العالمتتة 
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الكتريم األوحتد الحستين بتن إستتماعيل بتن حستين جغمتان حةظتته هللا 

غةتر هللا  1288)من( شهر رجتب ستنة  24اخر نهار الجمعة لعله 

 ".لكاتبه

هةـ بتحر ةر 1249تو ح خاتمة المخعوط قيام المؤلح ف  عام 

ن مرود  رحلتم )األم المرةود (، و ظهةر قيةام إبنةم، الحرةين نرخة م

هةـ بنرةم المخعةوط هةذا الةذي 1288بن إسماعيل جغمةان، فة  عةام 

وبةةذلك فنرةةخة المخعةةوط الةةذي بةةين أ ةةد نا بخةةو ناسةةم  نتعامةةل معةةم،

 غخر تير المؤلح.

 مضامين الورقات من المخطوَ الت  لم تثب  ف  هذا البحث:  - م

 .عوط:عنوان المخ[ 1ق] 

: حةةةد   د نةةة  عةةةام موجةةةم للمرةةةل  عةةةن / أ [4ق –/ ب 2ق] 

الحرام ،  تخللةم بعةض النصةااح  ئوجوب تأد ة فر ضة الحج لبيت 

عليةةم لواجبةةات الملزمةةة علةةى الحةةاج والمحرمةةات اوتو ةةيح  الد نيةةة

 المفرو ة. الرعير المتال مة م  أداء هذه 

شرح ووصح مرةهع لمناسةك  : تتضمن[ 70ق -ب /14ق] 

 تبعم وصح معو  عن رحلة المؤلح إلى المد نة حج وشعااره، ال

 .المنور  و  ار  المر د النبوي

 :لنص الرحلة المخعوط والرس  الخع  الكتاب اإلسلوب 

مةةن المخعةةوط  رةةتلالمللرحلةةة النصةة   ال ةةزءفةة  منا ةةا  تتةةوفر

مضةمنة  لهةاساليع خعية،  تفةق معظمهةا مة  نظةاار أسمات متابية و

فة  ت التة  دونةت فة  عصةر المؤلةح َجْغمةان، أي ف  بعض المؤلفا

التاسةة  عرةةر للمةةيالد(؛ وهةة  القةةرن ) اله ةةريالقةةرن الثالةة  عرةةر 
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 وأعالمةةةمبم ر ةةةات التةةةار م اليمنةةة  المحلةةة   ُجلهةةةامؤلفةةةات تهةةةت  

 را يوالحة، (23)أمثةا  الرةومان  أفةذاذقام بتدو نها علمةاء ، البار  ن

 م(1898ـ/ هةةة1316، وال رافةةة  )ت (24) م(1871هةةةـ/ 1288)ت 

هةـ أو 1258)ت  من بالد اليمن؛ والمؤرخان ال ا انيةان النعمة  (25)

 هةةةةةةةـ/1290)ت  الضةةةةةةمديو (26) م(1843أو  1842 هةةةةةةـ/1259

 . (27) م(1883

الكتةةاب   باإلسةةلوبأن هةةذه الرةةمات والمظةةاهر المتعلقةةة   بةةدوو

للنص والرس  الخع  للحر ، الت  مانت شةااعة برةكل ملحةوظ فة  

ظهةرت فة  هةذه الكتابةات برةبع تفرة   ربمةا ذلةك العصةر، مدونات

والفئات المثقفة،  المتعلمةلرن العبقات أالله ة العامية الدارجة على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11 -5، صرساالعلى سبيل المثا : الرومان ،  انظر ( 23)

، فتر  الفو ةى وعةود  األتةراا إلةى صةنعاء: ، محرن بن أحمدالحرا ي ( 24)

هةام  ، و59ص ،م الحرا ي )ر اض الصالحين (تار الرفر الثان  من 

، تحقيةةق نفرةةها الصةةفحةب 1وهةةام  رقةة  ، 65نفرةةها،  الصةةفحةب 1 رقةة 

هةةـ/ 1406، دمرةةق، 1، طالعمةةري ئودراسةةة الةةدمتور حرةةين بةةن عبةةد

 .م1986

-1307محمةةةةد، حوليةةةةات العالمةةةةة ال رافةةةة  )أحمةةةةد بةةةةن  ، ال رافةةةة ( 25)

فةةة   15رقةةة   وهةةةام  ،34، 27، 25م(، ص1900-1889هةةةـ/1316

تحقيةةق ودراسةةة الةةدمتور حرةةين بةةن عبةةدئ العمةةري، األخيةةر ،  الصةةفحة

 م1992هـ/ 1412، بيروت، 1ط

 .23 -19، صحولياتالنُّْعم ،  ( 26)

ألشةياخ أعيةان الزهر ف  ذمر ا حدااق، الضمدي، الحرن بن أحمد عام  ( 27)

، حققةةم ودرسةةم وعلةةق عليةةم د. إسةةماعيل بةةن محمةةد 26-19الةةدهر، ص

مةةن هةةةذه الرةةةمات  وعةةةدد .م(1992هةةةـ/ 1413م،  -، ) ب1البرةةري، ط

علةةى سةةبيل  الكتابيةةة والخعيةةة وجةةدت فةة  مؤلفةةات  منيةةة مبكةةر ، انظةةر

 :المثا 

Tritton  . A. S. The Rise of the Imams of Sanaa, p.129-134 

(Appendix, I -ii), India, 1925.
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 المتلقة فكةاره إلةى أبهةد  إ صةا  عنةو   أو أن الكاتع بذاتم قصةدها 

 ا  مان الربع وراء ذلك، فهناا شذرات من هذا وذاا فة  أالعام . و

يحها ف  الةنص دون اإلشةار  إلةى ت  تصح د نا أبين  الذيهذا النص 

 بعضها بالتعليق، ومن نماذجها، على سبيل المثا  ل الحصر:

 نماذج من المالحظات اإلمالاية: أول :

 النهائية: الهمنةحذف  - 1

و كةةاد ل وجةةد لهةةا أمةةر فةة   النهاايةةةظةةاهر  حةةذ  الهمةةز   تكثةةر

ر  الظةاه هةذهالكلمات التة  مةن المفتةرض أن تلحةق بهةا؛ مةن نمةاذج 

العرةةةا  ،(الرفقةةةاء) ، الرفقةةةا(صةةةنعاء) :صةةةنعاقةةةو  المؤلحالكتابيةةةة 

 الكمةةال، (السةتقاء) ، السةتقا(الهةواء) ، الهةوا(المةاء)، المةا (العرةاء)

 (.جالءألا) ، الجال(النبالء)، النبال (الكمالء)

 : )تسهيل الهمنة(قلب همنة الوسط إلى ياء  - 2

لها وسو إلى  اء  أو اسةتبداهمز  ال بقلعهذه العر قة المتمثلة  تعد

فقةةد وردت، علةةى سةةبيل وجةةااز فةة  اللغةةة؛ مةةن طةةر  األقةةدمين بيةةاء  

القرن إحد  النرم الخعية العااد  للقرن الراب  اله ري ) ف  ،المثا 

ا مةا تُلحة  علةى هةذا النحةو فة  النقةو   ،(28)(الميالديالعاشر  ومثير 

وظ ف  نص هذه والكتابات الصخر ة.ولهذه الرمة الكتابية وجود ملح

(، قاامةة)قا مةة  ،(سةاار)سةا ر األمثلةة علةى ذلةك قولم:ومةن الرحلة، 

، (سةةاالتم) ، سةةا لتم(بئةةر) بيةةر(، مااةةد ) ما ةةد (، ع ااةةع) ع ا ةةع

 فا ةةد ، (البضةةاا )البضةةا   (، ااح)طةة ، طةةا ح(القةةاامين)  القةةا مين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النبةة   أخةةال : األصةةبهان ،عبد ئ بةةن محمةةد بةةن جعفةةر بةةن حيةةان، انظةةر ( 28)

أجزاء(، دراسة وتحقيق  4)، 56، ص1ج عليم وسل ( وغدابم، ئ)صلى 

 .م1998هـ/ 1418، الر اض، 1د.صالح بن محمد الونيان، ط
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 رفقاؤنا(. /رفقاانا) ، رفقا نا(فااد )

 ئية:مد األلف المقصورة النها - 3

، الحلةةوا (العظمةةى) العظمةةا: الةةوارد  بةةالنص قولةةمصةةورها  مةةن

  ةةةةةحا(، سةةةةةعى) سةةةةةعا ،(ترةةةةةمى) ترةةةةةما(، أر )، ارا (الحلةةةةةو )

 .(رقى) ، رقا(المرسى) ، المرسا( حى)

قلب األلف الممدودة النهائية فت  استم اإلشتارة )هتذا( إلتى ألتف  - 4

 )هذى(. مقصورة

 م :ألف المد الوسطى ف  أسماء األعال حذف - 5

، برسةة  الخةةو النبعةة ، وبةةذلك حضةةار ا    هةةذه الظةةاهر ،  تةةرتبو

إليهةا، مةن  المرةارفه  تلتق  م  ظاهر  فتح التاء النهااية المربوطةة 

 (. اسين):  رين قولمأمثلتها 

 حذف األلف الوسطى ف  األسماء: - 6

، وذلةك بحةذ  (الصةال ) القرغنة  لكلمةة الصةلو  بالرس  لتزاملا

 األلح الوسعى.

 :المربوَةفت  التاء النهائية  - 7

مةن أقةدم سةمات رسة  الحةر  العربة   الكتابيةةهذه الظاهر   تعد

الخعية النبعية  التأميراتن أصولها إلى و، و رج  الباحثموخصااص

 مثةةرت: قولةةمالتةة  سةةبقت ظهةةور اإلسةةالم؛ مةةن نمةةاذج هةةذه الرةةمة 

 .(طيبة)، طيبت (مر ا )، مر ات (تبة)، تبت (مثر )

 البدائية والوسطى بضاٍد: ءالظا حرف لستبداا - 8

هةةةر ظ، (ظفيةةةر  ) ةةةفيرقولةةةم:  الكتابيةةةةأمثلةةةة هةةةذه الرةةةمة  مةةةن

 ، القرض )القرظ(.)َ ْهر(
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 20 د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان 

 :المهموزةحذف الواو  - 9

 ،مةود( سةهاورؤ) ، روسةها(رؤوسةنا )  :روسناقولم صورها من

 .(مؤود)

 

 وه : أو ) (،  (إ ) بصورة (إلى)رسم حرف الجر  - 10

ف  له ة صنعاء، مثل: سرت ل الرو  أي  (إلى)من مختصر   

بمعنةى إذا مثةل: لسةرت، أي إذا سةرت وهة   تأت ذهبت إليم؛ و

؛ مما  الحة  نعقهةا فة  بعةض قةر  له ة صنعاء وذمار وردا 

 .(29)ن د ف  المملكة العربية الرعود ة

باللهجتة اليمنيتة الدارج اسماء األيام وفقاً لنطقها  بعضكتابة  - 11

 ة:المحلي

 .(األربعاء) الربو و ،(الثالماء) : الثلوثقولمنماذجها  من 

 م:ومنها قولالرمامة ف  اإلسلوب وطغيان العامية، نماذج من  مانيا :

 (./ب5  ) ،"الماء الحجاج بعض على وقل" - 1

 عن. أو من/: والصحيح

 (./ ب5  ) ،"محتاجاتناأهبنا و" - 2

 : حاجاتنا.والصحيح

 (./ ب6  ) ،"عاماتالطأنواا  فيها" - 3

 :الععام. والصحيح

 (./ أ8  ) ،"الري  تهدي م " - 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ز ةر   فة  له ةات شةما  وجنةوب دراسةاتأحمد حرين، الد ن،  شر  ( 29)

 م.1984 هـ/1404الر اض، ، 1، ط68 -67العربية، ص
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 : هدوء.والصحيح

 (./ أ14  ) ،"سقف أعلى مسجدبعد العنم منها  ووجدنا" - 5

 : مر دا  عال  الرقح.والصحيح

 (./ أ73  ) ،"كان وصولنا ألنهلنا جمعتان  تم  أنها" - 6

 : فإنها، ألن وصولنا مان.والصحيح

 (./ أ73  ) ،"َو ً  قليل فوق أو" - 7

 : فوقها بقليل.والصحيح

 (./ ب73  )،"الطريق فضلينا" - 8

 : فضللنا.والصحيح

 (./ أ74  ) ،"وراج خائف  بين" - 9

 .وراج  : والصحيح

 (./ أ75  ) ،"التكريرعليه  أكثرنا"  - 10

 : التكرار.والصحيح

 (./ ب74  ) ،"رحلنا تنجين ف " - 11

 : إن ا .والصحيح

 (./ أ75  ) ،"شرى وبعضُ " - 12

 : اشتر .والصحيح

من أ ة محاولةة فة  اسةتعما  عالمةات بأمملم خلو النص  هذا م 

 ونحوهمةةةا، ب انةةةع عةةةدمالتةةرقي  مثةةةل: الفاصةةةلة )،(، أو النقعةةة ).( 

 العبةةةارات اسةةةتعما وميةةةل الكاتةةةع إلةةةى إلةةةى فقةةةرات؛ المةةةتن تقرةةةي  

 التفخةي  وظيفم إلسلوب، وتاللفظية المحرناتمن  االر عية باعتباره

 (، منها قولم: 3انظر الجدول رقم ) األلقاب واأللفاظ الفخمةف  
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  "، )و كان السير والمسافرة ف  عصتبة مثتل البتدور الستافرة" - أ

 (.ب /4

صتتنو مجتهتتد  )...(، القاضتت  العالمتتة الةختتيم المحتتد  الكتتريم" - ب

 (./ ب8  )ومن هو ف  غرة العلماء شامة"،  نجد وتهامة،

  تراهم يةرقون بين الغث والسمين و  يمينون بين الحصتى " - ج

 ب(. /70) "، والدر الثمين

ومةةن المالحةة  علةةى الناسةةم قيامةةم بتةةدو ن بعةةض اإل ةةافات أو 

 التصةةحيحات ال انبيةةة فةة  العةةر  الهامرةةية للورقةةة و ختمهةةا بكلمتةة 

صةحة إشةار  إلةى وعالمةة  الختمةة )القفلةة("؛ وتعةد هةذه أصتل ص "

)أو التصةحيحات(، فقةد ُعرفةت هةذه الختمةة  ن هذه اإل ةافاتمضامي

علتى الكتالم أو  (صت )كتابتة " :ف  الفتر  اإلسةالمية المبكةر  بالتةال 

 ةإ َّ فيمتتا صتت  روايتتة ومعنتتى غيتتر أنتته عرضتت ذلتت عنتتدا و  يةعتتل 

قد  نهلم يَْغِةل عنه وأ أنهيعرف لو، للش  والخالف فيكتب عليه ص 

باإلشةار  إلةى هةذه  الناسةم قةوم . و(30)"هضبط وَصّ  على ذلت  الوجت

ودرجةة صةحتها بو ة  فاصةلة الرةروحات ال انبيةة والستعرادات 

المدونةةة فةةة  فةة  مو ةة  اإل ةةةافة؛ وقمنةةا بو ةةة  هةةذه اإل ةةةافات 

ودم هةةةا فةةة  سةةةيا   ]  [، هكةةةذا: مرةةةتعيلين الهةةةام  بةةةين قوسةةةين

الةةنص.ومن المؤمةةد أن ورود عبةةار  )صةةح أصةةل( تةةد  علةةى مقابلةةة 

  نرخة م  أصلها.هذه ال

كلمةة ل المؤلةح اسةتخدامم تكةرارمما  لحة  فة  منا ةا مةتن الةنص 

ال مةل  أفكةارتةدفق ربةو  برةكل  خةاص بهةد بدا ة ال مةل  ف ( نعم)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .48، ص1، جأخال األصبهان ،  ( 30)
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ما  لحق بها، ومثيرا  مةا  حةدث ذلةك حينمةا  نحةو المؤلةح الرابقة م  

و لحةة  علةةى المؤلةةح،  قلةةيال  عةةن مرةةار وصةةفم لم ر ةةات رحلتةةم.

، عنةد وصةفم لةبعض أصةبحبمعنى  وقد" إ " ذمرمن  أ ضا ، إمثاره

 .(31)الحالت

 ظهر مثير من حرو  الكلمةات تيةر منقعةة، ممةا  لحة  وجةود 

العمةةأل ال زاةة  والكلةة  لةةبعض حةةرو  الكلمةةات و صةةاحع هةةذا 

العمأل، أحيانا ، بعض التعد الت العفيفة فة  ته ئةة الكلمةات. واتبة  

الذات بقصةد تمييزهةا نقعة تحت حر  العاء ب الناسم منه ية و  

  عن رس  حر  الظاء.

ومةةن األسةةاليع النثر ةةة التةة  وظفهةةا المؤلةةح َجْغمةةان، وهةةو مةةا 

سو  نلحظم خاصة عند وصفم للرخصيات التة   قابلهةا فة  رحلتةم 

أو وصةةةةفم لل مالةةةةة أو بعةةةةض القبااةةةةل، تعو عةةةةم للةةةةنص القرغنةةةة  

بعض مةا واستعمالم أدا   ف  تصو ر هذه الرخصيات؛ ووفقا  لنتقاام ل

ف  القرغن الكر   فإنم بذلك  ُخرج المعنى من إطاره القرغنة  وسةياقم 

التار خ  المرتبو بةالقرغن الكةر   ليخةدم أترا ةم األسةلوبية، طالمةا 

أن هذه الكلمة أو تلك الكلمات الت  اختارهةا تقةوي أسةلوبم وترةد مةن 

تماسةةكم. وهةةذا اإلسةةلوب النثةةري األدبةة ، المعةةرو  باسةة  )اخةةتال  

غن(، اشةتهر بامتعااةم الكثيةر مةن علمةاء بةالد الةيمن منةذ القةرون القر

 .(32)اله ر ة األولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68صشر  الد ن، له ات،  ( 31)

عنةد علمةاء الةيمن، انظةر: القا ة ، وداد،  النثةريهذا النمو  إلى للتعر  ( 32)

 90مةن النثةر الفنة  المبكةر فة  الةيمن،  نمةوذجبن أب  مبَار البلوي:  برر

 م.1985هـ/ 1405، بيروت، 1يها، طوما  ل
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تركل مفرد  الله ة العامية )المحكية( عنصرا  غخر من عناصةر 

أدوات أسلوب المؤلح الكتابية،  وقد قام بتوظيفها ف  موا   ليرةت 

بالقليلةةة ممةةا أسةةلفنا، بةةالرت  مةةن وجةةود األصةةل الشةةتقاق  اللغةةوي 

ض هةةذه المفةةردات، وباعتبةةار هةةذا المنحةةى اللغةةوي مةةن سةةمات لةةبع

عصر المؤلح إلا أننا نر  أن الدافعين األساسين لذلك هما الو وح 

والدقة ف  صياتة التعبير اللةذان حةرص عليهمةا المؤلةح فة  إظهةار 

نصم  وت ربتم ف  هذه الرحلة. ول تخفى على الباح  الفعةين مةد  

حينما  ت  اسةتخدام هةذا المنحةى الكتةاب  بةنص الفااد  العلمية الم تنا  

الرحلة ف  قضا ا تعةور الله ةات العاميةة، المحلة  منهةا واإلقليمة ، 

 .(33)وأبعاد استخدامها

 منه ية المؤلح:

التةةزم المؤلةةح بمنه يةةة متابيةةة تا ةةة فةة  الدقةةة وحةةرص علةةى 

توظيفها ملما سنحت لةم الفرصةة لةذلك، وعليةم تظهةر دقتةم الوصةفية 

متبا نةة خةال  رحلتةم؛ مةن معةال  هةذه المنه يةة فة  توميقةةم فة  منةاح  

 الوصف  لرحلتم ما  ل : 

تضمين أوقات حلم وترحالم وساعات  حرص المؤلح ودقتم ف  - 1

وظةةح  الغةةرضولتحقيةةق هةةذا ا، تم وهنيهاتهةةاسةةتراحوقفاتةةم وا

 ها :من نماذجو مانية مختلفة، وقتية  ا  صيغالمؤلح 

نهتار  اختر"قولم: مهر والرنة، اليوم وتار خم والر مرمى - أ

 ".1241شهر شوال سنة ( من) 27السب  لعله 

الصةةلوات الخمةةأل المفرو ةةة فةة  اليةةوم والليلةةة،  أوقةةات - ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .20 -19، صحوليات، النعم ، انظر ( 33)
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متتتن وقتتت  صتتتالة بتتتين صتتتالت ، ، صتتتالة بعتتتدقولةةةم: "م

 ".الجمعة

َلتتتوا  قبيتتتل"قولةةةم:موتروبها، هةةةاالرةةةمأل و وال بةةةزوغ - ج

 الشمس". غروب ،أول النوال األول، الةجر

، بعتتتد الصتتتباح"قولةةةم: موغخةةةره،  ممنتصةةةفوالنهةةةار  أو  - د

 الظهر، اخر النهار، اخر نهار".

نصتتف ،إقبتتال الليل" قولةةم:موغخةةره،  مالليةةل ومنتصةةف أو  - هـ

 ".بعد نصف الليل ،الليل

سةةلب  أو إ  ةةاب   برةةكل اءرأ ةةم الرخصةة  سةةوالمؤلةةح  إععةةاء - 2

 ماعةات واألفةراد العةاد ين وال الرسميةبعض الرخصيات  ت اه

 ، مقولم مثال :رحلتم خال القبلية الت  قابلها أو تعا   معها 

 ف  الطب سيد عجيب ف  مسماا ،)..(،ألنه محترق  وهو" - أ

 /7  )"،   يكاد يمل  نةسته عنتد الغضتب، بعض األحوال

 . (أ

خلقتته  لحستتنلتتم يكتتد يوجتتد مثلتته فتت  األحتترار  فتتتىً  وهتتو" - ب

 (.ب /7  )"، وديانته وعقله

، صاحب فطنة عظيمة وخبرة هللاحةظه ،عن الدين  وكان" - ج

  (.ب /8  ) "،باألمور ومعاودة

ولعله متن عبيتد األتتراك وهتو رجتل عجيتب ستيما  جمعة" - د

 .(أ /9  ) "،الغريبف  ت نيس 

 فت لطتف متنهم أنظتر أجمال ألهل الَحَسبَة ولتم أكتد  على" - هـ

  )، الطباا وحسن المعاملة والمحافظتة علتى الصتلوات"
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  .(أ /9

قتتتتد ستتتتكن صتتتتنعاء وأختتتتذ متتتتن َبتتتتاا أهلهتتتتا  ولعلتتتته" - و

 (.أ /9  ) ،ولطافتهم"

بتتن شتتنبر فلقينتتا بالرحتتب والستتعة، وكتتان شتتريةاً  أحمتتد" - ز

 ً   )، "العظيمتتة فتت  تلتت  الناحيتتة الصتتولةلتته  همامتتاً فاتكتتا

 (.أ /10

شريف صغير السن كبير العقتل ماجتد الهمتة حستن  وهو" - ح

 (.ب /10 )  ،الخلق"

نطقتته  عتتدملستتانه و اءة  رأيتت  فتت  جرأتتته ومستت رجتتل" - َ

 .(ب /73  ) ،بالجهل أفح  منه"

 يتواريف  َريق أهلهتا َغتام، )...(، وخبترهم    لكوننا" - ي

 (./ أ76  ) ،"خيرهم

فةةة  بعةةةض  الرخصةةة  مععةةةاء رأ ةةةالمؤلةةةح عةةةن إ توقةةةح  لةةة 

 من نماذجم قولم:وتعداه لألطعمة واألشربة،  بل، األفراد

 (.ب /7  ) ،"أَيبهاوبئر )...(، أحالها  يهاوف" - أ

 (./ ب7  ) ،الماء" عذبةوه  جنيرة عجيبة " - ب

وهتو ، وأما سمن البندر المذكور وعسله ف كثر سمنه البحري" -ج 

 (./ أ9  ) "،وعسله أكثرا المستخرج من الرَب ضعيف.

ومةا  رةتمل عليةم مةن تعةاء  المكةان بالوصةح  المؤلةح هتماما - 3

مةةن نمةةاذج   طبيعيةةة، وومعةةالوتضةةار أل ظةةاهر ، يةةاه نبةةات  وم

 :ف  هذا الرأن قولم
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تبلت   قيتل هكثيتر األشتجار، مالويت وادي المحيام وهو وادٍ " - أ

 (./ أ5  ) ،"ثال  مائة وستين ملوى

 (.ب /9  ) ،"هنال الَحَسبَة تح  أشجار مدوحة  بقرب" - ب

بورهتتا و،قطعنتتا تلتت  األوديتتة التتت  أكثتتر ثمرتهتتا التتدخن و" - ج

 (.أ /10 ) ،"مالحة وشعابها عظيمة

متا  كثيراً  وه أشجارا ثمرة األراك،  ف واد عظيم،  وهو" - د

توجتتد فتت  بنتتادر تهامتتة وغيرهتتا ، أشتتبه شتت ء صتتورتها 

بالحدق، وفيها حراقة كحراقة ماويتة العتروق التت  يستتاك 

 (./ أ10 ) ،" للصالةمنها 

 متتاءاملتت  و ماءهتتامتتن متتاء الليتتث ألن  أعتتذب فماؤهتتا" - هـ

  (./ ب10  ) "،عذب

جبال بيض فيها كهوف للتعريس بالقرب من بئرها  وه " - و

 .(/ ب10 ) ،المذكورة"

 .(أ /11  )، بئر عظيمة عذبة الماء" فيها" - ز

ومررنا ف  ، الركوب على الجمال لكثرة األشجار يمكن  " - ح

كثيتتراً  هراك ف ختتذنا منتتألعتتروق ا فيتتهوستتط الطريتتق بتتواٍد 

 (.ب /74 ) ، رفنا "نصاو

عظيم كثير األشجار واألنهار واألَيتار وشتجرة  واد وهو" - َ

 (./ أ78  ) ،ثمرتها " تواف البن كادت 

 "،فمررنا بقية يومنا ف  َريق صعبة ومرحلتة عظيمتة " - ي

 (.ب /78  )
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وت اه هذا الهتمام الملحوظ ف  برو المؤلةح للوصةح المكةان  

سةماء أ ةبو  عال  أخر ،  ُْحِ ة  عةنوطبيعتم وما اشتمل عليم من م

مةةا (، و رةةتثنى مةةن هةةذه القاعةةد  ة  ، أو متابةةة  األمةةامن بالرةةكل )عالمةة

 ة  متابةة مرةةماها ذمر عالمةةات ترةةكيلفةةالةةردو "  بيةةتمرةةمى "ل أورده

بعتدها  الستاكنةوالدال المهملتين المةتتوحتين والتواو  الراء" بقولم:

أحةد لفةة لمرةمى صةي  مختما أععاه مةن  ب انع؛ (/ أ76  ) ،هاء"

 ،أو الهضب، وبعضهم يستميه الخضتراء" الهضم" بقولم: المنا  ،

 (.ب /10 )

 :بين الحالت المتبا نة، ومن نماذجها قولمللمقارنة  المؤلح عقد - 4

 - " صتتنعاء كمثتتل قوتتته هتت أن قتتوة أزال التتت   تمنيتت " - أ

 (.ب /6  ) –بندر الحد د   قصد

ف  أعلى محل البور، أحالها بئر يقال لها القاض   وفيها" - ب

 (.ب /7  ) ،وأَيبها"

إلى سةر البحر م  تهتدي التري  وموافقتهتا هتو  فبالنظر" - ج

 /8  ) "،يوم الجمعة فسةر َيب إلىسةر شاق، وبالنظر 

 (.أ

كيوم الجمعة ف  البحر شدة كما مضى و  كيومه  أرَ  ولم" - د

 (./ ب8  ) ،فرحاً بالخالص"وف  القنةذة سروراً 

التتبالد الشتتامية ويحمتتل إلتتى كتتل  فتت َعتتام يصتتطن   وهتتو" - هـ

 .(ب /8  ) ،محل منها، كما يحمل الكع  ف  بالدنا"

حالةةةة القتصةةةاد ة العامةةةة لةةةبعض ال ماعةةةات لل المؤلةةةح نقةةةل - 5

ومةةن نماذجهةةا ، والليةة ( )مالحد ةةد ، والقنفةةذ ،المدنوالرةةكانية 
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 :قولم

  ) ،نتتاد "بنتتدرا ضتتعيف المتتواد كبيتتر األعتتداد واألجو" - أ

 (.أ /75

  (.أ /78  )، يشكو أهلها الضعف"و" - ب

عامةة ال اإلرشةاداتوحرص المؤلح الكامل علةى إسةداء النصةح  - 6

لحتياجةةات طبيةةة  سةمات فةة  طياتهةةا تحمةلمةةا خاصةة، منهةةا الو

من  ،البحروالبر ف  وتقلباتم  الرفرحوا  أ عنلمرافر )الحاج( ا

 نماذجها قولم:

ي الطبيعتتتة استصتتتحب معتتته الحمتتتر إذا كتتتان صتتتةراو و" - أ

ً والستتكر، ويستصتتحب معتته أيضتت  /7  ) ،إنتتاء متتن متتدر" ا

 (.أ

 (.أ /7  ) ،كذل  يستصحب اإلنسان شيئاً من القر  "و" - ب

 هلإلنستتتتان أن   يتتتتترك شتتتتيئاً ممتتتتا يحتتتتتاج إليتتتت ينبغتتتت " - ج

 (.أ /7  )،مثل"

 يخترجينبغ  لكل أحد استصحاب شيئاً متن ذلت  وأن   و" - د

حتتتط األول إ  وقتتتد تنتتتاول متتتن الطعتتتام متتتا حضتتتر متتتن الم

 (.ب /9  ) ،عندا"

 متتا( الخضتتراء فتتال تحمتتل متتن المتتاء إ  مةةنرحلتت  ) إذا" - هـ

  (.ب /10 ) ،تحتاج إليه"

و   محتلرتحل متن اأقل ما يكة  اإلنسان من الماء إذا و" - و

 أويوجتتتد لتتته المتتتاء فتتت  المرتحتتتل إليتتته قربتتتة متوستتتطة 

 (.أ /11  )"، دونها
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 منهالمن أراد مكة من البيضاء أن يبادر بالرحيل  ينبغ " - ز

 (.أ /14  ) ،لبعد المسافة"

وأسةةماء مةةن  الرحلةةة رفقةةاءسةةماء أالمؤلةةح علةةى توميةةق  حةةرص - 7

انظر الجدول رقم ) .ف  رحلت  الذهاب والعود   صاد  مقابلته

4.) 

عةةةن مختلفتةةةين علةةةى التحةةةدث المؤلةةةح فةةة  مناسةةةبتين حةةةرص   - 8

دي وتداولم؛ عند خروجم من بندر القنفةذ  فة  رحلةة الو   النق

مةةن فةة  رحلةةة العةةود  منةةاء ترحالةةم أ، و( ب –/أ 9ق )الةةذهاب 

ة   /76ق ) الرما  الرةرق  مةن تهامةة الةيمنف  الزهر  إلى َح ا

 (.5انظر الجدول رقم ؛ وأ

 :من صنعاء إلى مكة المكرمة المؤلحذهاب  رحلةنص 

 ،انم، ولم المن على ما  ررئ سبح  رر [: 3س ، ب  /4 ق ]

شهةـر شةـوا   ن(ـ)مةعرةـر  ألـخامةخروج  للحج  ةوم اإلمنةين لعلةم 

مةةان مبةةدأ الرةةفر مةةن ولةةح. أوأربعةةين ومةةااتين و (34)د ـإحةةسنةةـة 

 الرةةيدبةةاس سةةبحانم وبصةةالح  عبةةاده، والرفيةةق  المحروسةةة صةةنعاء

غخةةةةر ن فةةةة   وجماعةةةةة( 35)بةةةةن إسةةةةماعيل  بةةةةار   حيةةةةى الفا ةةةةل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )احد(. ف  األصل: ( 34)

من خةولن العاليةة فة    ُْنَرع بنو  بار  إلى قر ة َ بَار )أو دار الرر ح( ( 35)

أعلى وادي َمْرَور، وه  من نرل مؤسأل القر ة األمير المرهور الرر ح 

القةرن الرةاد   القرن العاشةر اله ةري/حرين بن عل   بار  )المتةوفى بة

عرةةر للمةةيالد(. مةةن مرةةاهيره  المةةؤرخ ذااةة  الصةةيت محمةةد بةةن محمةةد 

بةةن إسةةماعيل   بةةار ، ومومبةةة أخةةر  مةةن العلمةةاء. و بةةدو لنةةا أن  حيةةى

انظةر:  ؛ بار ، المذمور ف  هذه الرحلة،  كون جدا  للمؤرخ محمةد  بةار 

، 2، ج1وقباالهةةا، مةةجالح ةةري، محمةةد بةةن أحمةةد، م مةةو  بلةةدان الةةيمن 

 -285المقحفةةة ، مع ةةة ،  ؛م1984 هةةةـ/1404صةةةنعاء، ، 1، ط381ص
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مةةةةان الرةةةةةير وت إلةةةةيه  بقةةةةةول  هاهنةةةةا ،هةةةةذا شةةةةر، أ(36)العصةةةةبة

 مةنه فة  عصةبة مثةل البةدور الرةافر ، قةد ذمةر بعةض ( 37)المرافر و

، ذمةرهالرةيد المقةدم  فمةنه . والبعض خذه م مةال  ، ف  شرحنا مفصال  

فةة  رفقتةةم، وسةةعد بةةن  حيةةى ( 38) ومةةنه  الرةةيد أحمةةد بةةن قاسةة  َحْيةةدَر

، والريد بدربن عل  وولده مابت، ومحمد  الحضر المبنن خدام حام  

ورفيقهمةا الفقيةم  اإلمةامعل  المعن ، والريد حرن بن محمد من بيةت 

 ، (39)الثالاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدئ 

وولةةةد أخيةةةم حرةةةين بةةةن  (40) والفقيةةةم علةةة  بةةةن إسةةةماعيل النعمةةةان

 ءجماعةة غخةر ن مةن األجةرا فة بةن   ةد الحةروي  مابتإسماعيل، و

  ، وتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره 

 . والقا ة  الفخةي لحةا معابقةة لمقتضةى اذمره  اإلجمةا   ف  كف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .612 -585ص، 2األمو ، ه ر، ج ؛286

هة  ال ماعةة مةا بةين العرةر  إلةى  )أحيانا  تعلق ملمةة العصةابة(: العُْصبة ( 36)

، 1لرةةان العةةرب، جمحمةةد بةةن مكةةرم، منظةةور،  ابةةن األربعةةين. انظةةر:

 ت(.. ب)دار صادر، بيروت، ، 605ص

 الرفر وحالتم ف  الله ة اليمنية المحلية الدارجة. انظر: ( 37)

Piamenta, Moshe, Dictionary of Post -Classical Yemeni Arabic, 

pt.i, p.224 ,(Leiden,1990). 

بنو َحْيدََر  من ذر ة َحْيدََر  بن إسماعيل بن حرن بن لعةح ئ بةن شةمأل  ( 38)

بن  حيى ابن المعهةر بةن محمةد بةن سةليمان  الد ن بن المعهر بن الناصر

بن  حيى بن الحرين بن حمز  بن عل  بن محمد بن اإلمام حمز  بةن أبة  

أمةةا  هاشةة ؛  رةةكن بنةةو َحْيةةدََر  فةة  ذمةةار وتهامةةة وفةة  لةةودر بةةالعواذ .

الرخصةةةية المةةةذمور  فةةة  نةةةص الرحلةةةة فلةةةيأل لةةةم ذمةةةر فةةة  المصةةةادر 

 .202صوالمراج  المتاحة. انظر: المقحف ، مع  ، 

ل  باألسةفل(. 329  ُظهر اسمم انترابم إلى مد نة مأُل )انظر الحاشية رق : ( 39)

تتوفر ترجمة لهذه الرخصية المةذمور  فة  المصةادر والمراجة  المتاحةة. 

 )خدام حام  الحضر (  بدو أنه  من  عمل ف  بالط اإلمام. و

العود  لذهاب وت  اف  رحل بن إسماعيل النعمان  عل  الفقيمذمر المؤلح  ( 40)

 .662، صمع  المقحف ، . صنعاءمد نة أهال   منالنَْعَمان   بنو؛ 
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 وبةدر الةد ن وشةمأل العُةالوالعالمة الكر   الصمصامة العظي  جما  

 اده ئ من سناء هباتةم وتةاب   ،(41)بن عبدئ الَحْيم  عل األمرمين 

ومانةةـت طر قةةـم ( 42)اللحيةةمةةان نفةوذه معنةةا لحكومةةة وعليةم خيراتةةم. 

لةةى الح ةةاج القا ةة  مةةن الرةةفقة ع ولهةةذا ،(43)الحد ةةد  بنةةدر انةةا إو

مةان و [ أ /5ق ] ، مكةن وصةفمل  وترمي  أموره  وتفقد أحواله  مةا

وعزمنةةا منةةم صةةبح  ،(44)بوعةةان معةةرحفةة   ليلةةةمبيتنةةا جميعةةا  أو  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولةةد الفقيةةم القا ةة  علةة  بةةن عبةةدئ الَحْيمةة  الصةةنعان  تقر بةةا  فةة  عةةام  ( 41)

تةةولى حكومةةة اللحيةةة ومكةة  بهةةا مةةا  قةةارب أربةة   م.1785هةةـ/ 1200

البم.توف ، و عد مؤلح هذه الرحلة، إسماعيل َجْغمان، من أحد ط سنوات.

م. انظةةةر: 1840 هةةـ/1256رحمةةم ئ تعةةالى، فةةة  مد نةةة صةةنعاء سةةةنة 

 .147ص، 2 بار ، نيل الوطر، ج

قر ة وميناء  قعان على سةاحل البحةر األحمةر )سةاحل المحالةع(،  اللَُّحياة: ( 42)

و نته  فة  أرا ةيها مصةع وادي مةور.  ظهةر أن أبكةر إشةار  تار خيةة 

األخير من القةرن الرةاب  اله ةري )القةرن وردت برأنها ترج  إلى الرب  

ْ لَعةة  الحميةةري  الثالةة  عرةةر المةةيالدي( حينمةةا نزلهةةا أحمةةد بةةن عمةةر الزا

 انظةةر: العقيلةة  )المعةةرو  باسةة  صةةاحع اللحيةةة أو صةةاحع المحمةةو (.

 =1933 -1929ص، 4األمو ، ه ر، ج
=Stone, Francine Lida,Tihamah Gazetteer: The Southern Red Sea 

Coast of Arabia to 923/1517, 411-412, Unpublished Ph. D 

thesis submitted to the Uiv. of  Manch., Manch.1999.
 

معناها فر ة علةى البحةر أو علةى من األلفاظ الفارسية المعربة، و بندرال ( 43)

والُحد ةد  :مد نةة مبةر  ومينةاء مرةهور علةى سةاحل البحةر كبيةر. النهر ال

و ُةةرجح أن أو  ذمةةر تةةار خ   .ها مصةةع وادي سةهاماألحمةر  نتهةة  عنةةد

)القةةةرن الرابةةة  عرةةةر  ورد لهةةةا مةةةان فةةة  نها ةةةة القةةةرن الثةةةامن اله ةةةري

على بغية المرتفيد فى أخبةار  الد ب ، الفضل المز دابن  انظر: الميالدي(.

نفرةةها، دراسةةة وتحقيةةق الةةدمتور  الصةةفحةب 3 وهةةام  رقةة ، 210 بيةةد، 

م(؛ المقحفةة ، 1982 هةةـ/1403 ةةت، )الكو 1محمةةد عيرةةى صةةالحية، ط

.299Stone, Tihamah, p-300: انظر أ ضا   ؛163 -162صمع  ، 
 

بوعةةان :قر ةةة وسةةو  تقةة  إلةةى الغةةرب مةةن مد نةةة صةةنعاء فةة  ناحيةةة بنةة   ( 44)

 معر)ناحية البرةتان قةد ما (. أمةا ملمةة معةرح )أو المعةرح( فتعنة  مكةان

  ن. انظةةةةر:نةةةةزو  المرةةةةافر )أو محعةةةةة، اسةةةةتراحة، معرةةةةكر، منةةةةز (
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النهةار ووصةلنا  ناصةفة (46)بةالخميأل ومررنةا (45)قمفحةالثالماء إلى 

 وصةةةةةةةةةةةةةادفنا غخةةةةةةةةةةةةةر  عصةةةةةةةةةةةةةر  ومنةةةةةةةةةةةةةا  بعةةةةةةةةةةةةةد مفحةةةةةةةةةةةةةق

علةى بعةض أمقالنةا  (48)مار نةا، و(47)سوقم وبقينا ف  سمرةر  عظيمةة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أحمةةد بةةن محمةةد، الرةةام ؛ 130ص ،1ج، 1 مةةجالح ةةري، م مةةو ، 

الحةةج: شةةعر المحرةةن بةةن عبةةدالكر   بةةن إسةةحا  الصةةنعان "،  أرجةةو  "

  بالصةفحة نفرةةها،  3والهةةام  رقة   ،341، 6، ص5العةرب، ج م لةة

 ار/ حز ران )ما و/  ونيةة( سةنة أهـ / 1414ذوا القعد  والح ة سنة  29

  وانظر: ؛343 -324م(، ص1994
Werdecker,Josef.”A Contribution to the Geography and 

Cartography of North -West Yemen: Based on the Results Of the 

Exploration By Eduard Glaser, undertaken in the years 1882-

1884”, Bulletin de la Socie’te’ Royale de Ge’ographie D’ E’ 

gypte. N0. XX, p.67, (Cairo, 1939); Smith, Rex. The Ayyubids 

and Early Rasulids in the Yemen (567-694/1171195), vol. 

ii, p.181, (London, 1978); Piamenta, Dictionary, pt. ii, p.302.
 

مةة  إلةةى 37 علةةق مرةةمى مفحةةق علةةى البلةةد  وحصةةنها التةة  تبعةةد حةةوال   ( 45)

 انظةةر: ة صةةنعاء فةة  ناحيةةة الَحْيمةةة الخارجيةةة.ال نةةوب الغربةة  مةةن مد نةة

 -204، مع ةة ، صالمقحفةة  ؛714، ص4، ج2، م مةةو ، مةةجالح ةةري

205 ،618. 

Werdecker, “Contribution”, Bulletin, p.67 

الخميأل: قر ة من عزلة المخال  ف  الحيمة الخارجية، تق  إلى ال نةوب  ( 46)

مةذ ور للتفر ةق بينهةا  ممةا  علةق عليهةا خمةيأل الغرب  من مد نة صنعاء.

، م مةو ، الح ةري تحمةل المرةمى نفرةم. انظةر:=  =وبين أمامن أخر 

 .219، مع  ، صالمقحف  ؛310، ص2ج، 1مج

Werdecker, “Contribution”, Bulletin, p.67.
 

الرمرةةر  لفظةةة مرةةتقة مةةن الرمرةةار، و ةةر  أنهةةا ملمةةة فارسةةية معربةةة.  ( 47)

عى صاحبها والقيّ  على خدمةة النةزلء واللفظة تعن  الخان أو النُز ، و د

، . الحةةةرا ي380، ص4، جلرةةةانابةةةن منظةةةور،  )ُمقَهةةةوي(.انظر: فيهةةةا

 .ف  الصفحة األخير  3، وهام  رق  165 -164صتار م، 

Al-Thenayian, Mohammed., An Archaeological Study of the 

Yemeni Highland Pilgrim Route Between Sana’ and Makkah, 

134-137, 1st. ed. (Riyadh, 2000).
 

اسةةتخدم المؤلةةح فةة  نصةةم لفظةةة الِكةةراء واشةةتقاقاتها اللغو ةةة ملمةةا مانةةت  ( 48)
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لة   (49)رمةان الرفيةق المةذموو .البنةدرهنالك على جما  معنا إلى  من

حملناهةا صةحبة جمةالين بنظةر  (51)ننةاإف، ممةا فعلنةا (50) رسل األمقا 

إن  سةيأت  ذمةر وصةولها إلةى البنةدر قر بةا  و،معيض محمد (52)المقدم

(53)د رع فل ،شاء ئ تعالى. نع 
  على أمثةر الرفيق المذمور بالمكارا 

 فة الف ر، وصلينا  و قبل طل ارتحلنا الغداء بعدلما أصبحنا وأمقالم. 

فبلةة  ، الرفيةةق المةةذمور حمةةارُ عةةن الرةةير  لا َمةة، ومفحةةق عقبةةةأعلةةى 

 الرةيدل حمةار مة  حِ فةرا ، والح ةاج سةتوقحاالقا  ، ومةان أمامنةا ف

 (54)(إلةةةةةةى)كةةةةةةار المةةةةةةذمور علةةةةةةى دوابنةةةةةةا جميعةةةةةةا  وأرجعنةةةةةةا المُ 

. (55)الحيمة إلى  حيى الريدأصحاب  إلىنا من  وصلم المعرح،وأمر

ظهةةر  ةةوم األربعةةاء  بعةةد (57)صةةيحان (56)معةةرحفوصةةلنا  ارتحلنةةامةة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِكةةرو  المناسةةبة قاامةةة فةة  اسةةتئ ار الحيوانةةات لةةنقله  أو نقةةل أمتعةةته . و

 -218، ص15، جلرةةانابةةن منظةةور،  انظةةر: والِكةةراء: أجةةر المرةةتأجر.

219. 

 قصد الرخص الذي ت  التفا  معم ف  مفحق على  الرفيق المذمور: لعلم ( 49)

 إرسا  أمقاله  معم للحد د .

 )بامقا (. ف  األصل: ( 50)

 (.فانا) ف  األصل: ( 51)

وعاد  ما  كون مرلحا  و تقةدم الرمةع لدرا تةم قااد القافلة، ورايأل  المقدم: ( 52)

اليمنة  فة   مع ة ال عل  معهةر،، اإلر ان  الكاملة بمرار العر ق. انظر:

، 711، صاللغةةة والتةةراث )حةةو  مفةةردات خاصةةة مةةن الله ةةات اليمنيةةة(

 انظر، أ ضا : ؛م1996 هـ/1417دمرق،  ،1ط

  
390-389Piamenta, Dictionary, pt. Ii, p.

 

 ,Piamenta, Dictionary, pt. iانظةر  . وافةق، والرةعد: الموافقةة : رةعد ( 53)

.222p.
 

   ليرتقي  المعنى.)إلى(: إ افة من قبل الباح ( 54)

بالد واسةعة تقة  إلةى ال نةوب الغربة  مةن مد نةة صةنعاء بمرةافة  الَحْيمة: ( 55)

 .205 -204، صمع  ، المقحف  للتفصيل، انظر: .م 40تصل إلى 

 )بعرح(، ولن  رار إلى تصحيحها فيما بعد.: ف  األصل ( 56)

رن الرةاب  من األود ة الكبةار المرةهور ، شةهد فة  منتصةح القة :َصْيَحان ( 57)
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قبةةةل تةةةروب الرةةةمأل ونزلنةةةا  (59)فيةةةم إلةةةى بعةةةد العرةةةاء (58)لنةةةافقيا 

مرةامن ووصةلناه تةروب الرةمأل  (61)ب انبةممهةح  وهةو .(60)الدورا

العرةةاء ن،  وصةةلينا ،شةةهر شةةوا )مةةن( عرةةر  مةةامنليلةةة الخمةةيأل 

 واد   وهو (63)المحيام (62) )إلى( وارتحلنا ،إلى طلو  الف ر سترحنااو

تبل  مةالث مااةة وسةتين ملةو ، ولة  نةز   قيل ممثير األش ار، مالو 

لنةا نهةارا . فيهةا لةيال  وقيا  سةافرنافيم إلى نصةح الليةل؛ وهةذه أو  ليلةة 

لتم وف  سةاا، معرح  وجد فيم العرا  أو  وهو (64)صنفورفوصلنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقعةةةة المرةةةهور  بةةةين الملةةةك  اله ةةةري )القةةةرن الثالةةة  عرةةةر للمةةةيالد(

 الهةةةان والصةةةيح.و بكيةةةلالمنصةةةور عمةةةر بةةةن علةةة  بةةةن رسةةةو  وقبااةةةل 

، 3، ج2، م مةةو ، مةةةجالح ةةري ؛222، 107،122، صةةفة، الهمةةدان 

 .390، مع  ، صالمقحف  ؛548ص

والمقيةةل )جمعهةةا: راح، اسةةت إذا (قةةيال  مُ )و  (قيّةةل) فةة  الةةيمن العامةةة تقةةو  ( 58)

 مقا ل( تعلق، أ ضا ، على المكان الذي  ةت  فيةم مضة  أورا  نبةات القةات

هةام  ، و56، صحوليات، النعم  انظر: )د وان المقيل أو مقيل القات(.

 .نفرها الصفحةب 4 رق 

Piamenta, Dictionary,  pt. ii, p.422 

  انظر:  قصد بالعراء هنا وجبة الغداء المتأخر . ( 59)

 Piamenta, Dictionary, pt. ii, p.328. 

ل  وجةةد للمو ةة  ذمةةر فةة  المصةةادر والمراجةة  المتاحةةة،  مهةةح الةةدورا: ( 60)

 و ظهر أنم واقُ  ف  نواح  وادي صيحان.

 )ب نبم(. ف  األصل: ( 61)

 )إلى(: إ افة من قبل الباح  ليرتقي  المعنى. ( 62)

هةذا الةوادي ومثافةة أشة اره الِمْحيَام : ظهر من وصةح المؤلةح  ةخامة  ( 63)

 قة  فة  أقصةى بةالد  .ومثر  انحناااتم وانععافاتم، وأنم من فحو  األود ة

بةةالد ر مةةة وبُةةَر . والملةةو  )جمعةةم:مالوي( هةةو  الحيمةةة بةةين أطةةرا 

 .695، صمع  ، المقحف  المنععح.

 رد ذمر مو   صةنفور خةال  ال ةعرابات القبليةة وحروبهةا مة  أامةة  ( 64)

إذ صيرت قبااةل بكيةل صةنفور  م1778هـ/ 1192ل  عام صنعاء ف  مع

. القةةر  القر بةةة  رةةلبون تخعفةةون المرةةافر ن و قاعةةد  لهةة ، ومنهةةا مةةانوا

بةةين  ومةةن خةةال  سةةيا  هةةذا الخبةةر التةةار خ  فيبةةدو أن مو ةةعم متوسةةو
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فيم بقية ليلتنا، وأصبحنا عا مين على  فبتنا، هامسِ  ترمىعين جار ة 

أمده ئ بصةالتم قةد  القا  القيلولة، فكانت إلى قرب العصر. ومان 

 (66)الريد محرن بةن عبةدالكر   مةن غ  اإلمةام (65)  وال  الخبتعرّ 

لمةا ل  ةؤمن مةن  (67)نان رافقو جماعة [ ب /5 ق ] ستدعىاو بمكاننا

 شةععحتةى وصةلنا  الخميألبعد عصر  ومنا  فرحلناأو مختلأل.  باغ  

 ، لألمقةةةةةةا وصةةةةةةو  ال مةةةةةةا  الحاملةةةةةةة  وانتظرنةةةةةةا ،(68)اهرالظاةةةةةة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما  ظهر موق  صنفور على وادي سهام بين خو الحيمة ور مة وحرا ، 

شةرقا (  43ْ 61َ – 37َ –شةمال   14ْ 164َ – 165َطو  ودااةر  عةرض )

متوسعا  المرافة الواقعة بين قر ةة بيةت القةابل  وقر ةة مر قةا فة  خارطةة 

م. أمةا بالنرةبة لمرةمى 1968تعود لو ار  الدفا  البر عانية منرور  عام 

عين ِسهام فمن الوا ح أنها سميت بهةذا السة  نرةبة لةوادي ِسةهام الواقة  

ا عةةدا ذلةةك فةةال  وجةةد ذمةةر لموقةة  صةةنفور بةةالقرب مةةن موقةة  صةةنفور. مةة

عةةام،  مئةةة، العمةةرية المتاحةةة. انظةةر: فةة  البلةةدانيات اليمنيةة وعةةين سةةهام

 ؛100ص

Werdecker, “Contribution”, Bulletin, 68; Survey Dept., “Sana”,  

Series 1404, Sheet 687-A, Editon 2-GSGS, Map published by 

Ministry of Defence, United  Kingdom,1968. 

: األرض أو المنعقة المنخفضة، وخاصة المرتملة على الرمةا  أو الَخْبت ( 65)

 : ذات األرا   الربخة. انظر
Groom, Nigel, A Dictionary of Arabic Topography and 

Placenames, 138 ,(London, 1983).
 

مةد بةةن هةو الرةيد حرةام الةد ن محرةن )أو المحرةن( بةن عبةدالكر   بةن أح ( 66)

بن المهدي لد ن ئ أحمد بن الحرن بن القاسة  الحرةن  امحمد بن إسحا  

تةةوف  فةة  وم 1777 هةةـ/1191الصةةنعان ، ولةةد فةة  مد نةةة صةةنعاء سةةنة 

، 2انظةةةر:  بةةةار ، نيةةةل الةةةوطر، ج ؛م1849 هةةةـ/1266صةةةنعاء سةةةنة 

 .207 -201ص

 ) رفقونا(. ف  األصل: ( 67)

لرر  من باجل، الذي  ظهر اآلن فة  نربة إلى جبل الظاهر، الواق  إلى ا ( 68)

و فصل م ر  وادي سهام بةين  .الخرااو ال غرافية باس  )جبل الضامر(

مع ةةة ،  ،المقحفةةة  انظةةةر: وجبةةةل بُةةةر  المرةةةهور.= =متلةةةة هةةةذا ال بةةةل

 وأ ضا  انظر: ؛409ص
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وصلينا العراء ن حتى وصلت. ورحلنا إلى قةرب ملة  ليلةة ال معةة، 

 (70)والمرافة  (69)الخبت الريد المذمور قد أقبةل بةالفوانيأل بوال وإذا 

حبنا بنفرةةةم حتةةةى وصةةةلنا قةةةرب ، مةةة  صةةةالتةةةأنيألا  للقيانةةةا وجةةةوالر

 (72)درعةانبةن  خبةتمحل إقامتةم، مة  فارقنةا فمضةينا  وه   (71)دقره

بعد نصح الليةل، ومررنةا منةم إلةى  إل (73)األحد سو ل  نصل إلى و

 (76)نمةخةا   (75)مأجل أممة  ليم  لىبم مر د ف  أع وإذا (74)رالح ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Werdecker, “Contribution”, Bulletin, p.68; Stone, Tihamah, p.180.           

 )بالفوانيق(. صل:ف  األ ( 69)

والمرف  العبل الكبير ال يد، و ذمر أن أجودهةا المرفة   .العبو  الَمْرافَ : ( 70)

الغران  المعمو  جرمم من النحا  المزخةر ، ممةا تصةن  المرافة  مةن 

 العةةين الفخةةاري و غعةةى فمةةم ب لةةد الع ةةل ممةةا فةة  تهامةةة الةةيمن. انظةةر:

، اإلر ةةان  ؛نفرةةها الصةةفحةب 4وهةةام  رقةة  ، 87، صحوليةةاتالنعمةة ، 

 قارن م : .358، صالتراث

Bakewell, Anderson, “Music on the Tihamah”, Sudies on the 

Tihamah, 106-107, seeFigure7.1., ed. F. Stone, (London, 1985).
 

. ومةن الوا ةح، دقةر  ل تراعدنا المعلومات المتاحة بالتعر  على موق  ( 71)

   أطرا  خبت باجل.انظر:وفقا  لريا  النص، وقوعها ف

Werdecker, “Contribution”, Bulletin, p.68. 

، 2ج، 1، م مةو ، مةج الح ةريربما نُرع الخبةت إلةى الةدُْرَو . انظةر:  ( 72)

 .234، مع  ، صالمقحف ؛ 330ص

فة  أسةافل صةعفان مةن "المةو    سةو ذلك الرو  الذي  علق عليم" لعلم ( 73)

 .335، مع  ، صالمقحف  انظر: حرا .

 نفةةح، البهكلةة  . انظةةر:حصةةن علةةى طر ةةق صةةنعاء مةةن تهامةةة :الحِ ْيةةر ( 74)

 .213ص، العود

أو مصااد ميةاه من البرا، معرو  : نو  (َمواجل ومآجل َمأِجل: )جمعها ( 75)

فة  بةالد الةيمن شةاا  السةتخدام  والسة  األمعار والريو ، تير مرقوفة.

ة الرةةبئية القد مةةة. حتةةى وقتنةةا الحا ةةر، وترجةة  أصةةو  اللفظةةة إلةةى اللغةة

 انظر:

Beeston, A. F. L., Muller. W. W, Ghul; M. A, Ryckmans, J.Sabaic 

Dictionary, 3, (Louvain- la- Neuve, 1982).
 

 ف  األصل: )عن(. ( 76)
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-َ ةنّا بم-ل  تحصل المواسةا  بةم )وبعض الح اج الماء،  (76)من وقلا 

عنةةةد صةةةاحع  (76) ةةةد  لةةة و، حتيةةةاج إليةةةماشةةةد   حصةةةل  لةةة ، و(76)(

 المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرح منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيئا . 

مضينا و ،(76)أبومر  وم ال معة إلى  شمألورحلنا منم بعد شرو  

 نصةةحمةةر   أبةةو. ومةةان وصةةولنا (76)ةمالبةةلةةم   قةةا ( 76)د  وا) فةة ( 

 ، صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبح  ومنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

وارتحلنةةةةا حتةةةةى وصةةةةلنا  ،بةةةةين العصةةةةر ن )مةةةةا(لنةةةةا فيةةةةم إلةةةةى وقيّ 

  قبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل (76)الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنيح

 قعةةدنا بعرةةة قر بةةة مةةن سةةوقم و (76)وأهبنةةا حاجاتنةةا .تةةروب الرةةمأل

فيةةم أمثةةر مةةا  وجةةد فةة  أسةةوا  المةةدن ، ع يةةع مرةةتمر سةةو وفيةةم 

 مةة  (76)المكيمنيةةةالرةةبت نحةةو   ةةوموالبنةةادر وارتحلنةةا قبيةةل عصةةر 

 بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتجماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

إلةى العر ةق. ووصةلنا قبيةل ف ةر  ةوم  (76)نانتيره   هدوو (76)العل 

، وفيهةا اليةوماألحد بعد طو  الرفر ومرةقتم، وبقينةا فيهةا إلةى عصةر 

تعاقةع  نأمةروره بعةد  عليهةاالزمةان وطةا   خانهةا (76)(-قد-)عر  

 ،(76)مد ن، فيها رجل  خدم الواصلين  قا  لم (76)(-ال د دان-)عليها 

إِْن  :وصةفم لألعةراب العغةام ف  [ أ /6   ]وهو مما قا  ئ تعالى 

ُهْم إِ َّ َكاألَْنعَامِ 
قد متع  موابمئ مان القا   أجز  و، نع )...(.  (76)

لتأهيع المنز  وما  (76)وصولنابفه  حاممها وعرّ و الحد د إلى عامل 

ولقينةا فة  العر ةق فتةى الحةام   رحلنةانحتاج إليم حةا  الوصةو . مة  

جماعةةة مةةن و (76) الرةةبيعمحرةةن بةةن أحمةةد  القا ةة وهةةو  ،المةةذمور
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بغلتةةم لقةة  بهةةا القا ةة  و ،(76)سةةعد  رةةر رـاألميةةخةةدام العامةةل وهةةو 

 الحد ةةد علةةى بغلةةة العامةةل. ووصةةلنا  رمةةععةةن ظهةةر فرسةةم و فنةةز 

الرمأل  وم األحد ومان الوصو  إليها أو  مقصد )...(. هةذا  تروب

، خةةال أن (76)ا  مقصةةد (76)المرةةافر ن إلةةى مةةل محةةو وصةةو ن مةةان إو

منزلةةة الةةوطن،   نةةز حةةد عرةةر رؤوسةةها ومعظمهةةا، لكونهةةا ألهةةذه ا

 تمنى المرء تير وصةو   عر  ذلك من سافر، فف  مل بين منها ل 

هةةو وصةةو  البنةةدر،  :نعةة ، فأولهةةا بعةةد الخةةروج مةةن الةةوطن .إحةةداها

وصةةو  مكةةة،  :الخةةروج منةةم، رابعهةةا :مالثهةةارمةةوب البحةةر،  :مانيهةةا

، سةةةابعها المد نةةةةالرةةةفر نحةةةو  :إتمةةةام المناسةةةك، سادسةةةها :خامرةةةها

وصولها و  ار  قبر مررفها عليم وعلى غلم أ مةى الصةال  والرةالم 

رمةةةوب البحةةةر،  :وصةةةو  جةةةد  بعةةةد العةةةود، تاسةةةعها :مامنهةةةا( )...

وصو  الةوطن وحةو الرحةل  :الخروج منم، حادي عررها :عاشرها

وممةة مقصةد نعمهةا لة  أعةده لكونةم  المقاصةدوإلقاء العصا وهو تا ة 

وتعةةالى مةةأمو   سةةبحانمتيةةر مرةةتقل وهةةو القبةةو  الةةذي هةةو مةةن ئ 

خةداما   وجةدنا (76)العةدن  بندرال بابلما وصلنا و [ب   /6ق  ] .)...(

 بيةةتهنالةةك، وأّمونةةا حتةةى أوصةةلونا  (76)نةةانللحةةام  المةةذمور  نتظرو

 وسةةح  الحةةاجو بيةةت عظةي  تربةة  البنةةدر قةرب بيةةت وهةة ،(76)رحيةد

مبحةر الحد ةد  فة  البحةور علةى  مرر   على البحر. ول  أرَ ، (76)تاغ

. وتالطةة  أمواجةةم ومثةةر  هياجةةم (76)مورانةةمشةةد   فةة أبةةواب البنةةادر 

  يرتةان، وطاقتةان مبشةام عظةي   (76)لةم مرةك ووصلنا إلى منز  فيم

فو  البحر. وأتوا بةدل  القهةو  مة  دعينةا لمااةد  عظيمةة  (76)بيتانتر

واللحةة  واألر  والحلةةو   (76)حةةام  البنةةدر فيهةةا أنةةوا  الععةةام بهةةاأها 

إمرامةا  للقا ة  أعةز ئ قةدره )...(. رأ ةت فة  ، الفوامموتيرها من 

  ت ةار، و(76)مفر ةتم وسةوقم ورتبة فة المذمور قةو  عظيمةة البندر 
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، قوتةةةم ا  التةةة  هةةة  صةةةنعاء ممثةةةل أوتيةةةر ذلةةةك، تمنيةةةت أن قةةةو  

البضةةةاا  الهند ةةةة  (76)وصةةةاد  وصةةةولنا أ ةةةام الموسةةة  وإليةةةم تحةةةا 

مةد  البقةاء فة  البنةدر  (76)تتيرها)...(. مانةو (76)وميةوالرند ة والرُّ 

منهةةةا  ر ةةةد  الرابةةة نهةةةار  (76)المةةةذمور سةةةتة أ ةةةام، فارقَنةةةا القا ةةة 

صةةحبة  صةةنعاء.ومانت قةةد وصةةلت األمقةةا  والمرسةةل بهةةا مةةن اللحيةةة

مةةن صةةنعاء. ومةةن األلعةةا   (76)ال مةةالين مةة  توابةة  األميةةر نةةا لين

 بِمةنِّ ف  شة ء مةن األمقةا  أبةدا ،  (76)ا  نرتنكر تيار ل  (76)ال ار ة أننا

نحتةةةاج إليةةةم  )...(. أهاينةةةا مةةةا [أ  /7ق  ] ئ علينةةةا وععفةةةم ومرمةةةم

ل  ترا شيئا  مما  حتاج إليم مثةل  أننران إللرموب البحر، و نبغ  ل

مةن  (76)ألمْ المعيرةة، والز ةر لةيُ  لعمةل (76)والموقد والراةود (76)القعاد 

ومةةا  حتةةاج إليةةم اإلنرةةان لنفرةةم مةةن القةةوت وتيةةره  ،(76)ممةةرانمةةاء 

 (76)رمَ ستصحع الحُ ا (76)صفراوي العبيعة مانماألر  والتمر؛ وإذا 

 (76)الةةدف مةةن مةةدر إذا بةةدره  ء  ، إنةا ضةةا  أوالرةكر، و رتصةةحع معةةم، 

فةةال  ةةدري اإلنرةةان بفااةةد  مثلةةم إل بعةةد الرمةةوب، ومةةن ئ  ،وب نبةةم

 (76)ظرَ ومةةذلك  رتصةةحع اإلنرةةان شةةيئا  مةةن القَةة ؛الترةةهيلاللعةةح و

 (76)ا رَ مدقوقا  ألن مةاء البحةر إذا وقة  فة  الَمة ال لودالذي  صلح بم 

 (76)ةهة  جراحةات تصةيع البيضةتين لرةد  ملوحةو، (76) لصالأمر ا

بر ةت، لمةا أود   ظوجعةل عليهةا القةر (76)ليوبالراةالماء، فةإذا دهنةت 

ذن ئ إ، وقةةد جةةرب ذلةةك مةةرارا  فوجةةد نافعةةا  بةةالخاصةةيةئ فيةةم مةةن 

 27البحةةر غخةةر نهةةار الرةةبت لعلةةم  ورمبنةةاسةةبحانم، وئ أعلةة . هةةذا 

سةيد  وهةو اسةين  الرةيد (76)اعيةفة  سة 1241سنة  شوا شهر )من( 

فة   العب [ ب  /7ق  ] ألنم محتر  ة لسممراملع يع ف  مرماه مُ 

محلنةةةا  ومةةةان ،بعةةةض األحةةةوا ، ل  كةةةاد  ملةةةك نفرةةةم عنةةةد الغضةةةع

مل بقعادتم ألنها وسيعة، وإن مانت قةد  (76)باب الدبوسة (76)ءناورفقا
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ومةذلك  (76)يرتةانمب انالعمر، فعرض باب الدبوسة قعادتة عليهاطا  

اد نحةةن دخةةو  البحةةر فةة  الةةزا  عنةةدنعةة ، وترافقنةةا مةةن  .(76)الرةةعحة

 وولةدالنعمةان   إسماعيلبن  عل األجل البار بوالد م األفضل  موالفقي

لةةم،  مةةانو ،(76)إسةةماعيلبةةن  أحمةةدبةةن  الحرةةينأخيةةم الرةةفيق األنيةةق 

ل  وصح، ومذلك برةأن  لمةا  عافاه ئ، من العنا ة بعمم المذمور ما

البحةةر العبيعةةة، جةةزاه ئ خيةةرا ، وخةةادمه  الحةةاج الخبيةةر   ا علةةتيةةر 

مثيةر النظافةة  (76)، وهو رجل ع يع وسي  الصةدرالو يح  ناصر

  .)…("م ال ز ةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةى منّةةةةةةةةةة الحمةةةةةةةةةةدفةةةةةةةةةة  عملةةةةةةةةةةم،وس 

، وصةةلناها نصةةح نهةةار اإلمنةةين، وهةة  ممةةران جز ةةر ، ال ز ةةر  ]

 ل، أبياتهةةاالنخيةة مثيةةر  ،جز ةةر  ع يبةةة، عذبةةة المةةاء، طيبةةة الهةةواء

 محةةةل أعلةةةىالقا ةةة  فةةة   (76)(--)لهةةةا   قةةةا العرةةة ؛ وفيهةةةا بئةةةر 

 البحةةرطيبهةةا، وفيهةةا مرةة د ع يةةع قر ةةع مةةن أحالهةةا وأ ،(76)رالبةةو

صةح –، وفيها قلعة عظيمةة وجةدنا فة  حبرةها (76)للصال  فيمأ  تو 

ل   كد  وجد مثلم فة   فتى   وهو (76)المهديئ  فتحالفتى ؛ (76) [أصل.

أميةر  سةيده (76)لم فيهةا والحابأل ؛عقلملقم ود انتم واألحرار لحرن خ

، رب العةةالمين، أبةة  علةة  ئالمةةؤمنين وخليفةةة الةةزمن المهةةدي لةةد ن 

المةؤمنين  أميةرعبدئ بن أمير المةؤمنين المتومةل علةى ئ أحمةد بةن 

عبا  بةن )الـ(ةـالمهةدي  (76) )علة  بةن(المنصور بةن أميةر المةؤمنين 

المةؤمنين المتومةل  أميةربةن  ن الحرةين()بةأمير المةؤمنين المنصةور 

 بةن قاس  بن الحرةين بةن أميةر المةؤمنين المهةدي لةد ن ئ أحمةد)الـ(ـ

إلى وفيم ر اا  له  خليفة عصرنا إلى ماأ الله )...(،  (76) )الحرن(

 (76)ستقينا من حر ا. وغمين[ أ  /8ق  ] ،المذمور الفتىفك أسر ذلك 

، وصةةلينا العصةةر ن ل ز ةةر االقا ةة  المةةذمور، وقيّلنةةا فةة  مرةة د 

 عدنا إلى الراعية بعد صال  العراء، وبتنا ليلتنا )...(. ووالعراء ن، 
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وقع  ميعي مع   خبر البحر ال بد أختصر ذكره في الشرح، وسبب ذلك ما
عند دخول البحر ليدم مساعدة الريح، كونهعا  الطبييةر يتغ  و  (76)الربشة
 ومرورنععا (76)جععابر طعع بقطينععا  فصععاد ونحعع  ال نريععد ا    (76)يةشععلال

نحععو مععومي  ونلعع  نصعع   فععي (76)جيععنا فرقنععا معع  و  الاحيععة ءمعع  تا ععا
 ومضع هيجعا  العريح وتم عأل اامعوا ،  كبر (76)جينا  ةب  غ  الثالث وفي 

فتكعدر   1241ال يدة سنة )ذي( شهر )م ( 4موم الجلية لياه  عاينا
فيهععا يلينععا  بلعع  فيهععا وجياعع  الععريح تضععر  بلعع   ضععاق ]و السععاةية 
وأكثرنععا معع  النطععه بالشععهادة  (76) [صععح –ا بععالهم  أي ن عع حتعع وشععلاال  

 صععععععععععععععععمة الجليععععععععععععععععة  وقعععععععععععععععع سععععععععععععععععتلر الحععععععععععععععععال معععععععععععععععع  او 
 سعرر البحعر إلع إل  بيد ذلك اليوم نحوه، ولكنهعا أمعور نسعبية لبعالن ر 

شاق، وبالن ر إلع  معوم الجليعة  سررالريح ومواف تها  و  (76)وءم   د
سعافرنا منعه  العييمع  اللوضع  كعا  اللرسع  قريبعا  و نيعأل،  فسرر  يعب 

 حتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع  لععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععأل
  (76)ر ب ععععععععوال (76)الرئععععععععرا  وجبعععععععع  (76)كتنبعععععععع  جبعععععععع  بععععععععريلعععععععع  

 تاعك اللراسعي إال بيعد مضعي معدة و   (76)يي عو  بع  يا  ح  و  (76)الخسيةو 
 آخعر( 76)ال نرعيةموم ااحد ووصانا  صبح الحدمدةغامته أننا سافرنا م  

  / 8ق ]   (،)  1241ال يدة سعنة )ذي( نهار الخليس عاشر شهر 
، كا  قد ضاق بنا الحالو  ال نرية بندرإل   البحرللا وصانا في  [3 س

بحال، يسر هللا تيعال  ولعه  البحرولأل تك  تصبر النرس عا  الب اء في 
م  ذلعك  الخرو ة الي ل  عا  تيسيره أ  ساعد أكثر الركا  عا  اللن  

الكريأل  اللحدثاليممة الرخيأل  ال اضيجل  الرأي عا  خرو  أاللح ، و 
 ،مجتهععد نجععد وتهامععة صععنو ؛(76)الععدم  محلععد ابعع  أحلععد البه اععي عععن
   وكعا  ععن(76)ابع  أحلعد الرحل شعامة عبعد اليالعاء عو فعي غعرة  وم 
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وميعاودة، وكعا   بعاامورالدم ، حر ه هللا، صاحب فطنة ع يلة وخبرة 
وأمع  الطريعه اء بيعي  البصعيرة رخعل الكعر  لين عرالبنعدر )مع ( خروجه 

مع  خروجعه صعبح الجليعة  عاينعار أو ععدمها؛ فلعا أفعرح وتيسير اامعو 
الطريععه وتيسععير الجلععال وغيععر  وأمعع  اءبععالخبر السععار معع  رخععل الكععر 

، ولععأل مبعه فععي (76)دباشعناأبجليعع   (76)السعا  تاععك ال نرعيةذلعك  فخرجنععا 
 ا مع  ماةعة نرعر، ومع جلاة الخعارجي  نحعو   باغالساةية إال ال اي  حت  
 ه، ولععأل أ ل نيالجعع(76)ااول الرفيععهيعع  يح السععيدجلاععة معع  ب ععي فيهععا 

فتراقنععا نحعع  ونيععاه معع   نالععك، وخرجعع  أنععا الاخععرو  فاععأل يسععيد  وكععا  
كيعععوم  مومنعععا ولعععأل أر   بقيعععة ال نرعععيةانعععا فعععي الل عععدم ذكعععر أل، وقي   والرف عععة

سعرورا  وفرحعا   ال نرعيةالجلية في البحر شدة كلعا مضع  وال كيومعه فعي 
لععه  عجيععب بنععدر ال نرععية بنععدر  و ستئناسععا  بعع كثر اللعع لو وابععالخم  
عععسعععور م   سعععوق و  (76)وخانعععا  وأبعععوا  وبيعععو  ععععامرة، كثعععرهأ (76)  ض 

ع   وسي  موجعد ليعه الحبعو  والب   و عو  يعام يصعطن  فعي العبمد  (76)لاطس 
إل  ك  مح  منها،كلا يحل  الكيك في بمدنا إال أنه ال  يحل الشامية و 
اللعععرق  نيعععأل،  أو [أ  /9 ق ]تر يبعععه باللعععاء  بيعععدسعععتيلاله إال ايل ععع  

  (76)إلنهعععا ورتبتعععه وواليعععه مععع  ااتعععرا ، أ ععع  البنعععدر الحضعععارم أكثعععرو 
، لياه مع  عبيعد ااتعرا و ، جلية(، واسأل واليه -مح لة إل  الساطنة-)

البنعدر  سعل نيأل، وأمعا  نيس الغريعب سعيلا فعي تع )ال( و و رج  عجيعب
أكثعره  وعساه، و و ضعيف (76)ف كثر سلنه البحري  (76)الليكور وعساه
 مرتعيمسعجد ع عيأل ومنبعر وخطيعب ونمامعه  وبه، الر باللستخر  م  

، ولياعه قعد سعع   (76)الحضعارم مع أحلعد السع ا   السعيدوحاكلعه  ،الباعد
السعب  عاع   لياعةمنعه  ارتحاناصنياء وأخي م   با  أ اها ولطافتهأل  و 

عبةجلال ا ع   س  لطع  معنهأل فعي الطبعا  وحسع  أن عر أأكعد  ولعأل (76)أ ل ح 
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 لياعة ال نرعيةة واللحاف ة عا  الصاوا  )   (  كا  خروجنا م  اللياما
نعا عاع  الحجعا  ال يدة، وكا  قد أمر  )ذي( شهر  )م ( 13السب  لياه 

ر   قاسألالسيد أحلد ب   د  ي  لنسبه الشريف وعضده في اللشعاورة كاتعب  ةح 
وغير ععا ال اضععي عععن الععدم   الل ععاراةوفععي متاخلععة الجلععالي  و ، ااحععر 

بعا  البنعدر مرتوحعا   نعدر تيال ، ثأل شددنا الرحال وخرجنا فاعأل  ب اه هللاأ
 (76)الععدم  اللت ععدم ذكععره ال اضععي عععنسععاأل   أوضععاق بنععا الحععال؛ وبيععد 

نيعأل، ومع   با  البنعدر  لنالألترا  اليم  عا  البا  نص  ريال وفتحوا 
عععع   عنعععد أل، وال عععرل ةبعععارة ال  ال عععرل الحجعععر ريعععا ييسعععل (76) ا نعععا
 ععأل من ععول عايععه اسععأل الضععار  وم انععه، وبععال رل و ععي در  (76)النلطععة

، وفعي (76)عشعر ةال نرية سعتة عشعر، وفعي جعدة خلسع فيالحجر منها 
يععنداد ويععن ل فععي و  (76)عشععر ةم ععة أربيععة عشععر، وفععي اللدمنععة ثمثعع

 ثمثععةبيعع  ااحععامي ؛ وثلععة ضععربة ذ ععب تسععل  برعوثععة ةبععارة ععع  
  النلطعة، قرول إال رب   لط، وضربة أم عشري  و ي ةبعارة عع  نصع

 ]وأم خلسة عع  ثلنهعا، والعدمواني فضعة خالصعة ، ربيهاوأم عشرة ع  
بعع  عشععر النلطععة، وااربععا   ةبععارةيسععير  يءشعع و ععو [  / 9 ق ععع  ر 
، وثلة ضربة  لط كبعار منهانره أكثيرة متيام  بها، والنلط  (76)رانلالر

ة تجد الصيارفو جيدة الرضة تبا  الواحدة منها بثمث   لط م  النحاس، 
 نيأل، و يا عارض مع  ال عول، ثعأل منهألكثيرا  في ااسواق ت خي ما أرد  
آخععر صععبح مععوم السععب  فوصععانا  ونلعع كععا  السععرر والرحيعع  بقيععة لياتنععا 

كنعا عايعه فعي  مش ة السرر و ا  عندنا ذلك بالن ر إل  معا بيد ةب  س  ح  ال  
انهععا  (76)البحععر فوصععانا ا ذلععك الوقعع   وكععا  قععد شععه بنععا بععطء الغععداء

م  موجودنا مث   شيئا  ن  أول اللراح  في البر، لأل مترط  ااصحا  كا
حتيا  إليه فعي الوك نه عند ا (76) و في الجواله وننلاوالتلر  (76)الكيك
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خعيه ميعي آتوساناه وكن  أجياه في كعيس و  ذلكالسرر أبيد بييد، وبيد 
إليعه أخعي  منعه،  حتجع احت  إذا ركب  جياتعه عاع  رهعر الجلع  فع ذا 

معع  ذلععك وأ  ال يخععر  معع  اللحععط  ء  ستصععحا  شععيالكعع  أحععد وينبغععي 
إال وقد تناول م  الطيام ما حضر عنده، وال يغتر ب عر  اللرحاعة  ااول

ونتحعافهأل،  الجلعالي  ومياشعرةت ثير  يادة فعي ااضعرار  الديارتم  مخف
وقععد أعطيعع   إال يئا  خععي معع  الكععيس اللععيكور لنرسععي شععال آفعع ني كنعع  

ععالح   ب ععر  ببئععر انععاوقي  ك نيأل، الجلععال منععه قبعع  ذلعع أشععجار  تحعع  ةب  س 
ق ععةنحععو  ارتحانععاو ،مدوحععة  نالععك إلعع  بييععد عصععر مومنععا  و  )   (    (76)د 

ق عععةوصعععانا  و   (76)ابعععال ر  مععع  سعععوقه (76)لياعععة ااحعععد فيرسعععنا ثاثعععي د 
لياتنععععا وأصععععبحنا بععععيلك  بقيععععةاللشععععهور تحعععع  دوحععععا  كبععععار، وبتنععععا 
 ) و( ااحلعععالور رأمنعععا الغعععنأل و الل ا  وكعععا  اليعععوم معععوم السعععوق اللعععيك

منه بعي   ارتحاناالدخ  والتلر وغير ا، وب ينا ليه إل  ناصرة النهار ثأل 
كعيلك،  (76)سلها وأختهااك و ي (76)ااول  الشاقةاليصري  إل   صمتي

  (،)   
ق عععععةأي بيعععععد مرحاعععععة [  4س  أ  /10ق ] و  )   (، واامعععععر الشعععععاقتي  د 

ق عةفكعا  خروجنعا مع   لالسافر باللبعادرة لبيعد شع تهلا  و  صعمتي  بعي  د 
 ،مالحعةوبور عا  ،اليصري  وقطينا تاك ااودية التي أكثعر ثلرتهعا العدخ 

 وادي  وشعععيابها ع يلعععة و عععي تتصععع  بجبعععال الحجعععا ، ولعععأل نصععع  إلععع
  الجلعال عع  السعير وقعد كا ع ،بيد صمة فجر موم اإلثنعي  إال (76)را ا ا

را  و ععي ا أشععجاره ثلععرة ا ع ععيأل، فععي و ععو واد    (76)صععباحا   فوصععانا ا
صععععورتها  شععععيءشععععبه أوغير ععععا،  تهامععععةتوجععععد فععععي بنععععادر  مععععارا  كثيعععع
فيهعععا حراقعععة كحراقعععة ماويعععة اليعععروق التعععي يسعععتا  منهعععا ، و (76)قدبالحععع

وبعععاال  ل عععر   اإلنسعععا  صعععباحا   معععنيأللاصعععمة وعند وصعععول ذلعععك العععوادي 
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ع يععب شععروق  اللحععطنععه كععا  وصععولنا  الل يعع  وحععط الرحعع  الث يعع   ف
انععا تحعع  أشععجار صععغار، جيانععا الخيععام عاعع  س مععوم اإلثنععي ، وقي  شععل

إلعع  قبعع  عصععر اليععوم   قياولتنععا وكانعع بععال ر  معع  بئععر  نالععك،  أعم ععا
نص  صبح موم الثمثاء، وقصدنا  (76)افوصانا  (76)الايثنحو  ارتحاناو 

بالرحععب والسععية، وكععا   فا ينععا (76)شععنبرابعع   أحلععدالشععريف  (76)اواليهعع
فعي تاعك الناحيعة، )   (  وكعا   الي يلعة ةلعه الصعول فاتكعا   شريرا   لاما  

، وعضعده (76)ا  مهابعالشريف ذلعك قريعب الجنعا  مي لعا  فعي ذلعك ال طعر 
ال نرععية، وأكثععر بيوتععه  بنععدر دو  الايععث  بنععدربعع  شععنبر  و  محلععدصععنوه 
سععوق متوسععط  (76)اوفيهعع، الحضععارم (76)اأ اهععو  [    /10ق ]ش اليشعع
ليعه اللصعاح  لاعدرس   (76)وجعدتوسعي  مسجد  (76)اوفي سوقه، الحال

أوالده )   (،  ععو  ىءوم ععر  الشععريفوصععاد  ل ينععا عنععد الوصععول كاتععب 
 م  أرضنا اليل  مع  محع  ي عالل ي ت  الراض  عاي ب  عبدهللا الي   الرقيه
د م  صنياء ، ةل  ت  ع  له  ، وكا  ليلك الرقيعه (76)اليل عا  نحو أربية بر 

م  أمورنعا  إليهنحتا   تحصي  ماو ا نن م  السرور ب دومنا واليناية بش
ولعأل يغرع  عنعا  ،لاشعريف ب عر  داره (76)قيدنا في مربيعةأموص    ال ما

ذلعك الرقيعه  و عو شعريف  خريجب  أحلد ب  شنبر  شنبر والشريف و 
الي عع  ماجععد الهلععة حسعع  الخاععه  ولععأل ييلعع  ذلععك  كبيععرصععغير السعع  

تغععاء مرضععاة هللا بامنععا بعع   ي خععيه يء  علعع  لنععا  ليععا  فععي شعع الرقيععه مععا
لعأل يخعتل  الصعالح  علاعه  سبحانه وشر ة عامة عاع  أ ع  العيل ، فع

 يئا  وال شعع (76)خععي اي  أال  عنععد عنمنععا ف قسععأل  ةلععه أجععر  بععيلنا (76)بنععا وأننععا
ونل  آخر النهار معوم  مومنا الايثمنها، فسبحا  اللانح نيأل، ولبثنا في 

ف صعبحنا  ،خلعيسااربياء ورحانا منها ع يب صعمة اليشعاءم ، لياعة ال
أي إذا رحاعع    (76)الخضععراءبيضععهأل يسععليه و  ،الهضععب أو الهضععألفععي 
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، تحتععا  إليععه لاياتععك تحلعع  معع  اللععاء إال مععا فععم الخضععراء (76))إلعع (
وكععا   ه عععي  ء ععا ماععح ومععاءما ا ، الايععثفلاؤ ععا أعععي  معع  مععاء 

بععععي  فيهعععا كهععععو   جبعععالوصعععولنا النهععععار أول العععنوال ااول، و ععععي 
ييععد فيهععا إلعع  ب   (76)نععاؤ معع  بئر ععا اللععيكورة  وكععا  ب ا لاتيععريس بععال ر 

ق  ]أوليا ، وحلانا اللاء الكثير مع   نالعك ولعأل  ا  اليشاءم  جلي صمتي
ب صععد الجلععالي  ف وصععاونا بيععد نصعع  الايعع  إلعع  محعع   نشععير [ أ /11
بينعععا فععع بوا وتعععأل معععراد أل، وتسعععل   ووضعععيونا  نالعععك، ف، أشعععجار بعععي 
ععععالل   ا )   (، وسععععبب ذلععععك  ععععو ضععععع  الجلععععال ال مععععاء بهعععع إذ (76)ةعب 
ويجياعو  ، بعيلك اللحع  تخفيرعا  عايهعا لييرسعو  حتياجها إلع  الياع  او 

عايهعا بالنععار  موقععدو  ثعأل ، ي طيعو  أغصععا  أشعجار  نالععك شعبه الطاععح
 رهعورويحلاونهعا عاع  ، ثأل ي طيونها صعغارا  ، حت  تاي  وينول شوكها

ععيععو  الح  يبي، و (76)الجلععال قوتععا  لهععا، ويسععلونها الشععويط   منععه بنحععو ل 
معا أيعام أي و  في اايام الشحيحة كسنتنا  عيه، و  إنلاولي   يا   ريالي 

 يحتعاجو  فعي الجبعال والسعهول فاياهعأل ال  واللراععيالخير وكثرة اللطعر 
رتح  مع  محع  وال اي ري اإلنسا  م  اللاء إذا  نيأل، وأق  ما  إل  ذلك
 -)وسعععطة أو دونهعععا مت (76)اللعععاء فعععي اللرتحععع  إليعععه قربعععة لعععه موجعععد
 )معا(  ووقرنعا إلع  شعربهلصمة وعل  معيشته وقهوتعه و ا ((76)-لتيسير

كعا  وصعولنا   )   ( (76)لسعيديةإل  ا ارتحانابيد عصر مومنا الجلية، و 
الرجعر معوم السعب   ولععأل ي عد يلعر بنعا فعي اللراحع  أ يععب  بييعد السعيدية

 ععا بيعع  بئععر ع يلععة عيبععة اللععاء بنا فيهععامنهععا وال أروح لا اععو ، و 
 (76)مع   بيعد السعم ي  بنعي رسعول انعه جيع  م و و  (76)]السم ي  

)ابعع ( ، كلععا ذكععره (76)ا  إلعع  م ععة عاعع   ريععه السععاح  فععي كعع  محعع  بئععر 
اللسععتريد، ولععأل يحضععرني اسععأل السععاطا ، غيععر موثععه،  بغيععة فععي الععدمب 
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(؛ وفيها جبع     ) اللؤمني   أصاها حرر أمير إ، وقي  [رضي هللا عنه
 (؛…)أكلععة غربهععا   عاعع  شععرقي البئععر بيععدني، ومسععجد عععال  لاتيععريس 

سعت اء ميع تو  إليهعا ل بها [   /11ق  ] وقد رأمنا أ   ال رى اللحيطة
يحيطعو   (76)ألس ي اانيام، ولأل ي د ي هر عايهعا ن عل قطعر مع  أنهعو 

  (76)دلعوا  مع  ثمثعي   انحعو إليهعا العدالء  يا عو  بها م  جلي  الجوانعب و 
اليصععري ،  صععايناا إلعع  بييععد عصععر مععوم السععب  و بهعع (76)ؤنععاوكععا  ب ا

  ولعيياأل أ   عيا اللوضع  أول مواضع  لي  وأحرمنا م  ذلعك اللسعجد اليعا
منتصععععععع  ،    /13ق   ](76)(وأول م اصعععععععد  بالسعععععععرر)    الخيعععععععر
 [ أ /14ق   ] السعععيديةبيعععد تلعععام إحرامنعععا رحانعععا مععع  و  [ااخيرالسعععطر 

 كعععا )   (   (76)ضعععاءرؤوسعععنا محعععرمي  مابعععي  قاصعععدم  البي كاشعععري 
اليصععر مععوم السععب  ووجععدنا بيععد اليععنم منهععا  بيععد السععيديةعنمنععا معع  

  بجانبعه بئعر ب عر  (76) ععالي الس  ا  مسجد
العةةامر لهةةا أو  وأن (76) لملةة  عالمةةةأعلةة ، أنهةةا  وئ، قيةةل، الرةةعد ة

ملبةةين بقيةةة  محةةرميناآلمةةر بهةةا علةة  صةةلوات ئ عليةةم. مةة  مضةةينا 

وهةو شةعع  ،شةرو  الرةمأل عقيةع البيضةاءلنا ووصة،  ومنا وليلتنةا

والقةاطنين بةالقرب منهةا،  الوارد نعنده بئر قليلة الماء مبارمة تكف  

قاامةة الظهيةر   ةوم  إلةىذن ئ. فقعةدنا فيهةا إذلك فيها بة (76)ضرول  

مكةة  أراداألحد، وبادرنا بالرحيل لبعد المرةافة )...(. أي  نبغة  لمةن 

المرةافة، وقةد رحلنةا منهةا  بعةدلُ حيةل منهةا  بةادر بالر أن البيضةاءمن 

نصح الصةبح  ةوم اإلمنةين. وقةد  (76)إل مكةول  نصل  الظهير قاامة 

اإلمنةين وهةو  ةوم الرةفر   وم مكةرجوتم من الوصو  إلى  بل  ئ ما

-هةةو ) المةةأمو المبةةارا مةةن صةةنعاء. ومةةان شةةوقنا للوصةةو  إلةةى 

 رةق بنةا الحةا  مة   فقةد لوالمةاح  لوعثةاء الرةفر وإ ،(76)(-المزعج
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ةةحُ وبُعةد المرحلةة  ما
ستصةةحاب االرةةمأل وحلةق رؤوسةنا. فينبغة   (76)

الرةمأل، ول بةأ   حةرمظلة صغير  ولو من الوطن تق  الرأ  مةن 

بها عندنا مة  عةدم اللمةأل. وقةد هانةت عنةدنا مرةقة الرةفر ب نةع لةذ  

المرةرفة، ولة   مكةةللوطر، وإل فقد بان أمر ذلك عند وصةو   البلوغ

مثةا  المرةم  وأمبةر. نعة ، أل وقد ظهةرت فة  رأسة  نبةت مأصل إ

 .(76)()... المحرم الحرمودخلنا 

 :إلى صنعاء مكة المكرمة من المؤلح  عود رحلة نص 

ومةةان ، ةةوم الخميأل صةةبيحة جةةد ودخلنةةا  [ 13س ب /70ق ]

، الفرج بعد الرد  العظيمةة مةن األهةوا  فة  طر قنةا من جد وصولنا 

معنةةا وشةةد  وعثةةاء الرةةفر لمةةا  القيةةم  ومةةا وعةةدم األمةةن علةةى نفوسةةنا

من ال مالين أهةل تلةك الةد ار فةإنه  ممةا  لسيمااإلنران من الض ر، 

ل تةراه   فرقةون بةين الغة   ،(76)ُحُمٌر ُمْستَْنِةَرةٌ : الملك ال بار قا 

ر الثمين، بل ل  قع  عنةده  والدُ ى  ميزون بين الحص ولن، والرمي

حلهةة  بةةين أحرةةان فرةةبحان الةةذي إلمةةن ا يةةدبالالمعةةرو  باللرةةان ول 

 (76)نةاؤومان بقا [5 نهاية س، أ /73 ق ](. الحرمين الرر فين )....

غخةر نهةار التاسة .فلهذا  ورمبنةاأ ام ماملةة،  ممانية المذمور البندرف  

 20 ةةوم الخمةةيأل لعلةةم  (76)مةةان ألن وصةولنا جمعتةةاننهةا تمةةت لنةةا فإ

 28لعل  ومها  ال معةال  ، ورمبنا بعد ص42شهر محرم سنة  )من(

 بةةابشةةهر محةةرم )...(. رمبنةةا البحةةر بعةةد صةةال  العصةةر مةةن  )مةةن(

سةةاعية  وهةة ، عبةةدئ نميةةر الرةةيد (76)سةةاعية فةة جةةد   فةة   (76)النةةبو

قعةدنا فة  سةعحها، ماتةع األحةر  .ولكنها حقير  جدا  ، ع يبة جد د 

 حرةينأخيةم  وولةدسماعيل النعمةان  إ بن عل مالوالد  رفقتمومن ف  

 المةذمورناصةر  الحاجخادمنا و (76)  د العر ف  بنومابت ، بن أحمد
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خادمةم، و (76)حرن بن حرن بةن حرةين العفةاري القا  ، ومعنا غنفا  

ْنو والّصِ
 قاسة بةن  أحمةدئ، وسةعدي  رحممبن عل  حات   محرن (76)

ولئةةك فةة  الرةةعحة أالرةةاو ، مةةل   حيةةىخادمهمةةا والحةةاج و  َحْيةةدَرِ 

نها نحو مالمة أذر  عر ا  ومثلها أو إجدا  ، ف وه  حقير ، المذمور 

علةى  بعضةنافة  الليةل مةان  نةام  (76)نةاحتى أن،طةول   (76)قليلب  هافوق

 مةةةا رجةةةلالنةةةاخوذ  عبةةةدالعز ز ال ةةةداوي و [ ب /73ق  ]بعةةةض. 

، بال هةةل أفحةة  منةةم (76)  لرةةانم ونعقةةماءمرةةوفةة  جرأتةةم  (76)رأ ةةت

نم و ةده. ومنةا بحمةد ئ من سل  من الزوار من معر  لرا لّ قَ حتى أنم 

 ماؤنةاء؛ بةل  تيةر محتةاجين إليةم فة  شة لكوننةا ةومنّم عنةم فة  ِمنعة

. ومنا نعمةل المعيرةة جد سود شر نا مل ذلك من وومعنا موقد ، معنا

نةة ؤوم ع يبةةوهة  قاعةد  ، لد نا ونرتغن  عنم مما فعلنا ف  الدخو 

-) مةةمبةةين ذلةةك وعدوخفيفةةة وبهةةا  قةة  تنيةةة مبيةةر  وراحةةة عظيمةةة 

عاجال   رتر ح  (76)امنقضاامد  الرفر و قرب، ولكن م  (76)(-اليرير

نرةرت الرةرا  للرةفر  نهةاإف. (76)(-وا أل-)مةن  لةم اإلنران مما صار

 ةحى  ةوم اإلمنةين. ووصةلنا  وإلةىصبيحة الربت فرةافرناه واألحةد 

 مالفقيةةولقيةةة  سةةتقاءاللخرجةةت إليهةةا ومعةة  بعةةض الرفقةةاء و الليةة 

شةنبر  بةنبةن أحمةد  شةنبرالرةر ح ودئ العتمة  الفا ل عل  بن عبة

ذلةةك  مغنفةةا . فتلقةةان  بالرحةةع والرةةعة وحصةةل ذلةةك الفقيةة المةةذمور ن

رسةت الرةاعية وهةو أجئةت بصةدده. وعةدت إلةى حية   الذيالمأرب 

ول   ق  عودنةا إل عنةد  ،نحو مالمة أميا  أو أمثر على اللي بعيد من 

ئ سةةبحانم الهدا ةةة إليهةةا، العر ةةق مةة   رةةر  (76)نالفضةةلإقبةةا  الليةةل، 

 (76))إلةى(فصةليناه وعةدنا  الف ةرالبحةر حتةى طلة   ىءوبتنا ف  شةاط

 القنفةةةذ الرةةةاعية المةةةذمور . وسةةةافرنا الثالمةةةاء واألربعةةةاء فوصةةةلنا 
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 (76) )إلةةى(.وخرج مةةن خةةرج إليهةةا وبةةات بهةةا، وبعضةةه  رجةة  نهةةارا  

أل قر ةع وقةت الظهيةر  مةن  ةوم الخمةي هنالةكوسافرنا مةن  .الراعية

فوصةةلنا  ةةحى  ةةوم  نةةر بقيةةة اليةةوم وال معةةة وليلةةة الرةةبت، إذ لةة  

ء مةةن حمةةل الرةةاعية وجماعةةة مةةن  ليةةم شةةإخرج أ. فةةجيةةزانالرةةبت 

اللحيةة  بنةدرو ةوم األحةد ورأ نةا   ومنةاالح اج وعةادوا فرةافرنا بقيةة 

ذلك اليوم أو قبلم ول  نصلها إل بةين العصةر والغةروب لعرةر  عصر

تحتاج إلى تدو رات عد د . والحمد س  و ةمل (76)مرساها ألنم شعوب

 ق]. (الصةةالحات )...  تةت رب العةالمين علةى مةةل حةا  الةذي بنعمتةةم 

 8األحةد لعلةم   ةوم اللحيةةإلةى  البحةرمان خروجنا من  [8 س أ /74

، فمةةا شةةعرنا ونحةةن بالمرسةةى بةةين 1242صةةفر الخيةةر سةةنة  )مةةن(

وراج   خةةةةااح
  صةةةةيح صةةةةاحبم هةةةةذا (76)سةةةةنبوا حتةةةةى وصةةةةل  (76)

بعةةد  نتظةةار لنةةا  ومةةا  ل. وقةةد مةةان أطةةا  ا(76)القا ةة  علةة  ألصةةحاب

 داد فرحنةةا ا بالرةةنبوا فحينئةةذ   خادمةةمحةةأل بنةةا أرسةةل أغخةةر، فلمةةا 

محكة  األقفةاص.  مةنا بالرالمة مما أ قن بها طير فةر  قنّ أبالخالص و

 فةةذ. فوصةةلنا دار ذلةةك الرسةةال  أدبةةا  ألمعنةةا مةةن ا فخرجنةةا نحةةن ومةةا

عالمةةة الفخةةي  المب ةةل، مةةر   األخةةال  والرةة ا ا األجةةل وال النبةةرا 

والمزا ا، بل الكر   المعلق الذي جلى بم فة   الكما وحاوي خصا  

، )...(. تلقانةةا حفظةةم ئ بالرحةةع  رةةبقميةةدان الرةةبا ، فهيهةةات أن 

وأذهةع ، وعثاء الرفر عناوالرعة، وأهع لنا المكارم الواسعة، أ ا  

فقعةدنا عنةد  [ أ /75ق  ] .(76) (. الكةدر )..وعن أجرامنا حةر وعثةاه 

 (76)(-تحفنةا-)مالمةة أ ةام  بةال ودذلك الكر   الُهمام ف  بيتةم المعمةور 

 بنةةدرهسةةحااع جةوده الةةوافر . هةةذا و (76)(-نةةاوتنهل-مكارمةم الةةوافر  )

المذمور  عيح المواد مبير األعةداد واألجنةاد ولةول هةو، وفقةم ئ، 
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لةةم مةةالروح فةة   ر بهةة ، فهةةوباةةمةةة والءمال روسةةم بالُ  الرةةدادوأععةةاه 

وجعلم مةن أعبةد عبةاده ، مقاصده ومراده إتمامال رد، أعانم ئ على 

وقةةد أمثرنةةا عليةةم  األربعةةاءوأسةةعد أهةةل بةةالده. مةة  لمةةا مةةان عرةةية 

 بنفرةةم،أن ل صةةبر لنةةا علةةى البقةةاء، شةةيعنا، حفظةةم ئ (76)ارالتكةةر

-لنةا وإمرامةا  ) ا  إعةزا  (76)الزهةر م، وذهع معنا إلةى مَ رَ وخدمم وحَ 

 بةةواديومررنةةا صةةبح األربعةةاء  .(76)(-وصةةتا بنةةا ان ل نصةةبح اولنةةا

 رةيل، ومنةا قةد صةلينا الف ةر خيفةة أن  خةرج الوقةت،  وهةو (76)مور

 بنةة جةةالء الكمةةالء النةةبالء ألصةةهاره اأبيةةت ، ئفأوصةةلنا، حفظةةم 

فأدخلنةةا دار الضةةيافة وأقعةةدنا  ومنةةا وتةةده ، فأحرةةن  ،(76)الُمةةـَحْلوي

ةْنو أه  ئ جميعةا  ألأصهاره مو .)…( فةالخال  مالفقيةنرةابم وهة  الّصِ

بةن محمةد، ومةان  علة صةنوه الفقيةم النبيةل وبةن محمةد  عبيةد األم د

حةو  مةن حرةن الخلةق  الذي وصلنا إليم هةو عبيةد المةذمور، وس مةا

المةذمور  هوالرصةانة والفعانةة والكةرم المعلةق، وأمةا صةنو النباهةو

القا   ف  اللحيةة وهةو األصةغر، خالاقةم خالاةق  لد ( 76)ناابا  فكان 

مة  بعةد  .(76)ال  طةو  ل  مةن الحيةاء سةربا رةربلمتصنوه عبدئ إل أنةم 

لنةةا، حفظةةم ئ،  متةةر امضةة   ةةوم األربعةةاء وليلةةة الخمةةيأل و ومةةم 

 للترةةيي ال مةةا  لحمةةل األمقةةا ، ورحلنةةا عنةةم ال معةةة. فخةةرج معنةةا 

 [ أ /76ق  ]بحقنةا وإعالمهة   والتأميةد علةى أهةل ال مةا  فة  الوفةاء

الفتةى  وهةو (76)رصا نَمُ ابن  بن لد م وقدرنا عنده؛ فتى للراد   بمكانتنا

ةةنَمحرةةن أبةةو مُ  مبةةارا  هةةد نا العر ةةق، ومانيةةا   (76) تةةا  رّ خِ  أول  ر، صا

   ،(76)طغةام أهلهاصحبتنا لما نخرى من التعو ق لكوننا ف  طر ق 

-)خبةةةره  ل  ةةةواري خيةةةره ، فةةةإنه  و  (76)يََكتتتاُدوَن يَْةقَُهتتتوَن قَتتتْو ً 

ة لمرةافرحرم  ةرون ل (76)إِْن ُهْم إِ َّ َكاألَْنعَتامِ و (76)(-أتنامال  جأ
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ةً و م  أنه  قد هلةك مةنه   اذكه، (76)  يَْرقُبُوَن فِ  ُمْؤِمٍن إِ ً َو  ِذمَّ

 مررنةةا (76)ال ةة  الغفيةةر والقةةدر الواسةة  الكثيةةر، حتةةى بلةة  الحةةا  أننةةا

الُمةةّر، وبعضةةها بقةة  وخلةةت عةةن أهلهةةا بةةالكره وقةةد عفةةت  (76)بةةد ور

ذلةك إلةى الكةح عةن المرةافر ول إلةى   ةدعه مةنه  القليةل،ول   )فيها(

 دادوا ابةذلك  مةأنه الخو  ممن صةن  بهة  ذلةك الصةن  البةاهر، بةل 

، لمةةا ودعنةةا القا ةة  ورجةة  رحلنةةا نعةة .  (76)ُعتُتتّوٍ َونُةُتتورٍ جةةرأ  و 

خةةر أو قر بةةا  مةةن الف ةةر آلالليةةل ا ملةة  (76)ربةةن المحةةو بيةةتفوصةةلنا 

بيةـت   (76)ب انةع ال بةلوقعةدنا بعرةة أعلةى  (76)رو ذفصعدنا تلك الة

الريةةـم المذمةةـور. وأعلةةى ذلةةك ال بةةل مرةة د  صةةلى فيةةم ل مةةاء فيةةم 

القاعةد  أن أهةل  ألنوبتنا هنالك لتعذر ال ما  ،  ومنا، ال معة فمكثنا

ل و ةذهع األولةون و ةأت   كارون من محةل إلةى محةـ إنماتلك الد ار 

ليلة الربت وأمثر  ومةم، مة   فمكثنا. (76)خرون و رمون ذلك مخارطغ

، بالرةةو  ومررنةةا  االرحةةتنةةا ال مةةا  بُعيةةد ظهةةر  ومنةةا فرةةددنا ءجا

 وجةد فة  أسةوا   مان الربت  ومم، وفيم التمر والحبوب وساار ماو

 ةةةربة  وهةةة  (76)الرةةةرفيةمعةةةاملته  بةةةدراه   قةةةا  لهةةةا والبةةةوادي، 

 بةنباس عل  بن )المهةدي( العبةـا   المنصورخليفة صنعاء  (76)ح ّ ل

 ( ورـالمنصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)

)بةةن المهةةدي( أحمةةد بةةن  الحرةةينحرةةين بةةن )المتومةةل( القاسةة  بةةن ال

 الحرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

مان موتم  الذي (76) )الحرن  الصنعان ()بن( اإلمام القاس  بن محمد 

هنالةةك ( 76)(- ةةاندبو-). فمررنةةا (76)1224فةة  شةةهر رمضةةان سةةنة 

بهة   لما قد مرّ  ا  رفات ا    النبات والمياه ووجدنا بين أش ارها أمواتمثير

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبالء والفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 54 د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهةةو بةةالراء والةةدا   الةةَردَْوه، بيةةتفوصةةلنا  .الةةذي أشةةرت إليةةم قر بةةا  

ووصةلناه أوان  (76)هةاء، هاالرةامنة بعةد والواوالمهملتين المفتوحتين 

 وتحت ذلةك د عا   وبتنا فيم ليلتنا تحت بيوت هنالك ومر  ،الغروب

 (76)الةةةد ر، واد  رةةةيل منةةةم المةةةاء؛ أهةةةل ذلةةةك المحةةةل [ب   /74ق  ]

 وأصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبحنا . منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقون

وأمقالنةةا  الرةةرو  ةةوم األحةةد فتغةةد نا وصةةلينا الف ةةر ورحلنةةا منةةم قبةةل 

 أحمةةدالرةةيم  بيةةتجمةةا  ألهةةل ذلةةك المحةةل حتةةى وصةةلنا  (76)علةةى

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنَمُ    ،(76)رصا

 ا مرةة د صةةغير علةةى واد  فوصةةلنا إلةةى عرةةة واسةةعة تحةةت داره  ليهةة

أوان الضةةةحى أو بعةةةده، ومنةةةا قةةةد عر ةةةنا  وصةةةولناهنالةةةك. ومةةةان 

فبتنةا ليلتنةا وأصةبحنا ، إليةمبالرحيل عةن ذلةك المحةل ليلتنةا فلة   ُرةعد 

؛ ول هنالةكمتر نةا لنفوسةنا دواب مةن وافحملنا األمقا  على ال مةا ، 

 مكةةن الرمةةوب علةةى ال مةةا  لكثةةر  األشةة ار، ومررنةةا فةة  وسةةو 

نصةرفنا فوصةلنا امنم مثيةرا  و فأخذناراا ألا عرو فيم  بوادعر ق ال

ةةة ظفيةةروهةةو علةةى أممةةة  ُةةر  منهةةا  ،(76)هةةد الرةةيم  بيةةت  (76)َح ا

الريم  بولدساار الحصون وتلك الود ان.فل  نز  و( 76)انمَ عْ نَ وحصن

 برةةو رحلنةةا عةةن ذلةةك المقةةام لنبيةةت  (76)إن ةةا وصةةنوه معال ةةة فةة  

لنةةا بمعونةةة الملةةك العةةالم،  أسةةعد، حتةةى وهةةو قر ةةع ،(76)عيْ َصةةالحُ 

عصةةر  ومنةةا اإلمنةةين،  بعةةدع يْ َصةةالحُ  سةةو فرحلنةةا عةةنه  ووصةةلنا 

أمقالنةا علةى  فحملنةافأدرمنا غخةر سةوقم وبتنةا بةم إلةى صةبح الثالمةاء. 

جما  ألهل الرو  ومان هذا الرو  غخر مراحل الخيفةة علةى الةنفأل 

الف ةر  طلةو الحصةيع  سةو مةن  رحلنةا] .…(وعدم األمن) الما و

ةة  جبلول  نز  نصعد ف   ؛ وأهبنةا البيةت  ةحى سةوقها فوصةلناَح ا
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فةة  الرةةو  المةةذمور لألدبةةا  لتأهيةةع التةة   ز ةةد و نهةةا  [(76)ودمانةةا  

هنا إلى صنعاء وتقر ةع مةا نحتةاج  من [ أ /75ق  ] المكارا  عليهاو

جتم  فيها من أهل تلك ال هات البقية الرفر. ومان ذلك اليوم سوقها؛ 

 مأنةم (76)َ ةْهر وادي   الغفيةر، وفيهةا وجةدنا العنةع الواصةل مةن ال

 أمقالنةةاومار نةةا علةةى ، طةةري بعةةد مةةالث مراحةةل، فمكثنةةا بقيةةة  ومنةةا

، مةةنه  ماتةةع (76)اشةةتر متةةر  بعةةض  لنفرةةم مةةن هنالةةك، وبعةةض  او

  [21  س أ/  78 ق ](.… ةوم األربعةاء.) صةبحاألحر ، م  رحلنا 

ة حَ  عقبةنع ، فمررنا بعد نزو   عظةي   واد   وهةو (76)َشةِر  بةوادي ا

تةواف  ممرتهةا  مةادتمثير األش ار واألنهار واألطيار وشة ر  الةبن 

تقةةدم،  نحةو مةةا وهةةو (76)قةةدم ببيةتو رةكو أهلهةةا الضةعح، مةة  مررنةةا 

الصةةعود أوان بعقبةةة مةةؤود بةةدأنا فيهةةا  هةة , و(76)العرةة  عقبةةةورقينةةا 

أل تغةرب، فبتنةا وقةد مةادت الرةم إلالعرة   بيةوتالظهر، فما وصلنا 

مما  حكةى مةن  [ ب /78 ق ] هربا  ليلتنا هنالك ف  بيت مرتف  البناء 

 عقبةةفرقينةا ، رحلنةا منهةا صةبح الخمةيأل مة  ،…() مثر  القمل بهةا،

أنهةةا تز ةةد عليهةةا بأنهةةا تغةةر  إلالعرةة   عقبةةةنحةةو  وهةة  (76)جلةة العر

أخةر  حتةى  لم نقضاء فكلما رقى منية ظنها أعالها بدتلصاحبها با

نتهةةاض. إلسةةتراح مةةن مرةةقة اأوصةةلها  فةةإذا ،(76)ُمةةدَ  مقهةةو تصةةل 

سةتراحة لالقر ة تحتها مقهو  أقلنا فيم قلةيال   وه  ُمدَ نع ، فوصلنا 

 نتظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاراو

 الفقيةةممةةن رفقاانةةا، فتالحقةةوا جميعةةا  سةةو   الصةةعودمةةن  ةةعح عةةن 

أو  أمره أن  ومانع ز عن اللحو  لمر م.  نمإف (76)معير الَحْيم 

 ولة  ُمةدَ  بقر ةأهل المحل من أصعده على ظهره؛ وبات أرسلنا من 

 صل صنعاء بعدنا إل بثالمة أ ام. نع ، وأما نحن فمررنةا بقيةة  ومنةا 
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 العرةة نةةم مةةان خروجنةةا مةةن إومرحلةةة عظيمةةة، ف ةطر ةةق صةةعب فةة 

-الحمةام-) مغربةة، ووصةلنا  حى ُمدَ صال  الف ر ووصلنا  عقيع

العصةر  أوان (76)مُةأل حصةناء مررنةا مةن تلقةوالظهيةر ،  قاامة (76)(

الصةةال . وقبةةل الغةةروب بمقةةدار حةةو الرحةةل  إل (76)شةةبامفمةةا وصةةلنا 

الةد ار، ونرةر بكةل  نؤمصبح ال معة  (76)اليلتنا ورحلنا منه افبتنا فيه

 ،(76)نعة  بيةتالغربةة فوصةلنا التانةاا  وأشر  علينةا منهةا بعةد  ش ء

ةوأحمةد حميةد  بةنولقينا الحاج الفا ل عبةدئ   علة بةن  أحمةدْنو الّصِ

ْنو   لقيانحات   ئ قدره، فأقلنا فة  تلةك  رف بن عل  حات   محرنالّصِ

 األهةةلأخبةةار  (76)لينالةةرجذ نةةك الرمرةةر  بمكةةان  ليهةةا وتعلعنةةا مةةن 

والوطن فأخبرونا بما  رر م  رحلنا جميعا  نحو محو الرحل فوصةلنا 

 تروب الرمأل  وم ل معة. قبل صنعاء

 

 

 ( 1) رقم جدولال

 لنص الرحلةإلى مكة المكرمة وفقاً  صنعاءاحل رحلة الذهاب من مر

/ المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار

 مالحظتتتتتتتتتتتتتتتتتات

 وصةية

 م المحطة اسم الوصول المغادرة

اإلثنتتتتتتين  يتتتتتتوم براً 

 شتتتتتتتتتتتتتوال 15

 هـ1241

-- 
 صنعاء

 بداية

المرا

 حل

. بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  

 ر ةةةةةةةةةةةةقمعرح.

  وسو 

 

 ةةةةةةةوم  صةةةةةةةباح

 الثالماء

 1 بوعان   وم اإلمنين  مراء

 2 الخميأل الثالماء  وم ظهر فقو مرور برا  
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. سةةةةةةةةو  بةةةةةةةةرا  

 وسمرر 

ف ةةةر اليةةةوم  قبةةةل

 التال  
عصةةةةر  ةةةةوم  بعةةةةد

 الثالماء

 3 مفحق

 4 مفحق عقبة صال  الف ر وقت فقو مرور برا  

ظهةةةةةر  ةةةةةوم  بعةةةةةد الغروب قبل ، معرحبرا  

 األربعاء

 5 صيحان 

الخمةةةةةةةةيأل  ليلةةةةةةةةة  الف ر ، مهحبرا  

 شوا 18

 6 الدورا 

مثيةةر  ي. وادبةةرا  

 األش ار

 7 المحيام  الليل منتصح فقو ورمر

معةةةةةرح،  بةةةةةرا ،

 عرا 

 8 صنفور  المبيت --

.عين جار ةةة بةةرا  

بةةةةةةةالقرب مةةةةةةةن 

  صنفور

عصةر  ةوم  بعد

 الخميأل

 9 سهام  --

شةمأل  ةوم  تروب ال معة ليلة ، شععبرا  

 الخميأل

 10 الظاهر 

 11 دقر    ليال فقو مرور ، خبتبرا  

بةةةةةةن  خبةةةةةةت   ليال فقو مرور ، خبتبرا  

 اندرع

12 

 13 األحد سو  نصح الليل بعد فقو مرور برا  

. مرةةةةةةة د بةةةةةةةرا  

 جلأوم

 14 الح ير ال معة ليلة ال معة صباح

 15 مالبم   وم ال معة صباح فقو مرور ، واد  برا  

 16 مر  أبو  وم ال معة  حى ال معة عصر برا   

. سةةةةةةةةو  بةةةةةةةةرا  

 وعرا 

عصر  وم  قبيل

 الربت

تةروب شةمأل  قبل

  وم ال معة

 17 يحالّصن

 ةةةةةةةوم  عصةةةةةةةر ، عر برا  

 األحد

ف ةةةةةر  ةةةةةوم  قبيةةةةةل

 األحد

 18 المكيمنية

.مكثوا فيهةةا بنةةدر

 ستة أ ام 

نهةةار  ةةوم  خةةرغ

/ 27الرةةةةةةةةةةبت 

 شوا 

شةمأل  ةوم  تروب

 األحد

 19 الحد د 
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. نخةةةةةةةةل، بحةةةةةةةةرا  

 بئةةةةةةةرعرةةةةةةةا ، 

 ،ومرةةةة د وقلعةةةةة

رور قر ع من الو

 البحر

 ةةةةةةةةوم  منتصةةةةةةةةح --

 اإلمنين 

 جز ةةةةةةةةةةةةةةر 

 ممران

20 

 21 جابر عنب -- -- بحرا  

 مةةةةنفقةةةةو  مةةةةرور --  بحرا  

 أمامها

 22 اللحية

 23 جيزان -- -- بحرا  

ذو  4ال معةةةةة   ةةةةوم -- بحرا  

 القعد 
 24 جيزان تبّة

 25 متنبل جبل -- -- بحرا  

 26 الفيران جبل -- -- بحرا  

 27 البرا -- -- . مرسىبحرا  

 28 الخرعة -- -- بحرا  

ابةةةةةةةن  حلةةةةةةة  -- -- . مرسىبحرا  

 ب عقو
29 

برةةةةةةةور  بنةةةةةةةدر

 مقضةةةةةةةةةةةةةةةةةض.

أسةةةوا .  تحةةةو  

لعر ةةةق  الرمةةةع

 الحج البري.

الرةةةةةةبت  ليلةةةةةةة

 ذو القعد 13

نهةةةةةار  ةةةةةوم  غخةةةةةر

ذو 10الخمةةةةةةةةةةيأل 

 القعد 

 30 القنفذ 

.بئةةةر، أشةةة ار برا  

أو   . ةةةةةةةةةةةةةخمة

مراحةةةةةل طر ةةةةةق 

 من القنفذ  البر

عصةةةةةةةر  بعةةةةةةةد

 نفرم اليوم

صةةةباح  ةةةوم  خةةةرغ

 الربت

 31 ةبَ َحرَ ال

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  .برا  

 ودوحات مبار 

عصر  وم  لقبي

 األحد

 32 دَْوقَة ليلة األحد  ملث 

. أود ةةةةةةةةة را  بةةةةةةةة

عظيمةةة  ابوشةةع

 هةةةةةا، غبةةةةةار مياه

 مالحة.

 الرةةةةةةةةةةةةةةةةاقة فقو مرور فقو مرور

 األولى

33 

. أود ةةةةةةةةة بةةةةةةةةرا  

وشعاب عظيمة، 

 هةةةةةةةاغبةةةةةةةار مياه

 مالحة.

 34 الثانية الراقة فقو مرور فقو مرور
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 ، أش اربئر. برا  

 األراا

 اليةةةةةوم عصةةةةةر

 نفرم

 وادي إلمنين وم ا صباح

 األراا

35 

، . بنةةةةةةةةدربةةةةةةةةرا  

عرةةا ، سةةو ، 

 مر د 

 ةةةةةةةةةوم   ةةةةةةةةةحى  الخميأل ليلة

 الثالماء

 36 اللي 

وفيةةر  ءمةةاال. بةةرا  

 جبةةةةا وعةةةةذب. 

بةةةةةةةةيض فيهةةةةةةةةا 

 مهو  للتعر أل 

صةةةةةةةال   بعةةةةةةةد

 العراء

 ةةةةةةةةةةوم  صةةةةةةةةةةباح

 الخميأل

/ الهضةةةةةةةةةةع

الهضةةةةةةةةةةةةةةة  

 /الخضراء

37 

.مثيةةةةةةةةةةةةةةةةةح برا  

  والماءاألش ار،

 تير متوفر  

عصةر  ةوم  بعد

 ةال مع

 38 المعبة الليل منتصح

، الميقةةةةةةات، را  بةةةةةة

جبةل  ،عةذب الماء

 للتعر أل 

عصةر  ةوم  بعد

 الربت

ف ةةةةةر  ةةةةةوم  بعيةةةةةد

 الربت

 39 الرعد ة

 40  لمل  عالمة فقو مرور فقو مرور . مر د وبئربرا  

 ،بئةةر. شةعع بةرا  

 الماءقليلة 

 41 البيضاء األحد صباح  وم األحد ظهر

 ثنينيوم اإل صباح -- المراحل نهاية
 مكة

 المكرمة

 نهاية

المرا

 حل

 ال دو  من عمل الباح  اعتماد ا على نص المخعوط.المصدر: 

 

 

 (2)رقأل  جدولال
 لنل الرحاةمراح  رحاة اليودة م  م ة الل رمة إل  صنياء وف ا  

 م المحطة اسم الوصول المغادرة /مالحظاتالمسار
فتتت  جتتتدة متتتدة  مكتتتث

قبتتتتتتل  أيتتتتتتامثمانيتتتتتتة 

 اإلبحار

يتتتتتتوم  صتتتتتتباح

/ 28الستتتتتتتب  

 محرم

الخمتتتتتتيس  يتتتتتتوم

20 /

 هـ1242/محرم

) بتتتاب  جتتتدة

 النبط(

 بداية

المرا

 حل

 ةةةةةةةةةوم   ةةةةةةةةةحى الثالماء . بحرا  

 اإلمنين

 1 اللي 
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 ةةةةةةةوم  ظهةةةةةةةر .بحرا  

 الخميأل

 2 القنفذ  األربعاء

 3 جيزان  وم الربت  حى  نفرم اليوم ف  .بحرا  

، بنةةةةةةةةدر بحةةةةةةةةرا  

 ةةةةةعيح المةةةةةواد 

األعةةةةةةةداد  مثيةةةةةةةر

 واألجناد

 ةةوم األحةةد  عصةةر ربعاءاأل ليلة

/ صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفر 8

 هـ1242

 4 اللحية

 ةةةةةةةةةةةوم  مرةةةةةةةةةةاء فقو مرور . قر ة.برا  

 األربعاء

 5 ر هالزّ 

 ةةةةةةةةوم  صةةةةةةةةباح  ال معة  وم . واد  برا  

 األربعاء

 6 مور وادي

ف ةةةةر  ةةةةوم  قبيةةةةل الربت  وم  . سو  برا  

 الربت

بةةةةةةةةن  بيةةةةةةةةت

 المحور
7 

 8 الردو  بيت  وم الربت مغرب  وم األحد ف ر . قر ةبرا  

. عرة ومر د برا  

 واد   ف 

 ةةةةةةوم  صةةةةةةباح

 اإلمنين

الرةةةيم  بيةةةت  وم األحد  حى

 صرمنأحمد 

9 

الرةةةيم  بيةةةت اإلمنين  وم اإلمنين  وم . أممةبرا  

 هد 

10 

 ةةةةةةةوم  ف ةةةةةةةر  . سو برا  

 الثالماء

عصةةةر  ةةةوم  بعةةةد

 اإلمنين

 11 الحصيع

ة جبل فقو مرور  فقو مرور جبل .برا    12 َح ا

  ةةةةةةوم صةةةةةةباح برا . سو 

 األربعاء

 ةةةةةةةةةوم   ةةةةةةةةةحى

 الثالماء

ة سو   13 َح ا

ة عقبة فقو مرور فقو مرور . عقبةبرا    14 َح ا

. واد  عظةةةةةي  بةةةةةرا  

 األش ارمثير 

 15 َشِر   فقو مرور فقو مرور

 16 قدم بيت فقو مرور فقو مرور . قر ةبرا  

 17 العر  عقبة الظهر وقت فقو مرور دو. عقبة مؤبرا  

 ةةةةةةةةوم  ف ةةةةةةةةر . بلد برا  

 لخميألا

 18 العر  بيوت الغروب وقت

 عقبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فقو مرور فقو مرور . عقبة مؤودبرا  

 العرجل 

19 

 20 ُمدَ   مقهو قصير  ستراحةا نفرم اليومف   . مكان للقهو برا  

 اليةةةةةةوم  ةةةةةةحى  فقو مرور . قر ةبرا  

 نفرم

 21 ُمدَ 
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 مغربةةةةةةةةةةةةةةةة الظهر وقت  فقو مرور . عقبةبرا  

 الحمام

22 

 23 مأُل حصن العصر وقت  وفق مرور حصن .برا  

 ةةةةةةوم  صةةةةةةباح .ا  بر

 ال معة

 24 شبام المغرب وقت

 25 نع  بيت ال معة  وم فقو مرور .برا  

 -- المراحل نهاية

غتتتتتتتروب  قبيتتتتتتتل

شتتتتتتتتتمس يتتتتتتتتتوم 

 الجمعة

 صنعاء

 نهاية

المرا

 حل

 ال دو  من عمل الباح  اعتماد ا على نص المخعوط.المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3)رقم  الجدول

 نص الرحلة ف لقاب الواردة األ

 م اللقب الورقة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 62 د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ المؤمنين أمير أ./ 11ب ،/ 7

 ب الد ن بدر ب./4

 األجل أ./75أ ،/74ب ،/7
 ج

 العأُل جما  ب./4

 ح الحاج ب./78أ ،/73ب ،/7

 الحام  أ، ب./6

 الخبير ب./7

 الزمن خليفة ب./7 خ

 صنعاء خليفة أ./76

 ر الرفيق / ب7/أ؛ 5، /ب4

 الرلعان أ./11

 /73، أ /9ب،/8ب ، -أ /7ب، -أ /5ب، /4 س

 أ.

 الريد

 الرر ح ب./73ب،  -أ /10

 ش

 الرفيق ب/7

 شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمأل ب./4

 األمرمين

 الريم ب./4

 ص الصمصامة ب./4

 العامل أ./6
 ا

 الد ن عز أ./9ب ،/8

 
 /ب.4 العظي 
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 /أ.74/ب، 8/ب، 4 العالمة

 ف

 /ب.78/ب، 10/ب، 4 الفا ل

 /ب.7 األفضل

 /أ.76/ب، 7/أ، 6 الفتى

 /أ.74/ب، 8/ب، 4 الفخي 

 /أ.74 الفذ

/أ، 75/ب، 10/ب، 7/ب، 4 الفقيم

 /ب.78

/أ، 73/أ، 9/ب، 8ب،  -/أ 5/ب، 4 القا    

 /أ.76/أ، 75/أ،74

 /أ.75/ب، 8/ب، 4 الكر   ا

 م

 /أ.75 األم د

 ب. -/أ 6 األمير

 /أ.74 المب ل

 /ب.7 لى ئالمتومل ع

 /ب.8 المحدث

 /أ.5 المقدم

 /أ.76 المنصور باس

 /ب.7 المهدي لد ن ئ

 ن

 /ب.73 الناخوذ 

 /أ.74 النبرا 

 /أ.75 النبيل

 /ب.7 األنيق 

 /أ.57 الهمام هـ

 /أ.73 الوالد و

 /ب.74 الريم ي
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 ال دو  من عمل الباح  اعتماد ا على نص المخعوط.المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)رقم  جدولال

 نص الرحلة ف اسماء األعالم الواردة 

ً بالشخصتتتتتية  التعريتتتتتف  وفقتتتتتا

 للمخطوَ

 م (الورقة) ، الشخصية
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. إمام وخعيةع جةام  القنفةذ  1

 . حاممهاومفت  

 . وال  بندر اللي .2

مان ف  استقبا  محرن بن .  3

علةةة  حةةةات  عنةةةد وصةةةولم 

 بالقرب من صنعاء.

فةة  رحلتةة   .  رفيةةق للمؤلةةح4

الةةةةةةةةةةةةةةذهاب واإل ةةةةةةةةةةةةةةاب 

  ةةذمر،وبصةةحبتم خةةادم لةة  

 اسمم.

 )بيت الريم أحمد منصر (.. 5

 (. أ/9.أحمد الرقا ، ) 1

 

 (.  أ/10بن شنبر، ) أحمد.2

.أحمةةةةةد بةةةةةن علةةةةة  حةةةةةات ، 3

 ب(/78)

 

 

.أحمةةةةد بةةةةن قاسةةةة  َحْيةةةةدَِره، 4

أ /73، بأ، /9ب، /8ب، /4)

). 

 

 ب(./74.أحمد ُمنَصار، )5

 أ

فةة  رحلتةة   . رفيةةق للمؤلةةح1

و ظهةةةر  اإل ةةةاب،الةةةذهاب و

" العر فةةة اسةةةمم األخيةةةر "

 رحلة العود .  ف 

. مرافةةق لوالةةده فةة  رحلتةة  2

 الذهاب واإل اب.

. مابةةةةت بةةةةن   ةةةةد الحةةةةروي 1

/ 73ب، /4) ،)العر فةةةةةةةة (

 أ(.

 

. مابةةةت بةةةن سةةةعد بةةةن  حيةةةى 2

 ب(./ 4المبنن، )

  

. وال  بندر القنفذ ، من عبيد 1

 األتراا.

 ج ب(. /8. جمعة،)1
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. لةة   ةةةذمر اسةةمم فةةة  رحلةةةة 1

خادم لة   بصحبتمالذهاب، و

  ذمر اسمم.

. مةةةن بيةةةت اإلمةةةام ،مةةةذمور 2

 فقو ف  رحلة الذهاب.

أخةةة  الفقيةةم علةةة  بةةةن  ولةةد .3

إسةةماعيل النعمةةان ، )انظةةر 

 (.4الرخصية رق : 

ولةةةةةةةد أخةةةةةةة  علةةةةةةة  بةةةةةةةن . 4

 إسماعيل.

. مةةةذمور فةةة  رحلةةةة العةةةود  5

علةةى ان اسةةمم الحرةةين بةةن 

 . ماعيلإسأحمد بن 

 . بيت حيدر بالحد د .6

. حرةةن بةةن حرةةن بةةن حرةةين 1

 أ(./73العفاري، )

 ب(./4. حرن بن محمد، )2

 

. الحرةةةةةين بةةةةةن أحمةةةةةد بةةةةةن 3

 ب(./ 7إسماعيل، )

 

 (. أ/73بن أحمد، ) حرين. 4

. حرةةةةةةين بةةةةةةن إسةةةةةةماعيل، 5

 ب(./4)

 

 

 ب(/6. حيدر، )6

 ح

 د أ (./11. ابن الد ب ، )1 متاب بغية المرتفيد. مؤلح. 1

. خةةةةةةادم حةةةةةةام  الحضةةةةةةر  1

 ،و صحبم ابنم مابت.

. عامةةةةةةةل بنةةةةةةةدر الحد ةةةةةةةد  2

 وحاممها.

سةةةعد بةةةن  حيةةةى المبةةةنن،  .1

 ب(/4)

 

 أ(/6. سعد  رر، )2

 س

. شةةنبر بةةن أحمةةد بةةن شةةنبر، 1 .ابنا  لوال  بندر اللي .1

 ب(./73 ،ب/10)

 ش
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مةةان فةةة  اسةةةتقبا  المؤلةةةح . 1

 بالقرب من صنعاء.

. مرافةةةةةق للمؤلةةةةةح برحلةةةةةة 2

 هاب.الذ

. صاحع الراعية الت  أقلةت 3

فة  رحلةة  جةد المؤلح مةن 

 العود .

. انضةةة  للمؤلةةةح ربمةةةا فةةة  4

بندر الحد د  أو فة  جز ةر  

 ممران.

. ناخوذ  الرةاعية التة  اقلةت 5

المؤلح مةن جةد  فة  رحلةة 

 العود .

 من أصهار قا   اللحية.. 6

 الخليفة الراشد.. 7

مذمور فة  رحلتة  الةذهاب  .8

 قتم ولد أخيم. والعود ، وبرف

. مرافةةق للمؤلةةح فةة  رحلتةةم 9

 بين صنعاء والحد د  

.ماتةةةةةةةةع والةةةةةةةة  الليةةةةةةةة  10

  .ء أولده ومقر

 

 .من أصهار قا   اللحية.11

.مةةةن رفقةةةاء المؤلةةةح فةةة  12

 رحلة الذهاب.

 خليفة صنعاء..13

ئ بةةةن أحمةةةد حميةةةةد، عبةةةد. 1

 ب( /78)

 ب(/4ئ الثالا ، )عبد. 2

 أ(./73. عبدئ نمير، ) 3

 

.عبةةةةةةدالرحمن بةةةةةةن أحمةةةةةةد 4

 ب(./ 8البهكل ، )

. عبةةةةةةةةدالعز ز ال ةةةةةةةةداوي، 5

 ب(./73)

 

 أ (./75. عبيد بن محمد، )6

. علةةةة  )بةةةةن أبةةةة  طالةةةةع(، 7

 أ(./14)

. علةةةةةةةة  بةةةةةةةةن إسةةةةةةةةماعيل 8

ب،  /7 ب،/4النعمةةةةةةان ، )

 أ(. /73

.علةةة  بةةةن عبةةةدئ الَحْيمةةة ، 9

 أ(./ 74ب، /4)

. علةة  بةةن عبةةدئ العتمةة ، 10

 ب(/73ب، / 10)

 (. أ/75. عل  بن محمد، )11

 ب(/4. عل  المعن ، )12

 

 أ/76، )علةة  بةةن المهةةدي. 13

.) 

 ا
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 ف ب(/7.فتح ئ المهدي ،)1 .س ن جز ر  ممران س ين.1
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. خر تا  للمؤلةح بةين الزهةر  1

 وح ة.

، مةةةان فةةة  . قا ةةة  الحد ةةةد 2

 استقبا  المؤلح.

 . وال  خبت ابن درعان.3

. لةةة   ةةةرد اسةةةمم فةةة  رحلةةةة 4

اب، وبصحبتم خادم لة  الذه

  ذمر اسمم.

. انضةةة  للمؤلةةةح ربمةةةا فةةة  5

بندر الحد د  أو فة  جز ةر  

 ممران.

مرافةةق للمؤلةةح فةة  رحلةةة . 6

 الذهاب.

. أخةةةةا  لةةةةوال  بنةةةةدر الليةةةة  7

 وعضيد لم ف  ول تها

 ُمقدم ال مالين.. 8

خةةةةادم فةةةة  عرةةةةا  قر ةةةةة . 9

 المكيمنية.

 . خليفة صنعاء المتوف .10

  رحلةةة . لةة   ةةرد اسةةمم فةة11

الةةةةذهاب، ومةةةةرض خةةةةال  

 مةةةنرحلةةة العةةةود  بةةةالقرب 

 قر ة مد .

 . اإلمام الز دي بصنعاء.12

محرةةن أبةةو منصةةر،  مبةةارا.1

 أ( /76)

 

. محرن بن أحمةد الربيعةـ ، 2

 (أ /6)

 /5.محرةةن بةةن عبةةدالكر  ، )3

 أ(

. محرةةةةن بةةةةن علةةةة  حةةةةات ، 4

 ب(./78)

 

.محمةةةد بةةةن أحمةةةد البهكلةةة ، 5

 أ(./ 9ب، /8)

  بةةةةةدر، . محمةةةةةد بةةةةةن علةةةةة6

 ب(./4)

 أ(./ 10. محمد بن شنبر، )7

 

 أ (./5. محمد معيض، )8

 ب(. /5. مد ن، )9

. المنصةةةةةةةةةةةةةةور بةةةةةةةةةةةةةةاس 10

 أ( /76عل ،)

 ب( /78. معير الَحْيم ،)11

 

 

 ب(/7. المهدي عبدئ، )12

 م
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.خةةادم للحرةةين بةةن إسةةماعيل 1

 .إسماعيلوعل  بن 

ب، /7.ناصةةةر الو ةةةيح ، )1

 أ (/73

 ن

 هـ ب(/74، )هد .1 د  () بيت الريم ه.1

. رفيةةةق المؤلةةةح فةةة  رحلةةةة 1

عنةةد  منةةمالةةذهاب، وأفتةةر  

 مرسى القنفذ .

 . ل   ذمر ف  رحلة الذهاب.2

 اقلةت. صاحع الراعية الت  3

المؤلةةةح مةةةن الحد ةةةد  فةةة  

 رحلة الذهاب.

 . بيت الحاج ف  الحد د .4

.  حيى بةن إسةماعيل  بةار ، 1

 ب(  /8ب،  /4)

 (.أ/73.  حيى الراو ، )2

 أ(/7.  اسين، )3

 

 

 ب(/6.  وسح غتا، )4

 ي

 ال دو  من عمل الباح  اعتماد ا على نص المخعوط.المصدر: 

 (5)رقم  الجدول

القرش الحجر اليمن  انذاك مقابل الريال )الدرهم (  صرفسعر  

ً الةض  والبرعوثة الذهبية   الرحلةلنص  وفقا
القرش الحجر اليمن  مقابل  صرف

 البرعوثة الذهب 

القرش الحجر اليمن  مقابل  رفص

 الريال )الدرهم( الةض 

قرو  إل  مالمة

 رب 

البرعومة   ربة

 الواحد 

( فةةةةةة  بعةةةةةةض  -)+، 16=1

 األحيان

 القنفذ 

(فةةةةةةة  بعةةةةةةةض  -)+، 15=1 عرر ن أم  ربة قر  نصح

 األحيان

 جد 

 بعةةةةةةض(فةةةةةة   -) +، 14=1 أم عرر   ربة قر  رب 

 األحيان

 مكة

(فةةةةةة  بعةةةةةةض  -)+،  13=1 أم خمرة  ربة قر  مُمن

 األحيان

المةةةد ن

  

 د وان  فضة 1القر  : عرر ُرب  - -

مبيةةةر  خالصةةةة  1قةةةرو  نحاسةةةية :  3 - -

 الفضة 

 ال دو  من عمل الباح  اعتماد ا على نص المخعوط.المصدر: 
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 (1) اللوحة رقم  
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 مسار رحلت  الذهاب واإلياب من صنعاء إلى مكة المكرمة 

 لعالمة إسماعيل جغمان )القسم اليمن (ل

 خارطةةةةة ال مهور ةةةةة العربيةةةةة اليمنيةةةةة المصتتتتدر: (،1)اللوحةةةةة رقةةةة  

(، تنفيةذ و ار  التنميةة لمةا وراء البحةار البر عانيةة 500,000:1)مقا :

بالتعاون م  إدار  المراحة بو ار  األشغا  العامةة، صةنعاء، ال مهور ةة 

 م(.1979د.و. ، -2 )طبعة: ،500- - -العربية اليمنية، سلرلة:ج

 (2)اللوحة رقم 
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 الذهاب واإلياب من صنعاء إلى مكة المكرمة رحلت  مسار

 السعودي (للعالمة إسماعيل جغمان ) القسم 

 ،  SW-38NE: رقةة : خارطةةة جيةةزان لوحةةةالمصتتدر:  (،2)اللوحةةة رقةة 

تةةةةرو  ، و ار  البالرةةةةعود ة، المملكةةةةة العربيةةةةة 500.000:1: مقةةةةا 

األولةةةى،  العبعةةةةوالثةةةرو  المعدنيةةةة، إدار  المرةةةاحة ال و ةةةة، الر ةةةاض، 

 م(.1985هـ/ SA-ASD ،1405-1)طبعة :

 

 (3)اللوحة رقم 
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 واإلياب من صنعاء إلى مكة المكرمة للعالمة الذهاب رحلت  مسار

 جغمان )القسم السعودي( إسماعيل

 ، SE – 37NE: رق ُجزر فرسان خارطة لوحةالمصدر: (، 3)اللوحة رق 

، المملكةةةةة العربيةةةةة الرةةةةعود ة، و ار  البتةةةةرو  500.000:1: مقةةةةا 

، إدار  المرةةةاحة ال و ةةةة، الر ةةةاض، العبعةةةة األولةةةى، المعدنيةةةةوالثةةةرو  

 م(.1985هـ/ SA- ASD ،1405 -1)طبعة: 

 (4اللوحة رقم )
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 المكرمة واإلياب من صنعاء إلى مكة الذهاب رحلت  مسار

 جغمان )القسم السعودي( إسماعيلللعالمة 

  NE-37NE: رقةة :  لوحةةة خارطةةة القنفةةذ المصتتدر: (، 4)اللوحةةة رقةة  

العربيةةةةة الرةةةةعود ة، و ار  البتةةةةرو   المملكةةةةة، 500.000:1: ،مقةةةةا 

، الر ةةةاض، العبعةةةة األولةةةى، ال و ةةةةوالثةةةرو  المعدنيةةةة، إدار  المرةةةاحة 

 م(.1984هـ/ SA -ASD ،1404 -1)طبعة: 

 (5)اللوحة رقم 
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 واإلياب من صنعاء إلى مكة المكرمة الذهاب رحلت  مسار

 جغمان )القسم السعودي( إسماعيلللعالمة 

 37NF-:رقة :  المكرمةةخارطةة مكةة  لوحةةالمصتدر: (، 5)اللوحة رقة 

SE: البتةةرو   و ار ، المملكةةة العربيةةة الرةةعود ة، 500.000:1، مقةةا

ال و ةةةة، الر ةةةاض، العبعةةةة األولةةةى  المرةةةاحةدنيةةةة، إدار  والثةةةرو  المع

 م(.1991هـ/ SA- ASD ،1411-1،)طبعة: 

 (6)اللوحة رقم 
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 صورة لعنوان المخطوَ

 

 (7)اللوحة رقم 
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 78 د. محمد بن عبدالرحمن الثنيان 

 ذمةةةةره،  المتقةةةةدم سةةةةهاممةةةةن  المةةةةاء. ومنةةةةا قةةةةد حملنةةةةا معنةةةةا مةةةةاء  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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