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مقدمة

عزام الوهاب عبد دكتور بقلم

الرحيم الرحمن هللا بسم

عن الكتب أمهات يف جاء ما جمعت عكاظ، سوق مكان يف الفصل القول فيها مقاالت هذه
عكاظ، أنه الظن عىل غلب الذي املوضع إىل الذهاب عىل عزمت حني وشأنه عكاظ موقع

هو. أنه الكثرية باألدلة وأيقنت املكان شهدُت أن بعد املقال كتبت ثم
تعريفي يف الفضل وله السفرة، هذه يف معي النجدي بليهد بن محمد الشيخ وكان
يف له مقاًال عيلَّ عرض الطائف إىل عدنا وملا عليه، الروايات تطبيق عىل وإعانتي باملكان

مقايل. أنرش حني أنرشه أن فوعدته املوضوع،
من (أغسطس) آب شهر يف اإلسكندرية يف العربي الثقايف املؤتمر افتتاح شهدت وملا
املؤتمرين أحارض أن عيلَّ فأشار عكاظ، حديث الزيات أحمد األستاذ حدَّثت السنة، هذه

عكاظ. سوق عن محارضتي العامة املؤتمر محارضات من محارضة أول فكانت فيه،
له إن فقال النجدي، الجارس َحمد الشيخ املحقق األديب املحارضة قبل لقيُت وقد
يف خالصته نرشت فقال: عليه. أطَّلع لم ولكن بحثًا لك أن سمعت قلت: عكاظ. عن بحثًا
مقاله بنرش فوعدته تنرشه. فلم املرصية املجالت إحدى إىل كله وأرسلته القرى، أم جريدة

عكاظ. يف بحثي أنرش حني أيًضا
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الجارس، الشيخ مقال ونرشت بليهد، ابن الشيخ مقال فنرشت بوعدي، يت وفَّ وقد
املقال يف جاء ما كل رأيت إذ الصميم، يف بحثنا من ليست أمور عىل واشتماله طوله عىل

الكتب. من كثري يف تشتت ما لهم جامًعا الباحثني، عىل مجديًا مفيًدا
عكاظ، جنوبي الخَلص حرَّة وضع أنه باملقال ألحقها التي الخريطة عىل أخذت وقد

عكاظ. رشقي َلمي السُّ عرَّام قال وفيما رأينا يف وهي
يف القائلون فيه اختلف فيما والفصل عكاظ، موضع تبيني املقاالت هذه يف واملقصد

ريب. وال لجدال مجاًال تدع ال فاصلة مقاالت أنها القارئ وسريى الشأن، هذا
تجارتهم يف وأثرها العرب، عند عكاظ شأن عن موجزة كلمة أقدِّم أن رأيت وقد
واملسالك األغاني، مثل: جدة، يف لديَّ الحارضة املراجع من فأخذت وأدبهم، وأخالقهم

البلدان. ومعجم العرب، جزيرة وصفة واملمالك،
من حقه البحث ألويف عكاظ عن الحديث يف أتوسع أن يل بدا مرص إىل رجعت وملا
عىل عثرت حتى أخرى مراجع فطلبت الجغرايف، التحقيق من حقه استوىف كما التاريخ،
فلم زمنًا طلبته وكنت األول، فؤاد جامعة مكتبة يف األفغاني سعيد الفاضل األديب كتاب
عكاظ مكان تعيني يف أقواًال اتَّبع رأيته كما عكاظ، بأخبار وفاء فيه فرأيت عليه، أعثر
وأن عكاظ، شأن يف كتبت التي املوجزة الكلمة عىل أقترص أن عىل فعزمت صوابًا، ليست
مكانها، تعيني يف ال عكاظ سوق أخبار يف األفغاني األستاذ كتاب إىل املستزيد القارئ أحيل

املكان. تعيني األبحاث هذه من قصدنا وإنما
وكفى. حسبي وهو فيه، اإلخالص ويرزقنا الحق يهدينا أن أسأل وهللا
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األول الفصل

اجلاهلية عكاظيف شأن

عكاظ حرمة (1)

إىل منها يذهبون ثم آمنني، إليها الناس فيفد الُحُرم، األشهر يف تجتمع عكاظ سوق كانت
ونجد اليمن أهل طريق يف وعكاظ األكرب. الحج فموسم املجاز، ذي فسوق َمجنَّة، سوق
الشهر هذا فليس شوال، شهر يف تقام كانت عكاظ سوق أن ظن من غلط وقد … مكة إىل

الُحُرم. األشهر من
مواسم من موسم يف عكاظ واىف الخنساء أخا عمرو بن معاوية أن األغاني يف جاء
عمرو بن معاوية خرج عكاظ، عن الناس وتراجع الحرام الشهر خرج فلما … العرب

إلخ.1 … غازيًا
بالد إىل امليضَّ أراد الجاهيل الشاعر النهدي العجالن بن هللا عبد أن أيًضا األغاني ويف
الشهر يف معهم تجتمع له: وقال الثارات، وخوَّفه أبوه فمنعه هند، حبيبته لريى نمرٍي بني

إلخ.2 … بمكة أو بعكاظ الحرام
هذا وسيذكر عكاظ. فأتى الحرام الشهر يف خرج أنه َلكة السُّ بن َليِْك السُّ أخبار ويف

بعُد. من
الفجار: حرب فصل يف هشام ابن سرية ويف

بعكاظ. الحرام بالشهر وهم ُعروة قتل قد الربَّاض إن فقال: قريًشا، آٍت فأتى

يُذَكر كما شوال يف ال الحرم، األشهر يف تقام كانت عكاظ بأن شاهدة الروايات فهذه
الروايات. بعض يف

محرَّمة. ألنها الفجار حروب يف ُعدَّت عكاظ يف وقعت التي الحروب أن آخر: دليل ثم
الُحُرم. األشهر يف لوقوعها حرمتها كانت فإنما الحرم، أرض من عكاظ وليست
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التجارة (2)

فقد ومن إليها، ذهب املرية أراد فمن عكاظ، إىل األرجاء من تحمل العرب تجارة وكانت
ِسَلعها. يف يجده لعله عكاظ يف التمسه شيئًا

فرجع عظيًما حباءً فحباه امللوك بعض عىل قدم العبيس زهري بن شاس أن هذا ومن
ال زمنًا قومه فبقي متاعه، وأخذ الغنَوي األسك بن رباح قتله الطريق يف هو فبينا به،
شاس من زوجها أخذ ا ممَّ أمتعة تبيع رباح امرأة عكاظ يف رأوا حتى أثره إىل يهتدون

قتله.3 حني
ليباع.4 عكاظ سوق إىل سيفه أخذ ُقتل ملا ظالم بن الحارث وأن

يريدون حرب بن سفيان بأبي مر القيس عبد من ركبًا أن الزبعري ابن أخبار ويف
وأحمل إليه، بها أرسلكم رسالة محمًدا مبلِّغون أنتم هل سفيان: أبو فقال للمرية، املدينة

وافيتموها؟5 إذا عكاظ يف زبيبًا غًدا هذه إبلكم لكم

األدب (3)

خطباؤها، ويخط شعراؤها فينشد القبائل، فيه تتفاخر األدب يف شأن لعكاظ وكان
الناس. يف الشعر ليذهب واملنافرة املفاخرة غري يف أشعارهم الشعراء فيه ويعرض

عكاظ بسوق أَدم من قبة له ب تُْرضَ كانت النابغة أن وغريه األغاني صاحب روى
إليه. ويحتكمون فينشدونه الشعراء، فيها إليه يجتمع

األعىش وعنده عكاظ يف النابغة عىل دخل ثابت بن حسان أن هذا يف روى ومما
أنشدني بصري أبا أن لوال وهللا فقال: الخنساء، أنشدته ثم األعىش، أنشده وقد والخنساء،
حسان: قال رجل. كل ومن قال: امرأة. كل من أشعر أنِت الناس، أشعر إنك لقلت قبلِك

أقول: حيث قال: ماذا؟ تقول حيث النابغة: قال ومنها. منَك أشعر أنا

َدَم��ا نَ��ْج��دٍة م��ن يَ��ْق��ُط��ْرَن وأس��ي��اف��ن��ا ب��ال��ض��ح��ى ي��ل��َم��ْع��َن ال��ُغ��رُّ ال��َج��َف��ن��ات ل��ن��ا
اب��نَ��َم��ا ب��ن��ا وأَْك��ِرْم خ��اًال ب��ن��ا ف��أَْك��ِرْم ُم��َح��رٍِّق واب��ن ال��َع��نْ��ق��اء ب��ن��ي وَل��ْدن��ا

األدب. كتب يف معروفة قصة يف شعره النابغة فنقد
يف خطيبًا بها قام معلَّقته، أنشأ ملا كلثوم بن عمرو أن أيًضا األغاني صاحب وروى

مكة.6 موسم يف بها وقام عكاظ،
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الفصل. هذا بعد من خالصتها وسأذكر معروفة، واملحلق األعىش وقصة

عام مجمع عكاظ (4)

العرب كان الُحُرم األشهر يف بها الناس وأمن فيها املجتمعني وكثرة عكاظ ولِصيت
تعاون أو صلح، إىل دعوة أو الخري، يف مأثرة من إذاعته، يريدون ألمر إليها يقصدون

جليل. عمل عىل استعانة أو جامع، أمر عىل
عكاظ يف َطِلبتهم يعرفون ثأر، لطلب أو منافرة أو ملفاخرة إليها يقصدون كانوا كما
منه. ليثأروا له فريصدون الُحُرم، األشهر وتنتهي املوسم يميض حتى له يتعرضون وال
القريبة املواطن من الناس إليها يفد التي الحافلة العامة املجامع يف يُْقَصد مما هذه وغري

والبعيدة.
أسارى فأصاب ذبيان، بني عىل أغار املنقري عاصم بن قيس أن هذا أمثلة ومن
وبقي أساراهم، ذبيان بنو فافتدى له، وأخ هو ذبيان بني جاور هوازن من رجٌل فيهم
إىل فذهب … أحد يُِجبْه فلم القبائل، بأعيان ل يتوسَّ أخوه فذهب األرس، يف الهوازاني
عبد بن يزيد إىل سعيه وانتهى أبياتًا، فأنشد ليًال مذحج منازل فأتى عكاظ، من املوسم

أخاه.7 ففدى املدان
يف اجتمعا الطفيل بن وعامر املدان عبد بن يزيد أن األغاني صاحب روى وكذلك
وتفاخرا، وعامر يزيد فخطبها جميلة، له بنت ومعه الكناني األسكر بن أميَّة وَقِدم عكاظ،

ابنته.8 املدان عبد بن يزيَد أميَُّة ج فزوَّ
فأرادت خليًعا، صعلوًكا شجاًعا فاتًكا شاعًرا الخزاعي ادية الحدَّ بن قيس وكان
بخلعها أنفسها عىل وأشهدت عكاظ سوق يف فخلعته جناياته، من لتربأ تخلعه أن خزاعة

أحد.9 عليه يجرُّها بجريرة تُطاَلب وال له، جريرة تحتمل فال إياه،
وتوافقوا فتواعدوا عكاظ، يف العرب زعماء من ناس فاجتمع قحط، الناس وأصاب

الناس.10 يخصب حتى يتغاوروا أال
الحرام الشهر يف خرج أنه ائني العدَّ الصعاليك أحد السلكة بن السليك أخبار ويف
يل يصف من ويقول: متنكًِّرا، الناس بني يطوف أخذ الناس اجتمع فلما عكاظ، فأتى

إلخ. … قومي منازل له وأصف قومه منازل
بدر غزوة أخبار يف األغاني صاحب رواه ما باملصائب حتى عكاظ يف التفاخر ومن

قال:
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والوليد ربيعة، بن وشيبة ربيعة، بن عتبة فيها ُقِتل بدر، وقعة كانت ملا
يف هودجها الخنساء تسويُم وبلغها ترثيهم، عتبة بنت هند فأقبلت عتبة، بن
صخر وأخويها الرشيد بن عمرو بأبيها بمصيبتها العرب ومعاظمتها املوسم
براية، هودجها سوَّمت وقد وتبكيهم، املوسم تشهد جعلت وأنها ومعاوية،
ذلك، بعض لها عرفت قد العرب وأن مصيبة. العرب أعظم أنا تقول: وأنها
الخنساء من أعظم أنا قالت: ذلك، وبلغها به أصيبت بما هند أصيبت فلما
سوًقا وكانت بعكاظ، املوسم وشهدت براية فُسوِّم بهودجها وأمرت مصيبة.

إلخ. … الخنساء بجمل جميل اقرنوا فقالت: العرب، فيها يجتمع

مئناثًا كان املحلق أن خالصتها معروفة، الكالبي امُلَحلِّق مع الشاعر األعىش وقصة
عكاظ، إىل ذاهب وهو فيضيِّفه األعىش إىل الناس يسبق أن امرأته عليه فأشارت مملًقا،
هذه ما فسأل: يخِدْمنَه، باألعىش املحلق بنات وأحاطت ففعل، ويسقيه، ناقة له وينحر

يتزوجن. لم وأنهن املحلق بنات أنهن فعلم الجواري؟
ينشد األعىش وإذا إليها، الناس اجتمع قد برسجة هو فإذا عكاظ، املحلق وواىف

فيها: يقول التي قصيدته

ت��ح��رَّق ب��ال��يَ��َف��اع ن��ار ض��وء إل��ى ك��ث��ي��رة ع��ي��ون الح��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
وال��ُم��َح��لَّ��ق ال��ن��دى ال��ن��ار ع��ل��ى وب��ات ي��ص��َط��ِل��ي��اِن��ه��ا ل��م��ق��روَريْ��ن تُ��ش��بُّ
ن��ت��ف��رَّق ال ع��وُض داٍج ب��أْس��َح��َم ت��ق��اس��م��ه��ا أمٍّ ث��دي ل��ب��اِن رض��ي��ع��ي

الكريم؟ الرشيف إىل ابنه ج يزوِّ مذكار فيكم هل العرب، معرش يا األعىش: نادى ثم
املحلِّق. بنات تزوج إىل الناس فسارع

أخر. روايات وللقصة
عكاظ سوق يف لقيه القريش، التيمي ُجدعان بن هللا عبد الصمة بن دريد هجا وملا

هذا. يف فكلَّمه
هجاه.11 ملاذا ليسأله هاجيه هللا عبد فيه التمس الذي املجتمع عكاظ فكانت

روى عكاظ. يف بها تأتيه فكانت هوازن، يف إتاوة له العبيس َجذيمة بن زهري وكان
وجه، كل من الناس ويأتيها زهري أتاها عكاظ أيام كان إذا «وكان األغاني: صاحب

والغنم».12 واألقط بالسمن فيأتونه أعناقهم، يف له كانت التي باإلتاوة هوازن فتأتيه
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بعكاظ إتاوة له وكانت ُمطاًعا، سيًدا جعدة بن هللا عبد «وكان أيًضا: األغاني ويف
وغريهم».13 األزد من الحي هذا بها ويأتيه بها، يؤتى

الحق الدين إىل داعيًا فيخطب عكاظ يأتي كان اإليادي ساعدة بن قس أن وُرِوي
عكاظ. يف خطبه من خطبة سمع عليه هللا صلوات هللا رسول أن وُرِوي بالنبي، ا ً مبرشِّ

ويعرض اإلسالم، إىل القبائل يدعو عكاظ إىل يقصد كان الرسول أن كذلك وُرِوي
رسالته. يؤدي حتى يحموه أن عليهم

وقصدهم العرب، عند شأنها عظم عىل الدالة عكاظ أخبار من كثريًا الباحث يجد وهكذا
إىل والدعوة الضالة، ونِْشدان الشعر، وإنشاد واملفاخرة، للتجارة، فج كل من إليها

إلخ. … صلح أو معروف

هوامش

ومعاوية. صخر وأخويها الخنساء أخبار — ١٣ جزء األغاني (1)
السايس. ط ص١٠٥ — ١٩ جزء األغاني (2)

زهري. بن ورقاء أخبار — ١٠ جزء األغاني (3)
ظالم. بن الحارث أخبار — ١٠ جزء األغاني (4)

هشام. ابن سرية يف ومثله الزبعري، ابن أخبار — ١٤ جزء األغاني (5)
كلثوم. بن عمرو أخبار — ٩ جزء األغاني (6)

السايس. ط — ص١٤١ — ١٠ جزء األغاني (7)

السايس. ط — ص١٣٨ — ١٠ جزء األغاني (8)
الحدادية. بن قيس أخبار — ١٣ جزء األغاني (9)
السايس. ط — ص٣٧ — ١٤ جزء األغاني (10)
السايس. ط — ص١٥٦ — ٩ جزء األغاني (11)

ص١١. — ١٠ جزء (12)

ص١٣٥. — ٤ جزء (13)
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الثاني الفصل

عكاظ موضع

ويف وأدبهم، لغتهم يف آثار وله اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف رائع ذكر عكاظ لسوق
وتكاثُر. وتفاُخر وِسْلم حرب من االجتماعية وأحوالهم تجارتهم،

السيل اليوم يسمى الذي املكان هو قائلون: فقال السوق، هذه مكان يف الكالم كثر وقد
والطائف. مكة بني الطريق عىل والطائف، نجد من القادمني الحاج ميقات وهو الكبري،
الكبري السيل بني الطريق يف موضع وهو الصغري، السيل حيث هو آخرون: وقال
موضع يف كان وقيل الثاني. من وثالثني واثنني األول من كيًال عرشين عىل والطائف

أخرى. أقوال وقيلت الكبري، والسيل مكة بني القانس اليوم يسمى

عبد امللك جاللة شاعر الغزاوي أحمد الشيخ األديب الصديق أشهر منذ أخربني وقد
هو وليس عكاظ، موضع إىل ذهب أنه أخربه سعود آل فيصل األمري سمو أن العزيز
ال املوضع هذا يف أن عىل كثرية أدلة اجتمعت وأنه الصغري، السيل وال الكبري بالسيل

عكاظ. سوق كانت غريه
الشيخ معه وكان الطائف، إىل الصيد من رجوعه يف إليه األمري سمو ذهاب وكان
وحارضها، ماضيها العرب بأخبار املعرفة واسع نجدي عالم وهو بليهد، بن محمد
األشعار يف ذُِكرت التي األمكنة من بكثري عارف والحديثة، القديمة ألشعارهم راوية

العني. رأي ورآها إليها ذهب واألخبار،
هو كان املوضع هذا أن يف شكٍّا تدَع ال وأدلة نُقول البحاثة الشيخ لهذا اجتمع وقد

عكاظ. سوق صيتها، وطار ذكرها ذاع التي السوق يف العرب مجتمع



عكاظ موقع

األدب كتب يف أُِثر ما له وأجمع املكان، هذا أرى أن يل بد ال الغزاوي: للشاعر قلت
تختلف. أو عليه تتفق كيف فأرى عكاظ، أوصاف من والتاريخ

ونكمل مًعا إليه نذهب أن فوعد عكاظ، عن فتحدثنا جدة، يف هللا حفظه األمري لقيت ثم
هناك. والبحث النظر

سنة شوال سادس الجمعة يوم الطائف إىل ذهبت حتى وأسفار أشغال وحالت
إىل السفر أهبة عىل وكنت عكاظ، عن الحديث وأعدنا هناك األمري فلقيت ١٣٦٩ه،
من أعود أن عىل فاتفقنا مرص، إىل سفري قبل العزيز عبد امللك جاللة لتوديع الرياض
األمري وكان عكاظ. إىل بليهد ابن والشيخ األمري سُموَّ فأصحب الطائف إىل الرياض
ونويف أرجائه، يف نجول ثالثة أو يومني عكاظ يف خيامنا نرضب أن يريد هللا حفظه

هناك. حقهما والنظر البحث
فجاء — سعود األمري مع جدة يف األمري وكان — األربعاء صباح الطائف إىل وعدت
العدة أعدُّوا بأنهم وني فبرشَّ األمري، أتباع من جماعة يف بليهد ابن الشيخ املطار إىل

فوًرا. إليه ذاهبون وأنَّا عكاظ، إىل للذهاب
واسعة أرض فإذا كيًال، عرش اثني نحو الرشق صوب الحويَّة مطار من رسنا
منظرها يدل الحوية، من عليها رسنا التي األرض وبني بينها ما فرق أدركنا مطمئنة

مياه. مجتمع أنها عىل
عن سمع ما واستنجد والتأمل، للنظر الفكر فتأهب … عكاظ هذه الرفاق: قال
رسور أعظم وما والتقويم، األدب كتب يف ذُِكرت كما عكاظ أهذه ليتبني قرأ وما عكاظ

وأخبارها! الجاهلية بآداب اقرتن الذي التاريخي املكان يبلغ حني وزهوه الباحث

عكاظ معالم

بالسيارة إليها رسنا واسع، سهل عىل مرشفة عالية كبرية َحرَّة نقصد الرشق إىل رسنا
الُعبيالت. هذه انظر الشيخ: قال املرمر، من بيضاء كبرية بأحجار نُمرُّ

والشمال، الرشق إىل فنظرت املشيد. القرص هذا إىل انظر قيل: الَحرَّة بلغنا فلما
بناء فإذا فذهبنا الحرة. إىل نعود ثم إليه نذهب الرفاق: قال ربوة، عىل منيف بناء فإذا
ابن الشيخ قال محكمة، وعقود وحجرات بهو فيه متينًا بناء فرأينا فصعدنا ربوة، عىل
البادية تنسبه ضخم قديم أثر وكل — هاليل هو الرفاق: بعض وقال جاهيل. هذا بليهد:
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حديث، بناء قلت: — القصص يف املعروف البطل الهاليل زيد أبي قوم هالل بني إىل
الرفاق بعض فصدقني … العثمانيني أيام يتقدم ال عصورنا، بناء من أنه الظن أغلب

مكة. أرشاف بناء من إنه يقال وقال:
من خمًسا الساعة وكانت حولنا، فيما البرص وأََجْلنا فصعدنا الَحرَّة إىل ورجعنا

الشمس. َمسَّ معه نبايل ال بارًدا كان الهواء ولكن الظهر، اقرتب وقد النهار،
مستوية أرض يف «وهو عكاظ: يف يقول السلمي األصبغ بن عرَّام إن الشيخ: قال
عبيالت وبه سوداء، َحرَّة عىل الشمس عليك طلعت عكاظ يف كنت وإذا جبال، بها ليس

عندها.»1 وينحرون جاهليتهم يف العرب بها تطيف بيض
عليها، الشمس تطلع الحرة وهذه مستوية، أرض هذه هذا، تصديق َفْلننظر قلت:
وقال: الَخَلص. تسمى الحرة وهذه معنا: كان وبدوي هو قال املكان. رشقي أنها أعني
فإذا الجنوب، شطر ونظرنا وسنراها. متفرقة طريقنا يف رأيناها قد البيض والُعبيالت
والحالة جلدن، حالة البدو يسميه الجبل هذا الشيخ: قال النظر. إليه ينتهي بعيد جبل

الهضب. عندهم
األكمة هذه فقال: البعيد، الجبل هذا من والشمال الغرب إىل تقع أكمة نحو ونظرنا

الُعبيال. أو الُعبال هي البيضاء
هذه قال: أدكن، جبيل فإذا الَحرَّة، فوق مقامنا من والغرب الشمال إىل ونظرنا

ُقرَّان. وادي ووراءها الَعرفا،
جبال وهذه قائلني: الرفاق إليها أشار أراها ال ِكدت بعيدة جبال إىل برصنا وطمح

ُعشرية.
األدلة، أوضح من عندي فهو عكاظ؛ يف إنه ياقوت قال الذي َرشب وادي فأين قلت:

ب؟ ِرشْ إىل ُغريِّ وإن البادية يف باسمه معروًفا يزال ال كان إذ
أودية به وتلتقي الحرة، هذه إىل والغرب الجنوب من يأتي رشب وادي هذا قالوا:

عكاظ. يف يالقيه األخيرض وادي منها
بليهد: ابن الشيخ قال اآلن. عكاظ سهل عىل نرشف أننا عىل واضح دليل هذا قلت:
إن وقيل العبيالء، يوم الفجار أيام يف ذكر فقد آخر، دليل الُعبيال أو العبال وهذه

عكاظ. بجانب البرص مدِّ عىل تراها العبيالء فهذه عكاظ، بجانب العبيالء
تسمى أن جديرة الحرة، هذه إىل طريقنا يف رأينا التي البيض الحجارة فهذه

عرَّام. بن األصبغ قال ما فتوافق عبالوات،
ياقوت: قول واالسم الوصف جمع وقد
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عكاظ. جنب إىل بيضاء لصخرة علم اسم العبالء وقيل

الحجارة وهذه البيضاء، الكبرية األكمة فهذه البيضاء، الصخرة العبالء قلنا فإن
بعينها صخرة العبالء قلنا وإن عبالء، تسمى منها واحدة كل بها مررنا التي الصغار
أنت، تقول كما هذا يومنا حتى اسمها بقي أمامنا الصخرة فهذه عكاظ، جنب إىل

رفاقنا. ويشهد
العالمة: الشيخ قال

صفة كتاب آخر يف األرجوزة هذه نعم، قلت: اليماني. الرداعي أحمد وأرجوزة
عكاظ أن فيها املواضع نسق من فعرفت قرأتها وقد للهمداني، العرب جزيرة
ظن الذي الكبري السيل قبل أي املنازل قرن قبل مكة، إىل اليمن طريق يف

عكاظ. أنه الناس بعض

األرجوزة:2 صاحب قال آخر، وأمر الشيخ: قال

ط��اخ م��ط��ل��خ��م ف��ي ل��ه��ا ق��ل��ت
ُم��ن��اخ أيَّ��م��ا ُم��ن��اخ ل��دى
��اخ ال��وضَّ ال��م��ن��ه��ل ذي ألْوَق��ح
ب��ان��س��الخ ال��ش��ه��ر ه��مَّ ن��اق ي��ا
ال��ت��راخ��ي ال ب��ال��ج��دِّ ف��أزم��ع��ي
��اخ َش��مَّ ب��ُم��ش��رف ف��ان��ت��ه��ض��ت
��م��راخ ال��شِّ ال��ن��خ��ل��ة ج��ذع ك��ال��ج��ذع
أف��راخ إل��ى أف��راخ ك��أمِّ
��ب��اخ وال��سِّ ال��َح��ْم��ض ذي ُط��َوى ذي ع��ن
َك��َالخ م��ن ل��ل��ورد ق��ارب��ة

الهمداني: قال

منزله: يف وهو صنعاء أهل من لعليل وقيل املاء. عذب واٍد عىل منهل أوقح:
هذه وكل ملح. ثقيل ماؤه واٍد وكالخ: أوقح. ماء من رشبًة قال: تشتهي؟ ما
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وذو ُطوى: ذو بطونها. كل من فيها هوازن ديار نخلة إىل تبالة من البالد
أيًضا. بمكة ُطوى

الشيخ: قال

أبنية فيه موضع وهو جلدان، يسمى الذي الجبل هذا من الجنوب إىل وكالخ
بها، يمر التي املواضع يعدِّد الحج إىل ذاهبًا األرجوزة صاحب وكان ونخل،

هذا. كالًخا فذكر

قال ثم عكاظ، قرب موضع وكالخ املعجم: يف قال ياقوتًا أن هذا إىل وأضيُف قلت:
الراجز:

ِج��ْل��َداِن ف��ي يُ��وِض��ْع��ن ق��الئ��ًص��ا َع��يَ��اِن ع��ن أب��ص��رت ل��و ه��ن��د ي��ا
ال��ج��ن��ان ث��اب��ت َص��ْل��ت وك��ل وس��ن��اِن أو ي��ق��ظ��اَن م��ن ب��ال��ق��وم
م��نَّ��ان وال َخ��بٍّ ثَ��ِل��ٍب ال اإلخ��وان ع��ل��ى م��ف��ض��ال أروع
وان َض��بٍّ ب��ال��ذم ��م ُم��ع��مَّ َض��نَّ��ان َح��ِض��ٍر ِن��ك��س وك��ل
ال��رك��ب��ان ف��ي ال��ف��ض��ل ذو َم��ْن َع��ِل��ْم��ِت َح��ي��ران ن��وَّام��ٍة ال��َخ��نَ��ا َج��م

الهمداني: قال

. َضبٌّ َخبٌّ هو يقال ثقيل، : َخبٌّ واسع. قاع موضع جلدان:

كالخ. بعد الراجز ذكره الجنوب، إىل نرى الذي الجبل هو وجلدان
وجلدان: كالخ بعد ما ذاكًرا الراجز قال ثم

��واظ ال��شُّ َش��بَ��ه ف��ي��ه وال��ق��ل��ب اح��ت��ف��اظ��ي ل��ي ث��اب ��ا ل��مَّ ف��ق��ل��ت
ب��اْل��ِم��َظ��اظ األرض تَ��ط��وي وال��ع��ي��ُس ال��م��غ��ت��اظ ق��ل��ب��ك ع��ن ال��ه��وى َس��لِّ
ُع��ك��اِظ م��ن ل��ل��َخ��بْ��ت ُم��ْس��ِه��ل��ة ك��ظَّ��اظ زاج��ر م��ن م��ش��ف��ق��ة
غ��الظ ُص��لُ��ب ب��ُم��ْج��َم��راٍت ب��ان��دع��اظ األرض ف��ج��اج ط��وْت
��اظ ُح��فَّ ُص��ُدٍق ُرواٍة ب��ل ال ف��ظ��اظ ُف��ُح��ٍش ال ب��ف��ت��ي��ٍة

الهمداني: قال
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وسوق هوازن بمعكد عكاظ: واملشاقة. املغاشة وهي املماظَّة من املظاظ:
الخف وامُلْجَمر: االندفاع. واالندعاظ: اليوم. هالل لبني وهي القديمة، العرب

الجوانب. الصليب املستدير

إىل الجنوب من سائر وهو بعدهما، فذكرهما وجلدان كالخ بعد بعكاظ مرَّ فقد
عكاظ؟ بعد ماذا ثم عكاظ، إال بعدهما وليس كالخ وخلفه جلدان وترى الشمال،

الراجز: قال

ال��م��ن��اك��ِب م��ف��ع��م��ة ِع��ي��ِديَّ��ٌة ال��ع��ص��ائ��ِب ب��ال��رَُّف��ق ف��ان��ج��ردت
ال��ك��ات��ب ك��فُّ ال��ِم��ي��َل َخ��طَّ ب��ح��ي��ُث ل��ل��َم��نَ��اق��ب ُق��رَّاَن ت��ارك��ة
��رائ��ب ال��ضَّ ح��س��ن َم��ْح��ض ب��ك��ل واق��ب ل��ي��ل ُج��ن��ح ف��ي وش��ِربً��ا
وت��ائ��ب ذبِّ��ه م��ن م��ش��ف��ق ِم��ن ال��راغ��ب ُدع��اء ال��ل��ه إل��ى ي��دع��و
ال��م��واه��ب أح��س��ن ل��ي ه��ب رب ي��ا ال��ع��واق��ب إل��ى واألم��ُر ي��ق��ول

الهمداني: قال

قرَّان غري هذا وُقرَّان عكاظ، أرض من مكانان ب: وَرشِ وُقرَّان املمتلئ. املفعم:
ويرضب الجرداء، من املواضع وهذه أرحب، جوف الَجوف وقرَّان اليمامة،
ثم وَكْرس، يوم عىل املحجة من الحَضن جبل املواضع هذه جميع مرشق عىل
املناقب وهو الرساة رأس فعلوا اليسار ذات ب وَرشِ ُقرَّان من الناس رضب
َقْرن عىل بهم وسقطت فيها فانحدروا وغريها، الغمضة منها عقاب خمس
يلملم، تهامة وألهل نجد ألهل السالم عليه النبي ته َوقَّ الذي وهو الَحَرض،

عرق. ذات العراق وألهل الجحفة، ومرص الشام وألهل

آنًفا. ذكرناه ب وَرشِ ترى، الذي الجبيل ُقرَّان فهذا
نجاوز أن بعد مكة، إىل طريقنا يف إليها نهبط التي الريعان فهي املناقب وأما

الصغري. السيل
تزال فال السيارات فيها تدخل حني ومخاوفها، مضايقها وأعرف أعرفها قلت:

منها. تخرج حتى تدوِّي أبواقها
ياقوت: وقال
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اليمن، إىل وطرًقا ثنايا فيها ألن بذلك ي وُسمِّ قالوا معرتض، جبل اسم مناقب:
… عقاب وهي مناقب ثالث ففيه الطائف، وإىل نجد، أعايل وإىل اليمامة، وإىل

إلخ.

من نرتقي أن بعد نجوزها التي الريعان هذه هي املناقب أن يف قولك يصدق وهذا
الطائف. جبال إىل الكبري السيل

مناقب: ذكر بعد قال األرجوزة صاحب أن ثبوتًا هذا ويزيد

ب��ال��َوْه��ن ال ال��ُم��نْ��ع��م ب��ق��وة ُم��ْدِن��ي ال��رك��اب أدن��ى إذا ح��ت��ى
َق��ْرن وادي ال��م��ي��ق��اَت وج��اءت األم��ن دار ب��ال��خ��وف اس��ت��ب��دل��ت
ال��رك��ن ق��ب��ل ال��َح��ج يُ��ِه��لُّ ب��ه ال��ح��س��ن ب��زيِّ ُح��فَّ وم��س��ج��ًدا
يَ��ْخ��ِن��ي ال ك��ي ال��ُم��ْرِف��ث ويُ��زَج��ر ال��ب��دن أه��ل ال��بُ��ْدن وال��م��ش��ع��رون
يَ��ع��ن��ي ال ال��ذي ال��ق��ول وَج��َدُل يُ��غ��ن��ي ال ال��ذي ال��ف��س��ُق ويُ��ت��رك

الهمداني: قال

رأس عىل وهو وحصون، ونخل واٍد وهو وبرئه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي مسجد بقْرن
البَْوبَاة.

الناس أن نعلم ونحن املنازل. قرن وهو اإلحرام ميقات امليقات عىل أقبل فقد
جبال من يهبط حني السائر يلقى ما أول وهو الكبري، السيل عند اليوم يحرمون

الريعان. هذه هي مناقب بأن القول يصدق فهذا مكة، إىل طريقه يف الطائف
يف الفايس نََقل الكتب؛ عن والنقل االستدالل إىل حاجة بقيت إن آخر ودليل قلت:

يأتي: ما األزرقي الوليد أبي عن األمني البلد تاريخ يف الثمني العقد كتابه

عىل الطائف عمل يف صنعاء طريق عىل بمرحلة املنازل قرن وراء وعكاظ
لنرص. وأرضها وثقيف، عيالن لقيس سوق وهي منها، بريد

وعن منه، قريبة منازل عن وقرأنا عكاظ، وصف قرأنا قد األدلة؛ وضحت فاآلن
هللا بارك املقام. هذا يف بينتها حتى عقيل يف مبهمة كلها وكانت بجانبه، أو فيه أودية

فيك.

21



عكاظ موقع

هذا كان إن املاء فأين ماء، غري عىل تجتمع ال القبائل إن الحرَّة: عىل ونحن قلت ثم
أهل كان فكيف املاء، فيهما يدوم ال األخيرض ووادي ب َرشِ وادي إن عكاظ؟ موضع
رفاقنا، أحد هللا ضيف قال َمِعني؟ ماء فيه يكن لم إن أنعامهم ويسقون يرشبون عكاظ
األحجار هذه — املرشق صوب وأشار — الوادي مجرى يف انظر عتيبة: قبيلة من وهو

الوادي. ها طمَّ هنا كثرية وآبار أخرى، برئ عىل األحجار وتلك برئ، فوهة عىل
األحجار من وُجُدًرا آخر، بناء آثار فرأينا عكاظ، سهل يف فرسنا الحرة من ونزلنا
أو رخام من بيضاء وكلها بعضها، فرأينا البيض العبيالوات إىل ورسنا باألرض، مسوَّاة

مرمر.

طعامه وألوان أدواته يف كان سماط لنا ومدَّ بالبسط، ُفِرش كبري فسطاط إىل أوينا ثم
حينًا. عكاظ من وأخرجنا البادية عن بنا بعد ما

العبالء نريد الجنوب شطر السهل يف نرضب ركبنا ثم العرص، بعد ما إىل ولبثنا
أكمة إىل فانتهينا يليه، وما جلدان إىل ونطمح الحرة، فوق ونحن رأيناها التي البيضاء
الطرف فأََجْلنا عليها وصعدنا آنًفا، رأيناها التي العبيالوات كحجارة حجارتها بيضاء
والجنوب الغرب شطر نخل إىل وأُِشريَ جلدان. ونرى بعيد من الَحرَّة نرى حولنا فيما
منذ املواضع هذه يف وعدوان َعدوان، لقبيلة أي للعداوين وهو األخيرض، وهذا فقيل:
وقد فالطائف، الحويَّة نؤم عكاظ سهل عن فارتفعنا األخيرض وادي وعربنا الجاهلية.
بني وُجْلنَا عنبًا وأكلنا فاسرتحنا الحوية، يف فيصل األمري سمو بساتني أحد يف نزلنا
وأيقنت عكاظ من أربًا بلغت وقد الغروب، بعد الطائف دخلنا ثم قليًال، والثمار األشجار
خطيب. كل قول جهيزة قطعت وقد فصل، قول فيه قولنا وأن ريب، ال املوضع هذا أنه

هوامش

لعرَّام. تهامة جبال كتاب ينظر (1)
ألفاظها بعض تفسري معها ونقلت وأكملتها األرجوزة، من أبياتًا الشيخ ذكر (2)

للهمداني. العرب جزيرة صفة كتاب من
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الرحيم الرحمن هللا بسم

وقد الثاني، القرن أوائل يف اندراسه بعد موضعه عىل والعثور عكاظ ذكر عىل الحديث
ولم رواياتهم، يف بينهم اختالٍف عىل التاريخ كتب وأهل ذكره، من املعاجم أهل أكثر
ما ورأينا عليها وقفنا التي الصادقة بالروايات مكانه كشفنا وقد موضعه، إىل يهتدوا

هناك: ذُِكر
الجهة من تقريبًا للسيارات كيًال عرش اثني مسافة الحوية مطار عن يبعد موضعه
رشقيه األخيرض، ووادي رشب وادي الواديني: مجمع السوق ذلك موضع غربي الرشقية،
العرب أسواق أعظم من وهي السوق، هذه اندراس من فالعجب املبعوث. له يقال ماء
من ١٢٩ سنة كانت فلما ناحية، كل من الناس تنتابها اإلسالم أول ويف الجاهلية، يف
فما السوق، هذه نهب بمكة، عوف بن املختار مع الحرورية الخوارج وظهرت الهجرة،
عن وعمي اسمها، اندرس حتى عام بعد وعاًما شهر، بعد شهًرا ظلها يقلص زالت
من مرحلتني عىل هي تقول عكاظ ذكر عىل أتت إذا املعاجم أهل وكانت رسمها. األبصار
قال من فمنهم تحديدها، يف واالختالف التضارب وكثر الطائف، من مرحلة وعىل مكة
األقاويل هذه وكل منه؛ قريب أو الكبري السيل إنها قال من ومنهم الصغري، السيل إنها
معرفة عن الذي الصحيح والتحديد ذلك. يثبت يشء عىل أهلها يستند لم ألنها خطأ
املسمى املاء ورشقيه الواديني مجمع غربيه الذي العربة هذه أول يف ذكرته ما ويقني
فليذهب البالية، واألطالل الدارسة اآلثار بعينه ويرى برجله يقف أن أراد فمن املبعوث،
صحيحة: أسانيد خمسة عىل مستندين إال السوق هذه تحديد نذكر لم فإنا هناك، إىل
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من مكة، طريق فيها رسم له أرجوزة يف اليماني الرداعي أحمد ذكره ما أحدها:
الحاجة دعت ما إال األرجوزة هذه من نذكر ولن الحج، قاصد وهو مكة، إىل صنعاء

العرب. جزيرة املسمى كتابه آخر يف الهمداني ذكرها وقد إليه،
السلمي. األصبغ بن عرَّام ذكره ما الثاني:

عكاظ. ذكر عىل البلدان معجم يف األصمعي ذكره ما الثالث:
أيام ذكر عىل مر ملا العرب، بأيام املسمى كتابه يف األفغاني سعيد ذكره ما الرابع:
قيس وبني وبطونها، وقريش كنانة بني وهي عكاظ، سوق يف تنشأ وهي الفجار

به. ومحيطة بعكاظ فكلها املعارك، مواضع وذكر وبطونها، عيالن
الهاشميات، قصائده يف واحد بيت وهو األسدي، زيد بن الكميت ذكره ما الخامس:

إليها: أرشنا التي الخمسة األسانيد إىل وسنعود
راحلته: يخاطب وهو أرجوزته يف الرداعي ذكره ما «األول»:

م��ن��اخ أيَّ��م��ا م��ن��اخ ل��دى ط��اخ م��ط��ل��خ��م ف��ي ل��ه��ا ق��ل��ت
ل��ل��ت��راخ��ي ب��ال��ج��د ف��أزم��ع��ي ب��ان��س��الخ ال��ش��ه��ر َه��مَّ ن��اق ي��ا
وال��س��ب��اخ ال��ح��م��ض ذي ط��وى ذي ع��ن أف��راخ إل��ى أف��راخ ك��أم
ك��الخ م��ن ل��ل��ورد ق��ارب��ة ال��وض��اح ال��م��ن��ه��ل ذي وأوق��ح

وأوقح وكالخ كالخ، إىل ووصل أوقح من خرج الشاعر إن القارئ: أيها انظر
فقال: راحلته يخاطب وهو اندفع ثم العهد، هذا إىل األسماء بهذه معروفان واديان

اإلخ��وان ع��ل��ى ب��م��ف��ض��ال س��ي��ري ت��وان ب��ال س��ي��ري ل��ه��ا ق��ل��ت
ال��ج��ن��ان ث��اب��ت ص��ل��ت وك��ل م��نَّ��ان وال ب��ف��ح��اش ل��ي��س
ج��ل��دان ف��ي ي��وض��ع��ن ق��الئ��ًص��ا ع��ي��ان ع��ن أب��ص��رت ل��و ه��ن��د ي��ا

عن منفردة هضبة وهناك وعكاظ، كالخ بني اسمه يتغري لم موضع وجلدان:
جلدان. حالت العهد هذا إىل العرب تسميها الجبال
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قريب وهو يتغنى اندفع ثم الحالت، عند اآلن الشاعر إن القارئ: أيها انظر
فقال: عكاظ من

ال��ش��واظ ش��ب��ه ف��ي��ه وال��ق��ل��ب اح��ت��ف��اظ��ي ل��ي ث��اب ل��م��ا ف��ق��ل��ت
ب��ال��م��ظ��اظ األرض ت��ط��وي وال��ع��ي��س ال��م��غ��ت��اظ ق��ل��ب��ك ع��ن ال��ه��وى س��ل
ع��ك��اظ م��ن األرض ف��ي م��س��ه��ل��ة ك��ظ��اظ زاج��ر م��ن م��ش��ف��ق��ة

عكاظ: من خرج ملا كالمه القارئ أيها انظر عكاظ، يف هو اآلن

ال��م��ن��اك��ب م��ف��َع��م��ة ع��ي��دي��ة ال��ع��ص��ائ��ب ب��ال��رف��ق ف��ان��ج��ردت
ال��ك��ات��ب ك��فُّ ال��م��ي��َل خ��طَّ وح��ي��ث ال��ج��ان��ب م��س��ت��دي��ر خ��ف ب��ك��ل
واق��ب ل��ي��ل ج��ن��ح ف��ي وَش��ِربً��ا ل��ل��م��ن��اك��ب ق��ران ت��ارك��ة

عىل يفيض الذي الوادي وهو بًا، َرشِ تارًكا الرداعي كالم القارئ أيها انظر
الذي الوادي هو وقران للمناقب»، قران «تاركة قال: ثم الليل، جنح يف عكاظ
هذا إىل االسم بهذا باٍق الصغري السيل عىل تطلع أن قبيل عشرية سكة منه تنعرج
الكبري السيل بني تقع التي الريعان أنها معلوم و«املناقب» قران، يسمى العهد

الرداعي. أحمد عن ذكرناه الذي االستناد هذا الصغري. والسيل
والحجاز تهامة «جبال املسمى كتابه يف األصبغ بن عرَّام ذكره ما «الثاني»:
وإذا جبال، بها ليس مستوية أرض يف «وهو عكاظ: ذكر عىل مر ملا قال ومحالها»،
بها تطيف بيض عبيالت وبه سوداء، َحرَّة عىل الشمس عليك طلعت عكاظ يف كنت
ليس التي املستوية األرض رأيت فإني انتهى. عندها» ينحرون جاهليتهم يف العرب
صحبة يف وأنا البيض العبيالت ورأيت السوداء، الحرة ورأيت بعيني، جبال بها
اشتبه وما قنصه، من آب ملا العزيز عبد بن فيصل األمري امللكي السمو صاحب

منها. يشء علينا
وكثر عكاظ، ذكر عىل ياقوت مر ملا البلدان، معجم يف األصمعي عن الذي «الثالث»:
واٍد، يف نخل عكاظ األصمعي: قال قوله: للصواب وأقربها فأصحها به الروايات
العرب سوق تقام كانت وبه لياٍل، ثالث مكة وبني وبينه ليلة، الطائف وبني بينه
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يطوفون صخور هناك وكانت الفجار، أيام كانت وبه األثيدا، له يقال منه بموضع
إليها. ويحجون بها

أيام عىل مر ملا العرب، أيام املسمى كتابه يف األفغاني سعيد ذكره ما «الرابع»:
واسمْع رشب. ويوم الحريرة ويوم العبالء يوم تسمى ثالثة منها ذكر الفجار
فالتقوا وأولئك، هؤالء من املذكورون األحياء عاد العبالء: يوم عىل قال حني عبارته
عىل فاقتتلوا عكاظ، جنب إىل بالعبالء عكاظ أيام من الثالث اليوم يف قابل من
قريش فأصيبت وكنانة، قريش عىل لهوازن اليوم هذا فكان تقدمت، التي التعبية
معتب بن مرة قتله العوام، بن الزبري والد خويلد بن العوام صناديدها أحد وُقِتل
يف والرشف الخطر من له ملا بقتله يفتخر ثقيف من شاعر ذلك يف وقال الثقفي،

قومه:

أح��ج��ار ب��ي��ن ل��ح��ًم��ا ال��ط��ي��ر ي��ن��ت��اب��ه م��ن��ج��دًال ال��ع��وَّام ت��رك ال��ذي م��ن��ا

زهري: بن خداش وهو هوازن، من الحروب هذه شاعر يقول هذا ويف

ب��ال��ق��ي��اد خ��ن��دف ال��ع��ب��الء ل��دى ج��دع��ن��ا أن��ا ي��ب��ل��غ��ه��ُم أل��م
ال��ن��ج��اد م��ن ط��ال��ع��ي��ن ت��ول��وا ح��ت��ى ع��ك��اظ ب��ب��ط��ن ض��رب��ن��اه��م

الصحيح، وهو عكاظ) جنب إىل (بالعبالء املعركة ذكر ملا العبارة هذه يف قال
بن عامر وكان عدوان. من قوم يملكها العبال1 اليوم تسمى عكاظ جنوبي يف تقع
القطعة هذه أن ويمكن عكاظ، يف الجاهلية يف العرب حكام من العدواني الظرب
من هذا يومنا إىل فيها الباقني وأن ممتلكاته، من واملزارع اآلبار من فيها وما
خداش كالم وانظر تقريبًا. سنة بثالثمائة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مبعث قبل وهو ذريته،
ثم رشب: يوم ذكر عىل قال ثم حتى»، عكاظ ببطن «رضبناهم قال: حني زهري بن
عكاظ. من ورشب برشب، عكاظ أيام من الثالث اليوم يف الحول رأس عىل التقوا
وهي عكاظ، من ورشب قال: الكتاب هذا صاحب عبارة إىل القارئ أيها انظر

الكناني: األشكر بن أمية وقال هوازن. فيها قريش هزمت عظيمة معركة
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م��ع��ل��م��ي��ن��ا ك��ن��ان��ة م��ن ف��وارس الق��وا ي��وم ه��وازن س��ائ��ل أال
أب��ي��ن��ا ب��ن��و ب��ال��ن��ف��ي��ر ف��أوع��ب وج��ش��ن��ا ج��اش��وا وق��د ش��رب ل��دى

أيًضا: وقال

ب��ال��م��ص��اق��ي��ل ض��ربً��ا ق��وم��ك رأس م��ن ش��رًرا ط��يَّ��روا ب��ع��ك��اظ ال��لَّ��ذو ق��وم��ي

عكاظ، نفس يف ذكرها رشب، معركة ذكر ملا األشكر بن أمية كالم انظر
ثم أيامهم: آخر وهو الحريرة يوم عىل وقال رشب، فيضه عكاًظا أن والصحيح
صاحب رواية هذه عكاظ. جنب إىل حرة وهي بالحريرة، الحول رأس عىل التقوا
تطلع التي السلمي األصبغ بن عرَّام2 ذكرها التي هي الحريرة وهذه العرب، أيام
شعراء فقالت قريش، انهزمت املعركة هذه ويف عكاظ، يف كنت إذا الشمس عليها

البيت: هذا منها كثرية قصائد املعركة هذه يف هوازن

م��ك��ذوب غ��ي��ر ض��ربً��ا ال��ح��ري��رة ي��وم ب��الؤه��ُم ف��أب��الك��م ب��ل��وت��م ل��ق��د

طويلة: له قصيدة يف قال حني الهاشميات يف زيد بن الكميت بيت وهو «الخامس»:

ش��رب م��ن ال��رح��ل وم��ل��ق��ى ب��ال��م��س��ج��دي��ن م��ن��ازل��ه��م ع��ن ف��اس��أل ال��ح��ن��ي��ف��ة أه��ل

عىل البيت هذا منها التي القصيدة هذه قرأت األحرف: هذه مصنف قال
يف مة عالَّ رجل وهو أشيقر، ببلدة ونحن عيىس، بن صالح بن إبراهيم الشيخ
مررت فلما وتنقالتهم، وديارهم وأنسابهم العرب تاريخ وباألخص الفنون جميع
الرحل ملقى عن فسألته رشب، من الرحل ملقى منه عيلَّ أشكل البيت هذا عىل
عن اسأل قال ومكارمهم هاشم بني ذكر ملا الشاعر هذا إن يل: فقال رشب، من
فقلت عكاظ، سوق يعني رشب، من الرحل وملقى املدينة وأهل مكة أهل مكارمهم
الغرب من ينصب الطائف قريب واٍد رشب قال: عكاظ؟ لسوق اسم هو رشب له:
جهة إىل الغرب من ينصب األخيرض وادي له يقال واٍد وعنده الرشق، جهة إىل
الواضح؟ التحديد هذا أخذت أين من له: فقلت الواديني. مجمع فعكاظ الرشق،
عن — البلدان معجم من أحسن هو — بالبرصة مكتبة من كتاب يف وجدته قال:
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خط. إنه يل: فقال خط؟ أم طبع الكتاب هذا له: فقلت ومياهها. وجبالها نجد ذكر
انتهى.

والذي أحد، عىل تلتبس ال التي الواضحة الدالئل عكاظ تحديد عىل أوردنا وقد
زهري: بن خداش بقول واستدل مكة، قريب عكاًظا إن وقال األدب أهل من قسًما أضل

وال��ح��رم ال��ل��ي��ل ل��وال َس��خ��ي��ن��ة ع��ل��ى ك��اذب��ة غ��ي��ر ش��ددن��ا ق��د ش��دة ي��ا
ال��ن��ع��م أع��ط��ان��ه��ا إل��ى ت��خ��ب ك��م��ا الح��ق��ة ال��خ��ي��ل وع��ظ��م ش��الًال ولَّ��وا

مكة، قريب عكاًظا أن البيت بهذا استدل من حجة وهي طويلة، قصيدة وهي
وأعلم أعلمها فإني أجلها، من البيت هذا ذُِكر التي املعركة موضع أين يعلم ال وهو
فأما والبهيتة؛ الزيمة بني نخلة بطن يف كانت املعركة، موضع وأعلم جرها، الذي السبب
وكان عكاظ، يف العرب اجتمعت ملا الفجار: أيام أول وهي نشأت أجله من الذي السبب
كل يف عكاظ إىل يبعثها التي املنذر بن النعمان لطيمة أجار قد وازن سيد الرحال عروة
فلما — الحرية تجارة من وطرائف والبَزَّ الطيب تحمل إبٌل واللطيمُة — فيه تباع عام
بن حرب إىل رجًال بعث ثم النقرة، قريب فقتله الكناني الرباض تبعه طريقه يف انتصف
ستجده له وقال هوازن، سيد عروة قتل أنه يخربه الوقت ذلك يف قريش سيد وهو أمية
حرب فاستشار حربًا، وأخرب الرجل ففعل هوازن، بك تعلم وال ا رسٍّ وأخربه عكاظ، يف
يف عكاًظا يحرضوا وال مكة إىل ينرصفوا أن عىل رأيهم واتفق كنانة وبني قريش رؤساء
علمت وليلة يوم ميض فبعد ففعلوا، خروجهم، عند بعذر للقيسية ويعتذروا العام، هذا
يقال الذي مالك بن عامر الوقت ذلك يف عيالن قيس سيد وكان عروة، بمقتل القيسية
يف بينهم املعركة فدارت وكنانة، قريًشا ولحقوا عيالن بقيس فنهض األسنة، مالعب له
من وظن البيت، هذا زهري بن خداش فقال معها، ومن قريش وانهزمت نخلة، بطن
يوم فسمي العرب أيام من يوم املعركة لهذه أُفِرد وقد عكاظ، يف املعركة أن سمعه
فجروا أنهم إال الفجار تَُسمَّ فلم الحرم، األشهر يف ألنه الفجار؛ أيام من يعد وهو نخلة،
يف تنشأ فهي الفجار لها يقال التي اليوم هذا غري الباقية األيام فإن الحرم، األشهر يف
كيوم الجهة، تلك باسم املعركة فتسمى منه، جهة أي إىل املعركة وتدور عكاظ، سوق
عكاظ تحديد عن ذكرناه ما وجميع عكاظ. يف كلها الحريرة ويوم رشب ويوم العبالء

بأيدينا. حارضه
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بليهد بن محمد الشيخ مقال

معركة تدور سنة كل سنوات، خمس القيسيَّة وبني قريش بني امتدت والحرب
الثالث: عكاظ. يف موضع هو وقال شمطة، يوم الثاني: نخلة. يوم أولها الفريقني، بني

انتهى. الحريرة. يوم الخامس: رشب. يوم الرابع: العبالء. يوم
فوجدتها عليها، اعتمد التي واألسانيد العرب أيام كتاب مصادر عىل اطَّلعت قد
واألمكنة، واألزمنة واألمايل، اإلكليل، منها: املصنف، لغرض وأصحها الكتب أعظم من
اإلسالم، قبل العرب وتاريخ الطربي، وتاريخ العروس، وتاج واألغاني، البالغة، وأساس
األعىش، وصبح الفريد، والعقد هشام، ابن وسرية الذهب، وسبائك الذهبي، وتاريخ
األدب وتاريخ سعد، ابن وطبقات األخبار، وعيون العرب، جزيرة وصفة مسلم، وصحيح
الصالحني، ورياض العرب، بالد يف اليهود وتاريخ اإلسالمي، التمدن وتاريخ العربي،
والكامل األثري، البن والكامل حجر، البن الباري وفتح البخاري، وصحيح األدب، وخزانة
األمصار، ممالك يف األبصار ومسالك للميداني، األمثال ومجمع العرب، ولسان للمربد،
األدب ونهاية األثري، البن والنهاية للبكري، استعجم ما ومعجم لياقوت، البلدان ومعجم

للنويري.
بما واكتفينا الكتاب، مصنِّف ذكره ما ثلث قريب إال املصادر هذه من نذكر فلم

وسلم. رسوله عىل هللا وصىل االعتماد، هللا وعىل ذكرنا،
اململوك
بليهد محمد

هوامش

له يقال موضع منها الجنوبية الجهة يف ويليها بيضاء، أكمة هي العبال: (1)
بالتصغري. الُعبَيال

غري فهي جنوبها، مهب ييل مما عكاظ بجنب الحريرة أن البكري معجم يف (2)
عزام. — عرَّام ذكرها التي
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اجلارس الشيخمحد مقال

عكاظ سوق موقع

املؤرخني، متقدمي أقوال ُموِرًدا «عكاظ» سوق موقع بها ح أُوضِّ أن حاولت كلمة هذه
ذلك موقع هو أنه يف شك يخامرني ال الذي املكان — مشاهدتي ضوء عىل — وواصًفا
متأخري آراء إىل ومشريًا املكان، ذلك أوصاف عىل األقوال تلك تطبيق ومحاوًال السوق،
املوضوع، هذا يف اآلراء مختلف عىل القارئ إطالع بها قصدت إشارة واألدباء؛ الكتَّاب
أكلِّف ولم الحق، وخالفت الصواب، جانفت قد — نظري يف — اآلراء تلك كانت وإن
بأقوال بمقارنتهما يظهران خطأ أو جنٍف من فيها ما بيان أو مناقشتها، عناء نفيس

املتقدمني.

عكاظ موقع تحديد يف املؤرخني متقدمي أقوال (1)

يقال جبل إىل الظَّْهَران، ِبَمرِّ مجنَُّة كانت (…–١٥١ه):1 إسحاق بن محمد قال (١)
ذو وكان الُفتْق، له يقال بلد إىل والطائف، نخلة بني فيما عكاظ وكانت األصفر، له

جانبها. إىل َعَرفة؛ ناحية املجاز
والطائف، نخلة بني فيما عكاظ2 :(١٣٠–٢٠٧) الواقدي عمر بن محمد وقال (٢)

الظهران. بمر ومجنَّة عرفة، خلف املجاز وذو



عكاظ موقع

موضع إىل والطائف، نخلة بني فيما عكاظ3 :(١١٠–٢٠٩) عبيدة أبو وقال (٣)
أميال. عرشة الطائف وبني بينه لثقيف، ونخل أموال وبه الُفتْق، له يقال

ثم كراء، جبل بعقبة ثم بعرفات، يمر طريق طرق: أربعة مكة من للطائف4 أقول:
من عودته يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سلك ومنه بالطائف، ثم — امَلْحَرم وادي — َقْرن وادي بأعىل
عني — حنني بنهل يمر والثاني: وأَْوعرها. الطرق أخرص وهو اإلسالم، إىل ثقيف دعوة
القديمة الكتب يف ف (وتَُصحَّ ُدْجنى عقبة فيصعد الرشق، صوب يتَّجه ثم — الرشائع
أحد قال معه؛ تأتي القوافل وكانت فالطائف، َقْرن، فوادي بتُْجنَى) وتُحرَّف بُدْحنَى

الهجري: عرش الحادي القرن يف مكة شعراء

تُ��ْج��ن��ى؟ أم ت��س��ق��ط األث��م��ار ه��ذه ت��رى ل��ي: ف��ق��ال « «َوجٍّ أث��م��اَر ص��اح��ب��ي رأى
«تُ��ْج��ن��ى» م��ن وت��أت��ي��ك «تُ��ْج��نَ��ى» أط��اي��بُ��ه��ا ف��إن��م��ا — ه��ِن��ي��ئً��ا — ُك��ْل��ه��ا ل��ه: ف��ق��ل��ت

فوادي العهد)، هذا يف (َجْدعان يَْدعان فوادي بالرشائع، يمر الثالث: والطريق
فاملناقب الكبري)، (السيل املنازل فقرن اليمانية، نخلة فوادي يَْمة، الزَّ فقرية َسبُوحة،
يف الرئييس الطريق هو وهذا الطائف، إىل اليمني ذات ينحرف ثم ريع)، جمع (الرِّيعان
حتى رشًقا يتَّجه بل املناقب، بعد ينحرف ال والرابع: وللقوافل. للسيارات العهد، هذا
من الطائف إىل يأتي ثم عكاظ، بقرب فيمر أيَْمنَه، الطائف جبال ويدع الجبال، يجوز
الطريق، هذا قصدوا والطائف، نخلة بني عكاظ سوق إن قالوا الذين واملتقدمون أسفله،
الرسول سلكه وقد بنخلة، مارَّة الفجار، وقعات يف انهزمت حينما قريش سارت ومنه
الرَّغاء فبَْحَرة امُلَليْح، فبطن املنازل، فقرن اليمانية، بنخلة مر الطائف، غزوة يف ملسو هيلع هللا ىلص
الُفتْق موقع الهمداني حدد وقد فالطائف. األسود، فالَقْرن نَْخب، فوادي ِليَّة، وادي من
وقال: الشمس. مغرب وبني بينك الطائف وقع الُفتْق، يف وأنت مكة استقبلت إذا فقال:5
وذكر أميال. ستة املنازل قرن وبني املناقب وبني ميًال، عرش اثنى املناقب وبني الُفتْق بني
ص١٤٩ (ج١ األغاني يف األصبهانيُّ وذكر فخربت. هالل، لبني كانت قرية الُفتْق أن
بميل الطائف شمال العرج أن ومعروف الَعْرج، وادي أسفل الُفتْق أن السايس) طبعة

الرشق. إىل قليل
ليلة، الطائف وبني بينه واٍد، يف نخل عكاظ 6:(١٢٢–٢١٦) األصمعي وقال (٤)
وبه األُثَيْداء، له يقال بموضع العرب، سوق تقوم كانت وبه لياٍل، ثالث مكة وبني وبينه

إليها. ويحجون بها يطوفون صخور هناك وكانت الفجار، أيام كانت
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عيالن. قيس أرض وسط يف عكاظ وكانت تقريبًا):7 ٢١٨–…) هشام ابن وقال (٥)
طريق عىل بمرحلة املنازل قرن وراء وعكاظ تقريبًا):8 ٢٤٤–…) األزرقي وقال (٦)
وأرضها وثقيف، عيالن لقيس سوق وهي منها، بريد عىل الطائف عمل يف صنعاء،

… ِلنَْرص
بعكاظ. لهوازن [صنم] ُجهاز 9:(٢٤٥–…) البغدادي َحِبيب بن محمد وقال (٧)
املطبوع ص٢٦٧ «امُلَحرب كتاب يف ورد كذا عرفات. من قريبًا نجد، بأعىل عكاظ وقال:
أصل له كان إن — املؤلف عنه نقل الذي األصل من أو منه، سقط ولعله الهند» يف
الغريب ومن عرفات؟! من نجد أعىل فأين وإال نجد، كلمة بعد املجاز) (وذو كلمة —
كتاب يف كاملرزوقي الصورة؛ بهذه نقلوه كالمه، ونقلوا حبيب ابن بعد جاءوا الذين أن
كتاب يف والحمريي استعجم، ما معجم كتاب يف البكري عبيد وأبي واألمكنة، األزمنة

املعطار. الروض
وحذاؤه … ُعنٍّ ِحذَاءَ هالل، لبني جبل والقفا السلمي:10 األصبغ بن عرَّام وقال (٨)
ليس املاء، كثرية برئ هالل، لبني بقعاء، له يقال ماء أصله ويف ، بُسٌّ له يقال آخر جبٌل
صحراء وعكاظ َغْلوة.11 عىل منها وعكاظ الحدود، لها يقال أخرى وحذاؤها زرع، عليها
الجاهلية، يف كانت التي األنصاب من كان ما إال علم، وال جبل فيها ليس مستوية،
للُعَمريِّني، ُخَليْص لها يقال عني وحذاؤها العظام، كاألرجام اإلبل دماء من الدماء وبها

ُرْكبَة. تُسمى ببالد وهو رجل، هذا وُخَليْص
ذي يف تقوم نجد، بأعىل عكاظ سوق 12:(٢٩٢–…) اليعقوبي واضح ابن وقال (٩)

ُمرض. أكثرها أن إال العرب، وسائر قريش وينزلها القعدة،
أحمد بن عيىس قول أورد أن بعد — تقريبًا)13 ٣٣٤–…) الهمداني وقال (١٠)
أوردُت وقد — مكة إىل صنعاء من الحج طريق بها وصف التي أرجوزته يف الرداعي

الشاهد: موضع أبياتها من

ال��ت��راخ��ي ال ، ب��ال��ج��دِّ ف��أزم��ع��ي ب��ان��س��الخ ��ْه��ُر ال��شَّ َه��مَّ ن��اُق ي��ا
«َك��َالخ» م��ن ل��ل��ورد ق��اِربَ��ًة وال��س��ب��اخ ال��ح��م��ض ذي «ُط��َوى» ذي ع��ن
«ع��ك��اظ» م��ن ل��ل��خ��ب��ت م��س��ه��ل��ة ك��ظَّ��اظ زاج��ر م��ن م��ش��ف��ق��ًة

33



عكاظ موقع

واق��ب ل��ي��ل ج��ن��ح ف��ي و«َش��ِربً��ا» «ل��ل��م��ن��اق��ب» «ُق��رَّان» ت��ارك��ًة

هالل لبني وهو القديمة، العرب سوق وهو هوازن، ِبَمْعكِد عكاظ الهمداني: قال
ويرضب الجرداء، من املواضع وهذه عكاظ، أرض من مكانان ب وَرشِ قرَّان … اليوم
من الناس ب َرضَ ثم وَكْرس، يوم عىل ة املحجَّ من الَحَضن، جبل املواضع هذه مرشق عىل
بهم وَسَقَطْت فيها وانحدروا املناقب، وهو الرساة رأس فعلوا اليسار، ذات ٍب وَرشِ ُقرَّان
جبل، عكاظ وَحَضُن وقال: نجد. ألهل ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقته الذي وهو الَحَرض، َقْرن عىل

الَحَضن. َهَضبات من كخلقاء األعىش: يقول وفيه
الراجز: وقال

ال��زن��ِج��يِّ َق��را م��ث��ل وَح��َض��ٌن ��يِّ ال��سِّ ب��أع��ل��ى َش��ْغ��ٌف بَ��دا ��ا ل��مَّ

عكاظ من هوازن ديار ونجدها مكة، غورها الطائف رساُة أيًضا: الهمداني وقال
والفتق.

وبالظاء ثانيه، وفتح أوله، بضم عكاظ 14:(٤٨٧–…) البكري عبيد أبو وقال (١١)
كانت التي األنصاب من كان ما إال جبل، وال فيها َعَلم ال مستوية، صحراء املعجم،
املجاز وذو ومجنة عكاظ وكانت العظام، كاألرحاء15 اإلبل دماء وبها الجاهلية، يف بها
تُنَْكُف ال برئ نقعاء؛16 لها يقال ماءة من دعوة عىل وعكاظ الجاهلية، يف ملكة أسواًقا
بن املختار مع الَحُروِريَّة عام وتركت سنة، عرشة بخمس الفيل بعد سوًقا واتُّخذت …
عني تسمى عني وبها ُرْكبة، تسمى بلد بعكاظ ويتصل … جرٍّا َهلُمَّ إىل ١٢٩ سنة عوف
أربعة بعكاظ كان أنه عبيدة أبو وذكر إليه. نُِسبْت رجل وُخليص للعمريِّني، ُخَليْص،
عكاظ، من كلها وهي الُحَريَْرة، ويوم ب، َرشِ ويوم الَعبْالء، ويوم شْمطة، يوم أيام،
بعد كنانة، بني من وحلفاؤها قريش به نزلت الذي املوضع وهو عكاظ، من فشمطة
هوازن من عليه تواعدت ما عىل الفجار، أيام يف به اقتتلوا يوم أول وهو نخلة، يوم
يُْقتَل ولم وقريش، كنانة عىل لهوازن شمطة يوم فكان وغريهم، ثقيف من وحلفائها
فلم َدْخم، له يقال جبل إىل كنانة، بن مناة عبد بن بكر واعتزلت يذكر، أحد قريش من

ُزهري: بن ِخَداُش وقال أحد، منهم يُْقتَل
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وال��ول��ي��دا أب��ِل��ْغ، ال��ل��ه وع��ب��د ه��ش��اًم��ا — ب��ه م��ررت إن — ف��أب��ِل��ْغ
ع��م��ودا ل��ه إن ال��دي��ن،17 ع��م��ود أق��م��ن��ا ق��د ش��م��ط��ة ي��وم ب��أنَّ��ا

جنب إىل بالعبالء، شمطة، يوم من الحول، رأس عىل املذكورة األحياء التقى ثم
ُزهري: بن خداش وقال وكنانة. قريش عىل أيًضا لهوازن فكان عكاظ،

ب��ال��ق��ي��اد ِخ��نْ��ِدَف ال��ع��ب��الء ل��دى ج��دع��ن��ا أنَّ��ا ي��ب��ل��غ��ك��ُم أل��م
ال��نِّ��ج��اد م��ن ط��ال��ع��ي��ن ت��ول��وا ح��ت��ى ع��ك��اظ ب��ب��ط��ن ض��رب��ن��اه��م

نخلة يوم من الرابع اليوم وهو الحول، رأس عىل التقوا ثم العبالء، يوم فهو
وقد وكنانة، قريش فحافظت منه، أعظم يوم بينهم يكن ولم عكاظ، من ٌب وَرشِ ٍب، بَرشِ
بن سفيان وأبو أمية، ابنا وَحْرٌب سفيان أبو وَقيَّد يومان، عليهم لهوازن تقدم كان
الَعنَاِبَسَة، وا فُسمُّ نظهر، أو نموت حتى مكانه منا رجٌل يربح ال وقالوا: أنفسهم، حرب

يرتجُز: قيس بن بَْلعاءُ وجعل

تَ��ِح��لُّ��وْه ل��ن بَ��ع��ُد ال��م��ج��اِز وذُو َف��َخ��لُّ��وْه م��ل��ؤن��ا ع��ك��اًظ��ا إنَّ

أن وذلك ثقيف، مع صربت فإنها نرص، بني إال كلها؛ وقيس هوازن فانهزمت
يومئٍذ هوازن وُقِتلْت انهزموا، ثم شيئًا يغنوا فلم وأموال، نخل فيها ولهم بلدهم، عكاًظا

الكناني: األشكر بن أمية قال ذريًعا. قتًال

ُم��ْع��َل��ِم��ي��ن��ا ك��ن��ان��ة م��ن ف��وارس الق��وا ي��وم ه��وازن س��ائ��ل أال
أب��ي��ن��ا ب��ن��و ال��ن��ف��ي��ر ف��ي ف��أوع��ب وج��ش��ن��ا ج��اش��وا وق��د «َش��ِرٍب» ل��دى

َمهبَّ ييل مما عكاظ جنب إىل َحرَّة وهي بالُحَريَْرِة، الحول رأس عىل التقوا ثم
الحريرة. يوم وهو وكنانة، قريش عىل لهوازن فكان جنوبها،

لها جامعة، كاملدينة قرية عكاظ وسوق 18:(٥٦٥–…) اإلدرييسُّ الرشيف وقال (١٢)
يقصد األحد، يوم وذلك (كذا) الجمعة يف يوًما سوق ولها كثرية، ومياه ونخيل، مزارع
إىل واحد كل انرصف أمىس فإذا الناحية، تلك أهل التجارات بأنواع اليوم ذلك يف إليها

مراحل. خمس نَْجران مدينة إىل عكاظ سوق ومن ومكانه. موضعه
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جنب إىل بيضاء لصخرة علم اسم العبالء 19:(٦٢٦–…) الحموي ياقوت وقال (١٣)
عكاظ. قرب موضع — املعجمة بالخاء — كالخ وقال: عكاظ.

وال فيها علم ال صحراء عكاظ املعطار:20 الروض مؤلف — الحمرييُّ وقال (١٤)
من وقريب نجد، بأعىل وهي الجاهلية، يف كانت التي األنصاب من فيها كان ما إال جبل،
عمل من وهي صنعاء، طريق يف بمرحلة، املنازل قرن وراء هي وقيل (كذا)، عرفات
لها جامعة، كاملدينة قرية عكاظ وسوق تَبَالة. من مراحل ثالث عىل هي وقيل الطائف،
اليوم ذلك يف الناس يقصده الجمعة، يوم يف سوق ولها كثرية، ومياه ونخيل، مزارع

موضعه. إىل واحد كل انرصف املساء أمىس فإذا التجارات، بأنواع
أسواق أعظم من سوق — ُغَراب وزان — عكاظ 21:(٧٧٠–…) الفيومي وقال (١٥)
عبيد: أبو وقال اليمن، طريق عىل الطائف عمل من بمرحلة، املنازل قرن وراء الجاهلية،

والطائف. نجد بني وهي َعَلم، وال فيها جبل ال مستوية، صحراء هو
اختالف عىل وهي «عكاظ»، لتحديد تعرضوا الذين املتقدمني، أقوال من جملة هذه
من للمتقدمني يوجد ال وقد الُجملة، حيث من متطابقة بل املعنى، يف متقاربة عباراتها

يخالفها. ما «عكاظ» سوق تحديد يف األقوال، من املؤرخني

املتقدمة األقوال خالصة (2)

عكاظ: سوق موقع بأن األقوال، تلك تتلخص

ابن ُه عدَّ ولذلك اليمن، يف وال الحجاز، يف وال تهامة، يف فليس نجد، أعىل يف (١)
ما معجم24 يف والبكري النفيسة، األعالق23 يف ُرْستَة وابن املسالك22 كتاب يف ُخْرَداذَبَة

النَّجدية. مكة مخاليف من — استعجم
بكر بن معاوية بن نرص بني بالد يف ثم مرض، من عيالن قيس ديار يف وأنه (٢)
وأول الهجري الثالث القرن يف كان ثم اإلسالم، أول يف عيالن، قيس بن هوازن بن
األودية هي العهد ذلك يف معاوية بن نرص بني ومنازل هالل. بني منازل من الرابع
مواضع من منها يقرب وما نجد، إىل وشماًال رشًقا الطائف، رساة سلسلة من املنحدرة
هللا رسول هدم وفيه — ولِيَّة وبَْسل، ُرْكبة، مثل: القديمة بأسمائها معروفة تزال ال
والَعِقيق. وُقرَّان، وبُس، وَجْلدان، — القبيلة تلك رئيس عوف، بن مالك حصن25 ملسو هيلع هللا ىلص
— ثَِقيٌف وجنوبًا ُهذَيل، قبيلُة َغْربًا ويجاورهم النَّخلتني، حدود إىل بالدهم تبلغ وقد
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عامر، بن هالل بنو — الرشق نحو — الشمال ومن — الديار يف وخلطاؤهم حلفاؤهم
بديار املتصلة البالد يف عدوان قبيلُة وتُحالُّهم الزمن، من حقبة بالدهم حلُّوا الذين

املواضع. تلك يف هؤالء نرص بني بقية تزال وال ثقيف،
أو أميال، عرشة بني تقديرها يف املتقدمون اختلف مسافة الطائف عن يبعد وأنه (٣)
أن الحظنا فإذا جوهريٍّا، ليس االختالف هذا ولكن يوم، مسرية أو ميًال)، ١٢ =) بريد
التابعة والقرى األمكنة من يجاورها ما يشمل بل وحدها، املدينة عىل يُطَلق ال الطائف

واالتفاق. الصحة من وجه له األقوال، تلك جميع يف املسافة تحديد أن لنا ظهر لها،
تهاميٌّ طريقان: لليمن كالخ؛ وبني املناقب بني مكة، من اليمن طريق عىل وأنه (٤)
يقع الذي وهو عسري، ببالد مارٍّا الرساة أطراف عىل يأخذ وآخر الساحل، عىل يأخذ
الطريق، هذا مراحل (ص١٨٧) العرب جزيرة صفة يف الهمداني د حدَّ وقد عليه، عكاظ
٢٣ عىل صنعاء من وهي ميًال، ١١ تَبَالة إىل بُْعَطان يِبشِة ومن — باختصار — فقال
٢٢ الُقَريْحاء إىل ومنها وُعْرش. وثلث، درجة،26 ١٨ وعرضها ميًال)، ٢٧٦ (أو بريًدا
وسدس، درجة، ١٩ كرى وعرض ميًال، ١٦ كرى27 إىل ومنها درجة. ١٩ وعرضها ميًال،
ومنها درجة. وثمن وثلث، درجة، ١٩ وعرضها ميًال، ١٥ تُربة إىل كرى ومن ُعْرش. وثُلثا
ثالثة الُفتْق، إىل ومنها وثمن. وثلثان، درجة، ١٩ ْفن الضَّ وعرض ميًال، ٢٢ ْفن الضَّ إىل
والطائف والفتق ميًال)، ٢٦٠ (أو بريًدا ثالثني عىل صنعاء من وهي ميًال؛ وعرشون
درجة. وعرش درجة، ٢٠ الفتق وعرض املغرب، إىل املرشق من الطول خط عىل ومكة
رجعت ثم الشمال، وجه إىل الطريق منتهى وهي ميًال، عرش اثنا املناقب رأس إىل ومنها
رأس ومن . ُعْرشٍ وثُلُُث وربع، درجة، عرشون املناقب وعرض الجنوب. أو املغرب نحو

انتهى. أميال. ستة — املنازل قرن ويسمى — قرن إىل املناقب
َغْمَرة؛ منهل نحو شماًال فيتجه الفتق، من الطريق هذا يعدل وقد
وتبلغ مكة، إىل العراق طريق مع يجتمع حيث — العراق أهل ميقات — ِعْرق فذات
٢٢ عرضها أن (ص١٨٥) الهمداني ذكر التي َغْمَرة، منهل يف شماًال اتجاهه نهاية
درجة). ٢١ ٢

٣) ِعْرق ذات عرض أن وذكر ميًال، ٢١ ِعرق ذات عن تبعد وأنها درجة،
واآلبار، الربك من املاء كثري خصب، منزل بأنها غمرة (ص١٧٩) رستة ابن ووصف
وقال عرق. ذات من يحرمون فإنهم الجمالني، إال الحاج يحرم املنزل هذا ومن وقال:
١٢ الخدد إىل الغمرة فمن اليمني، إىل تعدل الغمرة ومن الكاتب:28 جعفر بن ُقدامة
وزرع ونخل واحدة، برئ إال فيه وليس القوافل، ومنقسم الربيد، موضع وهو — ميًال
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الفتق، إىل الخدد ومن — عفان بن عثمان موىل يُْرس موضع وهي باإلبل، لها يُستَقى
خالصة قرية وهي وزروع، جارية عيون بها عظيمة قرية وهي تربة، إىل الفتق ومن

املهدي. موالة
املوضوع، هذا يف صلة له ما الرداعي أرجوزة من هنا نذكر أن املفيد من ولعل

قال:29 أعالمه، من كثريًا َ وبنيَّ مناهله، وعدَّد الطريق، هذا مراحل حدد ألنه

األنْ��ص��ِب ال��ُق��َريْ��ن» «ُغ��َراب��ات إل��ى ال��ُم��ْط��ِن��ِب — ِم��ن��ه��ا — ��يْ��ر ب��ال��سَّ انْ��تَ��َح��ْت ث��م
ال��م��ش��رِب رويِّ «َص��ْف��ٍن» إل��ى ث��م ُم��تْ��ِع��ِب ب��وْخ��ٍذ «ال��ُخ��َريْ��َداء» ث��م

األرك��ب َم��رُّ «رْك��بَ��َة» ع��ل��ى ث��م

من األعالف تأتيه منهل وصفن واسعة، أرض والُخَريداء منتصب، َقْرن الغراب:
الطائف. ناحية من أمطار

��اِخ ال��وضَّ ال��م��ن��ه��ل ذي «ب��أوق��ٍح» ط��اخ ُم��ْط��َل��ِخ��مٍّ ف��ي ل��ه��ا ق��ل��ُت
َش��م��اخ ب��ُم��ْش��رٍف ف��ان��ت��ه��َض��ْت ب��ان��س��الخ ال��ش��ه��ُر َه��مَّ ن��اق ي��ا
«َك��َالخ» م��ن ل��ل��ورد ق��ارب��ة وال��س��ب��اخ ال��ح��م��ض ذي ُط��َوى» «ذي ع��ن

منزله: يف وهو — صنعاء أهل من لعليل وقيل املاء،30 عذب واٍد عىل منهل أوقح
من البالد هذه وكلُّ ملح، ثقيل ماؤه واٍد وكالخ أوقح. ماء من رشبة قال: تشتهي؟ ماذا

بطونها. كل من فيها هوازن، دياُر نَْخَلة إىل تَبَالة

«َج��ل��دان» ف��ي يُ��وِض��ع��ن ق��الئ��ًص��ا ع��ي��ان ع��ن أب��ص��رت ل��و ه��ن��د ي��ا
ال��رك��ب��ان ف��ي ال��ف��ض��ل ذو َم��ن ع��ل��م��ت وس��ن��ان أو ي��ق��ظ��ان م��ن ب��ال��ق��وم

قاع. موضع؛ جلدان:31

«ال��ُف��تُ��ق» ف��ي س��ن��ا أْص��داءٍ» «ذات ع��ن ال��ُع��تُ��ق ال��خ��وص ع��ل��ى ال��ق��وم ان��ت��ح��ى إذا
ع��ل��ق ش��وق ل��ذي أش��ج��انً��ا ه��يَّ��ج��ت ب��رق: إذ َوْه��نً��ا ل��ل��ب��ارق أق��ول

∗∗∗
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ال��م��غ��ت��اظ ق��ل��ب��ك ع��ن ال��ه��وى س��ل اح��ت��ف��اظ��ي ل��ي ث��اب ل��م��ا ف��ق��ل��ت …
«ع��ك��اظ» م��ن ل��ل��خ��ب��ت م��س��ه��ل��ة ب��ال��م��ظ��اظ األرض ت��ط��وي وال��ع��ي��س

∗∗∗
ال��م��ن��اك��ب م��ف��ع��م��ة ع��ي��ديَّ��ٌة ال��ع��ص��ائ��ِب ب��ال��رِّف��ق ف��ان��ج��ردت
واق��ب ل��ي��ل ج��ن��ح ف��ي و«َش��ِربً��ا» «ال��م��ن��اق��ب» ل «ُق��رَّان» ت��ارك��ة

∗∗∗
األم��ن دار ب��ال��خ��وف اس��ت��ب��دل��ت ُم��ْدن��ي ال��رك��اَب أدن��ى إذا ح��ت��ى
ال��ح��س��ن ب��زيِّ ُح��فَّ وم��س��ج��ًدا َق��ْرن» «وادي ال��م��ي��ق��ات وج��اءت

البوباة. رأس عىل وهو وحصون، ونخل واٍد وهو وبرئه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي مسجد بقرن

«ال��ب��وب��ات» إل��ى ب��ال��م��س��ي��ر ُم��ْف��ض��ي��ن ي��ع��م��الت ف��وق اس��ت��ط��ف��وا ث��م

تعدوه تكاد ال كثيب، َقْرن إىل ومصعدها نخلة، وادي إىل منقلبة أرض البوبات32
واألنضاء. الروايا

ال��م��ع��ل��وم ل��ل��م��س��ج��د ق��واص��ًدا ب��ال��ت��ص��م��ي��م — ال��ع��ي��ُس — اع��ت��زْم��ن ث��م
«ف��ال��يَ��ُس��وم» «ل��ل��ك��ف��و» ت��وارًك��ا

الناس ينزل نخلة، وادي رأس إىل السالم، عليه إبراهيم مسجد املعلوم املسجد
بنخلة. جبالن واليسوم33 والكفو ويدعون، فيه فيصلُّون

«ال��زَّي��م��ة» ت��ؤمُّ ع��ن��ه��ا ص��ادرة م��س��ت��ق��ي��م��ة ال��ط��ل��ح��ي ل��ض��ي��ع��ة
ص��م��ي��م��ة ت��ع��ت��ل��ي «أَري��ٍك» إل��ى ال��ق��دي��م��ة «َس��بُ��وح��ة» ع��ل��ى ث��م

عبيد ابن بستان فيه موضع الزيمة قديمات. نخل — قريش من — الطلحي ضيعة
دينار، آالف خمسة يغل وكان العمارة، من غاية عىل املقتدر أيام يف وكان الهاشمي، هللا
وفيه ألوف، جذوعه وعدد … سعد بنو ويحميه بالصخر، مبني للمقاتلة حصن وفيه
َحِنيَّة، تحت الحائط، وسط يف فوَّارة إىل يفيض غزير؛ نخلة،34 وادي من مستخرج غيل
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عقبة وأريك موضع. وسبوحة البقول، من وأنواع والحناء، املوز وفيه كبري، مأجٍل إىل ثم
املناقب رأس من حينئٍذ والطريق … الهمزة بضم أُريك عقبة فيقال املكان إىل تضاف

األيمن. صدغك عىل — عاشيًا — الشمس تكون ثم والجنوب، املغرب بني مكة إىل

ب��اح��ت��ي��اش « «ال��ُج��ذَام��يِّ ب��ئ��ر ان��ك��م��اش ع��ل��ى َوْخ��ًدا انْ��تَ��َح��ْت، ث��م
«ال��م��ش��اش» إل��ى أف��ض��ت إذا ح��ت��ى ال��ج��ي��اش ال��م��ن��ه��ل «ُح��ن��ي��ن» إل��ى

غ��اش��ي ل��ش��وٍق ب��ت��ح��ن��اٍن ��ت َع��جَّ

فيه كانت الذي هو وحنني مكة، أهل من والجذامي — معمورة برئ الجذامي: آبار
ونجد، اليمن محجة فيه تلتقي موضع املشاش وهوازن. ملسو هيلع هللا ىلص النبي بني حنني وقعة

ًصا. ملخَّ انتهى والبحرين. العراق ومحجة
كبار، صخرات سوى والجبال، األعالم من خالية مستوية، صحراء يف يقع وأنه (٥)

منه. الجنوب مهبِّ يف وُحَريْرة
مسرية مرشقه، يف — املعروف الجبل — حضن ويقع ركبة، بأرض متصل وأنه (٦)

بُقْربه. َمْغربه يف ُقرَّان وادي ويقع وكرس، يوم
ب». «َرشِ وادي أوديته من وأن (٧)

عكاظ سوق موقع أين (3)

رشق الواقعة الواسعة، األرض عىل ا تامٍّ انطباًقا تنطبق املتقدمة، األوصاف جميع إن
األرض تلك وتبعد به، املطيفة الجبال سلسلة خارج — الشمال نحو بَميْل — الطائف
(العقرب عدوان بالد جبال غربًا ويحدها تقريبًا، (كيلومرتًا) ٣٥ مسافة الطائف عن
رْكبَة، صحراء ورشًقا: الَخَلص،35 وضلع الُعبيالء، أبرق وجنوبًا: العبيالء)، — رشب —
وادي األرض هذه وتشمل ُقرَّان. وادي رشق الواقعة والجبال ركبة طرف وشماًال:
حينما رشب، ووادي عكاظ) وادي باسم القديم العهد يف املعروف (وهو األَُخيْرض
بهما اتصل وما األرض، من بينهما وما الجبال، من ويخرجان الصحراء، يف يفيضان

ركبة. طرف من
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عكاظ بقرب التي املواضع (4)

يف معروف هو ما منها عكاظ، موضع عىل بها يستدل كثرية، مواضع املتقدمون ذكر
املعروفة: املواضع فمن مجهول، هو ما ومنها القديم، باسمه العهد هذا

املحطة هي التي ُعَشرْية، منهل عىل ُمْرشف َحرَّة) (طرف أسود جبل وهو : بُسٌّ (١)
بمسافة عكاظ، موقع شمال الجبل هذا ويقع نجد، إىل للذاهب املنازل قرن بعد األوىل

لإلبل. نهار مسرية من أقل
ُمتصلة بَْسل، وادي وبني ِليَّة وادي بني تقع واسعة، سهلة أرض وهي َجْلَدان: (٢)
بها أن األصمعي عن ياقوت36 نقل «بَتْعة»، قديًما ى تَُسمَّ سوداء، هضبة وفيها بركبة،
فيها أن ويزعمون والخَرز، العادية السيوف بها يلتقط كان ساعة، قدر نَْقٍب كل نُُقبًا،

ا.ه. الجبل. ذلك يعظمون وكانوا لعاٍد، قبوًرا
الناحية: تلك بَْدو كالم ومن َجْلدان». َحَالة «الَحَالة؛ عهدنا يف الهضبة هذه وتسمى
«حالوة جنب ومرعى الضان، من وخمسني وأتان، وأتانة نَْزهان، بن نَْزهان ملك َمْن
وأنثى، ذكًرا وحمارين أصيًال، كلبًا ملك من أي سلطان؛ عليه ما سلطان فهو جلدان»،

العز. من الغاية بلغ فقد املوضع، هذا يف يرعاها شاة وخمسني
أنجد، فقد حضنًا رأى من املثل: فيه ورد الذي املعروف الجبل وهو َحَضن: (٣)
الهمدانيُّ أضافه وقد لإلبل. يوم مسرية بُْعٍد؛ عن منه ويشاهد عكاظ، موقع رشقي ويقع
شمام). عرض (يف باهلة بالد يف االسم بهذا يسمى آخر جبل عن له تمييًزا عكاظ، إىل
خاص اسم منها جهة ولكل لإلبل، أيام مسرية تبلغ واسعة فالة وهي ُرْكبَة، (٤)

بها. متصل الجنوبي، الغربي طرفها يف وعكاظ . ِّ واليسِّ كَوْجرة،
ثم وشماله، الطائف غرب الواقع العقيق، وادي أعاله عظيم واٍد وهو ب: َرشِ (٥)
من الَحِوية وادي به يلتقي ثم فالُقَديرة، الَحْمض، فأم الَقيْم، بمزارع مارٍّا ينحدر
الحوية من واحد ميل مسافة وعىل ب»، «ِرشْ وادي يُْدعى واحًدا واديًا فيكونان الَغْرب،
الرباح األرض إىل ويفيض الجبلية، السلسلة يجوز ثم نفسه، الوادي يف ب ِرشْ قرية تقع
الواديان ويفيض رشب، وادي عن رشًقا الواقع األخيرض وادي إىل تنتهي حتى عكاظ فثَمَّ
أورده الذي — الكميت قول يف كما رشب اسم عكاظ سوق عىل يُْطَلق وقد ركبة. يف

(ص٨٠٩). معجمه يف البكري
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َش��ِرِب م��ن ال��رح��ل وُم��ْل��َق��ى ب��ال��م��وِق��َف��يْ��ِن، م��ك��اِن��ه��ُم ع��ن ف��اس��أل ال��ح��ن��ي��ف��ة وف��ي

عدوان قريُة الُعبَيْالء بقرب وتقع خربت، أنها الهمداني ذكر قرية العبالء: (٦)
ترجمة يف — األغاني يف األصبهاني ذكر وقد له، مجاورة عكاظ جنوب وتقع املعروفة،
يُْطَلق كان عكاظ سوق فلعل العبالء، سوق يف شعره ينشد كان أنه — الدمينة ابن

تابعه. ومن البكري لقول خالًفا العهد، ذلك إىل امتدَّ وأنه العبالء، سوق عليه
ركبة طرف يف بعيدة مسافة عىل ويُشاَهد تَُربة، إىل املتَِّجه يمني يقع جبل : عنٌّ (٧)
يمرون ال الذين املسافرين بعض يَِرده وشل وفيه «كالخ»، قرية رشق ويقع الجنوبي،

بكالخ.
الصغري السيل ووادي الحوية وادي بني الواقعة األرض من ينحدر واٍد ُقرَّان: (٨)
وادي ويقع وأطولها. األعقة أعظم هو الذي — الكبري بالعقيق ويجتمع غربه)، (الواقع
إىل الغربي، الجنوب من تمتد صغرية) (جبال آكام بينهما يفصل عكاظ، غرب ُقرَّان
ويف عنها. خارج أنه والظاهر عكاظ، أرض من ُقرَّان الهمدانيُّ َعدَّ وقد الرشقي، الشمال
عكاظ: يف وقعت التي الفجار حرب يف — دريد والد — الجشمي37 الصمة يقول العقيق

وب��ي��ال وج��َدتْ��ه — ل��ه��ا — أم��ًرا ـ��ق» «ال��ع��ق��ي��ـ غ��داة ق��ري��ش والَق��ْت
ال��س��ب��ي��ال وي��م��ال ال��ن��ج��اد، ي��ع��ل��و اآلت��ي ك��م��وج إل��ي��ه��م وج��ئ��ن��ا

إىل بميل عكاظ جنوب وتقع بَْسل، وادي أسفل مزارع، فيها قرية كالخ:38 (٩)
الرشق.

املجهولة املواضع

فيه. يقام السوق أن األصمعي ذكر الذي املوضع األَثيداء: (١)
أو القديمة، ُعشرية برئ أنها ؛ بُسٍّ أصل يف برئ إنها عرَّام قول من يُفَهم بقعاء: (٢)

عليها. ينطبق الوصف هذا إذ بقربها،
عكاظ. من أنه األعرابي ابن عن البكري نقل موضع ُجبُْجب: (٣)

42



الجارس حمد الشيخ مقال

باسم اآلن املعروفة هي أنها املتقدمني كالم من يُْفَهم َحرَّة: تصغري — الُحَريْرة (٤)
أسود جبيل الَخَلُص: وهذا الجبيل، العرص: هذا عرب لغة يف والضلع الخلص»، «ِضلع

عكاظ. موقع من الرشق نحو قليل بميل الجنوب، يف يقع صغري،
ُقَدامة وقبلهما — والزبيدي الحموي كالم من يُْفَهم َقْرية، الُخَدد: أو — الُخُدود (٥)

عشرية. منهل وبني بينه فيما عكاظ، شمال تقع أنها — كالمه َمرَّ وقد الكاتب
هو يكون أن يبعد ال شمطة، يوم كنانة بنو إليه لجأت الذي الجبل َدْخم: (٦)
الصالح ويسمونه لعدوان، «املقرب» قرية بقرب «الصالح» ب عهدنا يف املسمى الجبل
ويقع املايض، العهد يف الجبل ذلك يعظمون وهم فيه، ُقرب صالًحا رجًال بأن العتقادهم

قصرية. بمسافة عكاظ موقع غرب
معروف. غري — عكاظ يف موضع شمطة: (٧)

الَخَلص. ضلع بقرب كانت ولعلها معروفة، غري ُخَليص: َعنْي (٨)
أنه املتقدمني كالم من ويُْفَهم — الهمداني ذكر كما — خرب قد بلد الفتق: (٩)
يقصد لثقيف) ونخل أموال (به عبيدة أبي وقول الَعْرج. وبني بينه عكاظ، جنوب
عكاًظا أن — عنه البكري نقله الذي — الفجار حرب خرب يف ذكر ألنه عكاًظا؛ ال الفتق،

وأموال. نخل فيه ولهم نرص، لبني بلد
جنوب الواقعة ، لُعنٍّ املجاورة الجبال أحد أنه عىل عرَّام كالم يدلُّ َجبٌَل، الَقَفل: (١٠)

البيت: هذا فيه عرَّام أورد وقد ركبة،

ي��ت��ص��دع��ا أن ال��ق��ل��ُب ف��ه��مَّ « و«ُع��نٍّ وَج��نُ��وِب��ِه «ال��ق��ف��ا» ِم َخ��َرْج��ن��ا وق��ال��وا:

النواحي هذه سكان (5)

والظاهر هالل، لبني صارت ثم هوازن، منازل من الجهات هذه أن إىل املتقدمون أشار
ثم الهجريني، والرابع الثالث القرنني يف وقوَّتهم، انتشارهم وقت حلَّوها هالل بني أن
يزالون وال إليها، القدماء سكانها عاد املغرب، بالد إىل ثم مرص، إىل ذلك بعد هاجروا ملا

سكانها: فمن بها.

من تقرب حتى الشني بتخفيف — جشاميٌّ يقال: وقد ، جثاميٌّ واحدهم الُجثََمُة: (١)
النطق، صفات بعض يف الحرفني لتقارب بالشني «الجشمة» تحريف والجثمة — الثاء
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بن دريد وقبيلة — نرص بني إخوة — هوازن بن معاوية بن بكر بن جشم بنو وهم
الصغري. السيل ويف العقيق، ووادي ُقرَّان، وادي يف القبيلة هذه وتسكن الصمة،

اإلصبع وذو الظرب، بن عامر العرب حكيم منها التي القديمة، القبيلة عدوان: (٢)
يف األخيرض وادي ضفة عىل وهي — «العقرب» قرية يف وتسكن وغريهما. الشاعر،
— «الُخَضرْياء» قرية ويف — تغور أن أوشكت عني وفيها وزروع، نخل وفيها أعاله،

«الُعبَيْالء». قرية ويف — «املطار» بقرب الغربية رشب َربَوة عىل الواقعة
النسب، كتب يف كما الجاهيل، العهد منذ جشم لبني حلفاء وهم الُعَصمُة: (٣)

باسمهم. ى يسمَّ واٍد يف ليَّة، وادي أسفل ويسكنون
العرج — (ليَّة الطائف أودية أسفل يف هوازن، تجاور ثقيف قبيلة كانت ثقيف: (٤)

العهد. هذا إىل فيها تزال وال األودية، تلك أعىل إىل ارتفعت ولكنها َرشب) —

عكاظ موضع تحديد يف املتأخرين آراء (6)

وعىل سمعت»: وما رأيت «ما رحلته يف قال الزركيل؛ الدين خري األستاذ رأُي (١)
أسواق من سوق أشهر إىل اإلشارة تفوتني أن أرى ال — اليمانية أو — يْل السَّ ذكر
إىل للذاهب مكة من مرحلتني عىل الطريق تلك يف لوقوعها عكاظ، سوق أعني العرب،
ساعة، نصف نحو فيسري اليمني، نحو عكاظ قاصد يميل السيل. طريق عن الطائف
— املعقودة بالقاف «القانس» يسمونها الجوانب، واسعة باحة يف نهر أمام هو فإذا
عىل يرى — عكاظ أو — القانس يف والواقف قال: أن إىل … عكاظ سوق موضع وهو
البَُهيْتة واآلخر — ففتح بكرس — ة الدِّمَّ ى يُسمَّ أحدهما مرتفعني، موضعني منه مقربة
التي الطريق إىل املوصل والوادي ة مَّ الدِّ بني الفاصل هو وعكاظ — التصغري بصيغة —
ياقوت كالم إيراد بعد — األستاذ قال ثم … اليمانية «السيل» درب سالكو بها يمرُّ
اليوم يُعَرف مكان يف عكاًظا إن يقولون: الطائف أهل من كثريًا وسمعت املعجم: يف
أنه من آنًفا؛ قلناه ما يؤيد الشيوع أن غري الطائف، من ِليَّة، وادي يف «القهاوي» باسم

الديار. هذه أهل من العارفني أكثر وعليه نفسه، القانس
(ص١١٠) اللطاف االرتسامات يف قال — هللا رحمه — أرسالن شكيب األمري رأُي (٢)
القانس، يف مرة السوق أقاموا يكونوا أن يحتمل أفال املتقدم: الزركيل كالم أورد أن بعد
يف هي القهاوي أن الزركيل األخ قول أن عىل بالقهاوي؟ اليوم املسمى املكان يف ومرة
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هناك من قريب هو لية وادي وال لية، وادي يف ليست القهاوي ألن نظر؛ فيه ليَّة، وادي
الطائف، مدينة إىل عكاظ سوق فيه كانت الذي املكان من املسافة إن ص١١٧: وقال …

الكهرباء. بسري ساعة، من نحو هي
«منزل يف باشا هيكل حسني محمد الدكتور قال فلبي؛ هللا عبد األستاذ رأُي (٣)
وضعها وقد لعكاظ، موقًعا الصغري السيل ح فريجِّ فلبي املسرت أما ص٣٨٠: — الوحي»

السيل. هذا مكان يف خريطته عىل
ص٣٨١: — الوحي» «منزل يف قال باشا؛ هيكل حسني محمد الدكتور رأُي (٤)
فيما بالسيارة واستدرنا … إليه السيارة فتخطت الكبري، السيل عن الجبال انفرجت
من «الُخر» له يقال موضع يف ووقفنا … األرض من بطنًا نقطع اعتدلنا ثم الجبل، وراء
… خطوات ورسنا السيارة، من وهبطنا «دما» يسمى جبل وراء «َغَسلة» له يقال واٍد
وجود عىل وجودها يدل سطحها، عىل مستوية األرض، تخوم يف بناء آثار عند وقفنا ثم
منازل من يشء يف ليست البناء، حسنة غرف ثماني من تتألف املكان، يف قديمة عمارة
بهذا عكاظ ترجيح إىل أميل أني أشهد اآلثار: هذه زرنا أن بعد — صاحبي قال البدو.
إذ تبالغ لم لعلك قلت: السوق. سادة مقام كانت الفسيحة الغرف هذه وأحسب املكان،
وإن املكان. بهذا عكاظ قيام عندي يرجح إنه وقال: البناء الدكتور وصف ثم حت. رجَّ

باختصار. انتهى الرتجيح. هذا عىل علميٍّا سنًدا يُِقم لم
— املنازل بقرن قديًما املعروف — الكبري السيل موضعني: حول تدور اآلراء وهذه
وبني الطائف بني الواقع الصغري والسيل باشا، هيكل والدكتور الزركيل األستاذ رأي يف
— مكة طريق يف الطائف من كيلومرتًا ثالثني من تقرب مسافة عىل — الكبري السيل
بني الجمع حاول حينما — هللا رحمه — شكيب األمري أغرب وقد فلبي. املسرت رأي يف

هناك. ومرة هنا، مرة املوضعني؛ يف السوق إقامة بإمكان بقوله القولني،

هوامش

ص٤٩٣) (ج٢ املكي الفايس الطيب ألبي الحرام البلد بأخبار الغرام شفاء (1)
مخطوط. — بمكة الدهلوي الستار عبد الشيخ مكتبة نسخة

املرصية. الطبعة ج٦) (ص٢٠٣ البلدان معجم (2)
األوروبية. الطبعة (ص٦٦٠) البكري عبيد أبي معجم (3)
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للعجيمي، الطائف) أخبار من اللطائف (إهداء املسمى الطائف تاريخ (4)
مخطوط.

و١١٩). (ص١٨٧ ليدن يف ملر طبعه للهمداني، العرب جزيرة صفة (5)
ص٢٠٣). (ج٦ البلدان معجم (6)

(ص٣١٠). الهند طبعة حمري، ملوك يف التيجان كتاب (7)
ج١). (ص٢١٠ فيها املطبوع مكة تاريخ كتاب (8)

الهند. يف املطبوع ص٣١٥ حبيب بن ملحمد املحرب كتاب (9)
األشجار، من عليها ينبت وما القرى، من فيها وما تهامة جبال «أسماء كتاب (10)
يف — الكتاب من قطعة وهي — صفحة ١٨ يف تقع خطية نسخة املياه» من فيها وما
هذا. عرَّام كتاب معظم وياقوت البكري نقل وقد جدة، يف نصيف محمد الشيخ مكتبة

الرمي. عليه يقدر ما أبعد سهم رمية الغلوة: (11)
العراق). طبعه (ص٢٢٧ اليعقوبي تاريخ (12)

–٢٦٢–٢٦٤ (الصفحات ليدن يف مار ه. د. طبعة: العرب، جزيرة صفة (13)
التوايل. عىل (١٦٤–٧١

١٨٧٧م). سنة أوربا طبعة (ص٦٦٠–٦٦٢ استعجم ما معجم (14)
هو ولعله رجم، جمع (األرجام) عرَّام كتاب ويف (األرحال)، خطية نسخة يف (15)

الصواب.
إليه. ينسبه ولم كالمه نقل والبكري عرام، كتاب يف وكذا (بقعاء) الخطبة يف (16)

ص٢٩٥). (ج٥ البلدان معجم يف وكذا (املجد)، الخطبة يف (17)
املصورة املرصية الكتب دار نسخة لإلدرييس، اآلفاق اخرتاق يف املشتاق نزهة (18)

.١٠٢ ورقة ج، جغرافية ٢٦٣ رقم
ص٢٧١). وج٧ ص١١٣ (ج٦ البلدان معجم (19)

مؤلف وهم وقد املدينة، يف حكمت عارف مكتبة نسخة املعطار، الروض (20)
أنه والصحيح بروكلمان، وقلده ٩٠٠ سنة تويف الحمريي أن ذكر حينما الظنون كشف
من ولعله األعىش، صبح يف عنه ينقل ٨٢١ سنة املتوىف القلقشندي ألن التاريخ، هذا قبل

الثامن. القرن أهل
البوالقية. الطبعة ص٤٩) (ج٢ املنري املصباح (21)

أوربا. طبعة ص١٢٣ (22)
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أوربا. طبعة ص١٨٤ (23)

أوربا. طبعة ص١٩٥ (24)
الطائف. غزوة خرب هشام، ابن سرية انظر (25)

(درجة). الخطية نسختي ويف (جزء)، بكلمة الدرجة عن عربَّ املطبوعة يف (26)
رنية. وادي وبني تربة بني العهد هذا يف معروف عظيم واٍد كرى (27)

أوربا. طبعة الخراج، كتاب (28)
سوى الرداعي أبيات من نورد ولم بعدها. وما ص٢٦١ العرب جزيرة صفة (29)

لالختصار. طلبًا الهمداني، إيضاح مع املواضع، بأسماء صلة له ما
مطلع كالخ من ويقع الحارث)، (بني بلحارث بالد يف وهو باسمه، معروف (30)

لإلبل. نهار نصف مسرية الشمس
ياقوت. انظر (31)

«البهيتة». تسمى (32)
باب من (اليسومان) تحريف (السومان) العهد هذا يف ويسميان معروفان (33)

الراجز: قال التغليب.

غ��زوان ق��ن��ان ت��ب��دو ف��اط��وي��ه��م��ا ي��س��وم��ان ب��دا ق��د س��ي��ري ن��اق ي��ا

اليمانية. نخلة إىل يفيض واٍد وهو السيل، عىل مزارع وفيه معروف (34)
عزام. — رأيتها كما الجنوب يف ال الرشق يف الخلص حرَّة (35)

إىل الكالم هذا التاج صاحب نسب وقد ج٢). (ص٣٦٣ البلدان معجم (36)
املطبوع. معجمه يف يوجد ال ولكنه البكري،

ص٧٦٩). (ج١ النرصانية شعراء كتاب (37)
وال اللسان، صاحب يذكره ولم القديمة، الكتب يف ضبط له يرد لم (38)
و(سعيد) (محمد) يقولون كما الكاف، بإسكان «كالخ» يقولونه وسكانه التاج، صاحب

ونحًوا. و(جمال) و(غراب)
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اخلامتة

الجارس حمد بقلم

من — املؤرخني متقدمي بعض أقوال وتلك الُكتَّاب، متأخري مشاهري بعض آراء هذه
لتظهر بينها يقارن وأن يدرسها أن وللباحث — الثامن القرن إىل الهجري الثاني القرن
تحديد يف داللة وأوضح انطباًقا أكثر األقوال وأي أصوب، اآلراء أي ولريى الحقيقة، له

«عكاظ».1 التاريخي املوضع ذلك
— وجه كل من دقيًقا يكن لم وإن — مقربًا رسًما البحث هذا مع رسمت وقد
بأسمائها معروفة تزال ال التي األمكنة وبعض — رأيي يف — عكاظ موقع فيه أوضحت

العهد. هذا يف
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هوامش

تحقيق، يدعهما ال بعدها وما ٦١ صفحة يف الجارس األستاذ نقلها التي األقوال (1)
عكاظ. تحديد يف للريب مجاًال قدَّمنا الذي بعد أرى وال
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