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出来事 

(2014 年 7 月～2014 年 12 月) 
 

訃報 

Sándor (Alexandre) Fodor教授 (1941-2014) 

ブダペストのエトヴェシュ・ロラーンド大学 (University Eötvös Loránd) においてセム語文
献学やアラビア語学部門の名誉教授であったSándor (Alexandre) Fodorの逝去の知らせを、
驚愕と深い哀悼をもって私たちは受け取った。彼の逝去は、2014年8月2日のことであっ
た 。 
S. Fodorは、1941年11月6日、ブダペストにてプロテスタントの一家のもとに生を受けた。
彼は信心深かったが、イスラームとユダヤ教という他の二つの一神教に強い関心を寄せた。

とりわけ青年期以降には様々な宗教が混合した文化などに興味を持ち、リセでは歴史学の課

程やアラビア語学の課程を受講した。アラビア語学の教授たちに加えて、Károly (Karl) 
Czeglédy (1914‒1996) やAbd al-Karim Julius Germanus (1884‒1979) 、そしてハンガリー
のエジプト学者であるLászló Kákosy (1932‒2003) が、彼の学問上の最初期の歩みに決定的
な影響を与えた。S. FodorとL. Kákosyの関係は徐々に真に友好的なものとなり、ひとつのテ
ーマにそれぞれが異なる角度からアプローチするに至るまでに、二人は結び付いていった。

このことを示すかのように、S. Fodorによって著された多くの論考は、ピラミッドに関する
伝承の起源にまつわる諸事を取り扱っている。 
S. Fodorは、その学生時代より亡くなるまで、セム語文献学とアラビア語学に結び付けられ
ていた。長い経歴の中で彼は、ハンガリーのアラビア語学者をムスリムたちの豊富な歴史や

文化へ誘ってきた。彼は部門長を務めるとともに (1984‒2006) 、オリエント研究所所長 
(Oriental Institute、1992-2006) や国際関係学部の副学部長 (Vice-Dean of International 
Relations、1990-2000) 、人文学部の学部長 (Dean of the Faculty of Arts、2000-2001) を歴
任した。 
彼はまた、ギュラ (Kőrös) のソシエテ・チョマ (Alexander Csoma de Kőrös Society) や、特
派員として籍をおいたカイロのアラビア語アカデミー (Academy of the Arabic Language) な
ど、多くの組織に所属していた。アラブ文化や、イスラームの宗教や文明に関する研究によ

って、エジプト・アラブ共和国より彼は勲章を受けている。 
S. Fodorは、アラビア語学者や歴史学者、文献学者としての確立された専門知識をもって、
1965年にエジプトに滞在した。これはアラブ諸国における彼の初めての長期滞在であり、
彼の学者人生の中で重要な時を過ごすこととなった。彼はそこで、アラビア語の口語やイス

ラーム、そしてその文明について習熟した。長期にわたる個人的なつながりを結んだが、そ
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れは彼の愛想のよさによるものであった。彼は第二の祖国であるエジプトにて、イスラーム

の民衆の信仰や護符、呪術に情熱を抱くに至り、護符や呪術に関する写本の収集をはじめ

た 。それらは、彼の豊富なコレクションの一部を成すに至った。 
1988 年、アラブ研究者・イスラーム研究者によるヨーロッパ連合 (Union européenne des 
arabisants et islamisants (UEAI)) はブダペストにて、「イスラームの民衆文化 」という主題
のもと、第 14 回大会を開催した。S. Fodor はそこで、護符や、呪術に関する書籍や写本、
呪術的な行為、香炉、ロザリオなど、中東や北アフリカで収集した自身のコレクション 100
点の展示を行った。S. Fodor のコレクションの一覧が The Arabist: Budapest Studies in Arabic 
2 (1990) に収載されているが、この学術雑誌は彼が創刊し、亡くなるまで貢献していたもの
である。この展覧会は、民衆の宗教空間―それは S. Fodor の研究を反映したものであった―
を引き上げ、(i) 中東のムスリムやユダヤ教徒、キリスト教徒の民間信仰の共通性を示し、
(ii) イスラーム世界において古代の概念や実践が継続して生きていることを示し、(iii) 護符
の誕生から衰退に至るまでの道程を、材料や製造など、入手できるあらゆる要素をもとに提

示するといった、彼の目標を表すこととなった。三つの一神教が共通した遺産を共有してお

り、特に呪術などの未だ確立されていない研究領域に含まれる民間信仰や実践のうちにその

ことを理解できるものと、S. Fodor は堅く信じていた。彼の仕事は、イスラームの民衆に関
する国際的な研究の最前線へ学者たちを誘うこととなった。 
彼はアラブ世界を遍歴し、1975年にはサナアを、1985年にはアデンを訪れている。1990年
代にはクウェートのターリク・ラジャブ博物館 (Tareq Rajab Museum) を訪れ、呪術に関す
る写本や現物の目録の作成を企図した。以来、彼は毎年六週間を彼の地で過ごしたが、この

仕事は達成されないままでいる。 
未来へ向けて、S. Fodorは多くのプロジェクトを構想していた。特に彼の人生において重要
な企てである、一神教の統一の究極の証拠と彼がみなした呪術書『アダムの書』の編集に、

身を投じていた。 
彼の未完成の著作やプロジェクトが適切な導き手を見出すことを、願ってやまない。 

Kinga Dévényi 
コルヴィヌス大学 (University Corvinus、ブダペスト) 
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ブダペストのエトヴェシュ・ロラーンド大学のAlexandre Fodorの書斎  
© ブダペストのThe Arabistより提供 

 

 

 

 

業績一覧 (抜粋) 
« The Origins of the Arabic Sūrid-Legend », Zeitschrift für Aegyptische Sprache 96, 1970, 103-

109頁. 
« The Solar Bark in a Muhammadan Miʿrāj Text », Studia Aeyptica I. Recueil de textes dédiés à 

V. Wessetzky, ブダペスト (Budapest), 1974, 83-87頁. 
« Malḥamat Dāniyāl », Gy. Káldy-Nagy (編), The Muslim East. Studies in Honour of Julius 

Germanus, ブダペスト (Budapest), 1974, 85-159頁. 
« The Use of Psalms in Jewish and Christian Arabic Magic », É. Apor (編), Jubilee Volume of 

the Oriental Collection 1951‒1976, ブダペスト (Budapest), 1978, 67-71頁. 
« The Rod of Moses in Arabic Magic », Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 32, 

1978, 1-21頁. 
« A Group of Iraqi Arm Amulets », Quaderni di Studi Arabi 5-6, 1987-1988, 259-277頁. 
« A Popular Representation of Solomon in Islam », The Arabist 1, 1988, 43-56頁. 
Amulets from the Islamic World. Catalogue of the Exhibition held in Budapest, 1988, The 

Arabist: Budapest Studies in Arabic 2, 1990. 
« A Talismanic Chart in the Tareq Rajab Museum, Kuwait », Quaderni di Studi Arabi. Studi e 

Testi 3, 1999, 93-111頁. 
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S. Fodor, Jehan S. Rajab et al. (共著), The World of Islam: the Arts of the Islamic World from 
the Early 18th to the End of the 20th Century, ケストヘイ (Keszthely), ヘリコン城博物館 
(Helikon Castle Museum), 2002. 

« Magic Bowls, Cosmology and Divination », Proceedings of the 20th Congress of the Union 
Européenne des Arabisants et Islamisants. Part 2, The Arabist 26-27, 2003, 211-234頁. 

« An Arabic Version of Sefer Ha-Razim », Jewish Studies Quarterly 13/4, 2006, 412-427頁. 
Sufism and Magic: Amulets from the Islamic World, ケストヘイ (Keszthely), ヘリコン城博物館 

(Helikon Castle Museum), エトヴェシュ・ロラーンド大学 (Eötvös Loránd University), 
2009. 

« An Arabic Version of the Sword of Moses », Gideon Bohak, Yuval Harari and Shaul Shaked 
(編), Continuity and Innovation in the Magical Tradition, ライデン(Leiden), E.J. Brill, 
2011, 341-386頁. 

« A Magical Banner with the Representation of Paradise from the Tareq Rajab Museum in 
Kuwait », Proceedings of the Colloquium on Paradise and Hell in Islam, Keszthely, 7-14 
July 2002, Part II, The Arabist 30, 2012, 11-36頁, pl. II-VI. 

 
写本学、目録、図書館史、知の伝達、写本史、製本技術、遺産

、デジタル化、保護、保存 
2014年2月、ベイルート。Christian Müller, Murielle Roiland-Rouabah ( 監修), 
Les non-dits du nom. Onomastique et documents en terres d’islam. Mélanges offerts 
à Jacqueline Sublet, ベイルート (Bayrūt بريوت), Presses de l’Institut français du 
Proche-Orient, 2013. ISBN : 9782351591673. ISBN électronique : 
9782351595190がインターネット上に掲載された。 
Arianne d’Ottoneによる« 手書き写本にもとづく13世紀イエメンの知識人の図書館 (« La 
bibliothèque d’un savant yéménite au xiiie siècle d’après une note manuscrite autographe ») 
(67-84頁) が含まれる。 
http://books.openedition.org/ifpo/5697. 
 
2014年3月、エジプト。‘Iṣām Aḥmad ‘Īsawī, « Ḫidamāt al-watā’iq fī al-maktabāt 
al-‘āmma al-sa‘ūdiyya : ru’ya mustaqbaliyya », Cybrarians Journal, vol. 34, 
mars 2014. ISSN : 1687-2215が刊行された。 
著者は、サウジアラビアの公立図書館 (実際にはすべての図書館) が所有している歴史文書
や写本のコレクションがその読者のために保障されるような、種々のサービスを奨励してい

る (一般的なオリエンテーションや、古代文字の講義の補助、デジタル化、写本の修復と保
護など)。この雑誌は、エジプトに拠点を置くサイブラリアン・文献情報アラビア語ポータ
ル (Arabic Portal to Libraries and Information Cybrarians) の協力で出版されており、インタ
ーネット上で閲覧可能である。： 
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http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=665:essa
m&catid=267:researches. 
 
2014年6月。Meis Al-Kaisi, « A Survey of Zaydī Fiqh and Tafsīr Manuscripts at 
Bernard Quaritch Ltd. », Manuscripta Orientalia XX, 2014, 34-39頁 が刊行され
た 。 
バーナード・クアトリッチ有限会社 (Bernard Quaritch Ltd.、ロンドン、www.quaritch.com) 
の古典文献や写本の図書館によって数年にわたって購入された 14 点のザイド派写本の目

録 。もともとこれは、ロンドンの収集家によって集められた、個人コレクションである。
この目録では著者名のアルファベット順に写本の情報が配されており、M. Al-Kaisi による写
本学にもとづく記述も付されている。コレクションは、法学書やザイド派のタフスィールだ

けではなく、神学やイスラーム法の法源に関する、よく知られている著作を含んでいる。ま

た、よく知られている写本の他にも、ʿAlī b. Muḥammad b. Abī al-Qāsim (  عيل بن محمد بن ايب
1434-837/1433 ,القامس 年没) の Taǧrīd al-Kaššāf (جتريد الكشاف) の前半部も見られる (1 番)。こ
れは、著者が没して 38 年後に唯一写されたものである。また、イマーム al-Mahdī li-dīn 
Allāh Aḥmad b. Yaḥyā b. al-Murtaḍā (1437-840/1436 ,املهدي دلين هللا امحد بن حيىي بن املرتىض 年
没) の Ġāyat al-afkār wa-nihāyat al-anẓār (غاية الأفاكر وهناية الأنظار) の一部は (10 番)、著者が没
して 33 年後に唯一写されたものである。本稿は、刊行の後約二年間は、PDF としてダウン
ロードすることが可能。：http://manuscripta-orientalia.kunstkamera.ru/archive/. 
 
2014 年 8 月。Anne K. Bang, Islamic Sufi Networks in the Western Indian Ocean 
(c.1880-1940): Ripples of Reform, « Islam in Africa »叢書, 16, ライデン (Leiden), 
E.J. Brill, 2014, xiv, 227 頁. ISBN : 9789004251342 が刊行された。 
Anne K. Bang (クリスチャン・ミチェルセン研究所 (Chr. Michelsen Institute) 、ベルゲン、
ノルウェー) が、ハドラマウトやザンジバル、コモロ、ケニア (ラム。Journal of Islamic 
Manuscripts 5-3/2を参照) における数十年間にわたる研究の途上、ひとつの著作を残した。
同書は、現地調査と文書や記録、コレクションや図書館に眠る写本、研究を結び付けるもの

である。対象とする期間はおよそ1880年から1940年で、インド洋西海域の一部に組織され
たスーフィーたちの活動が急速に広がった時期に相当する。アラビア半島、特にハドラマウ

トは、こうしたネットワークにおいて中心的な役割を果たした (BāKaṯīr (اب كثري) ：シバーム
のĀl Sumayṭ ( طآ ل مسي ) の有名なスーフィーの家系)。CmY との関連で言えば、リヤーザ (al-
Riyāḍa الرايضة) モスク (ラム) の図書館や、Maalim Muhammad Idris Muhammad Saleh ( مل مع

دريس محمد صاحل  の写本コレクション、Muḥammad b. Aḥmad Āl Bū Sa‘īdī (ザンジバル) (محمد ا 
の私設図書館など、本書において用いられた (マスカット、オマーン) (محمد بن آأمحد البوسعيدي)
資料を挙げることができる。本書の204-211頁には、様々な形態の写本の一覧が含まれてい
る 。また付録1には、1926年にザンジバルのワクフ委員会 (Committee for the Waqfs of 
Zanzibar) によって設立された、マッカやマディーナの貧者を考慮した条項を含む、ザンジ
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バルのワクフの一覧が供されている (199-200頁)。多くの章が、イエメンより南方に関する
ものである。目次については、以下を参照。： 
http://www.brill.com/products/book/islamic-sufi-networks-westernindian-ocean-c1880-
1940. 
 
2014年8月。オランダ中東協会 (Netherlands Institute for the Near East (NINE)) 
の75周年を記念して、Bibliotheca Orientalisの71/3-4 号が刊行された。 
本号は、同誌が対象とする分野におけるデジタルコンテンツの発展によって、研究者や組織

が直面している課題に挑むものである。Birte Kristiansen, « Digital Resources in Middle 
Eastern Studies » (388-400頁) やRonald E. Kon, « Some Digital Resources for the Study of 
the Middle East » (400-403頁) が、包括的ではないにせよ、中東研究において自由に使うこ
とができる資料の目録を提供している。同協会のサイトにて無料でダウンロード可能。：

http://www.nino-leiden.nl/doc/BiOr71-34_I-403.pdf. 
 
2014年8月31日-9月2日、ケンブリッジ。TIMA の第十回大会が開かれた。 
イスラーム写本協会 (TIMA、The Islamic Manuscripts Association) は、2014年、ケンブリッ
ジにて第十回大会を開催した。その当初より年に一回大会を開催してきたが、TIMAは、
Jenny Wright (TIMA) の提案に則り、「写本と衝突 (« Manuscripts and Conflict ») 」のテー
マを記念すべき今回の大会に選んだ。そこでは、写本の保存をめぐる問題が着目された。

CmY との関連で言えば、以下の発表が行われた。 
David Hollenberg (オレゴン大学 University of Oregon、アメリカ合衆国), « Manuscripts, 

Conflict, and Digitisation: Preserving Manuscripts under Erasure—The Yemeni 
Manuscript Digitization Initiative »：この発表では、北イエメンのザイド派写本の状況
と、イマーム Zayd b. ʻAlī 文化財団 (مؤسسة الامام زيد بن عيل للثقافة、サナア) とともに行
っている保存の努力、ベルリン自由大学 (Freie Universität Berlin) と連携している「
イエメン写本デジタル化イニシアティブ (YMDI、The Yemeni Manuscript Digitization 
Initiative, オレゴン、ymdi.uoregon.edu。cf. CmY 13 (2012 年 1 月)) の説明がなされ
た。その目的は、プリンストン大学 (University of Princeton) の電子図書館にて、自由
にアクセスできるよう画像を保存することである。 

Amélie Couvrat-Desvergnes (イスラーム美術館 Museum of Islamic Art、ドーハ), « The Use 
Of Interleaving Materials In Islamic Manuscripts: Evidence of Cultural Practices For 
Book Preservation »：この発表では、特に欧州の図書館における写本の製本の問題が
提起された 。また、これまでに成功してきた方法をもとにして、図書館における様々
な保存方法について描写するとともに、写本保存の概念史へ貢献しようと試みた。 

Saleh Bin Suleyman Saleh Alzeheimi (マレーシア・イスラーム国際大学  International 
Islamic University of Malaysia、クアラルンプール), « The Omani Manuscripts of 
Zanzibar Following the 1964 Military Coup: A Study of Their Present State and The 
Option for the Preservation, Conservation, and Cataloguing of What Remains »：この
発表では、保存プロジェクトを立ち上げるために、1964年の軍事クーデター後にザン
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ジバルのオマーン人の館に残された写本の状況が説明された。ザンジバルの国立博物

館 (National Museum of Zanzibar) が、それらの90%を所蔵している。 
‘Abdullah Al-Suraihi (アブダビ国立図書館 National Library of Abu Dhabi), « Yaqut Bin 

‘Abdullah al-Hamawi’s Mu‘jam al-Buldan: Its Importance, and Motives for Further 
Study »：この発表では、1866年から1873年にかけて刊行されたF. Wüstenfeld版以来
の、Yāqūt (ايقوت) の地理書の新たな校訂の状況について報告するとともに、地理情報
に関する新たな知見を示した。これは、アブダビ国立図書館の庇護の下で行われてい

る (ʻA. al-Suraihiによる三つの刊行物については、本「出来事」の「史料校訂」の箇所
を参照) 。 

Anne Regourd は、特別ゲストとしてTIMAに招待された。詳細については以下を参照。：
http://dev.islamicmanuscript.org/annualconference/2014conference.aspx. 

 
2014年9月。« Digital Bab al-Yemen »がインターネット上に掲載された。 
2014年9月、« Digital Bab al-Yemen »においてデジタル化された写本の前半部が提供され
た 。：www.google.com/culturalinstitute/collection/the-digital-bab-al-yemen.このプロジェ
クトの詳細については、本「出来事」中の該当箇所を参照。 
 
2014年10月30日、サナア。アメリカ・イエメン協会  (AIYS、The American 
Institute for Yemeni Studies) の定期大会が開かれた。 
AIYS の定期大会が、2014 年 10 月 30 日に三人のイエメン人研究者を招いて開催された。

そのうちの二人の研究者は、現代やイスラーム以前のイエメン人女性に関して発表した。客

員研究員である Amat al-Malik al-Thawr 博士は、« The Library of Manuscripts in Old City: 
Historical and the Civilization »と題された発表を行った。サナア旧市街大モスク付設写本館 
(Dār al-maḫṭūṭāt دار اخملطوطات) の歴史やその成果、設備、備品、コレクションの重要性や実
際の使命、さらには、文化省のエージェントである Muqbil al-Aḥmadī (مقبل الأمحدي) 博士の
もとにあった個人蔵書、al-Iryānī 家 (ال رايين) や al-Ward al-Ṯulā’ī 家 ( يئالورد الثال )、サナア旧
市街大モスク付設写本館の館長であったカーディーIsmā‘īl al-Akwa‘ (ا سامعيل الأكوع)からの寄贈
書について話された (M. ʻA. al-R. Jazim によるカーディーIsmāʻīl al-Akwaʻの逝去記事につい
ては、CmY 7(2009 年 1 月) を参照)。 
 
2014 年 11 月。« Manuscrits en transit : le cas du Yémen/Manuscripts in 
transit: The case of the Yemen », Journal of Islamic Manuscripts 5/2-3, IV+396
頁+地図 2 点. ISSN : 1878-4631 が刊行された。 
イエメン特集を組んだJournal of Islamic Manuscripts 5/2-3が刊行された。本誌の主幹である
Jan Just Wiktamは、Anne Regourd (コペンハーゲン大学 University of Copenhagen、デンマ
ーク) による編集を経て、序文を執筆した (iii-iv頁)。また彼は、« Sur la trace de l’histoire 
des collections et des bibliothèques du Yémen » (111-124頁) において、影響力がある刊行物
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や、ここ50年で伝えられてきた写本について説明した。以下に示すように、フランス語やド
イツ語、アラビア語で著された寄稿が本誌には採録されている。： 
Anne K. Bang (ベルゲン大学 University of Bergen、ノルウェー)、« The Riyadha Mosque 

Manuscripts Collection in Lamu: a Ḥaḍramī Tradition in Kenya » (125-153頁)：宗教教
育の基本に役に立つ、目録やテキストについて。 

Arianna D’Ottone (ローマ・ラ・サピエンツァ大学  University of Rome、イタリア)、
« Damascus-Ṣan‘ā’: The Case of the Manuscript Ṣan‘ā’, Dār al-maḫṭūṭāt, Muṣṭalaḥ al-
ḥadīṯ 216 » (154-169頁)：クルアーンの詠唱 (qirā’āt قرائات)に関する免状欄外の二つの
欄外書き込みの校訂と、写本の流通について。 

Stoyanka Kenderova (ブルガリア国立図書館 National Library of Bulgaria、« Une chronique 
de Zabid et du Yémen jusqu’en 1592 : le manuscrit OR. 2545 de Sofia (Bulgarie) » 
(170-197頁)：未だ刊行されていない五つの写本を集めたものと古い写本の説明ならび
に写本の流通について。 

Amir AshurとBen Outhwaite (ケンブリッジ大学 University of Cambridge, Tailor-Schechter 
Collection, Geniza, GB))、« Between Egypt and Yemen in the Cairo Geniza » (198-219
頁)：ヘブライ語で書かれた文書とユダヤ人のアラビア語で書かれた法的文書の注解。
12世紀のイエメンにおけるユダヤ人コミュニティーによって得られたもので、その重
要性を説明する。 

Ismail Poonawala (カリフォルニア大学ロサンゼルス校 UCLA、アメリカ合衆国) 、« Ismā‘īlī 
Manuscripts from Yemen » (220-245頁)：イスマーイール派のタイイブ派の書誌の現状
について。 

Ayman Fu’ad Sayyid (フランス研究所 Institut français d’archéologie orientale、カイロ、エ
ジプト)、« الكتاابت التارخيية يف المين يف العرص ال ساليم   » (387-381頁)：史料編纂と新しい分類
について。 

Samer Traboulsi (ノースカロライナ大学  University of North Carolina、アシュビル

(Asheville)、アメリカ合衆国)、« Sources for the History of the Ṭayyibī Ismā‘īlī Da‘wa 
in Yemen and its Relocation to India » (246-274頁)：インドにおけるイスマーイール
派のタイイブ派の書誌と、Qarāṭīs al-Yaman (قراطيس المين)の部分校訂について。 

‘Abd al-Salam al-Wajih (サナア、イエメン)、« (357頁-380) « رسها العمليةآأ خمطوطات مدينة شهارة و  
：シャハーラ (Šihāra/Šahāra شهارة) の知識人たちの書誌の現状や、その保存や流通を
めぐる問題について。 

Jan Just Witkam (ライデン、オランダ), « Yemeni Manuscripts in the University of Leiden 
Library. Acquisitions of the Years 2000: Texts and Themes » (275-356頁)：詳細な目録
とイフマール (ihmāl ا هامل) の統計的な研究。 

寄稿に基づいてHélène David-Cunyによってつくられた二つの地図は、総合的な視野を提供
する。一つはイエメンの諸地域に関するもので、もう一つはイエメンにおける写本の流通の

広がりに関するものである。 
 
 



出来事  イエメン写本年報/CmY 19  2015 年 1 月刊行 

14 

 

2014年11月、ワシントンD.C.。MESA の年次大会が開かれた。 
北米中東学会 (MESA、Middle Eastern Studies Association) の年次大会が、ワシントンD.C.
で開催された。イエメンは、二つの映画によって栄誉に与った。一つは、Khadija Al-
Salami, Killing Her is a Ticket to Paradiseであり、もう一つはSara Ishaq, Karama Has No Walls
である。また、四つのパネルと四つの報告が見られた。広間では、現状報告がなされた。写

本に関するものとしては、以下の通り。： 
パネル1 « Yemen’s Cultural Crisis: Catastrophe or Opportunity? » 

AIYS による奨励のもと、Stephen Steinbeiser によって組織された。 Anne Regourdは、« It 
Looks Good on Paper: Conserving Zabid’s Manuscripts and Intellectual History »の発表を行
った。現地で新たにつくられたチームの自主性をもとにして、ザビード (ティハーマ) の知
識人たちの図書館所蔵の写本を保護するプロジェクト期間中に準備しかつ継続することをめ

ぐるあらゆる問題の難しさについて説明した。 
パネル2 « Making Yemen’s Islamic History: Engineering, Monuments, Taxes and 
Stimulants » 

AIYSによる奨励のもと、Daniel Martin Variscoによって組織された。  
D.M. Varisco (カタール大学 University of Qatar)は、« Coffee and Qat in Yemen: The 

Historical and Literary Evidence for Their Introduction »の発表を行った。発表では、
様々な史料 (歴史書、文学書、法学書、イエメン方言の辞書) や民間伝承を横断しつつ
、イエメンにおけるコーヒーとカートの導入に関する問題に取り掛かった。 

Daniel Mahoney (オーストリア学術アカデミー Austrian Academy of Sciences) は « A 
Cultural Heritage Text from Early Medieval South Arabia »の発表を行った。al-
Hamdānī (اهلمداين) のal-Iklīl (ال لكيل) の第八巻の第一部を用い、史料編纂の広がりを示し
た。発表では、al-Hamdānīによって採用された手順を示し、集合的知識を組み立てる
ために用いられた方法を強調した。al-Hamdānīの記事は、より扱い難い出来事につい
て人々が行間を読むために汲み出す、様々なありうる情報源に基づくものであった。 

Ingrid Hehmeyer (ライアソン大学 Ryerson University、カナダ) は、« Written versus 
archaeological evidence: The example of water and wastewater in medieval Zabid, 
Yemen »の発表を行った。1518年に成立したIbn al-Dayba‘ (1537 ,ابن ادليبع年没) による
ザビードの年代記と比較するために、考古学的資料を提示した。 

パネル 3 « Across Time and Space: Religious Authority and Knowledge 
Transmission in Pre-Modern and Contemporary Islam » 

Josephine Gehlhar (ベルリン自由大学) によって組織された。 
Olly Akkerman (ベルリン自由大学) が、« The transmission of Ismāʿīlī manuscripts from 

Yemen to Gujarat »の発表を行った。CmYへ、発表者より以下のレジュメが寄せられ
た 。 

 
本発表では、イエメンからインドのボフラ (Bohra)・コミュニティーへ伝達されたイ
スマーイール派のテキストやタキーヤ (taqiyya تقية)、権威の正当化について検討した
。ボフラ、あるいはイスマーイール派のタイイブ派は、北アフリカに興ったファーテ
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ィマ朝 (566/1171) の生き残りであり、後にインドのグジャラートで新しいコミュニ
ティーを作るに至った。ファーティマ家の宣教が11世紀にはスィンドを経由してイン
ド亜大陸へ到達していたことと異なり、タイイブ派は12世紀にイエメンからの交易ル
ートを介してグジャラートへ達した。三世紀後にわたって、タイイブ派のボフラ・ネ

ットワークがイエメンとグジャラートの間で成立し、スーラト (Sūrat سورة) やアフメ
ダバード (Aḥmedabad آأمحد آ ابد) といった都市がタイイブ派の知識の中心地として知ら
れるようになった。16世紀には、インド系の世俗的精神的なコミュニティー指導者が
ダーイーのうちに作られた。その後、アラビア語で著されたファーティマ家やタイイ

ブ派の論考の主要部を含んだ文書ととともに、タイイブ派コミュニティーの本部がサ

ナアからスーラトへ移された。インドの文脈においては、ボフラの聖職者の家庭が、

聖なる王家へ転じた。ダーイーは、この王家の長として昇格し、隠れたイマームの代

理の役割を担うようになり、それゆえに、コミュニティーの聖なる文書保管所 
(ḫizānāt تخزاان ) の庇護者となった。この新しい中世グジャラートの社会的、政治的、
歴史的な現実に反応して、ボフラの王家の学者たちは、ファーティマ家やタイイブ派

の遺産を秘密裡に保存し、写し、再生し、神聖なものとして扱った。さもなくば、フ

ァーティマ朝カリフの没落後、これらの遺産は失われていただろう。結果として、イ

スマーイール派の固有の正典がボフラの地域色とともに残ることとなった。 
ボフラの学者たちによって写された個々のテキストがこれまでファーティマ朝史の情

報源として用いられてきたが、ボフラのテキストの伝統そのものが史料群として研究

されることはなかった。その理由は、研究者たちはボフラの正典をファーティマ家の

教義を再生産したものにすぎないと考えてきたところに求められる。この推測は、テ

キストそのものを入手できないことに主に拠っていた。インドのボフラ図書館のうち

のひとつにアクセスすることで、本研究は、イスラーム世界の周縁におけるイスマー

イール派の知識の伝播と受容について新しい光をあてるものである。ボフラのコミュ

ニティーの階層的政治的構造を合法化・強化した新しいイスマーイール派の学者の正

典がどのようにしてつくられたのかという点について、議論する。 
 

パネル4 « Representing Otherness, Negotiating Difference » 
Asma Afsaruddin (インディアナ大学 University of Indiana) によって組織された。  
Andrew Magnuson (カリフォルニア大学 University of California) は、« People Without a 

Book: Contesting the Taxation of Zoroastrians in Early Islamic History »の発表を行っ
た。イエメンにおける課税について、al-Balāḏurī (البالذري) のFutūḥ al-Buldān (فتوح 
などの刊行史料を用いて検 (كتاب اخلراج) のKitāb al-Ḫarāǧ (ابو يوسف) やAbū Yūsuf (البدلان
討した。 

 
2014年12月6日、タイッズ。写本の密売が阻止された。 
2014年12月9日に発行されたYemen Observerに、Aisha Al-Wazanによる  « Manuscript 
Smuggling Foiled In Taiz »と題された記事が掲載された。 
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2014年12月6日土曜日、ハウバーン (al-Ḥawbān احلوابن) の検問所にて、タイッズの住民によ
る写本の密売をタイッズの警察が阻止した。写本は、マーウィヤ (Māwiya ماوية) 方面へ向か
うところであった。伍長は、イエメンの遺産を略奪する企てを告発した。彼は、遺産当局の

上層部へ報告するとともに、保安局へ通報した。写真によれば、それは、ゲエズ語で書かれ

たエチオピア写本であり (ヘブライ語ではなく)、20世紀の詩集で、羊皮紙に書かれているよ
うである。保安局のMohammad Gafar al-Janadi大佐は、この種の写本によくあるように、
装丁部には木板が用いられていると報告している。ゲエズ語で書かれたこの写本は、質が劣

化しており、タイッズから持ち出されるべきではない。羊皮紙に書かれたいくつもの写本を

所有しているハイル・サイード財団 (مؤسسة هائل سعيد) の写本館は、この写本を読書室の陳
列窓に展示した。以下を参照。： http://www.yemenobserver.com/last-page/1098-
manuscript-smuggling-foiled-intaiz.html. 
 
2014年12月、サナア。イマーム・マンスールの廟で写本が発見された。 
2014年12月15日、Saba Newsが « Hundreds of rare manuscripts discovered in Yemen »と題
された記事で、サナアの古い村に所在するイマームal-Manṣūr (1002-989 ,املنصور年頃在位) の
廟で前代未聞の数百の写本の発見があったことを報じた。 
Muqbil al-Ahmadiによって率いられた文化省の委員会が写本のもとへ派遣され、12月15日
、写本をサナア旧市街大モスク付設写本館 (Dār al-maḫṭūṭāt دار اخملطوطات) へ移した。M. al-
Ahmadiによれば、写本の状態は良いものの、シロアリによる浸食も見られた。装飾や写本
的な要素に着目すれば、これらは貴重ですばらしいもので、古い紙片が含まれていることを

、彼は付記している。以下を参照。：http://www.sabanews.net/ar/print380085.htm. 
 

 
 

http://www.yemenobserver.com/images/book.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true
http://www.sabanews.net/ar/print380085.htm
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パリ、フランス国立古文書学校  (École nationale des Chartes)。Mohammed 
Tawafが、博士論文 « L’évolution de la politique d'archivage au Yémen, des 
origines (années 1960) jusqu'aux évolutions technologiques actuelles »を準備中
である。 
この論考は、全五章から成る。 
第一章は、北部と南部の政治的断層による特徴を説明しつつ、1839年以降のイエメンの地
理や、政治や行政組織の歴史について提示する。 
第二章は、1962 年から 1990 年に至るまでの古文書の伝統について、特に 1972 年
のイエメン研究センター (Yemeni Center for Study and Research、www.ycsr.org) の
創設を通して、検討する。イエメン研究センターの当初の目的は、1962 年 9 月 26
日に起きた北部のザイド派イマーム勢力に対する革命から、1963 年 10 月 14 日に

始まるイギリスの南部占領に対する武力衝突に至る関係する文書を収集することで

あった。そして 1984 年には、国家古文書収集保存委員会 ( وةلجلنة مجع وحفظ واثئق ادل ) や
公的な機関である古文書事務局上層部によって、イエメン研究センターがつくられ

た。 

第三章は、1990年の南北統合以降のイエメンにおける古文書の新たな段階に生じた周到な
準備や困難について描写する。UNESCOやフランス古文書館が、古文書学のシステムの設立
に際して、イエメンを手助けした。この協力は、「文書管理とアーカイブ  (Records 
management and Archives) 」プロジェクト (1991-1998) の枠組み内においてなされたもので
、周到な準備を支えるものとなった。1994年には、古文書に関する法がアラビア半島では
じめてつくられた。その目的は、イエメンの様々な組織に眠るすべての古文書を、国立古文

書センター (NCA、National Center for Archives املركز الوطين للواثئق) や国内組織へ集めること
であった。オスマン朝の古文書や1962年の革命以前につくられた古文書、1990年の統合以
降につくられた古文書、1879年から現代に至るまでの国家の公的な機関誌や抵抗団体のも
のが、その対象となった。もうひとつの目的は、NCAや政府組織の古文書をまとめることで
あった。 
第四章は、古文書をめぐるシステムやNCA、地方や中央の政府組織のうちの古文書の組織の
協力について詳細に検討する。この章は、古文書の発展の成果や失敗、遭遇した困難につい

て描写する。また、アデンやセイユーン、ハドラマウトへ延びたNCAの支所網をも取り上げ
る。 
最後に第五章は、UNESCO によって発展してきた保存や修復のソフトウェアである

CDS/ISIS を 1997 年に導入して以降、イエメン人プログラマーによって開発されてきた古文
書ソフトウェアの 2007 年の失敗までに、NCA で用いられてきた新しい技術について評価す

る。この章ではさらに、NCA からの要請に基づく、古文書の情報に関する新しいシステム

や古文書の情報に関する提案についても検討する。 
Mohammed Tawaf. 
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窓 
2014年12月4日、エクス＝アン＝プロヴァンス(Aix-en-Provence)、人文科学地中海
研究所 (Maison méditerranéenne des sciences de l’homme)。 Frédéric Imbert 
( エクス＝マルセイユ大学 Université Aix-Marseille)/フランス国立科学研究センタ
ー  CNRS) によって、サウジアラビアにおける新たな碑文の発見 (Nouvelles 
découvertes épigraphiques en Arabie Saoudite) と題された会議が開かれた。 
アラブ・ムスリム世界研究所 (IREMAM、Institut de recherches et d’études sur le monde 
arabe et musulman) によって組織される会議において、大学教授であり中東研究部門 
(Département des études moyen-orientales) の研究員である Frédéric Imbert が、サウジアラ
ビアのイスラーム期の碑文に関連する最新の発見について報告した。 
F. Imbertは、1980年から1990年にかけて、ヨルダンやシリア、レバノンよりもたらされた
、イスラーム期の高地に残された落書き (750年のアッバース朝の到来以前) の研究史を、導
入部において紐解いた。そしてこの時代のいくつかの碑文、特に弁別記号や母音記号なしに

逆向きに書かれた (おそらくは、石に向かって鏡を用いて書かれた) アラビア語の落書きを
紹介した。 
2012年11月以降、フランスとサウジアラビアが共同で行っている考古学のミッション 
(UMR「オリエントと地中海 (« Orient et Méditerranée ») 」、フランス外務省 (ministère des 
Affaires étrangères) /サウジアラビアのキング・サウード大学 (King Saud University)) の一
環として、F. Imbertはサウジアラビアで研究を行っている。落書きや信仰告白、クルアーン
の一節は、アラビア半島の歴史を照らし出し、初期イスラーム史へのアプローチを更新し、

初期ムスリム社会や、アラビア語の発展のさらなる理解につき、驚くべき活写を成すもので

ある。 
会議においては、F. Imbertは以下のような最新の発見について説明した。： 
- カウカブ山 (Ǧabal al-Kawkab جبل الكوكب) の一帯 (ヒマー (Ḥimā حام) 坑) にある碑文は、し
ばしば十字架とともに書かれている。これらの中には、469年から470年頃に遡る、中間文
字として知られるナバテア-アラビア文字の碑文も含まれる。それらは、大きな十字架や人
名、ナバテアの記数法に基づく日付から成っている。 
- 岸壁に描かれた無数の絵は、前イスラーム期に遡るものである。非常に広範な場所に散在
しており、人間の絵 (腕を空へ挙げている人や女性) や、動物 (馬、ヒトコブラクダ、ダチョ
ウ、象。象については、570年のアブラハによるメッカ侵攻で用いられたものを表している
のかもしれない) を含んでいる。 
- 初期のムスリムたちによる落書きの中には、‘Umar b. al-Ḫaṭṭāb (معر بن اخلطاب) の署名や信
条が含まれている。この落書きが第二代カリフへ帰せられるものかどうかということが、検

討の対象になっている。F. Imbertは、これらがʻUmar (معر) が隊商路を行き来していた頃の
ものであることを踏まえて、第二代カリフへ帰せられる可能性を考えている。al-Ḫaṭṭāb 
 。という姓が珍しいものであることもまた、これを支持する (اخلطاب)
以下も参照。：  
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最新の発見について。：CmY 18 (2014年7月) 中の出来事 (Actualités) の窓 (« Fenêtre 
sur… ») 欄 (2014年7月。ナジュラーン北部で重要な碑文の発見) 

2013年4月26日に行われた、F. Imbertによる発表。 
http://www.canalacademie.com/ida10344-Graffiti-islamiques-du-debut-de-l-
islamnouvelles-decouvertes-en-Arabie-Saoudite.html. 

Frédéric Imbert. 2011. « L’Islam des pierres : l’expression de la foi dans les graffiti arabes des 
premiers siècles », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 129. 
http://remmm.revues.org/7067. 

« Le Coran de pierre »。2014年6月6日に France Culture で放送された、Abdelwahab 
Meddebによる「イスラーム文化(« Cultures d’islam ») 」。 
http://www.franceculture.fr/personne-frederic-imbert. 

2015年1月14日にベイルートのアメリカ大学博物館  (the Museum of the American 
University of Beirut) で行われた報告。 « Epigraphic evidences of a Christian 
community south of Arabia in the 5th century »： 
http://www.lorientlejour.com/article/908412/une-foretde-croix-gravees-dans-le-
desert-darabie-saoudite.html. 

Frédéric Imbert, « Califes, princes et poètes dans les graffiti du début de l’Islam », Romano-
Arabica (ブカレスト(Bucharest)), vol. 15, 2015, 59-78頁. 以下のサイトで取得可能。: 
http://araba.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/12/RoAr15-1.pdf. 

Olga Andriyanova, Marion Breteau. 
 
2014年12月15日、クウェート、イスラーム遺産館 (Dar al-Athar al-Islamiyyah)。
Chritian Robinが « New Milestones in the History of Ancient Arabia » の発表を
行った。 
この発表は、イエメンにおいて近年に発掘された碑文をもとに、古代アラビア史研究におけ

る最新の成果を示すものであった。 
 
史料校訂 
2013年、Nuzhat al-ẓurafā’ wa-tuḥfat al-ḫulafā’ li-al-Malik al-Afḍal al-‘Abbās b. 
‘Alī al-Rasūlī al-Ġassānī (778 A.H) wa-ma‘ahu Naẓm al-sulūk fī al-duḫūl ilā 
ḥaḍrat al-mulūk li-al-mu’allif, taḥqīq ‘Abd Allāh b. Yaḥyā al-Surayḥī, アブダビ 
(Abū Ẓabī, آأبو ظيب), Dār al-kutub al-waṭaniyya, Hay’at Abū Ẓabī li-al-siyāḥa wa-
al-ṯaqāfa, « al-Maǧma‘ al-ṯaqāfī », 1434/2013 [al-ṭab‘a al-ūlā], 236頁. が刊行さ
れた。 
‘Abd Allah al-Surayhiは、ラスール朝スルタンal-Malik al-Afḍal (778/1376 ,املكل الأفضل年没) 
の二つのテキストの校訂本を明るみに出した。 
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1. Nuzhat al-ẓurafā’ wa-tuḥfat al-ḫulafāʼ (نزهة الظرفاء وحتفة اخللفاء) の校訂本は、二つの写本に拠
っている。ひとつは、エル・エスコリアル修道院 (Escurial) のもので、もうひとつはアブド
・アルアズィーズ王立図書館  (the King ‘Abdul Aziz Public Library、マディーナ , 
http://www.kapl.org.sa/) のものである。同書については既に、Muḥammad ‘Abd al-
Raḥmān al-Abīkān (محمد عبد الرمحن الأبياكن) (リヤード) が個人的に所有する三つ目の写本に基づ
いた、Nabīla ‘Abd al-Mun‘im Dāūd (نبيةل عبد املنعم داود) による校訂本  (ベイルート、
1405/1985) が存在するが、多くの誤りが見られる。 
2. Nuzhat al-ẓurafā’ (نزهة الظرفاء) は、Naẓm al-sulūk fī al-duḫūl ilā ḥaḍrat al-mulūk ( نظم السلوك يف
-と比較されるものである。Naẓm al-sulūkは、« Maǧmū‘ al-Malik al (ادلخول اىل حرضة امللوك
Afḍal (مجموع املكل الأفضل) »あるいは « al-Maḫṭūṭāt al-Afḍaliyya (اخملطوطات الأفضلية) »として知ら
れていた、al-Malik al-Afḍal (املكل الأفضل) の文集の一部を成すものであり、以下に採録され
ている 。 ：The Manuscript of al-Malik al-Afḍal. A Medieval Arabic Anthology from the Yemen, 
G.R. Smith & D.M. Varisco (ファクシミリと序文編), E.J.W. Gibb Memorial Trust, ロンドン 
(London), 1998, 39-47頁。Naẓm al-sulūkの文集には、題名付近の余白にスルタン自身の手に
よる777年の記載が見られる。これはすなわち、al-Malik al-Afḍalが亡くなった年である。 
このテキストは、有名なアディーブal-Ǧāḥiẓ (255/869-160/776 ,اجلاحظ年頃) によるK. al-Tāǧ 
fī aḫlāq al-mulūk (كتاب التاج يف آأخالق امللوك) と体系的に比較される。Naẓm al-sulūkより先行し
て編纂されたと思われる Nuzhat al-ẓurafāʼは、明らかにal-Ǧāḥiẓの書の要約であり、al-Ǧāḥiẓ
らしさが色濃く見られる。しかしラスール朝の写本においては、al-Ǧāḥiẓの名は明記されな
い 。al-Surayhiによって用いられた校訂本には、Charles Pellatによる翻訳であるLe Livre de 
la couronne. Kitāb al-Tāǧ (fī aḫlāq al-mulūk) : ouvrage attribué à Ǧāḥiẓ, パリ(Paris), Les Belles 
Lettres, « Collection UNESCO d’œuvres représentatives », 1954)において使用されたもの 
(Ahmed Zeki, Djāhiz, Le Livre de la couronne (Kitab el tadj), カイロ(Cairo), フランス国立印刷
所 (Imprimerie nationale), 1914/K. al-Tāǧ fī aḫlāq al-mulūk li-l-Ǧāḥiẓ, カイロ (Cairo), アミー
ル印刷所 (al-Maṭba‘a al-amīriyya), ヘディヴィアール図書館 (Khedivial Library), « Iḥyā’ al-
ādāb al-‘arabiyya », 1332/1914)よりも新しい、Fawzī ‘Aṭwī (ベイルート(Bayrūt -al ,( بريوت
Šarika al-lubnāniyya li-al-kitāb ( رشكة اللبنانية للكتابال  ), 1970) の版がある。Pellatは、その翻訳
の序文においてal-Ǧāḥiẓの著作の真正さの問題を提起している (13頁)。 
al-Ǧāḥiẓへの著作の帰属の問題以上に、K. al-Tāǧは、少なくとも8/14世紀の最後の1/4世紀
に編纂されたラスール朝資料におさめられている偉大なるアディーブへ帰せられる作品と類

似している。しかしこの資料群は、同じくらいに豊かな他の問題を提起する。すなわち、ア

ラブ作品群における著作権や、ラスール朝における流儀をめぐる疑問である。この点を鑑み

れば、al-Surayhiによる綿密な研究は模範的なものである。ラスール朝史料の編纂の性格や
、多様に借用すること、また印象的なものであるということはよく知られており、また、そ

れらの史料は同定されるものであるが、そうした確認は校訂において必ずしも必要ではな

い 。しかしこうした仕事なくしては、ラスール朝史料を用いることはできないのである。 
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2014年5月、Éric Vallet, « L’âge d’or du ḥajj yéménite », Qantara. Magazine des 
cultures arabe et méditerranéenne XCI, 2014, 43-46頁 が刊行された。 
本稿は、歴史的にあまり知られていないイエメンとメッカを結ぶ巡礼道につき、特に5/11世
紀から9/15世紀の概観を示すものである。エジプトのファーティマ朝とつながっていたスラ
イフ朝の到来以降、イエメンの政治権力は4世紀にわたってメッカへ相当の影響力を有して
いた。本稿は、実質的に発展したことで知られる、巡礼団やイエメンとヒジャーズの交易の

組織を、結果として強調することとなっている。 
 
2014年7月20-24日、パリ。EAJSの第十回大会が開かれた。 
イエメンは、Judith Olszowy (高等研究実習院 École pratique des hautes études (EPHE)) に
よって2014年7月20-24日にパリで開催されたヨーロッパ・ユダヤ学研究会  (EAJS、
European Association for Jewish Studies) の第十回大会において、その詩作を讃えられるこ
ととなった。同大会は、「ユダヤ文化と異文化間接触: 研究の展望 (« Cultures juives et 
contacts interculturels : perspectives de recherche ») 」をテーマとしたものである。 CmY と
の関連で言えば、以下の通り。 
- パネル« Medieval Hebrew Poetry: Studies in Medieval Arabic and Hebrew Panegyric 
Poetry »：Uri Melammed (ヘブライ語アカデミー Academy of the Hebrew Language、イス
ラエル), « The Genre of Hallel in the Diwan Poetry of the Jews of Yemen »の発表は、古代イ
エメンの六つの詩のジャンル―発表者によれば「« Nashid、Shira、Hallel、Hidduya、
Zaffah、Qatsid »」―を描くもので、Hallelは現在に至るまで残存している。詩集においては
、Hallelothと呼ばれる箇所が Hallelにあてられている。それぞれのHallelは、Wehaleluya 
( 神への賞賛) の語で始まり、終わる。ヘブライやアラム語、アラビア語で詠まれ、歌われ
、書かれた詩であるHallel というジャンルについて、その特徴や歴史的使用から見て説明す
る前に、U. Mehammedは典礼の類の枠内における変遷や、17世紀以来の進化、今日のユダ
ヤ系イエメン人の歌における使用について、述べた。彼は、パレスチナ・ヘブライ語のピユ

ート (piyyut) の古い型との比較を考えている。 
- パネル « Medieval Hebrew Poetry: Arabic and Romance Models in Medieval Hebrew 
Poetry in Memoriam Prof. Angel Sáenz-Badillos »：Tsuji Yoshiaki (同志社大学大学院、日本
), « The ‘Jawab’ in Jewish Yemenite Poertry—Its character and technic »の発表は、ある時期
にイエメンにおいて実践されていたジャワーブ (ǧawāb جواب、ヘブライ語で Shir ha‐maaneh) 
に特化したものである。いくつかの事例をもとに、元の詩の意味に変更を加えるジャワーブ

の技法について検討した。 
- パネル « Late Midrash »：Gilad Shapira (ハイファ大学 University of Haifa、 イスラエル)、
« Midrash in Yemen: between Aesthetic and Struggle »の発表は、イスラーム圏のユダヤ系イ
エメン人共同体において実践されてきたHagadolやMeor Haafelaといったミドラーシュ 
(midrash) の背景について、説明を加えた。また、トーラーや外的な構造、作品の背景を説
明しつつ、ミドラーシュ文学における詩が内側を反映するものとして、その構造や構成、序

文の文体や主題について強調した。 
大会は、様々な学術的宗教的団体の支援を受けた。詳細については、以下を参照： 
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http://www.eajscongress2014.com/sites/default/files/Programme%20EAJS%20Congress%2
0 version%20finale.pdf. 
 
2014年7月、Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 44. ISBN : 978-1-
905739-80-6が刊行された。 
この号は、2013年7月26-28日に大英博物館で開かれたアラビア研究セミナー(Seminar for 
Arabian Studies) の第47回大会の内容をまとめたもので、アラビア半島における考古学的研
究の概観を示す。CmYとの関連で言えば、以下二点の論考が挙げられる 
Alessandra Avanzini, Alessia PriolettaとIrene Rossi, « The Digital Archive for the Study of 

Pre-Islamic Arabian Inscriprions: an ERC project » (15-24頁)：本稿は、前イスラーム
期碑文研究のためのデジタル・アーカイヴ (DASI、Digital Archive for the Study of 
Pre-Islamic Arabian Inscriptions) の目的と機能について提示した。2013年10月以降、
以下でアクセス可能である。：http://dasi.humnet.unipi.it. 

Zacharie Mochtari de Pierrepont, « Aḥmad Ibn ‘Ujayl and Bayt al-Faqīh: the birth of a sacred 
site » (287- 298頁)：14世紀から15世紀のイエメンの文献 (al-Ǧanadī (اجلندي) やal-
Ahdal (الأهدل)、al-Šarǧī (الرشيج) の人名録や、al-Ḫazraǧī (اخلزريج) のラスール朝年代記
など) や考古学資料を通して、ファキーフAḥmad b. ‘Uǧayl (690/1291 ,آأمحد بن جعيل年
没 ) と、ティハーマの中央部におけるBanī ‘Uǧayl (بين العجيل) の知識階級家系の影響力
の増大について、本稿は考察した。道徳や社会の新しい権威の形成と、家系による野

心的な拡大戦略の関係について述べることを目的とした。 
Supplément において。： 
Orhan Elmaz, « Investigating South Arabian words in al-Khalīl’s Kitāb al-‘Ayn », in Orhan 

Elmaz & Janet C.E. Watson (編), Languages of Southern Arabia, Supplément of vol. 44 
des Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, オックスフォード  (Oxford), 
Archaeopress, 2014, 29-42頁. ISBN : 978-1-905739-81-3 et 978-1-905739-55-4. 

詳細については、以下を参照。：https://www.thebfsa.org/content/seminar-proceedings, 
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3DD39207A9974496823668CE0D5
7 E5CB/Pages%20from%20PSAS%2044.pdf,  
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/3587FCE6D91C4A74962F6CF7059
3 EECE/Pages%20from%20PSAS%2044%20Supplement-2.pdf. 
2014年7月25-27日のSASの48回大会における発表レジュメと掲示物については、以下でダウ
ンロード可能である。： 
https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Main%20Programme%20Abst
ra cts.pdf,  
https://www.thebfsa.org/sites/default/files/SAS%202014%20Final%20poster%20abstracts.
pdf. 
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2014年7月、ベルリン。Eva-Maria Likaが、ザイド派イマームal-Muʾayyad bi-
AllāhのIṯbāt nubuwwat al-nabī に依拠した博士論文の口述審査を受けた 。 
2014年7月、Eva-Maria Likaは、ベルリン自由大学へ提出した、ザイド派イマームal-
Muʾayyad bi-Allāh Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (411/1020 ,املؤيد ابهلل آأمحد بن احلسني الهاروين年
没) によるIṯbāt nubuwwat al-nabī (ثبات نبوة النيب 。に依拠した博士論文の口述審査を受けた (ا 
Al-Muʾayyad bi-Allāhは、カスピ海のザイド派の精神的政治的な指導者であった。シーア派
の小さな共同体はイエメンにおいてのみ残存していたために、主としてアラビア半島南部に

由来する諸写本のうちにそれらの著作も保存されるに至った。Iṯbāt nubuwwat al-nabīは、イ
ランのコレクションに残されている、ザイド派のテキストの稀な例であると思われる。 
このテキストは既に2003年、ʿAbd al-Karīm Ǧadbānによって公刊されている。彼はイエメン
における活動的な研究者の一人であったが、2013年11月に命を落とした。 Eva-Maria Lika
の論考は、Iṯbāt nubuwwat al-nabīの序文と最終章を含めた、全体の3/4を超える新たな校訂
を含んでいる。Ǧadbānが一つの写本のみを用いたことに対して、E.-M. Likaはより揃った様
々な写本を用いている。本稿は特に、預言者の証をめぐってal-Muʾayyad bi-Allāhよりイス
マーイール派に対して向けられた攻撃に焦点を置いている。 
 
2014年9月1日。Rasā’il wa-abḥāṯ fī ḥadīṯ iftirāq al-umma ta’līf Aḥmad b. ‘Alī b. 
Muṭayr al-Ḥakamī (m. fī sana 1068H), Muḥammad b. ‘Alī al-Šawkānī (m. fī 
sana 1250H), Ṣāliḥ b. Mahdī al-Muqbilī (m. fī sana 1108H), Muḥammad b. 
Ismā‘īl al-Amīr al-Ṣan‘ānī (m. fī sana 1182H), taḥqīq ‘Abd Allāh b. Yaḥyā al-
Surayḥī, サナア(Ṣanʻāʼ صنعاء), al-Ǧīl al-ǧadīd nāširūn, 1435/2014 [al-ṭab‘a al-
ūlā], 146頁.が刊行された。 
イエメンのウラマー間で議論されていた問題について、校訂されたテキストを通して提示し

ている。本書は、Muḥammad b. Ismā‘īl al-Amīr al-Ṣan‘ānī ( اينمحمد بن ا سامعيل الأمري الصنع ) の書
簡の増補版である。‘Abd Allāh al-Surayḥīは、同様の主題のまた別の書簡について研究を進
めているところである。 
 
2014年9月1日。Adab al-ṭalab wa-muntahā al-arab li-Muḥammad b. ‘Alī al-
Šawkānī al-mutawaffā fī sana 1250H, taḥqīq ‘Abd Allāh b. Yaḥyā al-Surayḥī, サ
ナア (Ṣanʻāʼ صنعاء), al-Ǧīl al-ǧadīd nāširūn, 1435/2014 [al-ṭab‘a al-ūlā], 309頁.
が刊行された。 
このal-Šawkānī (1250/1834 ,الشواكين年没) のAdab al-ṭalab (آأدب الطلب) の校訂本は、最初の草
稿と見られる一つの自筆写本に基づくものである。それは、サナア旧市街大モスク付設ワク

フ図書館に所蔵されており、学生たちへの給付金のために設定されたワクフのうちに含まれ

る、手書きの書簡や研究書を寄せ集めたものに収められている (428番、79-114フォリオ)。
関連する出来事によって、その編纂年がヒジュラ暦1222年であることがわかる。‘Abd Allāh 
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al-Ḥibšīによる先行する校訂本は、ヒジュラ暦1240年に作成された写本に基づいていた (サ
ナア、イエメン研究センター Markaz al-dirāsāt wa-al-buḥūṯ al-yamaniyya、1979)。 
‘Abd Allāh al-Surayḥīは、同書が必要な基礎知識の便覧を提供することでムジュタヒドへの
道を開くことを意図していたことに関連して (序、第四課、35頁以降)、19世紀前半のイス
ラーム的思索のうち、蘇生 (iḥyā’ حياء の記念碑的な著作を暗示する) や再(الغزايل) al-Ġazālī、ا 
生 (nahḍa هنضة、al-Šawkānīの著作名中の« adab آأدب »を示唆する) においてal-Šawkānīが果た
した役割を明らかにした。  Adab al-ṭalabについては、以下を参照。：Bernard Haykel, 
Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad Al-Shawkani, ケンブリッジ 
(Cambridge), Cambridge University Press, 2003, 106頁. 
 
2014年9月2日。Reza Rezazadeh Langroudi, « The Qarmaṭī Movement of ʿAlī b. 
al-Faḍl in Yemen (268-303/881-915) », Studia Islamica CIX, 2014, 191–207頁. 
DOI : 10.1163/19585705-12341302が刊行された。 
本稿は、3/9世紀後半から4/10世紀初頭のイエメンにおけるカルマト派の歴史上で重要な影
響力をもった人物について考察した。ʿAlī b. al-Faḍl b. Yaʿlā al-Ǧadanī ( الفضل بن يعىل  بن عيل

はイスマーイール派のダーイーであって、長い戦いの後に、イエメンの南西部の大半 (اجلدين
を支配下に入れた。しかし彼は、297/910年、イスマーイール派との関係を絶ち、預言者を
自称し、303/915年に殺害されるに至った。R.R. Langroudiによる本稿は、ʿAlī b. al-Faḍlの
伝記と、3/9世紀後半のイエメンの政治的宗教的背景について提示している。さらに彼は、
ʿAlī b. al-Faḍlの背教の理由について、いくつもの仮説を議論した。 
 
2014年。Valeria Piacentini Fiorani, Beyond Ibn Hawqal’s Bahr al-Fārs: 10th-
13th centuries AD: Sindh and the Kīj-u-Makrān Region, hinge of an international 
network of religious, political, institutional and economic affairs, オックスフォー
ド (Oxford), Archaeopress, « Studies in the Archaeology and History of 
Baluchistan » 2, 2014, xii + 196頁. ISBN : 978-1-4073-1292-7が刊行された。 
本稿においてValeria Piacentini Fioraniによって採用されたアプローチは、写本も含めたア
ラビア語やペルシア語で書かれた歴史史料と、考古学や地形学によってもたらされる成果を

繋ぎ合わせるものであった。こうした方法は、10-13世紀のマクラーン (Makrān 地域 ( مكران
の役割を再考することを可能とした。同地域は辺境のフロンティアではなく、中央アジアや

イラン、アラビア半島との政治的経済的文化的諸関係の軸であった。図表や序文については

、以下を参照。： 
http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/DMS/2184D11F71714550A2C96321F275
5DE3/2651%20contents.pdf. 
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2014年11月。« Premiers voyages et diplomatie », Pount 8 (2014)が刊行された。 
Pount, Cahiers d’études Corne de l’Afrique – Arabie du Sudは、初出の論考や再録論考より成る
が、イエメン現代史資料や新聞、旅に関連する主として西洋の文献を対象とする。CmYとの
関連で言えば、ナント古文書センター (Centre national des archives de Nantes) に保存され
ていた文書をもとにした論考である、Didier Morin, « La première expédition malouine à 
Mokha : l’escale manquée de Tadjoura (29-30 décembre 1708) »を挙げることができる。 
Pountは、ジブチやエチオピア、エリトリア、オマーン、ソマリア、スーダン、イエメンを
取り扱っている。ジブチにおいてRobert Ferryによって創刊され、1966年から1986年まで出
版されていた同名の雑誌の後継誌である。2007年に、新たに創刊号を出版した。 
以下を参照。：www.pount.fr. 
Pount, ISSN 0554-873X : Les Éthiopisants Associés, B. P. 30, 91570 Bièvres, フランスを注文す
る際には以下へ。：pount2@yahoo.fr. 
 
2014年12月。John E. Peterson, « The Arabian Peninsula in Modern Times: a 
Historiographical Survey of Recent Publications », Journal of Arabian Studies, 
vol. 4 (2), 2014, 244-274頁が刊行された。 
アラビア半島の現代史について取り扱った、1990-2000年における刊行・未刊行の書籍や論
考につき、熟慮の上でテーマ別にまとめられた目録である。網羅的とは言えないものの (も
とより筆者の意図するところではない)、本稿は、写本に関する情報こそ多くないものの、
写本の専門家たちにとって有益である。 
Journal of Arabian Studiesは、2011年、Arabian Studies (ケンブリッジ (Cambridge、1974-
1990)とNew Arabian Studies (エクセター Exeter)、1994-2004)を継承するかたちで創刊され
た。その一部は、以下で参照、ダウンロードすることができる。：  
http://www.tandfonline.com/toc/rjab20/current#.VOou9fmG_hc, 
http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/research/centres/gulf/journalarabianstudies/. 
以下も参照。：http://jepeterson.net/publications.html. 
 
アラビア半島に関する最新情報 
2013年末、モロッコ。Al-tārīḫ al-‘arabī 65が刊行された。 
この雑誌は、マグリブ歴史家協会 (Association des historiens maghrébins) によって出版され
ている。財政的には、ザーイド・ブン・スルターン・アリー・ナフヤーン文化財団 (The 
Zayed b. Sultan Al Nahayan Charitable and Humanitarian Foundation  يد بن سلطان آ ل امؤسسة ز

 。の支援を受けている (هنيان لالعامل اخلريية والانسانية
匿名の原稿である« Markaz al-waṭanī li-al-waṯā’iq wa-al-buḥūṯ : ḏākirat al-imārāt wa-al-
ḫalīǧ » (229-236頁 ) は、国立古文書研究センター  (U.A.E.、 National Center for 
Documentation and Research) の歴史を蘇らせるものである。 
http://www.attarikh-alarabi.ma/PDFS/Addad65/Ben%2010.pdf. 
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‘Abd al-Ḥafīẓ Ḥammān, « Ṣūrat al-Madīna al-Munawwara wa-al-ma‘ālim al-mawǧūda fīhā 
min ḫilāl maḫṭūṭ Qurrat al-‘ayn fī awṣāf al-ḥaramayn li-ṣāḥibihi Abī ‘Abdallāh al-Maḥbūb » 
(199-228頁)：ヒジュラ暦1284年に複写された私設図書館所蔵の写本の研究をもとに (年代
が記載されていない別の写本も言及されている。：al-Ḥasaniyya احلسنية、ラバト  (al-
Ribāṭ 11982番)、マッカとマディーナの歴史について検討している。同史料は、以 、( الرابط
下の三部より成る。1 – 同時代に知られていた史料を基にした両聖地に関する学識の集成、2 
- 口述記録の文集、3 – おそらくは860/1455年に誕生したアルジェリア人Muḥammad al-
Maḥbūb (محمد احملبوب) によるメッカ巡礼の記録 。 
http://www.attarikh-alarabi.ma/PDFS/Addad65/Ben%209.pdf. 
 
アブダビ 
2012年より。アブダビ/ニューヨーク。« The Library of Arabic Literature »コレク
ションが刊行されている。 
アラブ文学図書館 (The Library of Arabic Literature) コレクションは、ニューヨーク州立大
学アブダビ研究所 (NYUAD、New York University Abu Dhabi Institute) とニューヨーク州立
大学出版部 (New York University Press) とが、ニューヨーク州立大学からの助成金のもとに
共同で行っているものである。研究者や学生、一般の人々がアクセスしやすくなるために新

しくわかりやすい英訳を伴うアラビア語テキストの学術的な校訂は、未だ十分になされてい

ない。 
2012年より2013年にかけて順次公開されている。2014年と2015年にはさらに増加しよう。 
詳細については、以下を参照。： 
www.libraryofarabicliterature.org,  
http://nyuad.nyu.edu/en/research/nyuad-institute/institute-research/library-
arabicliterature.html. 
 
2014年12月。Two Arabic Travel Books: Accounts of China and India by Abū 
Zayd al-Sīrāfī, Edited and translated by Tim Mackintosh-Smith; Mission to the 
Volga by Ibn Faḍlān, Edited and translated by James E. Montgomery, New 
York, New York University Press, « Library of Arabic Literature », 2014, 320頁. 
ISBN : 9781479803507が刊行された。 
Two Arabic Travel Booksは、ある時代にアラビア語で書かれた二つの旅行記を集めたもので
ある。その対象とする地域は、多岐に及ぶ。ここでは、前者の書誌についてのみ述べる。 
Abū Zayd al-Sīrāfī (4/10 ,ابو زيد السريايف世紀) によるAccounts of China and Indiaは、アッバー
ス朝初期における中国や朝鮮からソマリアへ至る地域の国々や人々について説明しており、

インド洋交易網の重要性を強調することとなっている。習慣や宗教、社会、政府、鉱物や動

物の世界、商品など、多様な側面が報告されている (以下を参照。：Relation des voyages 
faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine dans le IXe siècle de l’ère chrétienne。
これはLanglèsの情熱によって、1811年に印刷されたアラビア語テキストである。
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M. Reinaudによるフランス語訳や説明、修正を加えられて、1845年にパリのImprimerie 
nationaleより再版された)。 
Tim Mackintosh-Smithは、サナアへ住むことを決意した研究者の一人である。彼は、Ibn 
Baṭṭūṭa (ابن بطوطة) の旅行記に関する三部作で知られている (Travels with A Tangerine. A 
Journey in the Footnotes of Ibn Battutah, The Hall of a Thousand Columns. Hindustan to Malabar 
with Ibn Battutah; Landfalls. On the Edge of Islam with Ibn Battutah)。これらはすべてJohn 
Murrayとの共著であり、ロンドンで出版されている。初版はそれぞれ、2000年と2005年、
2010年である (個人サイト：http://www.mackintosh-smith.com/)。 
Ibn Faḍlān (309/922 ,ابن فضالن 年頃没)の著作については、2009 年、日本語へ翻訳されてい
る。本号の馬場多聞による論考のうち、注 20 を参照。：イブン・ファドラーン著, 家島彦一
訳注『ヴォルガ・ブルガール旅行記』東京 : 平凡社, 2009。詳細については、以下を参
照 。 ：http://www.libraryofarabicliterature.org/books/?book=12514. 
 
サウジアラビア 
2014年、サウジアラビア。‘Abdallāh b. Bassām al-Busaymī, « Al-Šayḫ Ibrāhīm 
b. Yūsuf al-Naǧdī min fuqahā’ al-ḥanābila fī Dimašq (t. 1206h/1792m) : 
ḥayātuhu wa-mansūḫātuhu », Al-Dārah, vol. 40 (2), No 161, 1435, 11-84頁が刊
行された。 
Muḥammad b. ‘Abd al-Wahhāb (محمد بن عبد الوهاب)と同時代に生きた、知識人シャイフ
Ibrāhīm b. Yūsuf (براهمي بن يوسف やダマスカスにおけ (آأش يقر Ušayqir) の伝記。ウシャイキル(ا 
る彼の活動や彼の書簡、自筆写本について研究している。付録においては、論考の筆者が用

いた20点の史料が掲載されている (写本の一部やイジャーザなど)。 
本稿は、以下のAl-Dārahのサイトにて、PDFのかたちでダウンロード可能である。：
http://www.darah.org.sa/Resources/Magazine/Pages/1435161.aspx. 
 
2014年、サウジアラビア。 ‘Abdallāh b. Nāṣir Al-Sadḥān, Al-awqāf ‘alā al-
Ḥaramayn al-šarīfayn ḫāriǧa al-Mamlaka al-‘Arabiyya al-Sa‘ūdiyya, リヤード (al-
Riyāḍ الرايض), Dārat al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, 1435が刊行された。 
サウジアラビア以外に生きるイスラーム教徒のために両聖地に歴史上設定されたワクフ財に

関する研究書。 
http://www.darah.org.sa/Resources/Publications/Pages/book313.aspx. 
 
2014年、サウジアラビア。Radd Muḥammad b. Rabī‘a ‘alā Aḥmad b. Manqūr fī 
mas’alat al-ḥukm ‘alā al-mudda‘ī ‘alayhi ġiyābiyyan sanat 1116h/1704m (Ayman  
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b. ‘Abd al-Raḥmān al-Ḥunayḥan編註), リヤード (al-Riyāḍ الرايض), Dārat al-Malik 
‘Abd al-‘Azīz, 1435が刊行された。 
18世紀初頭に遡る二つの史料の校訂。 Muḥammad b. Rabī‘a al-‘Awsaǧī ( ربيعة العوجسي بن محمد 、

ヒジュラ暦 1158年没 ) とMuḥammad b. Rabī‘aと Aḥmad b. Muḥammad al-Manqūr 
محمد بن آأمحد املنقور) 、ヒジュラ暦1125年没) の間で交わされた、Muḥammad b. Rabī‘aによる法
的判断をめぐる議論を含んでいる。これは被告人が不在の状況で行われたもので、この二人

のシャイフの間で論争を生じせしめた。 
http://www.darah.org.sa/Resources/Publications/Pages/book311.aspx. 
 
2014年9月、サウジアラビア。マディーナの歴史に関する文書が発見された 。  
マディーナ調査研究所 (مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة) は、1184/1770年以降のマディーナの
社会史、経済史に関する文書群を入手したと告知した。 
http://www.madinahhistorycenter.org/index.php/news/115-2014-09-01-11-56-50. 
 
2014年10月。巡礼に関する最初期の記述に関する、Petra M. Sijpesteijn, « An 
Early Umayyad Papyrus Invitation for the Hajj », Journal of Near Eastern 
Studies 73/2, 2014, 179-190頁.が刊行された。 
Sahl b. ‘Abd al-‘Azīz (سهل بن عبد العزيز) から‘Uqba b. Muslim (عقبة بن مسمل) へ宛てられた、一
通の手紙がある。Sahlは、巡礼を命じるカリフ (amīr al-muʼminīn آأمري املؤمنني) からの伝令を彼
に伝えるとともに、彼に同行を求めた。このパピルス文書は、シカゴ大学のオリエント博物

館のコレクションの一部を成す (OI 17653)。 
古文書学的な分析によって、Sahl b. ‘Abd al-‘Azīzが、エジプト総督であったʻAbd al-ʻAzīz b. 
Marwān (عبد العزيز بن مروان) の息子であると認められた。また、この文書が86/705年から
99/717年にかけて作られたものであることがわかった。本稿ではさらに、カリフ権を帯び
た巡礼の告知やその組織、パトロンの重要性について検討している。この文書は、マッカへ

の巡礼をめぐる宗教的な指示と、イスラーム初期におけるその機能を理解するために不可欠

なものである。 
www.islamic-awareness.orgのサイトでは、この文書について触れているページにて (2014
年12月刊行)、ほぼ同時代 (91/710年) の巡礼に言及したアウジャリーヤ (al-Awǧariyya 
-で発見された碑文について、Ḥayāt al (サウジアラビア、(تبوك Tabūk) タブーク) (الأوجرية
Kilābī博士が2003年にキング・サウード大学へ提出した博士論文が研究している旨が書かれ
ている。 
以下を参照。： 
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Papyri/OI17653.html,  
http://www.islamic-awareness.org/History/Islam/Inscriptions/kilabi1.html. 
Al-Kilābī, Ḥayāt bint ‘Abd Allāh Ḥusayn. Al-nuqūš al-islāmiyya ‘alā ṭarīq al-ḥaǧǧ al-šāmī bi-
šimāl ġarb al-mamlaka al-‘arabiyya al-sa‘ūdiyya : min al-qarn al-awwal ilā al-qarn al-ḫāmis al-
hiǧrī, リヤード(al-Riyāḍ الرياض), 71-70 ,2009頁. ISBN : 978-9960-00-339-9. 

http://www.darah.org.sa/Resources/Publications/Pages/book311.aspx
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2014年10月20-21日、パリ。第四回文明の対話に関するフランス―サウジアラビア
フォーラム  (4e édition du Forum franco-saoudien pour le dialogue des 
civilisations) が開かれた。 
このフォーラムは、「新たな情報通信技術を用いた文化遺産の共同活用と保全(« Travailler 
ensemble à l’exploitation et à la conservation des patrimoines avec les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication »)」をテーマとしていた。これは、
フランス国立古文書学校とサウジアラビアの高等教育省のパリ文化事務局によって組織さ

れたものである。そこでは、以下の三つの軸が提案された。：1. 世界の表現物の状態、2. 
書籍や画像やテキスト、3. デジタル領域：遺産の継承。カイロ (ドミニク東洋学研究所 
Institut dominicain d’études orientales (IDEO)) に加えて、サウジアラビアやフランス (パ
リやリヨン) からの参加者が見られた。 

 
2014年12月、サウジアラビア。‘Uṯmān b. ‘Abdallāh b. ‘Uṯmān b. Bišr Al-Naǧdī 
(1210-1290/1795-1872), Al-išāra ilā ma‘rifat al-sab‘a al-sayyāra, Muḥammad b. 
Sa‘d al-Muqarrī編, リヤード (al-Riyāḍ الرايض), Dārat al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, 1436
が刊行された。 
本書は、ナジュド (Naǧd جند) で編纂された、天文学に関する最初の専論であると考えられて
いる。唯一の写本は、自筆のものと思われる。キング・サウード大学  (University King 
Saud) の天文学の教授である校訂者は、現代の科学の成果を並置した小論を同書中に寄せて
いる。： 
http://www.darah.org.sa/Announcement/Pages/Announcement1.aspx. 
 
アラブ首長国連邦  
2014年7月、アラブ首長国連邦。Abdulla M. El Reyes, « To Learn from Past 
Experiences: Collecting the UAE National Archives », Liwa 6/11, 3-16頁が刊行
された。： 
http://www.na.ae/en/pdfviewer.aspx?path=/en/Images/LIWA11.pdf 
本稿において、アラブ首長国連邦国立文書館のディレクター (National Archives for the 
U.A.E.) であるA.M. El Reyes博士は、1968年の文書研究事務局の創設以降、2014年1月の国
立古文書書研究センター (National Center for Documentation and Research) の国立古文書館 
(National Archives) への変換に至るまでの古文書史について叙述した。本稿は、もともとは
、Pamela Erskine Loftus (監修), Museums and the Material World: Collecting the Arabian 
Peninsula, Edinburgh/Boston, Museum etc., 2014. ISBN : 978-1-910144-16-9 
(http://www.museumsetc.com/products/material) として刊行されたものである。 
Liwa誌は、アラブ首長国連邦の国立文書館の出版物委員会によって刊行されている 
(http://www.na.ae/en/)。インターネット上において、自由に検索、ダウンロードすること
ができる。：http://www.na.ae/en/mediacenter/e-publications/index.aspx. 
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2014年12月、アラブ首長国連邦。Elena Maestri, « The Historical Region of al-
Bahrayn and the Italian City-States at the turn of the 15th Century AD: 
Interactions Beyond Trade », Liwa 6/12, 3-23頁とImad Jasim al-Bahrani, 
« Oman-US Relations (1833-1939) », Liwa 6/12, 61-75頁が刊行された。： 
http://www.na.ae/en/pdfviewer.aspx?path=/en/Images/LIWA12.pdf. 
 
クウェート 
2014年4月20–24日。クゥエート国立図書館 (National Library of Kuwait) におい
てアラビア語写本の校訂に関するワークショップが開催された。 
2014年4月20-25日に、クゥエート国立図書館におけるアラビア語写本の校訂に関するワー
クショップが開催された。フルカーン財団 (Al-Furqān Foundation、ロンドン ) とアラビア
語写本研究所 (Ma‘had al-maḫṭūṭāt al-‘arabiyya معهد اخملطوطات العربية、カイロ) によって組織さ
れたもので、研究者や学生を対象とした。50人を超える参加者が、史料校訂の方法論に関す
るこのトレーニングに参加した。 
 
2014年12月1日。イスラーム遺産館 (Dar al-Athar al-Islamiyya) のプログラムの一
環として、Yasmine F.-M. Al-Saleh, « The Touch and Sight of Islamic Talismanic 
Scrolls »の発表が行われた。 
Yasmine F.-M. Al-Saleh の 発 表 は 、 祈 願 に 使 用 さ れ た al-Sabah (مجموعة الصباح, 
http://darmuseum.org.kw/ar/)コレクションのうち、護符に関する二つの巻物を取り扱っ
た 。Al-Salehは、ムスリム文化における護符に関する巻物についていくつかの論考を発表し
ており、2014年には、« ‘Licit Magic’: The Touch And Sight Of Islamic Talismanic Scrolls »と
題された博士論文をハーバード大学へ提出した。 
 
カタール 
2014年9月。カタール・デジタル・ライブラリーの様々な文書がインターネット上
に公開された。 
2014年9月、カタール国立図書館は、カタール・デジタル・ライブラリー (QDL) プロジェク
トを告知した。カタール財団 (Qatar Foundation) やカタール国立図書館、大英図書館の協力
によって誕生したQDLは、湾岸の文化的歴史的遺産と関連する膨大な文書データ (500,000
点) への自由なアクセスを可能とした。QDLのコレクションの中には、India Office Records 
(475,000ページ) や、J.C. Lorimerが著したGazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central 
Arabia (1908, 1915), Sir Lewis Pelly個人の文書群 (1862-1872年にかけて湾岸に政治常駐し
ていた際のもの)、大英図書館所蔵の科学に関わるアラビア語写本 (25,000ページ)、500の地
図や見取図、写真コレクション、ポストカード、1920年から40年にかけてバハレーンやク
ウェートで録音された音声資料などが含まれている。 
たとえば、以下の写本にアクセスすることができる。： 
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Sulaymān b. Aḥmad al-Mahrī (سلامين بن آأمحد املهري), Tuḥfat al-fuḥūl fī tamhīd al-uṣūl fī ‘ilm al-
biḥār (حتفة الفحول يف متهيد الأصول يف عمل البحار) (British Library Or 15643), (1153年ジュマーダーII
月15日/1740年9月7日にスハール (Ṣuḥār حصار、オマーン)で筆写), 5フォリオ. 
World Digital Library：http://www.wdl.org/en/search/?institution=qatar-national-library. 
Qatar Digital Library：http://www.qdl.qa/en. 
 
2014年9月17日-2015年2月21日。ドーハ、カタール。イスラーム美術館で二つの展
示が行われた。 
ドーハのイスラーム美術館 (MIA、Museum of Islamic Arts) で、Building Our Collectionと
Mughal and Safavid Albumsの二つの新しい展示が開かれた。これらの展示のコミッショナー
は、Nur Sobers-Khanである。 
MIA所蔵のペルシアやインドのミニアチュールやカリグラフィーといった絵画を中心として
、数世紀にもわたる美術愛好家の活動による慌しい動きや彼らの活動の実態を描き出した。 
この展示は、イスラーム美術コレクション、特に、MIAが有するサファヴィー朝やモンゴル
のアルバムのフォリオのコレクション形成の起源について、光をあてるものである。 
場所：イスラーム美術館四階の企画展示室。 
ウェブサイト：http://www.mia.org.qa/en/boc. 
 
オマーン 
2013-2014年、オマーン。インターネット上でアクセス可能な電子書籍が公開され
た。 
オマーンのワクフ・宗教関連省は、スマートフォーン (iOSとAndroid) のアプリ「オマーン
図書館 (Al-maktaba al-ʻumāniyya املكتبة العامنية) 」を介して、同省の出版物へ自由にアクセスで
きるようにした。イバード派の法学書や雑誌Al-tafāhum (التفامه) の近年の号、未刊行のものも
含めたイバード派写本の一覧を提示するM.H. CustersのAl-ibāḍiyya: a bibliography 
(Maastricht, 2006) やMu‘ǧam al-muṣṭalaḥāt al-ibāḍiyya ( يةض معجم املصطلحات ال اب ) (イバード派の
語彙辞典) などを含む。アプリをスマートフォーンやタブレットにインストールしたらすぐ
に、中高画質の電子書籍をダウンロードすることができる。 
https://itunes.apple.com/sa/app/almktbt-al-manyt/id595986347?mt=8, 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.smart_app.maralib. 
 
2014年12月6日午後、パリ、フランス国立図書館。「オマーン、昨日、今日、明日 
(« Oman, hier, aujourd’hui, demain ») 」が開かれた。 
2014年の末、パリのオマーン大使館は、オマーン文化 (展示、詩の夕べ) のプロモーション
ばかりではなく、フランスにおける同国の理解の促進のための学術的な催しの組織化や維持

、 普 及 に 関 す る 活 動 を 活 発 に 行 っ た  (http://diwan.hypotheses.org/4692 ; 
http://www.afrique-asie.fr/menu/moyen-orient/8418-oman-sur-seine-figures-
emblematiques-de-la-diplomatie-culturelle.html) 。 

http://diwan.hypotheses.org/4692
http://www.afrique-asie.fr/menu/moyen-orient/8418-oman-sur-seine-figures-emblematiques-de-la-diplomatie-culturelle.html
http://www.afrique-asie.fr/menu/moyen-orient/8418-oman-sur-seine-figures-emblematiques-de-la-diplomatie-culturelle.html
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ソルボンヌで10月22日に開かれた会議や、オマーン大使館で11月6日に開かれたシンポジウ
ムの前半部では、フランスとオマーンの関係史が取り扱われた。大使館はまた、フランス国

立図書館の支援を受けて、12月6日にオマーンに関する半日かけての研究会をḤumayd al-
Maʻnī大使出席のもと催した。そこでは、考古学や音楽学、歴史学、地政学の分野でフラン
ス人の研究者が行っている研究内容が、専門家ではない聴衆へ向けて話された。 
CmYとの関連で言えば、Olga Andriyanovaが« Les recherches historiques françaises sur 
l’histoire omanaise : bilan et perspectives »と題された発表を行い、フランスにおいて出版さ
れたオマーン史のあらゆる側面に関する研究について提示した。またポルトガル語史料に基

づいてD. Silva-Couto (高等研究実習院 EPHE、フランス国立科学研究センター CNRS) が、
オマーンとスワヒリ世界の相互関係についてTh. Vernet (アフリカ世界研究所Institut des 
mondes africains (IMAf)、ソルボンヌ大学(University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne)) が、中
世までにアラブ化した海岸地帯のイバード派や社会の歴史についてM. Dridi (文献学研究所 
Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT)) が、それぞれ発表を行った。同研究会
の後半部においては、O. Andriyanovaが、17-19世紀のオマーンにおける社会政治史に関す
る自身の研究 (博士論文、アフリカ世界研究所、ソルボンヌ大学へ提出) について発表し
た 。地域の写本 (経済に関する文書や写本) を強調し、前近代オマーンの社会的、文化的、
経済的な生活についての私たちの理解に寄与した。 
この研究会については、以下サイトで確認することができる。： 
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/conferences_toutes/i.conferences_date/s.confer
en ces_date_14.html?first_Art=non&first_Rub=non#SHDC__Attribute_BlocArticle0BnF. 
 
オマーン国立文書館の活動 
2014年9月20日-10月1日、マスカット。ワークショップ「オマーン写本校訂の原則
」が開かれた。 
オマーン国立文書館の専門家たちは、様々な政府組織の代表30名とともに、大学人や図書館
員の前で写本の校訂に関するワークショップを組織した。写本の重要性や保存に関する発表

に加えて、テキストの選定、資料やその著者の情報、写本の収集、古文書学、テキストの検

証、参照する文献の確定、目次の作成など、校訂者の能力の範囲内で写本校訂の諸段階につ

いて取り扱うことが本ワークショップの目的であった。 
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=191, 
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=188. 
 
2014年10月、マスカット。国立文書館における写本の取り扱いとその修復につい
て 。 
オマーン国立文書館は、復元中のものも含めた23,000点を超える文書の統計を発表し、写本
の修復において用いられる作業行程について明らかにした。より持続するように、すべての

文書がマイクロフィルム化されている。詳細については、以下を参照。：

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=190. 
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2014年11月2-6日、マスカット、クルム (al-Qurm القرم)。第五回資料展示が行われ
た。 
オマーン国立文書館は、造形美術に関するオマーンの協会 (the Omani Association for Fine 
Arts) と、私設図書館の記録を許可したオマーン国民の五回目となる波を受けて、第五回と
なる資料展示を行った。彼らはまた、フォンドの設立や歴史的記憶の保存にも参加してい

る 。それは私的コレクションの600点を超える文書から成るもので、近代以前のオマーンの
社会経済史に光を当てるために展示されることとなった。その中には、スルタンSa‘īd b. 
Taymūrがシャイフたちに宛てた1385/1965年の犠牲祭の祈願を感謝する手紙や、土地の所
有権に関する取引、灌漑水路 (falaǧ فلج) の記録、遺言書、シャイフ間で交わされた書簡が含
まれる。それらのほとんどが、20世紀前半のものである。： 
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=197. 
 
2014年11月4-5日、マスカット。第四回会議「オマーンの歴史：読解と分析

(« Histoire d’Oman : lectures et analyses »)」が開かれた。 
アラブ自由大学 (Arab Open University) のオマーン支部と国立文書館は、遺産文化省後援の
もと、「オマーンの歴史：読解と分析」をテーマとして掲げた第四回目の学術会議を組織し

た。この会議は、マスカットのシティ・シーズンズ・ホテル (City Seasons Hotel) で開かれ
た。 
この会議は、オマーン史の三つの領域、すなわち、書かれたオマーン史と、写本に基づいた

オマーン史、口述の歴史を取り扱うものであった。 
写本に関連する発表のうちには、Ḫālid b. ‘Abdallāh al-Ḫarūṣī (高等教育省 Ministry of 
Education) による、シャイフYaḥyā b. Ḫalfān al-Ḫarūṣīの例に基づいた、13/19世紀のオマ
ーン人知識人による写本の保存、普及の努力に関するものが見られた。また、Hayfā’ bint 
Aḥmad al-Ma‘mariyya (教育省 Ministry of Education) による« واقعاخملطوطات والواثئق العامنية ال  

 。の発表もあった« والرؤية املس تقبلية، اترخي اخملطوطات والواثئق العامنية وآأمهيهتا التارخيية
二日目には、Muṣṭafā Muḥammad Šarīfī (ニズワ (Nizwa) 大学) が、オマーンの傑出した知識
人の手稿本のコレクションに関する記述的、分析的な研究を発表した。 特にシャイフNāṣir 
b. Abī Nabhānとその父親であるǦā‘id b. Ḫamīs al-Ḫarūṣīを取り上げ、タンジャ (タンザニ
ア ) のイバード派のモスクに保存されている写本を対象とした。それらは、ニズワ (Nizwa 
プロジェクトの一「 (« اخملطوطات العامنية واملغاربية ») オマーンとマグリブの諸写本」大学の (نزوى
環において、‘Umar Luqmān博士が撮影したものである (このプロジェクトに関する報告が
、次号のCmYに掲載される予定である)。最後にṢāliḥ b. ‘Āmir al-Ḫarūṣī博士が、オマーンの
地方史研究における重要な史料として、オマーンの碑文に関する発表を行った。岩壁に残さ

れた碑文に加えて、S. al-Ḫarūṣīは、他のもの (住居や城塞の石や木製の天井、墓石) に書か
れた碑文についても言及した 。 
会議の議事録については、近いうちに公開される予定である。 
詳細については、以下を参照。： 
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http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=199, 
http://www.shabiba.com/News/Article-62699.aspx. 
 
2014年12月9-12日、ブジュムブラ (Bujumbura) 、ブルンディ (Burundi)。国際会
議「アフリカ大湖沼における、イスラーム文明と文化、オマーンの役割  (« La 
civilisation et la culture islamique et le rôle d’Oman dans la région des Grands 
Lacs africains ») 」が開かれた。 
アフリカ大湖沼におけるオマーンの役割に関する第三回目の国際会議が、オマーン国立文書

館とブルンディ・オンブズマン事務局  (Burundi Ombudsman Office)、ブルンディ大学 
(University of Burundi)、平和と和解大学(University Peace and Reconciliation) によって組
織された。オマーンやイエメン、ケニア、タンザニア、ウガンダ、ブルンディ、エジプト、

アルジェリア、スーダン、イラク、スロバキア、ドイツ、イギリス、アメリカから、50人ほ
どの研究者が集った。 
いくつかの発表が、写本や、東アフリカの書かれた文化の研究に関するものであった。Īhāb 
Muḥammad Abū Sitta (ニズワ大学 Nizwa University) は、«  الطابع احلضاري لزجنبار يف العهد

)م2398-2881دراسة دللية يف واثئق الوصااي والوقف ) البوسعيدي :  »の発表を行った ( これは、2014年
に国立文書館より刊行されたザンジバルの文書の研究である。合わせて、以下を参照。：本

号所収のRecensement des publications sur les manuscrits et les archives en Oman et sur Oman。
CmY 18 (2014年7月)、13頁の要約も参照)。また、Ṣāliḥ b. Aḥmad Al-Būsa‘īdī (スルタン・
カーブース大学 Sultan Qaboos University) は、«  ثراء التواصل العلمي العامين مع رشق آأفريقيا من خالل
 の発表を行った。そして‘Īsā Zīdī (ザンジバル州立大学 State University of« مؤلفات الردود العلمية
Zanzibar) は、シャイフḤasan b. ‘Umayr al-Šīrāzīを例にとり、アフリカ大湖沼におけるイス
ラーム文化の伝播にムスリム知識人が果たした役割について発表した。 
この会議においては、オマーン国立文書館による資料展示も行われた。 
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=208, 
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=207, 
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=206, 
http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=205. 
 
2013-2014年。オマーンにおける写本やアーカイブに関する出版物 
目録 
Fihris maḫṭūṭāt wizārat al-turāṯ wa-al-taqāfa. Vol. 7 : Kitāb Bayān al-šar‘. Ta’līf al-šayḫ al-

‘allāma Muḥammad b. Ibrāhīm b. Sulaymān al-Kindī (t. 508 h) (Al-aǧzā’ 1-36), マスカッ
ト (Mascate مسقط), Wizārat al-turāṯ wa-al-ṯaqāfa, 2013. 

Fihris maḫṭūṭāt wizārat al-turāṯ wa-al-taqāfa. Vol. 8 : Kitāb Bayān al-šar‘. Ta’līf al-šayḫ al-
‘allāma Muḥammad b. Ibrāhīm b. Sulaymān al-Kindī (t. 508 h) (Al-aǧzā’ 37-72), マスカ
ット (Mascate مسقط), Wizārat al-turāṯ wa-al-ṯaqāfa, 2013. 

http://www.nraa.gov.om/showtopic.php?CatID=1&ID=199
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オマーンの遺産文化省より刊行された目録シリーズである以上の書誌は、一巻一巻が

非常に詳細で、同省において保存されていたMuḥammad b. Ibrāhīm al-Kindī ( محمد بن
براهمي الكندي の72巻にのぼる写本の写 (بيان الرشع) ‘ヒジュラ暦1115年没) のBayān al-šar ,ا 
しが含まれている。Bayān al-šar‘はフィクフに関するもので、20世紀前半にいたるま
でオマーンにおいてしばしば参照されていた (それゆえにしばしば筆写された)。 

 
文書や写本の校訂 
Al-‘alāqāt al-‘umāniyya al-‘uṯmāniyya fī al-ǧawānib al-siyāsiyya wa-al-‘askariyya wa-al-
iqtiṣādiyya, マスカット(Mascate مسقط), Hay’at al-waṯā’iq wa-al-maḥfūẓāt al-waṭaniyya, 
« Silsilat al-buḥūṯ wa-al-dirāsāt fī al-waṯā’iq al-waṭaniyya wa-al-duwaliyya », 1, 2012. ISBN : 
978-1479242740. 

オマーン国立文書館が所蔵する、180点のオスマン文書のファクシミリ版 (アラビア語
と英語による要約付)。これらは、1775年から1916年にかけてのオマーンとオスマン
朝の関係史を扱っている。 

Ḥarb, Muḥammad & Ḥarb, Tasnīm Muḥammad (編), Riḥlāt ‘utmāniyya fī al-ǧazīra wa-al-hind 
wa-āsiyā al-wusṭā mā bayn al-qarnayn al-sādis ‘ašar wa-al-‘išrīn, アブダビ (Abū Ẓabī آأبو ظيب) , 
Dār al-Suwaydī/ベイルート (Bayrūt بريوت), al-Mu’assasa al-‘arabiyya li-al-dirāsāt wa-al-
našr, 2013, 2巻. 

オスマン朝高官によるアラビア半島旅行記5点をアラビア語へ翻訳したもの。2012-
2013年にかけて写本を校訂する際には、Ibn Baṭṭūṭa (ابن بطوطة) 賞の恩恵を受けた。 
1. Muḥammad Kāmil b. Nu‘mān al-Ḥumṣī, « Ma‘lūmātunā ‘an Ǧazīrat al-‘Arab » 

(1312/1894)：オスマン朝スルタンAbdülhamid II世へ捧げられた地理に関する報告
書。その写本が、イスタンブルのスルタンAbdülhamid II世図書館に保存されてい
る (vol. II, 321-322頁：オマーンとマスカットに関する注を参照)。 

2. « Riḥlāt al-mufattiš al-‘uṯmānī ‘Alī Su‘ād fī al-Ḫalīğ wa-al-Ğazīra al-‘arabiyya » 
(1909) 。 

3. Suleyman Shafik Ali Kamali, « Riḥlat al-Hiğàz » (1890)：スルタンに同伴してメッカ
へ旅した筆者による記録。ナジュド (Naǧd جند) 政府や、Muḥammad b. ‘Abd al-
Wahhāb (محمد بن عبد الوهاب) の伝記、ワッハーブ派の歴史、シャンマール (Šammar 
家について、記述している。オマーンのイバード派について (رش يد) 山とRašīd (شامر
は、以下を参照。：第二巻79頁。 

4. « Riḥlat ‘Alī Bek ilā al-‘Irāq al-‘uṯmānī wa-al-Hind » (1300-1304/1883-1886)：簡潔
なマスカット訪問記 (第一巻194-195頁)。 

5. « Riḥlat Sīdī ‘Alī Ra’īs Qubṭān al-baḥr al-uṯmānī fī al-Ḫalīğ al-‘arabī wa-al-Hind wa-
Āsiyā al-Wusṭā » (16世紀)。 

Ibn Ruzayq, Ḥumayd b. Muḥammad (1291/1874年没), Madā’iḥ Ibn Ruzayq fī al-Sayyid Sālim 
b. Sulṭān al-Būsa‘īdī, Ṣālih b. Muḥammad b. Sālim al-Barāšidī (編と研究), マスカット 
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(Mascate مسقط), Wizārat al-turāṯ wa-al-ṯaqāfa, 2013. 
19世紀のオマーンの歴史家にして詩人であるIbn Ruzayq ( رزيق ابن ) の頌詩の新しい校訂
版。彼はブー・サイード朝宮廷と近しかった。 

Kīlīnī, Wafīq (監修), Al-‘alāqāt al-tārīḫiyya bayna salṭanat ‘Umān wa-šarq Afrīqiyā fī-al-‘ahd al-
būsa‘īdī : niẓām al-waqf wa-al-waṣāyā bi-Zanǧibār unmūḏaǧan. I : 1882 –1938 ; II : 1939 
–1956, マスカット(Mascate مسقط), Hay’at al-waṯā’iq wa-al-maḥfūẓāt al-waṭaniyya, 
« Silsilat al-buḥūṯ wa-al-dirāsāt fī-al-waṯā’iq al-waṭaniyya wa-al-duwaliyya », 2, 3, 
2014, 2巻. ISBN : 978-99960-0-221-5. 
オマーンと東アフリカの関係を研究するための、アラビア語文書のファクシミリ版。

その概要については、CmY 18 (2014年7月)、13頁を参照。 
Al-Kindī, Sulaymān b. Muḥammad b. Aḥmad (1337/1918年没), Al-tuḥfa al-saniyya ‘alā matn 

al-āǧurrūmiyya fī ‘ilm al-‘arabiyya, Ḥamūd b. ‘Āmir b. Nāṣir al-Ṣawāfī (編), マスカット
(Mascate مسقط)), Wizārat al-turāṯ wa-al-ṯaqāfa, 2013. 

Ibn Āǧurrūm (ابن آ جروم) の名で知られるAbū ‘Abdallāh Muḥammad al-Ṣinhāǧī ( ابو عبد هللا محمد
ヒジュラ暦1323年没) による、アラビア語文法書の注釈書。サイード・ムハ ,الصهنايج
ンマド・ブン・アフマド・アルブーサーディー図書館 (Library of Sayyid Muḥammad 
b. Aḥmad al-Būsaʻīdī) (スィーブ (Seeb  سيبال )、オマーン) に保存されている注釈書の
写本のみに基づいている。本書には、ニズワ (Nizwā نزوى) の法学者にしてカーディー
、文法家であったSulaymān b. Muḥammad al-Kindī (سلامين بن محمد الكندي) の伝記や、写
本研究、アルファベット順のインデックス (クルアーンの章句、ハディース、人名や
地名) が含まれる。 

Al-Šakīlī al-Ġāfirī, Mubārak b. Sa‘īd b. Badr b. Muḥammad (1162-1167/1749-1754年頃没), 
Maǧmū‘ al-bayān li-ḥusn makārim al-aḫlāq ‘alā marr al-zamān, Hilāl b. Maḥmūd b. ‘Āmir 
al-Buraydī (編), マスカット (Mascate مسقط), Wizārat al-turāṯ wa-al-ṯaqāfa, 2013. 
道徳や信仰を育むための教訓を伝える、詩や散文の断片集。私設図書館に所蔵されて

いる、文集の唯一の写本 (きちんとした筆跡の自筆) をもとに校訂されている。序文に
おいて、多くの伝記的な情報や、史料、政治的社会文化的背景について、詳細に説明

している。クルアーンの節やハディース、詩人名や地名、韻律名、人名のインデック

スが付されている。 
 
研究 
Abū Zayd ‘Abdallāh b. Muḥammad al-Riyāmī : al-sīra wa-al-aṯār wa-al-a‘māl, バフラー(Bahlā 

 .Maktabat al-nadwa al-‘āmma, Maktabat al-ġubayrā’, 2013 ,(هبال
Sālim b. Rāšid al-Ḫarūṣī ( اشد اخلرويصسامل بن ر  ) 期やMuḥammad b. ‘Abdallāh al-Ḫalīlī ( محمد بن

の総督や裁判官、教師を務 (オマーン、هبال Bahlā) 期において、バフラー (عبد هللا اخللييل
めた、シャイフ‘Abdallāh b. al-Riyāmī (1945-1884 ,عبد هللا بن محمد الراييم) 個人をめぐる
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合作。彼の伝記を再構築するために、執筆者たちは、未刊行の史料や口述資料、写本

を用いている。 
Andriyanova, Olga, « L’espace habité en Oman (xviie–première moitié du xxe siècle). 

Modèles, fonctionnement et perceptions locales », Hypothèses 2012 : Travaux de l’École 
doctorale d’Histoire Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, École nationale des Chartes, パ
リ(Paris), Publications de la Sorbonne/École nationale des Chartes, 2013, 45-58頁. 
オマーンにおける生活空間 (« l’espace habité ») を探るために、筆者は、歴史史料や法
学史料、様々な写本を用いている。売買記録や遺言書、洞窟の壁画も、そのうちに含

まれる。 
Al-Fārisī, Turkiyya bint Ḥamad, « Al-waṯā’iq wa-dawruhā fī ibrāz al-‘alāqāt al-‘umāniyya al-

‘uṯmāniyya », Nizwā 78, 2014.4, 17-29頁. 
オマーンとオスマン朝宮廷の関係に光を当てる、17世紀末から19世紀にかけての8点
の文書の研究。以下サイトにて参照可能。：http://www.nizwa.com/archives/nizwa-
78/. 

Floor, Willem, The Persian Gulf: Dutch-Omani Relations: A Commercial & Political History 
1651-1806, ワシントン (Washington), Mage Publishers, 2014. ISBN : 978-193382369-
0. 

Willem FloorがMage Publishersとともに主導する、特にペルシアの文化や文芸に関する刊行
物に特化した、ペルシア湾に関する書籍シリーズの一環で書かれたもの 
(http://www.magepublishers.com/producttags/persian-gulf-series/)。 
同シリーズからは他にもいくつかの書籍が出ているが (たとえば以下。：The Persian 
Gulf: Muscat. City, Society & Trade (2014), The Persian Gulf 1500-1730: The Political 
Economy of Five Port Cities (2006), The Rise of the Gulf Arabs (2007))、Dutch-Omani 
Relationsは、W. Floorが1980年代以降研究してきたオランダ東インド会社 (VOC) をは
じめとした欧州の史料に主として依拠したものである。同書のうち三章が、オマーン

とオランダの関係の三段階の発展 (1624-1650, 1651-1719, 1755-1806) に特化してお
り、一章がヤァーリバ朝期 (1650-1725) マスカットの政治的社会的経済的生命や港の
機能に関する史料より汲み出した情報を提示している。17-18世紀のオマーン史研究に
おいてはオランダ語文書が地方史料を補完するために重要であることを、W. Floorの
仕事は指摘している。しかし、内的なデータと外的なデータの相関関係は、未だ明ら

かとなされていない。 
補遺6は、Jan Just Witkamの論考 (« Wood, Horses and Friendship. The Arabic Letters from 

Muscat to the Dutch in Kochi (1779) and Batavia (1798-1806) », 274-306頁), Michaela 
Hoffmann-Ruf & Abdulrahman Al Salimi (監修), Oman and Overseas, ヒルデスハイムほ
か (Hildesheim et al.), Georg Olms Verlag, 2013, 265-298頁) の再録である。そこでは
、10点のアラビア語文書が校訂、英訳されている。それらの写本の写真や仔細は、こ
の時代の外交文書の筆跡や構造の質を評価するものである。 

Fromherz, Allen, « Oman, the Gulf, and East Africa », Oxford Bibliographies Online, 
2014.10. 
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以下の諸テーマに関する、史料や研究の目録である。：史料、宗教 (イバード派)、東
アフリカ、1800年以前のオマーンとペルシア湾、サイードSaʻīd ( عيدس  ) やEmily Ruete
の伝記、サイードSaʻīd期の交易、サイードSaʻīd以後(1859-1963)、現代。 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199846733/obo-
9780199846733-0159.xml?rskey=oo93Im&result=3&q=fromherz#firstMatch. 

Salem, Nahed, Abdul-Wahab, Sabah & Ali, Sappurd, « Environmental Assessment in 
Manuscripts Library and Storages of Semi-Active Record at Sultanate of Oman », 
International Journal of Knowledge Management, vol. 9 (3), 2013.7-9, 65-81頁. 
オマーンの諸省に保存されている写本や文書の環境に関する研究。パキスタン国立工

学科学委員会 (National Engineering and Scientific Commission、イスラマバード、パ
キスタン) の協力のもと、スルタン・カーブース大学 (Sultan Qaboos University、オマ
ーン) の研究者たちによって進められた。本研究は、空気の質が様々な国際基準すべ
てに適合していないことを示すとともに (湿度、気温、汚染する粒子やガス)、写本や
文書のコレクションの保存にとって危険な要素をより抑えるための措置をとることを

推奨している。 
Al-Sālimī, ‘Abd al-Raḥmān, « Kitābat qawāmīs al-biyūġrāfiyā fī ‘Umān », Nizwā, vol. 80, 

2014年10月, 73-88頁. 
数世紀にわたるオマーンにおける歴史・伝記文学の発展とその方法についての研究。

以下サイトにて参照可能。：http://www.nizwa.com/archives/nizwa-80/. 
 
新シリーズ« Studies on Ibadism and Oman » がGeorg Olms出版社より。 
Gaube, Heinz, with contributions of Abdulrahman Al Salimi, The Ibadis in the Region of the 

Indian Ocean. Section One: East Africa, ヒルデスハイムほか (Hildesheim et al.), Georg 
Olms Verlag, « Studies on Ibadism and Oman », 1, 2013. ISBN : 978-3-487-14800-7 
et 978-3-487-14801-4. 
筆者は、東アフリカにおけるオマーンに関する研究のために利用可能な、中世から

1964年に至るまでの、考古学データや、東洋やアフリカ、西洋の史料について、提示
を行っている 。 
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008007. 

Hoffmann-Ruf, Michaela, Al Salimi, Abdulrahman (監修), Oman and Overseas, ヒルデスハイ
ムほか (Hildesheim et al.), Georg Olms Verlag, « Studies on Ibadism and Oman », 2, 
2013. ISBN : 978-3-487-14798-7 et 978-3-487-14799-4. 
いくつかの論考が、文書や写本に関係している。詳細については、CmY 17 (2014年7
月), 13頁を参照。 
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008004. 

Wilkinson, John C., Water and Tribal Settlement in South-East Arabia: A Study of the Aflaj of 
Oman, ヒルデスハイムほか (Hildesheim et al.), Georg Olms Verlag, « Studies on 
Ibadism and Oman », 5, 2013. ISBN : 978-3-487-14884-7. 
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1977年に出版されたものの再版であり、オマーン社会やその構造、機能を理解するた
めに必須の書である。著者は、歴史史料や法学の論考からも、地方史料からも (ワク
フ活動、「灌漑水路(falaǧ فلج)の書」あるいは灌漑水路の水の分配記録)、オマーンの
写本の遺産の豊かさをはじめて明らかにした。 
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008158. 

Ziaka, Angeliki (監修), On Ibadism, Hildesheim et al., Georg Olms Verlag, « Studies on 
Ibadism and Oman », 3, 2014, 232頁. ISBN : 978-3-487-14882-3 / 978-3-487-14883-0. 
2009 年 11 月に、テッサロニキのアリストテレス大学 (神学部、聖書・宗教学部門
(Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Theology, Department of Biblical 
Literature and Religion) において開かれた、オマーンのイバード派に関するはじめて
の国際会議の議事録 。第一部においては、イバード派の歴史やその神学、法学を取り
扱う。第二部に寄せられた論考は、今日におけるオマーンのイバード派コミュニティ

ーの生活を強調する。Abdulrahman al-Salimi による« Ibadi Studies and Orientalism » 
(23-34 頁) は、1870 年代以降のヨーロッパにおけるオマーンやイバード派の知識の体
系について簡潔に記述する。それは、イバード派写本の翻訳に基づくものであった。

イバード派の書かれた遺産の重要性に関しては、Josef Van Ess の論考で言及されてい
る(35-41 頁)。Valerie J. Hoffman は、未刊行の様々なイバード派の著者による写本を
用いて、« Historical memories and imagined communities: modern Ibadi writings on 
Khârijism »を著した (137-150 頁)。 
http://www.olms.de/search/Detail.aspx?pr=2008161. 

 
国際ニュース 
2014年7月14–18日。エル・エスコリアル修道院図書館写本部について。 
Nuria Martínez de Castilla Muñoz (マドリード・コンプルテンセ大学／ウォーバーグ研究所 
Universidad Complutense de Madrid/Warburg Institute、ロンドン) によって、エル・エスコ
リアル修道院図書館 (スペイン) に写本部が開かれた。このプログラムのうちには、François 
Déroche (高等研究実習院 École pratique des hautes études、パリ、フランス) やAdam 
Gacek (マギル大学 McGill、モントリオール、カナダ) による部門が含まれている。 
 
2014年10月17日-2015年1月19日。ルーブル美術館においてモロッコに関する展示
が行われた。 
ルーブル美術館は、イドリース朝期からマリーン朝期 (7世紀末-1465年) のモロッコに関す
る展示を迎えた。キュレーターに加えて、ルーブル美術館 (イスラーム美術部門) のYannick 
LintzやClaire Delery、Bulle Tuil-Leonetti、モロッコ国立文書館 (Archives royales、ラバト) 
のBahija Simouが、最新の研究成果を反映した上で、当該時代の地域の政治史や権力や権限
を築くために知事に用いられた方法に焦点を当てるこために、展示する品々を選んだ。その

論理においては、通貨や外交に関する巻物、モスクの備品、旗が、対象となり、厳選された

上で保管されている場所から運び込まれた。また、通常はなかなかアクセスできない、アラ

ビア語やアジャミー (‘aǧamī جعمي)、ヘブライ語で紙や羊皮紙に書かれた様々な写本の政治的
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な部分をも、彼らは描き出した。14世紀までの写本の形状がほとんど正方形である傾向は、
注目に値する。このルーブル美術館の展示は、アラブ世界研究所 (Institut du monde arabe) 
による現代モロッコに特化した今回の展示と対を成している。 
目録：Yannick Lintz, Claire Déléry, Bulle Tuil Leonetti, Le Maroc médiéval. Un empire de 
l’Afrique à l’Espagne, パリ (Paris), Louvre版, Hazan, 2014, 613頁. ISBN : 978 2 7541 0789 1. 
以下を参照。： 
http://www.louvre.fr/expositions/le-maroc-medieval-un-empire-de-l-afrique-l-espagne. 
 
2014年12月12-13日、パリ、フランス国立図書館。エチオピア写本のジュルネ (日
々) が開かれた。 
2014年12月12-13日、リシュリューのフランス国立図書館において12の研究者を集めて、国
際的な研究のジュルネ (日々) 「キリスト教とイスラームの写本：比較分析 (12-20世紀) 
(« Manuscrits chrétiens et islamiques d’Éthiopie : une approche comparative (xiie-
xxe siècle)/Christian and Islamic Manuscripts: A Comparative Approach (12th–20th 
centuries) ») 」が、Claire Bosc-Tiessé (フランス国立科学研究センター CNRS、アフリカ世界
研究所 IMAf) とAnne Regourdによって組織された。これは、ソルボンヌ大学のフランス国
立科学研究センター (CNRS) (アフリカ世界研究所 IMAfとUMR 7192 Proche-Orient – 
Caucase) や、アディスアベバのエチオピアフランス研究所やフランス大使館、エチオピア写
本画像処理プロジェクト (Ethiopic Manuscript Imaging Project (EMIP)、ポートランド 
(Portland)、オレゴン、アメリカ合衆国) の協賛を得たものである。全体的な問題提起は、キ
リスト教写本とイスラーム写本―前者の方は比較的研究されている―という二つの文化資料
のダイナミックな比較を始動させることを含む。これらは隣り合いつつも、明らかに異なる

伝統や解を有し続けてきたように思われる。このジュルネの期間中、エチオピアのヘブライ

語写本の事例も議論の対象となった。イエメン写本もまた、人や書物の移動や比較のために

、幾度か言及された。 
プログラム：http://www.anne.regourd.org/archives/1389, 
http://calenda.org/311193. 
 
2014年12月15-16日、マドリードとカサブランカ。国際会議「アンダルスとマグリ
ブにおけるクルアーンをめぐる交差する視点 (« Regards croisés sur le Coran en 
al-Andalus et au Maghreb ») 」が開かれた。 
2014年12月15-16日、カサブランカとマドリードにて、アンダルスとマグリブの中世社会に
おけるクルアーン写本の伝播と生産に関する国際会議が開催された。これは、Nuria 
Martínez de Castilla Muñoz (マドリード・コンプルテンセ大学／ウォーバーグ研究所、ロン
ドン) によって、Corana: Producción y transmisión del Corán en el Occidente musulmán (siglos 
XII-XVII) の一環として組織されたものである。会議は、様々な観点より主題へアプローチし
てきた研究者の学際的なグループを集めた。発表では、イベリア半島やマグリムで生産され

てきたコーデックスの研究や、スペイン語で書かれたキリスト教徒の論争に関する著作の校

訂プロジェクト、その中に含まれるクルアーンに関する内容の分析、西洋のムスリムにおけ
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るクルアーン学の研究 (特にクルアーンの詠唱法の変形)、写本における非破壊検査法の概略
が取り扱われた 。 
詳細については、以下を参照。： 
https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/regardscroises-sur-le-coran-
en-al-andalus-et-au-maghreb/. 
 
2014年12月。Marie Efthymiou, L'art du livre en Asie centrale de la fin du 
XVIe siècle au début du XXe siècle. Étude des manuscrits coraniques de l'Institut 
d'Orientalisme Abū Rayḥān Bīrūnī, ライデン (Leyde), E.J. Brill, « Islamic 
Manuscripts and Books », 5, xxii+250頁. ISBN : 9789004278943が刊行された。 
Marie Efthymiouは、地中海における中世・現代考古学研究所  (LA3M、Laboratoire 
d’archéologie médiévale et moderne en Méditteranée) の共同研究員である (フランス国立科
学研究センター  CNRS)。彼女は今回、中央アジア・フランス研究所  (IFEAC、Institut 
français d’études sur l’Asie centrale) の研究員として、アブー・ライハーン・アルビール―
ニー東洋学研究所図書館 (Library of the al-Biruni Institute of Oriental Studies) へ提出した博
士論文を刊行した。紙の歴史をめぐる神話的な領域について、写本学にもとづいた詳細な発

表を行っている。 
目次については以下を参照。： 
http://www.brill.com/products/book/lart-du-livre-en-asie-centrale-de-la-fin-du-xvie-siecle-
audebut-du-xxe-siecle. 
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Digital Bab-al-Yemenプロジェクト 
 
目的 
このプロジェクトは、世界中に散らばるイエメン写本のコレクションを集めるため

のヴァーチャル・プラットフォームを発展させることを目的としている。 
その主な二つの目標は、以下の通り。：第一は、イエメン写本などへのアクセスを

容易すること。第二は、危機にある文化遺産の保全に貢献すること。今後は、世界

中の研究者が障壁なく仕事をすることができるように、できる限り多くの写本のデ

ジタル画像を提供することを予定している。また、イスラーム写本協会 (TIMA) と
共同で、イエメンや他の諸国の様々なコレクションが目録に加えられた日付を収集

する。 
 
最初の配信 
2014年9月« Digital Bab-al-Yemen » のサイトが、最初の配信とともに始動した。 
(www.google.com/culturalinstitute/collection/the-digital-bab-al-yemen 。 CmY 19 
(2015年1月 ) も参照)。 
 

 
サナアのZayd b. Alī文化財団(Zaid ibn Ali Cultural Foundation مؤسسة زيد بن عيل للثقافة)

によってデジタル化された写本。 
 
関連組織と資金 
今日に至るまで、ベルリン州立図書館 (Staatsbibliothek zu Berlin) やミュンヘンのバ
イエルン州立図書館 (Bayerische Staatsbibliothek)、ウィーンのオーストリア国立図
書館 (Österreischiche Nationalbibliothek) がこのプロジェクトに協力している。これ
らは既に、140のイエメン写本から成る三つのグレイザー・コレクション (Glaser 
Collection) を、自由に閲覧できるようにした。その内容は、イエメン写本の研究史
に関するヴァーチャル展示で補われている。このプロジェクトは、ヨーロッパ学術

会議 (European Research Council) のProof of Concept (PoC) 賞より資金提供を受け
、Sabine Schmidtke (IAS、プリンストン) によって主導されている。Daniel Kinitz 
( ベルリン自由大学) がプロジェクトコーディネーターを務め(CmY 18 (2014年7月) 
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参照)、Kea Johannsenがヴァーチャル展示の保守を行っている。  
 

 
マイクロフィルムの作成。サナア旧市街大モスク付設写本館、サナア。 

(Sabine Schmidtke撮影) 
 
歴史 
« Digital Bab al-Yemen »は、イエメン写本のデジタル化やオンライン化を行ってい
た、先行するいくつかのプロジェクトやイニシアティブに基づいている。プリンス

トン大学図書館は、David Hollenberg (オレゴン。CmY 13 (2012年1月) を参照) が主
導し、イエメン写本デジタル化イニシアティブ  (YMDI、Yemen Manuscript 
Digitization Initiative) の結果を受けている。YMDIにおいてSabine Schmidtkeは、主
たる研究者のひとりであった。：このデジタル化プロジェクトは、全米人文科学基

金  (National Endowment for the Humanities (NEH)) やドイツ研究振興協会 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)) より資金提供を受けたもので、257点の
イ エ メ ン の コ ー デ ッ ク ス を 自 由 に 閲 覧 で き る よ う に し た 
(http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0079)。そしてその後に、ベルリンやミ
ュンヘン、ウィーンの図書館が、グレイザー・コレクションのイエメン写本をも含

むアラビア語写本のコレクションをデジタル化し、自由に閲覧できるようにしたの

であった。 
Jan Thiele. 
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サナアの Zayd b. ʻAlī 文化財団の設備。デジタル化している最中。 
(Jan Thiele 撮影) 
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イエメン写本や史料に主として依拠した、 
日本語で書かれたイエメン史研究 

(1964-2014) 
 

馬場多聞 
九州大学、日本 

 
 
Abstract 
Since the 1960s, some Japanese researchers have studied the history of South West Arabia 
on the basis of the manuscripts of Yemen. The majority of their studies were written in 
Japanese, though most of them have English titles. This article is a first attempt to bring 
publications on the manuscripts of Yemen in the Japanese language, including text editions 
and translations, to the attention of researchers. 
 
アブストラクト 
1960 年代以降、幾人かの日本人研究者がイエメン写本をもとにした南西アラビア史研究に

着手してきた。彼らの著作の多くが英語題名を有してはいるものの、およそ日本語で書かれ

ている。本稿では、日本語で書かれたイエメン写本にもとづく研究や、関連して日本におい

て行われた史料校訂、史料翻訳について紹介したい。 
 
Keywords  
Japanese researchers, Researches in the Japanese language, Yemeni history, Indian Ocean, 
Sources for the History of Yemen and Indian Ocean, bibliography, historiography, Hikoichi 
Yajima, Yuzo Shitomi, Yasuyuki Kuriyama, Hiroshi Matsumoto, Tamon Baba 
 
キーワード 
日本人研究者、日本語で書かれた研究、イエメン史、インド洋、イエメンならびにインド洋

の歴史に関する史料、文献目録、歴史学、家島彦一、蔀勇造、栗山保之、松本弘、馬場多聞 
 
序文 
イエメンの政治経済史やインド洋海域世界に関心を抱く歴史学者たちによって、イエメン写

本に依拠した様々な研究がこれまで日本語で著されてきた。この分野において、家島彦一は

第一人者である。1964 年に発表した論文 (家島 1964) 1を皮切りに、今日に至るまで研究を

                                                            

1 家島彦一「宋代の毘耶国と地中海の珊瑚」『オリエント』7/1 (1964), 51-61 頁 (家島
1964)。本稿は、アラビア語地理書にもとづいて、赵汝适の書誌中の毘耶国の同定を試みた
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続けている。彼はまた、1974 年に刊行された Taʼrīḫ al-Yaman (تأأرخي المين) の校訂者としても
知られている。さらには、Ibn Baṭṭūṭa (1369-770/1368 ,ابن بطوطة 年没) の旅行記や Ibn 
Faḍlān (309/922 ,ابن فضالن 年以降没) の報告書を日本語へ翻訳し、詳細な注釈を行ってい
る 。日本からは地理的・文化的に遠く離れたイスラーム世界について、研究者だけでなく
一般の日本人の理解においても寄与してきた。もっとも家島の関心は、イエメン史に限られ

るものではない。彼は Philip D. Curtin による交易離散共同体論を基礎にして、インド洋海
域世界論を提唱した。人々や商業活動に焦点をあてて、様々な地域の歴史を海域からの視点

より再構築することを企図した (Yajima 2006)2。彼のテーゼは、日本人研究者によるイス

ラーム世界の理解に影響を与えることとなった。家島はまた、フィールドワーカーでもあ

る 。これまでにインド洋周縁部をわたり歩き、交易路や港市について、歴史史料の分析を
通して研究している3。 

                                                                                                                                                                                          

ものである。また、賈耽の道里記所収の南アラビアの航路について、al-Balāḏurī (البالذري, 
297/892 年没) の Futūḥ al-buldān (فتوح البدلان) などのアラビア語地理書との比較を通して検
討している (家島彦一「南アラビアの東方貿易港について: 賈耽の道里記にみるインド洋の
西岸航路」『東方学』31 (1965), 1-17 頁 (家島 1965)。さらには、Ibn Taġrībirdī ( ابن تغري
874/1470 ,بردي 年没) の al-Nuğūm al-zāhira (النجوم الزاهرة) に拠って、鄭和の遠征についても考
察した (家島彦一「イスラーム史料中にみる鄭和遠征記事について」『史学』38/4 (1966), 
529-535 頁 (家島 1966))。ほか、Ibn Faḍlān (ابن فرضان) の旅行記に関心を持ち、その特徴に
ついて概説している (家島彦一「Ibn Faḍlān のヴォルガ・ブルガール旅行記について」『史
学』40/2-3 (1967), 493-512 頁 (家島 1967a))。後述するように、同書は二度、日本語へ翻
訳されている。 
2  家島の展望については、後述する論文に加えて、以下を参照。：家島彦一「市場

(sūq/bāzār) 研究の展望と方法論的提言」「イスラム圏における異文化接触のメカニズム」
プロジェクト班編『イスラム圏における異文化接触のメカニズム』1, 東京: アジア・アフリ
カ言語文化研究所, 1988, 1-19 頁 (家島 1988a)；家島彦一「ピレンヌ・テーゼ再考: ムスリ
ム勢力の地中海進出とその影響」坂口昴吉編『地中海世界と宗教』東京: 慶應義塾大学出版
会, 1989, 97-117 頁 (家島 1989a)；家島彦一「インド洋海上史論の試み」慶應義塾大学地域
研究センター編『地域研究と第三世界』東京: 慶應義塾大学出版会 1989, 97-143 頁 (家島
1989b)；家島彦一「島の魅力」『総合的地域研究』6 (1994), 14-16 頁 (家島 1994a)；家島
彦一「海域史に関する史論: 地中海からインド洋まで」『アジア・アフリカ言語文化研究』
57 (1999), 281-300 頁 (家島 1999)。関連するエッセイは他にも見られるが、本稿において
はそれらのすべてを取り上げることはしない。 
3 以下のように、いくつかの報告書が刊行されている。： The Arab Dhow Trade in the Indian 
Ocean: Preliminary Report (Studia Culturae Islamicae, 3), 東京 (Tokyo), Institute for the Study 
of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1976 (Yajima 1976c)；家島彦一「アラブ古代

http://ci.nii.ac.jp/naid/40002634095
http://ci.nii.ac.jp/naid/40002634095
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一方で、蔀勇造は古代南アラビア碑文やギリシャ語、古典シリア語史料にもとづいて、前イ

スラーム期の研究を行ってきた。彼はまた、al-Hamdānī (334/945 ,اهلمداين 年没) の Kitāb al-
iklīl (كتاب ال لكيل) など、イエメン写本にもとづくアラビア語文献をも用いている4。他にも、

ギリシャ語で書かれた『エリュトゥラー海案内記』の研究を続けている。 
1990 年代に入ると、家島のテーゼにもとづいて、栗山保之がイエメン史の研究を開始し

た 。彼は、ザイド派イマーム政権やインド洋海域世界におけるイエメンの国際性が有する
性格について明らかにした。政治学者である松本弘は、北イエメンにおける伝統的な地域区

分に関する論文を書いている。近年では、本稿の著者である馬場多聞が、Muḥammad ʻAbd 
al-Raḥīm al-Ğāzim が校訂した Nūr al-maʻārif ( املعارفنور  ) をもとに、ラスール朝宮廷食材に着
目した論文をいくつか著している5。 
                                                                                                                                                                                          

型縫合船 Sanbūk Ẓafārī について」『アジア・アフリカ言語文化研究』13 (1977), 181-204
頁 (家島 1977a)；上岡弘二, 家島彦一『インド洋西海域における地域間交流の構造と機能 
(Studia Culturae Islamicae, 9)』東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1979 
(上岡・家島 1979)；家島彦一『Arwād: シリア海岸の海上文化 (Studia Culturae Islamicae, 
31)』東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1986 (家島 1986a)；上岡弘二, 
家島彦一『イラン・ザグロス山脈越えのキャラバンルート (Studia Culturae Islamicae, 36)』
東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1988 (上岡・家島 1988)；上岡弘二, 
羽田亨一, 家島彦一『ギーラーンの定期市: 1986 年度予備調査報告 (Studia Culturae Islamicae, 
37)』東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 1988 (上岡・羽田・家島
1988)；家島彦一「ダウ船とインド洋海域世界」板垣雄三ほか編『世界史への問い 2: 生活の
技術 生産の技術』東京: 岩波書店, 1990, 105-128 頁 (家島 1990)；家島彦一「チュニジア
の定期市サイクル」「イスラム圏における異文化接触のメカニズム」プロジェクト班編『イ

スラム圏における異文化接触のメカニズム』3, 東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語
文化研究所, 1994, 201-248 頁 (家島 1994c)；家島彦一編『イスラム圏における交通システ
ムの歴史的変容に関する総合的研究』東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究
所, 2001 (家島編 2001)；家島彦一「海上交流史から見たトゥール港の位置と役割」川床睦
夫編『港をめぐる地方史・世界史の動態的研究: トゥール港、ラーヤ港、スエズ港の考古学
的、歴史学的、人類学的研究』東京 : 中近東文化センター , 2002 (家島 2002)。Studia 
Culturae Islamicae は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所より出されている叢
書である。 
4 彼は他にも、英語やフランス語で論文を著しているが、本稿においてそれらすべてを取り
上げることはしない。 
5 Anon., Nūr al-ma‘ārif fī nuẓum wa-qawānīn wa-a‘rāf al-Yaman fī al-‘ahd al-Muẓaffarī al-
wārif,  ed. Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm , راف المين يف العهد املظفري الوارفنور املعارف يف نطم وقوانني وع
Ğāzim, サナア (Ṣanʻāʼ صنعاء), Centre français d’archéologie et de sciences sociales (CEFAS), 
2003-2005, 2 vols. 



馬場多聞 
イエメン写本年報/CmY 19  2015 年 1 月刊行 

 

48 

 

これらの刊行物は、イエメンや他のアラブ諸国で筆写あるいは刊行されたアラビア語文献に

主として依拠している。中世イエメン史に興味を持つ栗山や馬場は、ザイド派イマーム政権

やラスール朝に関するイエメンのアラビア語写本にもっぱら依拠している。一方で家島は、

インド洋をめぐる東西のアジア史について研究するにあたって、アラビア語史料に加えて漢

文史料も用いている。特に、1405 年から 1433 年にかけて行われた、鄭和 (1433 年没) によ
る西アジアならびに東アフリカ遠征に焦点をあて、アラビア語や漢文の資料より関連する記

述を収集した。また蔀は、主にギリシア語史料や、イエメンに残されたサバやヒムヤルの碑

文を用いているが、中世期に書かれたアラビア語史料をも読解している。このようにイエメ

ンに関連する写本や史料に加えて様々な史料に日本人研究者は関心を寄せ、研究成果を出版

してきているのである。 
しかしながら、これらの論文は英名のタイトルを有するものの、そのほとんどが日本語で書

かれている。したがって日本語を解さない読者は、日本においてイエメンの写本にもとづい

てどのような研究がなされているのか理解することが難しい状況にあった。 
そこで本稿では、1964 年に発表された家島の先駆的な研究以降今日に至るまでに日本語で

著された、イエメンの写本に関わる出版物を提示する。イエメンの写本に関する研究―史料
校訂も含む―を挙げる一方で、脚注においては関連する主要な研究についても言及する。 
 
I. 家島彦一 
A. 論文 
1. 家島 1967b 
家島彦一「インド洋通商史に関する一考察: 12 世紀の舶商 (na-khuda) Rāmasht に
ついて」『オリエント』10/1-2 (1967), 193-212 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

11 世紀以降にアデンを拠点とした船商 Rāmašt (رامشت) の分析を通して、アデン や
キーシュ (Kīsh كيش) に着目することで、インド洋交易の特徴の一端を明らかにし
た 。ゲニザ文書や宋代に書かれた漢文史料に加えて、アラビア語史料を用いてい
る 。 

 
2. 家島 1968 
家島彦一「イスラーム史料による鄭和の遠征」『アジア・アフリカ言語文化研究』1 
(1968), 126-131 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

家島 1966 に続けて、家島は二つのアラビア語史料に見られる記事を漢文史料との

比較のために紹介した。そのひとつは Ibn al-Ḍaybaʻ (944/1537 ,ابن ادليبع 年没) の
Qurrat al-ʻuyūn (قرة العيون) (Bibliothèque nationale de France (BnF), MS. Arabe. 
5832) であり、もうひとつが Ibn al-Ahdal (855/1451 ,ابن الأهدل 年没) の Tuḥfat al-
zamān (حتفة الزمان) (British Museum, MS. Or. 3330) である。 



馬場多聞 
イエメン写本年報/CmY 19  2015 年 1 月刊行 

 

49 

 

3. 家島 1972 
家島彦一「インド洋通商とイエメン: 南アラビアの Sīraf 居留地」『アジア・アフリ
カ言語文化研究』5 (1972), 119-144 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

ペルシア湾に位置するスィーラーフ (Sīrāf سرياف) の盛衰と、スィーラーフ商人や船
乗りの役割、アデンやジュッダ (Judda جدة) への彼らの移住について明らかにし
た 。ʻUmāra (569/1174 ,عامرة 年没) による Taʼrīḫ al-Yaman (تأأرخي المين) や Yaḥyā b. 
Ḥusayn (1080/1669 ,حيىي بن حسني 年没) の Ġāyat al-amānī (غاية الأماين) など、様々な
アラビア語史料を用いている。6 

 
4. 家島 1974a 
家島彦一「イエメン・ラスール朝史に関する新写本」『アジア・アフリカ言語文化

研究』7 (1974), 165-181 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

1969～1971 年の二年間に中東やヨーロッパ諸国に滞在し、アラビア語写本のフォ

トコピーを含めた様々な文献を入手した。パリでは、ラスール朝史に関連する重要

な史料を写本のうちに見つけた (BnF, MS. Arabe. 4609)。本稿では、その概要を報
告している。後述するように、彼はこの写本を校訂し、1974 年に東京で出版して

いる (no. 19 参照)。 
 
5. 家島 1974b 
家島彦一「15 世紀におけるインド洋通商史の一齣: 鄭和遠征分隊のイエメン訪問に
ついて」『アジア・アフリカ言語文化研究』8 (1974), 137-155 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

新たに発見された写本に含まれる鄭和の遠征に関する記事について、家島は考察し

た。中央アジアの伝統的な交易路の中断が、鄭和のジャンク船がペルシア湾へ向か

った理由ではなかったかと結論付けた。 
 
6. 家島 1974c 
家島彦一「イエメン・ラスール朝史に関する新写本（補遺）」『アジア・アフリカ

言語文化研究』8 (1974), 157-159 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 
                                                            

6 8～10 世紀のスィーラーフを中心とした交流ネットワークについて、10 世紀以降のインド
洋交易の構造などとの違いを明らかにしている。以下を参照。：家島彦一「インド洋におけ

るシーラーフ系商人の交易ネットワークと物品の流通」田辺勝美ほか編『シルクロード美術

論集 深井晋司先生追悼』東京: 吉川弘文館, 1987 (家島 1987)。 



馬場多聞 
イエメン写本年報/CmY 19  2015 年 1 月刊行 

 

50 

 

本稿は、家島 1974a の補遺である。史料著者に関するいくらかの重要な情報を追

記している。  
 
7. 家島 1975 
家島彦一「イエメン・ラスール朝時代の商人の一類型: qadi Amin al-Din al-Muflih 
al-Turki の場合」『史学』46/3 (1975), 305-322 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

家島が発見した新写本 (BnF, MS. Arabe. 4609) をもとに、ラスール朝スルタン al-
Nāṣir (املكل النارص) によって指名された御用商人カーディーAmīn al-Dīn Mufliḥ al-
Turkī (آأمني ادلين مفلح الرتيك) に着目し、ラスール朝下で活躍した商人の業績を明らか
にした。彼は新たな市場の発見や外国人商人のアデン来訪を促した。 

 
8. 家島 1976a 
家島彦一「東西交渉よりみた紅海とバーブ・アルマンデブ: とくに 15 世紀前半の情
勢を中心としての考察」日本サウディアラビア協会ほか編『アラビア研究論叢: 民族
と文化』東京: 日本サウディアラビア・日本クウェイト協会, 1976, 225-252 頁. 
タイトルと本文は日本語で書かれている。 

バーブ・アルマンダブ (Bāb al-Mandab ابب املندب) に関わる記事を種々のアラビア語
史料から集め、モンスーンや自然環境などの、紅海とバーブ・アルマンダブの航海

条件を詳しく概観した。 
 
9. 家島 1976b 
家島彦一「モンゴル帝国時代のインド洋貿易: 特に Kīsh 商人の貿易活動をめぐって
」『東洋学報』57/3-4 (1976), 289-328 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

11～13 世紀に栄えたキーシュがインド洋交易において果たした役割について、家

島は強調している。特に、キーシュの支配階級の政治的経済的形態や航海者の活動

について、al-Ḫazraǧī (812/1410 ,اخلزريج 年没) の al-ʻUqūd al-luʼluʼiyya (العقود الاؤلؤية) 
などの様々な史料に拠って明らかにした。 

 
10. Yajima 1977b 
« Maritime Activities of the Arab Gulf People and the Indian Ocean World in 
the Eleventh and Twelfth Centuries », Journal of Asian and African Studies, 14 
(1977), 195-208 頁. 
タイトルと本文は英語で書かれている。 
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11 世紀以降のアラビア海の人々の海上活動について、家島は明らかにしている。特
に、湾岸やスィーラーフ、キーシュ、ホルムズ (Hurmuz هرمز) に関する漢文史料の
記述や、インド洋海域世界における彼らの海上活動に着目した。 

 
11. 家島 1980 
家島彦一「マムルーク朝の対外貿易政策の諸相: セイロン王 Bhuvanaikabāhu I と
マムルーク朝スルタン al-Manṣūr との通商関係をめぐって」『アジア・アフリカ言
語文化研究』20 (1980), 1-105 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

この長編の論文は、13 世紀後半から 14 世紀にかけて、マムルーク朝を取り巻く国
際交通や交易の変化の諸相を詳らかにすることを目論むものである。セイロン王

Bhuvanaikabāhu I の使節がセイロンからエジプトへ至る行程を、エジプトやイエメ
ンで書かれた諸史料をもとに描き出した。  

 
12. 家島 1983a 
家島彦一「イエメン・ラスール朝の崩壊とスルタン・マスウードのインド亡命」護

雅夫編『内陸アジア・西アジアの社会と文化』東京: 山川出版社, 1983, 601-622 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

インド洋を人々の交流の場とみなし、その歴史的役割を強調する。本稿では、ラス

ール朝スルタン al-Masʻūd (املكل املسعود) のインド亡命について、Kitāb al-salwa fī 
aḫbār Kilwa (كتاب سلوة يف آأخبار لكوة) (British Museum, MS. Or. 2666) をはじめとした
諸史料をもとに検討している。 

 
13. 家島 1989c 
家島彦一「紅海の国際交易港ʻAydhāb の廃港年次をめぐって」『東西海上交流史研

究』1 (1989), 167-197 頁. 
タイトルと本文は日本語で書かれている。 

14～15 世紀に起こったエジプトのアイザーブ (ʻAyḏāb عيذاب) の廃港年次につき、
イエメンの歴史史料も含めた、アラビア語やヨーロッパで書かれた史料をもとに検

討している。商人たちは、マムルーク朝やメッカ・シャリーフ政権、ラスール朝の

強い影響から逃れるために、その拠点をエチオピアやインドへ移した。結果として

、14 世紀末にはアイザーブは地方港として残るのみとなったのである。 
 
14. 家島 1994b 
家島彦一「国家・港市・海域世界: イエメン・ラスール朝スルタン・ムザッファルに 
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よるズファール遠征の事例から」『アジア・アフリカ言語文化研究』46/47, 383-
407 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

ラスール朝スルタン al-Muẓaffar (املكل املظفر) のハドラマウト遠征について鳥瞰的な
視点より分析することで、南アラビアの歴史を海域より描き出した。 

 
15. 家島 1998a 
家島彦一「国家と海峡支配」秋道智弥編『海人の世界』東京: 同文舘出版, 1998, 
169-193 頁. 
タイトルと本文は日本語で書かれている。 

国家と海峡支配の関係について、ラスール朝によるバーブ・アルマンダブへの影響

を事例として考察した。また、マムルーク朝スルタン Barsbay (825/1422 ,برس يب-
841/1437 年治世) による紅海への影響に着目し、紅海やアデンにおける商人の活動
について検討した。そして、海峡が国際関係を精密に反映するものであると結論付

けた。 
 
B. 著書 
16. 家島 1991a 
家島彦一『イスラム世界の成立と国際商業: 国際商業ネットワークの変動を中心に』
東京: 岩波書店, 1991. 
タイトルと本文は日本語で書かれている。 

本書で家島は、7～11 世紀のイスラーム世界を描き出した。交通や交易ネットワー

クに着目し、イスラーム世界が様々な文化的経済的要素を有機的にもたらしたこと

を指摘した。  
 
17. 家島 1993 
家島彦一『海が創る文明: インド洋海域世界の歴史』東京: 朝日新聞社, 1993. 
タイトルと本文は日本語で書かれている。 

本書は、既発表論文を修正の上で収録している。：第一章 家島 1989b；第三章 

家島 1987；第四章 家島 1972；第五章 家島 1976b；第六章 家島 1967b；第
七章 家島 1976a；第八章 家島 1983a；第九章 家島 1974b；第十一章 家島 
1985a；第十四章 家島 1977a；第十五章 上岡・家島 1979 と家島 1991c；序と
第二章、第十章、第十二章、第十三章は、他の論文にもとづく7。家島はまず、イン

                                                            

7 序は家島彦一「インド洋世界とダウ」『季刊民族学』3/1 (1979), 18-23 頁 (家島 1979)を
、第二章は家島彦一「唐末期における中国・大食間のインド洋通商路」『歴史教育』15/5-6 
(1967), 56-62 頁 (家島 1967c)を、第十章は、家島彦一「インド洋航路の鍵を与えたのは誰
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ド洋海域世界の概念を提示する。そして文明とインド洋海域世界を結ぶ様々な関係

に着目するとともに、インド洋海域世界において創られたダウ・カルチャーや信仰

について説明した。  
 
18. 家島 2006 
家島彦一『海域から見た歴史: インド洋と地中海を結ぶ交流史』名古屋: 名古屋大学
出版会, 2006.8 

タイトルと本文は日本語で書かれている。 
本書は、修正された既発表論文と書き下ろし論文より成る。すべての既発表論文が新

たな情報を付加されるとともに、十分に修正を加えられている。本書で家島は、人々

や商業の活動に着目し、様々な地域の歴史を海域の観点より再構築することを意図し

た。すべての章が日本語で書かれている。 
 

序章：インド洋と地中海を結ぶ大海域世界 (家島 1999) 
第一部：海域世界の成り立ち 
第一章：船の文化：ダウ・カルチャーの世界 (家島 1999) 
第二章：港市：海域ネットワークの接点9 

第三章：島の機能：海域連関の接点 (家島 1986a；家島 1994a) 
第二部：陸上ルートと海上ルートの連関 
第一章：メッカ巡礼の道10 

                                                                                                                                                                                          

か: ポルトガル来航前後のインド洋」『Bulletin, Kuwait-Japan Society』95 (1981) (家島
1981)を、第十二章は、家島彦一「東アフリカ・スワヒリ文化圏の形成過程に関する諸問題
」『アジア・アフリカ言語文化研究』41 (1991), 101-124 頁 (家島 1991b) (英訳に« Some 
Problems with the Formation of the Swahili World and the Indian Ocean Maritime World », 
Senri Ethnological Studies, 43 (1996), 319-354 頁 (Yajima 1996))を、第十三章は家島彦一「
紅海とイエメン地域: その経済・文化交流上の位置と歴史的役割をめぐって」中東調査会編
『南北イエメンを中心とする紅海情勢の研究』東京: 中東調査会, 1983 (家島 1983b)を、そ
れぞれもとにしている。 
8 本書については、以下を合わせて参照。：Wada, Ikuko, « Kaiiki kara Mita Rekishi: Indo-
yō to Chichūkai wo Musubu Kōryūshi », [History from the Perspective of the Maritime World: 
Inter-Exchange between the Indian Ocean and the Mediterranean], Journal of the Economic and 
Social History of the Orient, 51/3(2008), 516-517 頁 (Wada 2008)。 
9 本章は、家島彦一「インド洋海域における港の成立その形態をめぐって」川床睦夫編『そ
の成立と形態をめぐって (歴史の中の港・港町, 1)』東京: 中近東文化センター, 1995, 65-99
頁 (家島 1995a)をもとにしている。 
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第二章：ナイル峡谷と紅海を結ぶ国際交易ルート (家島 1986b) 
第三章：イラン高原とペルシャ湾を結ぶ国際交易ルート (上岡・家島 1988) 
第四章：スリランカ王の外交使節団がたどった道 (家島 1980) 

第三部：国家・港市・海域世界 
第一章：ムスリム勢力の地中海進出とその影響 (家島 1989a) 
第二章：海峡をめぐる攻防 (家島 1998a) 
第三章：国家による海峡支配の構図：イエメン・ラスール朝の事例 (家島 1994b) 
第四章：紅海の国際交易港アイザーブの廃港年次 (家島 1989c) 

第四部：国際間に生きる海上商人の活動 
第一章：海域世界を股にかける海上商人たち (書き下ろし)11 

第二章：カーリミー商人による海上交易 (書き下ろし) 
カーリミー商人 (kārimī اكريم) の歴史的背景や彼らの活動について、Nūr 
al-maʻārif をはじめとした諸史料にもとづいて検討した。さらには、al-
Ḥubbīyūn (احلبيون) などのイエメンの四つの商人家系との比較を通して、
それらの特徴を明らかにした。 

第三章：イエメン・ラスール朝商人の一類型 (家島 1975) 
第五部：海域世界における物品の流通 
第一章：地中海産ベニサンゴの流通ネットワーク (家島 1964) 
第二章：沈香・白檀の産地とイラン系商人の活動12 

第三章：チベット産麝香の流通ネットワーク (書き下ろし)13 

第四章：インド洋を渡る馬の交易 (書き下ろし) 
Nūr al-maʻārif をもとに、8～14 世紀のインド亜大陸における政治変動

の一環に、イエメン―インドの馬の交易を位置付けた。 
第六部：海域世界における文化・情報の交流 
第一章：チュニジア・ガーベス湾の漁撈文化14 

                                                                                                                                                                                          

10 本章は、家島彦一「メッカ巡礼の道: ヒト・モノ・文化情報の交流」松本宣郎ほか編『移
動の地域史 (地域の世界史, 5)』東京: 山川出版社, 1998, 328-366 頁 (家島 1998b)をもとにし
ている。 
11 東アフリカやオマーン、アデン、インドなどの境域 (ṯuġūr ثغور) における国際商人と地方
商人の間の契約関係について、本章は検討した。 
12 本章は、家島彦一「法隆寺伝来の刻銘入り香木をめぐる問題: 沈香・白檀の産地と 7-8 世
紀のインド洋貿易」『アジア・アフリカ言語文化研究』37 (1989), 123-141 頁 (家島 1989d) 
をもとにしている。7～8 世紀に日本へ運ばれ、京都の法隆寺に伝来する沈香と白檀の産地

について、ここでは検討している。 
13 チベットと中東の間の流通ネットワークの形態について、本章は検討した。 
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第二章：インド洋と地中海を結ぶ海の守護聖者ヒズル15 

第三章：ランプ模様の装飾レリーフと文化交流 (書き下ろし)16 

第七部：海域交流史に関する新史料の発見 
第一章：『インドの驚異譚』に関する新史料17 
第二章：イエメン・ラスール朝史に関する新史料 (家島 1974a) 
第三章：マルディヴ諸島のアラビア語年代記18 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

14 本章は、家島彦一「チュニジア・ガーベス湾の漁撈文化: 地中海史の視点から」家島彦一
ほか編『海上民 (イスラム世界の人びと, 4)』東京: 東洋経済新報社, 1984, 201-240 頁 (家島
1984)をもとにしている。ガーベス湾における漁撈文化について、1979 年のフィールドワー
クにもとづいて叙述した。 
15 本章は、家島彦一「ムスリム海民による航海安全の信仰: とくに Ibn Baṭṭūṭa の記録にみ
るヒズルとイリヤースの信仰」『アジア・アフリカ言語文化研究』42 (1991), 117-135 頁 
(家島 1991c)をもとにしている。聖者と見なされるヒズル (ḫiḍr خرض) とイリヤース (ilyās 
لياس について、Ibn Baṭṭūṭa (ا  の旅行記を中心に検討した。 
16 キルワやマクディシュー (Maqdishū مقدشو)、ザファール (Ẓafār ظفار)、ラール (Lār لر)、
カンバーヤ (al-Kanbāya الكنباية)、マレ、スマトラ、ジャワといったインド洋周縁部に分布し
ている墓石や礎石のランプ模様の装飾レリーフについて、本章は検討した。その分布は、13
～15 世紀における海上交易の発展を反映するものであった。 
17 本章は、家島彦一「ブズルク・ブン・シャフリヤール『インド奇談集』に関する新資料
」『アジア・アフリカ言語文化研究』59 (2000), 1-30 頁 (家島 2000) をもとにしている。 
18 本章は、英語で書かれた以下の論文をもとにしている。：« An Arabic Manuscript on the 
History of the Maldive Islands », Cultural and Economic Relations between East and West: Sea 
Routes, ヴィースバーデン  (Wiesbaden), Otto Harrasssowitz, 1988, 71-81 頁  (Yajima 
1988b) 。 
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3. 史料校訂19 

19. Anon., Taʼrīḫ al-Dawla al-Rasūliyya fī al-Yaman, ed. H. Yajima, 東京 
(Tokyo), 1976. 
本文はアラビア語で、注釈や序論は英語で書かれている。 

1970 年、家島はフランス国立図書館所蔵の写本 (MS Arabe. 4609) の中に、ラスー
ル朝の新しい年代記を発見した。その後彼はこの写本の異種をカイロのダール・ア

ルクトゥブ (Dār al-Kutub دار الكتب) で見つけた (al-Ḫizāna al-Taymūriyya  اخلزانة
これらの二つの写本にもとづいて、家島は本書。(274 .الرايضية al-Riyāḍiyyāt .التميورية
を出版した。本書は、歴史史料における空白期間を埋めるものとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

19 本文で言及した文献に加えて、マルディブ諸島に関するアラビア語文献の翻訳も家島は
行っている。： Ḥasan Tāğ al-Dīn, H. Yajima (ed.), Ḥasan Tāğ al-Dīn’s The Islamic History of 
the Maldive Island, 2 vols., 東京(Tokyo), Institute for the Study of Languages and Cultures of 
Asia and Africa, 1982-1984。本書は、60 年間にわたって行方不明になっていたが家島によ
って再発見された写本も含む、Ḥasan Tāǧ al-Dīn (حسن اتج ادلين) の Taʼrīḫ al-islām fī mahal 
dībā (تأأرخي ال سالم يف همل ديىب) 六点の写本をもとに校訂されたものである。家島は本書を用い
て、マルディブ諸島の人々によるメッカ巡礼に関する論文を著している。：家島彦一「マル

ディヴ群島海民のメッカ巡礼」慶應義塾大学東洋史研究室編『西と東と: 前嶋信次先生追悼
論文集』東京: 汲古書院, 1985, 211-230 頁 (家島 1985a)。また、Ibn Baṭṭūṭa によるマルディ
ヴ諸島関連記事の歴史的価値について、いくつかのアラビア語写本との比較を通して検討し

ている 。：家島彦一「Ibn Baṭṭūṭa のマルディヴ群島訪問記事をめぐって」三上次男博士喜

寿記念論文集編纂委員会『三上次男博士喜寿記念論文集（歴史編）』東京: 平凡社, 1985, 
390-404 頁 (家島 1985b)。 
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4. 翻訳書20 

20. イブン・バットゥータ著, 家島彦一訳注『大旅行記』8 vols., 東京: 平凡社, 
1996-2002. 
アラビア語から日本語への翻訳。 

Ibn Baṭṭūṭa の旅行記を、29 点の写本にもとづいて日本語へ翻訳したもの。イエメ

ン訪問の記事においては、家島はイエメンのアラビア語史料に言及している。これ

は、家島による最も重要な業績のひとつである21。 

                                                            

20 本文で言及した文献に加えて、家島はいくつかのアラビア語文献を日本語へ翻訳してい
る。：イブン・ファドラーン著, 家島彦一訳注『ヴォルガ・ブルガール旅行記』東京: 平凡社, 
2009；Anon., 家島彦一訳注『中国とインドの諸情報』1, 東京: 平凡社, 2007；アブー・ザイ
ド・アルハサン著, 家島彦一訳注『中国とインドの諸情報』2, 東京: 平凡社, 2007；ブズル
ク・ブン・シャフリヤール著, 家島彦一訳注『インドの驚異譚』2 vols., 東京: 平凡社, 2011 。
家島は Ibn Faḍlān の Kitāb ilā Malik al-Saqāliba ( قالبةكتاب اىل مكل الس ) の日本語訳を、既に
1969 年に発表している (イブン・ファドラーン著, 家島彦一訳注『イブン・ファドラーンの
ヴォルガ・ブルガール旅行記』東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 
1969)。上述したように彼は 2009 年に、同書を新たに日本語へ翻訳した。『中国とインド

の諸情報』は、フランス国立図書館所蔵のアラビア語写本 (MS. Arabe. 2281) にもとづくも
のである。その第一巻の著者は不明だが、第二巻の著者はスィーラーフに生まれた Abū 
Zayd al-Ḥasan ( و زيد احلسناب , 4/10 世紀没) である。『インドの驚異譚』は、10 世紀の

Buzurg b. Šahriyār (340/956 ,بزرك بن رشاير 年以降没) の Kitāb ʻağāʻib al-Hind fī ḏikr nubḏa 
min al-ʻağāʻib al-barr wa-al-baḥr (كتاب جعائب الهند يف ذكر نبذة من العجائب الرب والبحر) の日本語訳で
ある。 同書の刊行に先立って家島は、関連する写本の概要を説明している (家島 2000)。ま
た、これに依拠しつつ発掘調査との比較を通して、マレー半島のカラの位置を同定した。：

家島彦一「マレー半島の国際交易港カラ Kalah に関する新史料」三笠宮殿下米寿記念論集刊
行会編『三笠宮殿下米寿記念論集』東京: 刀水書房, 2004, 717-729 頁 (家島 2004)。 
21 本書に加えて、家島はいくつかの論文や著書を著している。：家島彦一「イブン・バッ
トゥータ『メッカ巡礼記の諸写本について」『東西海上交流史研究』3 (1994), 115-139 頁 
(家島 1994d)；家島彦一「イブン・バットゥータの世界」堀川徹編『世界に広がるイスラー
ム (講座イスラーム世界, 3)』東京: 栄光教育文化研究所, 1995, 193-230 頁；家島彦一『イブ
ン・バットゥータの世界大旅行: 14 世紀イスラームの時空を生きる』東京: 平凡社, 2003. 
( 家島 2003)；家島彦一『イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ: イスラーム世界の交
通と旅』東京: 山川出版社, 2013。マグリブ人のメッカ巡礼記にもとづいて、以下の論文を
著した。：家島彦一「マグリブ人によるメッカ巡礼記 al-Riḥlāt の史料性格をめぐって」
『 アジア・アフリカ言語文化研究』25 (1983), 194-216 頁 (家島 1983c)；家島彦一「ナイ
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II. 蔀勇造 
21. 蔀 1988 
蔀勇造「古代南アラビアの紀元について」『オリエント』31/1 (1988), 51-74 頁. 
タイトルは日本語とフランス語で、本文は日本語で、アブストラクトはフランス語で書かれ

ている。 
本稿で蔀は、古代南アラビア諸王国で用いられた三種類の紀元について、南アラビ

アで発見された各種の碑文をもとに明らかにした。彼はまた、al-Hamdānī の Kitāb 
al-iklīl に含まれるヒムヤルの系図を引いている。 

 
22. 蔀 1989 
蔀勇造「アラビアのアレクサンドロス: ズ・ル・カルナイン考序説」『比較文化雑誌
』4 (1989), 72-98 頁. 
タイトルと本文は日本語で書かれている。 

アレキサンダー伝説をめぐる諸問題、特に南アラビアにおける Ḏū al-Qarnayn ( ذو
ابن ) 伝説とほかのアレキサンダー伝説の関係について、検討した。Ibn Hišām (القرنني
218/833 ,هشام 年没)の Kitāb al-tīğān fī mulūk al-Ḥimyar ʻan Wahb b. Munabbih ( كتاب
をはじめとした、アレキサンダー伝説に関わる様々 (التيجان يف ملوك امحلري عن وهب منبه
なテキストを用いている。 

 
23. 蔀 1990 
蔀勇造「前イスラム期の南アラビアに関する三つの英雄伝説: ソロモン，アレクサン
ドロス，カイ・カーウース」『日本中東学会年報』5 (1990), 1-43 頁. 
タイトルは日本語とフランス語で、本文は日本語で、アブストラクトはフランス語で書かれ

ている。 
蔀 1989 に加えて、蔀はソロモンとアレキサンダー、Kay Kāwūs (كياكوس) の伝説に
ついて検討し、その歴史的重要性の分析を通して古代南アラビア諸王国の盛衰を明

らかにした。聖書やクルアーンに加えて、al-Hamdānī の Kitāb al-iklīl や al-Ḥimyarī 
573/1178 ,امحلريي) 年没) の Mulūk Ḥimyar wa-aqyāl al-Yaman (ملوك محري وآأقيال المين) を
用いた。 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

ル渓谷と紅海を結ぶ国際貿易ルート: とくに Qūṣ～ʻAydhāb ルートをめぐって」『イスラム

世界』25/26 (1986), 1-25 頁 (家島 1986b)。 
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24. 蔀 1993a 
蔀勇造「ソコトラ島のキリスト教について」『東洋史研究』51/4 (1993), 97-122
頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

赵汝适の書誌や『エリュトゥラー海案内記』、al-Hamdānī の Ṣifa ğazīrat al-ʻarab 
をもとに、ソコトラ島におけるキリスト教の歴史について検討し (صفة جزيرة العرب)
た 。龍血樹 (dam al-aḫawayn دم الأخوين) の名称に、現代のソコトラ島におけるキリ
スト教の形跡を見出す。 

 
25. 蔀 1993b 
蔀勇造「ソコトラ: その歴史と現状」『日本中東学会年報』8 (1993), 299-321 頁. 
タイトルは日本語とフランス語で、本文は日本語で、アブストラクトはフランス語で書かれ

ている。 
蔀 1993a に続き、ソコトラ島に着目している。歴史史料におけるソコトラ島に関

する情報を整理し、1990 年に来島した際に得た情報を付加している。 
 
III. 栗山保之 
A. 論文 
26. 栗山 1994 
栗山保之「ザビード: 南アラビアの学術都市」『オリエント』37/2 (1994), 53-74
頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

本稿は、13-15 世紀にイエメンにおいて活動したウラマーの特徴や、ラスール朝に

よって建設されたマドラサなどの建造物について検討するものである。ラスール朝

は自身の正統性を、学術都市ザビードを建設することでザイド派イマーム勢力に示

した。al-Ḫazraǧī の al-ʻUqūd al-luʼluʼīya などのラスール朝史料を用いている。 
 
27. 栗山 1998a 
栗山保之「ザイド派イマームの軍の構成とその活動」『中央大学アジア史研究』22 
(1998), 1-17 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

イエメンにおけるザイド派の拡大について、ザイド派イマーム勢力の軍の構成の分

析を通して考察した。軍はイエメンの農民や、タバリスターンやヒジャーズからの

移民によって構成されており、アッバース朝が弱体した時期に勢力を増した。 
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28. 栗山 1998b 
栗山保之「中世イエメンのザイド派イマームと部族: イマーム・ハーディーのイエメ
ン入城をめぐって」『日本中東学会年報』13 (1998), 215-232 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

al-Hādī ilā al-Ḥaqq Yaḥyā b. al-Ḥusayn (298/911 ,الهادي اىل احلق حيىي بن احلسني 年没)
のイエメン到来について、部族的あるいは個人的様相よりその伝記を検討すること

で考察した。イエメンにおける預言者崇拝やアッバース朝の衰退によって、預言者

の子孫である al-Hādī が仲介者として招かれるに至った。 
 
29. 栗山 1999a 
栗山保之「中世イエメンにおけるザイド派イマームの租税制」『東方学』98 
(1999), 1-12 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

本稿は、ザイド派イマームの租税制、特に 10～11 世紀のイマーム al-Manṣūr bi-
Allāh al-Qāsim (املنصور ابهلل القامس) の租税制について、ザイド派イマーム勢力とイエ
メンの人々の間の関係性の検討を通して考察したものである。この制度は、イエメ

ンを統治するために整えられ、アッバース朝期以降、ザイド派イマーム勢力によっ

て継承されて行ったものと見られる。al-Riğāl (1092/1681 ,الرجار 年没) のMuṭlaʻ al-
budūr wa-mağmaʻ al-budūr (مطلع البدور ومجمع البدور) (al-Maktaba al-Ġarbīya bi-al-Ğāmiʻ 
al-Kabīr املكتبة الغربية ابجلامع الكبري, MS. Taʼrīḫ 288 .تأأرخي) をはじめとしたアラビア語史料
を用いている。 

 
30. 栗山 1999b 
栗山保之「イエメン・ラスール朝とウラマー名家」『オリエント』42/1 (1999), 
67-83 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

ラスール朝下でウラマーを輩出した Banū al-ʻImrān (بنو العمران) に着目し、ラスール
朝とイエメン土着のウラマー名家の関係について検討した。Banū al-ʻImrān は、ラ

スール朝の官僚制の発展がために、スルタン al-Malik al-Muğāhid (املكل اجملاهد) の治
世期以降に勢力を失ったと結論付けている。al-Ğanadī (732/1332 ,اجلندي 年没) の
Kitāb al-sulūk fī ṭabaqāt al-ʻulamāʼ wa-al-mulūk (كتاب السلوك يف طبقات العلامء وامللوك) など
のラスール朝史料に拠った。 
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31. 栗山 2000 
栗山保之「中世イエメンにおけるカルマト派の活動: イエメン・ザイド派イマーム政
権研究の一齣」『中央大学アジア史研究』24 (2000), 223-238 頁. 
タイトルは日本語と英語で、テキストは日本語で書かれている。 

Abū al-Ḥusayn ʻAlī b. al-Faḍl al-Ḫanfarī al-Ğayshānī (Ibn al-Faḍl) ( ابو حسني عيل بن
916-303/915 ,الفضل اخلنفري اجليشاين, ابن الفضل 年没) は、イエメンにおける最初のカル
マト派とみなされている。栗山は彼の経歴や活動に着目し、ザイド派イマーム勢力

研究のための基本的な情報を提示した。  
 
32. 栗山 2001 
栗山保之「11 世紀後半～12 世紀前半におけるイエメン・ザイド派勢力のヒジュラ: 
ムタッリフィーヤのヒジュラの檢討を中心に」『東方学』102 (2001), 1-15 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

本稿は、11～12 世紀に盛んとなったザイド派の分派であるムザッファル派のヒジ

ュラ (hiǧra جهرة) について検討するものである。Musallam b. Muḥammad b. Ǧaʻfar 
al-Laḥğī (1151-545/1150 ,مسمل بن محمد بن جعفر اللحجي 年没) の Aḫbār al-Zaydīya bi-al-
Yaman (آأخبار الزيدية ابلمين) 中に 46 のヒジュラを確認し、部族間仲介地や学習の場所
としてのそれらの機能について明らかにした。  

 
33. 栗山 2002 
栗山保之「9 世紀末～11 世紀後半におけるイエメン・ザイド派勢力のヒジュラとそ

の変質: W.マーデルングのヒジュラ解釈の再検討を中心に」『東洋学報』83/4 
(2002), 24-52 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。  
本稿は、修正の上で英語へ翻訳されている。：« Hijra among the Yemeni Zaydis: The 
Evolution of the Concept and its Functions in the Ninth to Eleventh Centuries », Orient: 
Reports of the Society for Near Eastern Studies in Japan, 44 (2009), 41-54 頁 (Kuriyama 
2009a). 

W. Madelung が提示したヒジュラ解釈について、ザイド派の影響の検討を通して再
考した。ヒジュラは 11 世紀に起こった政治的な急変の影響を受けて、その意味を

「ザイド派イマームのもとへの移住」から「ザイド派イマームの権威が及ぶ場所」

、さらには「修学の地」へ変えたと結論付けた 
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34. 栗山 2004 
栗山保之「16-17 世紀におけるハドラマウトの人びとの移動・移住活動」『西南ア

ジア研究』61 (2004), 47-66 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

16-17 世紀にタリーム(Tarīm ترمي)から移住したʻĀl ʻAydarūs (آ ل عيدروس) について検
討した。彼らは、親類や先導者を頼って、インド洋周縁部へ移動した。彼らの移住

の理由を、栗山は、ハドラマウトにおける困窮に求めた。Yaḥyā b. al-Ḥusayn の

Yawmīyāt Ṣanʻāʼ fī al-qarn al-ḥādī ʻašar (يوميات صنعاء يف القرن احلادي عرش) などのアラビ
ア語史料を用いている。 

 
35. 栗山 2005 
栗山保之「17 世紀の南アラビア情勢とインド洋西海域: ザイド派イマームのハドラ
マウト遠征を事例として」中央大学人文科学研究所編『アジア史における社会と国

家』東京: 中央大学出版 (2005), 285-313 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

ザイド派イマーム勢力による 17 世紀のハドラマウト遠征を、西インド洋海域世界

におけるザイド派イマーム勢力の影響力の拡大の一部に位置付けた。彼らは紅海や

アラビア海の諸港を統治し、税収を確保した。 
 
36. 栗山 2006a 
栗山保之「17 世紀のインド洋西海域世界におけるイエメンの対外関係」『東洋史研

究』65/2 (2006), 1-35 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

1636 年のオスマン帝国のイエメン撤退以降、ザイド派イマーム勢力はその影響力

を西インド洋海域世界へ拡大した。イマーム al-Mutawakkil (املتولك) は、オマーンの
ヤァーリバ朝やイランのサファヴィー朝、インドのムガル朝と、様々な方法を用い

て関係を築いた。al-Ğurmūzī (1100/1689 ,الغرموزي 年没) の Sīrat al-Mutawakkil ʻalā 
Allāh Ismāʻīl b. al-Qāsim al-Manṣūr (سرية املتولك عىل هللا ا سامعيل بن القامس املنصور) (Vatican 
Library, MS. 971) などのアラビア語文献を用いている。 

 
37. 栗山 2006b 
栗山保之「17 世紀のイエメン・エチオピア関係と紅海情勢」『人文研紀要』58 
(2006), 27-54 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

本稿は、17 世紀のザイド派イマームとエチオピアの関係について、Yaḥyā b. al-
Ḥusayn の Yawmīyāt Ṣanʻāʼ fī al-qarn al-ḥādī al-ʻašar にもとづいて検討するものであ
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る。オスマン朝による影響など、紅海における政治的状況がために、ザイド派イマ

ーム al-Mutawakkil によってエチオピア遠征計画が受け入れられることはなかっ
た 。 
後に栗山は、ザイド派イマームの研究史について概観している。：栗山保之「イエ

メンにおけるザイド派の展開」小林春夫ほか編『イスラームにおける知の構造と変

容: 思想史・科学史・社会史の視点から』東京: 早稲田大学イスラーム地域研究機
構 , 2011, 207-213 頁. (栗山 2011) 

 
38. 栗山 2008a 
栗山保之「10 世紀末のイエメン社会を構成する人びと」『中央大学アジア史研究』

32 (2008), 523-545 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

11 世紀に書かれた al-Ḥusayn b. Aḥmad Yaʻqūb (4/11 ,احلسني بن آأمحد يعقوب 世紀没)の
Sīrat al-Imām al-Manṣūr bi-Allāh al-Qāsim b. ʻAlī al-ʻAyyānī ( سرية ال مام املنصور ابهلل القامس
にもとづいて、10 (بن عيل العياين 世紀のイエメン社会を構成する人々について概観を
示した。スルタン (卓越した部族長) やシャリーフ、ファキーフなどが、イエメンを
構成する要素であった。 

 
39. 栗山 2008b 
栗山保之「13 世紀のインド洋交易港アデン: 取扱品目の分析から」『アジア・アフ
リカ言語文化研究』75 (2008), 5-61 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

Nūr al-maʻārif の課税品目録 (Nūr al-maʻārif, I, 409-460 頁) に着目し、その日本語訳
を提示した。記載された商品を分類し、経由地について分析した。また、アデン港

における課税制についても検討している。 
 
40. 栗山 2008c 
栗山保之「13 世紀の紅海交易: エジプトからイエメンへ輸出された商品の分析を中
心として」『東洋学報』90/2 (2008), 1-26 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

Nūr al-maʻārif の課税品目録 (Nūr al-maʻārif, I, 479-484 頁) をもとに、13 世紀の紅
海交易について検討した。記載された商品を分類し、織物類が多く見られること、

カーリミー商人とそれ以外の商人との間で扱う商品に違いがあったことを明らかに

した。 
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41. 栗山 2010a 
栗山保之「イエメン・ラスール朝時代のアデン港税関: その輸出入通関について」『
東方学』120 (2010), 1-15 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

Nūr al-maʻārif をもとに、アデン港税関に着目した。13 世紀のアデン港における輸

出入通関の実情について明らかにした。 
 
B. 著書 
42. 栗山 2012a 
栗山保之『海と共にある歴史: イエメン海上交流史の研究』東京, 中央大学出版部, 
2012. 
タイトルと本文は日本語で書かれている。 

本書は、既発表の論文を修正の上で所収する。イエメンの国際性について、紅海や

インド洋における商業や人々の活動に着目して論じている。特に、13 世紀のラスー
ル朝下のアデン港税関や (栗山 2008a; 栗山 2008b; 栗山 2010a)、17 世紀のザイド
派イマームの対外関係 (栗山 2005; 栗山 2006a; 栗山 2006b)、ウラマーやハドラマ
ミーの移動 (栗山 1994; 栗山 2004) の考察を行うとともに、航海技術書についての
付論も含まれる22。 

 
 
 
 

                                                            

22 この付論は、栗山保之「前近代のインド洋におけるアラブの航海技術: スライマーン・ア
ルマフリーの航海技術書より」山本英史編『アジアの文人が見た民衆とその文化』東京: 慶
應義塾大学言語文化研究所 (2010), 175-211 頁 (栗山 2010b) にもとづくものである。
Sulaymān b. Aḥmad b. Sulaymān al-Maḥrī (سلامين بن آأمحد بن سلامين احملري) による Tuḥfat al-fuḥūl 
fī tamhīd al-uṣūl (حتفة الفحول يف متهيد الأصول) と題された航海技術書 (BnF, MS. Arabe. 2559) を
取り上げている。近年栗山は紅海技術書の研究を続けており、いくつかの論文を発表してい

る 。：栗山保之「ポルトガル来航期のインド洋におけるアデン航路: Umda 第 7 章の抄訳」
『 慶應義塾大学言語文化研究所紀要』40 (2009), 227-245 頁 (栗山 2009b)；栗山保之「ア
ラブのインド洋航海技術書の成立」山本正身ほか編『アジアにおける「知の伝達」の伝統と

系譜』東京: 慶應義塾大学言語文化研究所 (2012), 169-190 頁 (栗山 2012b)；栗山保之「イ
ンド洋船旅の風: ポルトガル来航期におけるアラブの紅海技術研究の一齣」長谷部史彦編『
地中海世界の旅人: 移動と記述の中近世史』東京: 慶應義塾大学言語文化研究所, 2014, 285-
310 頁 (栗山 2014)。 
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III. その他 
43. 松本 1998a 
松本弘「北イエメンにおける伝統的地域区分と部族」『オリエント』41/2 (1998), 
114-153 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

松本弘は、現代の中東における国際関係の専門家である。本稿で彼は、al-Hamdānī
の Ṣifat ğazīrat al-ʻArab などを用いて、北イエメンにおける伝統的な地域区分につい
て検討している。彼はほかにも、現代の北イエメンの行政地域区分に関する論文を

著している23。 

 
44. 馬場 2011 
馬場多聞「13 世紀ラスール朝下イエメンにおける宮廷への食材供給元の分析」『日

本中東学会年報』27/1 (2011), 1-28 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 
修正の上で英訳されたものに以下がある。：« Yemen under the Rasūlids during the 
13th Century: An Analysis of the Supply Origin of Court Cooking Ingredients », Chroniques 
du manuscrit au Yémen, 17 (2014), 17-45 頁 (Baba 2014a). 

本稿で筆者は、Nūr al-maʻārif をもとにラスール朝宮廷食材の供給元について明らか
にしようとした。  

 
45. 馬場 2013 
馬場多聞「13 世紀ラスール朝宮廷の食材: インド洋交易との関わりを中心に」『西
南アジア研究』79 (2013), 40-55 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で書かれている。 

本稿は、ラスール朝宮廷食材の分類に主眼を置いている。他史料との比較を通して

、筆者は、宮廷食材を以下の二種類に分類した。すなわち、イエメンからもたらさ

れたものと、イエメン以外からもたらされたものである。さらには、それらの生産

物や輸出物の傾向について検討した。Nūr al-maʻārif に加えて、The Manuscript of al-
Malik al-Afḍal24所収の農業関連文書などのイエメンのアラビア語史料に依拠してい

る。 
                                                            

23 以下の二つの論文は、現代のイエメン文献にもとづくものであり、アラビア語写本に依
拠していない。：松本弘「北イエメンにおける地方行政区分と部族」『上智アジア学』14 
(1996), 87-105 頁 (松本 1996)；松本弘「北イエメンにおける地方行政区分の確立: 地域区分
に関わる伝統と近代」『駒沢史学』52 (1998), 299-330 頁 (松本 1998b)。 
24 anon., The Manuscript of al-Malik al-Afḍal, eds. D.M. Varisco and G.R. Smith, ワーミンス
ター(Warminster), E.J.W. Gibb Memorial Trust, 1998. 
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46. 馬場 2014b 
馬場多聞「13 世紀ラスール朝における食材分配と王権」『東洋学報』96/1 (2014), 
1-26 頁. 
タイトルは日本語と英語で、本文は日本語で、アブストラクトは英語で書かれている。 

本稿は、ラスール朝による食材分配を、交流ネットワークと王権との関わりのうち

に位置付けようとしたものである。そのために、宮廷組織や食材分配の実態につい

て検討している。本稿は Nūr al-Maʻārif やマムルーク朝史料などを用いている。 
 
結びに代えて 
日本語で書かれた刊行物に関する若干の情報へ言及して、本稿を締めたい。 
日本における中東研究文献を調べるにあたっては、よく知られている Google Scholar に加え
て、以下の二つのデータベースが有益であろう。一つ目が、日本中東学会と東洋文庫によっ

て運営されている、「Bibliographical Database of Middle East Studies in Japan 1989-2013
」 (http://www.james1985.org/database/database-e.html) である。日本人研究者によって
主として日本語で書かれた文献を、ここで探し出すことができる。しかしながら、頻繁に更

新されてはいない。それゆえに、日本語を解する者であれば、その日本語版を用いた方がよ

い (http://www.james1985.org/database/database.html)。 
二つ目が、国立情報学研究所が提供する「Cinii」である。これは「Cinii Articles」
(http://ci.nii.ac.jp/en) と「Cinii Books」(http://ci.nii.ac.jp/books/?l=en) から成る。ここ
には、中東研究に限らない日本におけるあらゆる学術論文や学術書が含まれている。しかし

ながら中東研究に関して言えば、「Bibliographical Database of Middle East Studies in 
Japan 1989-2013 」の方が「Cinii」より豊富な情報を持つ。 
今日に至るまで日本人研究者は、中東研究の成果のほとんどを日本語で刊行してきた。本稿

は、それらの成果を英語読者へ提示する初の試みである。 
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ジャナドモスクのワクフ写本 

 
Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm al-Ğāzim 

イエメン・フランス研究所 
(Centre Français d'Archéologie et de Sciences Sociales de Sanaa, Yemen) 

 
 
Abstract 
This article presents an annotated edition of a copy of the waqfiyya of the al-Ǧanad 
Mosque (Yemen). It contains 41 pages. The mother document, according to the 
copyist ‘Аlwān b. ‘Alī al-Yāfi‘ī, Mufti of the city of Ta‘izz, consisted of three 
notebooks of 22 sheets, bound by the bottom part in the manner of copyists 
(warrāqīn). His own copy, completed at the date of ša‘abān 1178 A.H. (January-
February 1765 A.D.), derived from a yet older original. This original document dates 
from the early Ottoman period in Yemen—al-qa‘da 1133 A.H. (August-September 
1721 A.D.). 
 

 خالصة
صفحة. آأما اُلم الأصلية فقد قال انخسها علوان بن عيل  ١٤دد صفحاهتا هذا املقال حتقيق مسودة وقفية جامع اجلند وع

ورقة مقيدة آ خر لك ورقة عىل قاعدة الوراقني، وآأنه  ٢٢اليافعي، مفيت مدينة تعز، آأهنا تتكون من ثالثة كراريس تشمل 

 مك العنامين الأول للمين، هـ. وهذا الأصل الأقدم يعود ا ىل فرتة احل ٤٤١١نسخها من آأصل آأقدم بتارخي شهر شعبان س نة 

 هـ. ٤٤١١واترخيه شهر القعدة احلرام س نة 

 
アブストラクト 
本稿は、41 葉から成るジャナドモスク(Ǧāmiʻ al-Ǧanad جامع اجلند) のワクフ写本を校訂したも
のである。タイッズ (Taʻizz تعز) のムフティーであった写字生ʻAlwān b. ʻAlī al-Yāfiʻī ( علوان بن
によれば、その原本は (عيل اليافعي 22 葉の 3 冊の小冊子より成り、写字生の流儀に則ってそ
れぞれの葉の端が綴じられている。彼はこれを、1178 年シャァバーン月/1765 年 1-2 月に

筆写した。この最も古い原本は、オスマン朝 (al-ʻUṯmānī العنامين) による第一次イエメン統治
期にあたる 1133 年ズー・アルカァダ月/1721 年 8-9 月に遡る。 
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Keywords 
Yemen, waqf of a mosque, mosque al-Ǧanad, copy of a waqf, ‘Alwān b. ‘Alī al-Yāfi‘ī, 
first and second Ottoman period in Yemen, Qasimite period, Rasulid period, al-
Ǧanad, Ta‘izz, Ṣan‘ā’, toponymes, personal names 
 

 تعبريات رئيس ية
وقف جامع، جامع اجلند، مسودات وقف، علوان عيل اليافعي، الوجود العنامين الأول والثاين يف المين، عهد ادلوةل 

 ، آأسامء آأشخاص وآأماكناءالقامسية، دوةل بين رسول، اجلند، تعز، صنع
 
キーワード 
モスクのワクフ、ジャナドモスク (Ğāmiʻ al-Ğanad جامع اجلند)、ワクフ写本、ʻAlwān b. ʻAlī al-
Yāfiʻī (علوان بن عيل اليافعي)、オスマン朝 (al-ʻUṯmānī العنامين) による第一次ならびに 第二次イエ
メン統治、カースィム朝 (al-Dawla al-Qāsimīya ادلوةل القامسية) 期、ラスール朝(Dawlat Banī 
Rasūl رسولدوةل بين ) 期、ジャナド (al-Ğanad اجلند)、タイッズ (Taʻizz تعز)、サナア (Ṣanʻāʼ 
 個人や場所の名称、(صنعاء
 
I. 序文 
ここで校訂する写本は、41 葉から成るサナアのワクフ事務局 (Maktab al-Awqāf  مكتب
所蔵写本の写しであり、1316 (الأوقاف 年 2 月 4 日/1995 年 7 月 3 日に、首都サナア事務局
西裁判所 (Maḥkamat Ġarb Amāna al-ʻĀṣima Ṣanʻāʼ ءالعامصة صنعا ةحممكة غرب آأمان ) によって確認、
証明されている。この写本のもととなった原本に関して言えば、カースィム朝 (al-Dawla al-
Qāsimīya ادلوةل القامسية) 期にタイッズ (Taʻizz تعز) のムフティーであった写字生ʻAlwān b. ʻAlī 
al-Yāfiʻī (علوان بن عيل اليافعي) が、その写本がタイッズのワクフ局 (Ǧihat al-Waqf هجة الوقف) に
所蔵されていた原本より写されたものであること、その原本の筆写はさらに古く、1133 年

ズー・アルカァダ月/1721 年 9 月にタイッズのカーディーややワクフ管財人によって証明さ
れたものであることを述べている。al-Yāfiʻī は、1178 年シャァバーン月/1765 年 2 月に筆

写を終えた。写本の原本は、導入部の書式によれば、オスマン朝 (al-ʻUṯmānī العنامين) による
第一次イエメン統治期にあたる 1004 年ムハッラム月/1595 年 10 月に遡る。それ以来、こ
のワクフ文書は私たちのもとへ至るまでに幾度も筆写され、文書官 (raʼīs qalam al-tawṯīq 
قرئيس قمل التوثي ) や首都サナア西裁判所長 (raʼīs Maḥkamat Ġarb al-ʻĀṣima Ṣanʻāʼ  رئيس حممكة غرب
によって証明されることとなった。その最後の写本は、1995 (العامصة صنعاء 年 7 月 4 日付で
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ワクフ省長官 (wakīl Wizārāt al-Awqāf وكيل وزارات الأوقاف) やイエメン共和国指導局 (al-Iršād 
bi-al-Ğumhūrīya al-Yamanīya ال رشاد ابمجلهورية المينية) によって署名、確認されている。 
ジャナドモスク (Ğāmiʻ al-Ğanad جامع اجلند) は、タイッズ東方に位置するジャナドに、預言者
ムハンマドが生存中のヒジュラ暦 8 年に建設された。もっともその建設年代については諸説
あり、中にはさらに古くに帰する者もいるが、現在に至るまで論争は続いている1。ジャナ

ドはずっと以前から忘却のうちに沈んでいたが、ジャナドモスクはそびえるミナレットとと

もに現在まで存在し、人びとが訪れ、礼拝が行われ続けている。本稿で校訂するワクフ写本

は、ジャナドモスクの建設以来 11/16 世紀のオスマン朝による第一次イエメン統治期に至

るまでに、このモスクへ設定されたワクフを含むものである。この写本には正確な年代が記

されていないため、ワクフが設定された時期を私たちが正確に知ることは難しい。しかし、

ラスール朝 (Dawlat Banī Rasūl دوةل بين رسول) 期に生きた人びとによって設定されたワクフに
関する記述が見られ、ラスール朝期前後に設定されたワクフの存在を示している2。 
オスマン朝は、戦略的動機によってジャナドモスクのワクフへ興味を持った。彼らは、宗教

的動機にもとづくワクフの生産高の維持やワクフそのものへの関心が故に、イエメンのワク

フに対して一般的な興味を有し続けたのである。彼らは、オスマン朝スルタンの国庫への膨

大な供給品のために、ワクフからの財政的収入に手を付けたのであった。そこで彼らは、彼

らがやって来る以前の時代の断片的な古いワクフ文書の筆写に注力した。私たちが発見した

ワクフ文書は、その大半が、オスマン朝第一次ならびに第二次イエメン統治期のワクフ管財

人や総督たちの活動の成果なのである。 
ジャナドモスクのワクフ写本は、農耕地など、ジャナドモスクのために寄進されたあらゆる

ものを含んでいる。そこでは、寄進された農耕地や、村やワーディー、峡谷 (al-šiʻāb الشعاب)、
丘といったこれらの農耕地が所在した場所、それらの数や狭い畑 (ḥaql حقل) の数、ワクフ地
の所有者や用益権者の名前が見られる。私自身によるジャナド地方訪問を通して3、建築物

に関連する地形について私たちは知ることができている。また同様に、印や専門用語を、写

本欄外において知ることができる。ジャナドモスクへ寄進されたワクフは、オスマン朝によ

る第一次イエメン統治期まで遡る。そこでは、肥沃な土地やワーディーを含む非常に多くの

ものが用益というかたちで用いられ、ジャナドモスクやその周辺へ関心を持つことに寄与し

た。さらには、教育や保健、環境保護、貧困への対策の強化といった、都市社会における建

造の維持や強化へ貢献することとなった。 
写本の最後には、ジャナドのまちにおけるワクフに付属する建築物の数や、ジャナドの人び

とが建設した家や店舗、カフェ、鉄の鋳造所、圧搾所が記載されている。これは、忘却によ

って隠され、崩壊や劣化に取り囲まれる以前、すなわちオスマン朝による第一次イエメン統

                                                            

1 ʻUmar b. ʻAlī b. Samra al-Ğaʻdī (al-Ğanadī)  (اجلندي)معر بن عيل بن مسرة اجلعدي , Ṭabaqāt Fuqahāʼ 
al-Yaman طبقات فقهاء المين, Fuʼād Sayyid  فؤاد الس يد (編),), ベイルート (Bayrūt -Dār al ,( بريوت
kutub al-‘ilmiyya  يةدار الكتب العلم , 1981, 17-18 頁. 
2 本稿 (史料校訂部分) における該当箇所を参照。 
3 2013 年 7 月のはじめ、私はジャナドのまちとその周辺を訪れ、一週間を過ごした。その

際には、道中、ジャナドの南方に位置する自身の村へも立ち寄った。 
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治期におけるジャナドのまちの性質や建築物に関する知識を、私たちに与えてくれるもので

ある。 
 
II. 史料校訂4 

[٢]
5
 امحلد هلل وحده وسالم عىل محمد وآ هل 

الفقري ا ىل كرم هللا س بحانه علوان بن عيل الَياِفِعي
6
هللا عنه اعف 

7
 

 َ ة املُباركة املَْرقُْوم فهيا آأْوقَاف َجاِمع اجلَنَد امل ة منقوةل من الأ هُشْ هذه صورة املُْسَودَّ ْصِليَّة يف الَوْقف ابجِلهَات ال   ور. نََقلُْت هذه من ُمْسَودَّ

وعلهيا عاََلَمة ،ذكرها
8
َمة عِ   د بْ  ز  س يدان الَقاِِض الَعالَّ  الُعَقْييِب يِل ن عَ ال سالم ُمحمَّ

9
وَطاِبَعه 

10
، واذلي وضعه املذكور خبط  ه املعروفني دليَّ

َمة علهيا ِحْفَظا  لها َكَتَبُه محمد بن عىل الُعقييب غفر هللا هلام. وعلهيا ِلب مين الَعاَل املسودة ما لفظه : هذه نُِقلَت من املسودة القدمية َوطُ  آأعىل

آأيضا عاََلَمة النَّاِظر يف ذكل الوقت الس يد اجلليل زيد بن حيىي الُغْراَبيِن 
11
املسودة املذكورة يف شهر  رمحه هللا، واترخي خطه يف ظهر 

القعدة احلرام س نة ثالث وثالثني ومائة وآألف
12

ما ذكر وطلب مين الَعاَلَمة عىل هذه يف شهر شعبان س نة مثان  طلعُت عىل. وآأان ا

٤٤١١وس بعني ومائة وآألف س نة 
13
. 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ن شاء هللا تعاىل، تش متل عىل معرفة آأْوقَاف َجاِمع اجلَنَد منقول من الأصل املذكور فيه ما  ة مباركة ا  وبعد فا ن هذه صورة بَِصرْيَ

نَِدي حس ك ا فشف عليه اجلَنَاب العايل ُحسني َجاِو هو للَوْقف اجلَ 
14
نَان  املَُعنيَّ من قبل الباشا س ِ

15
، ومبعرفة اجلناب العايل يوسف 

                                                            

4 読みやすさを考慮して、各フォリオの冒頭でパラグラフの変更を行った。 

 ، وقد رمقناها ابلصفحات كام وردت يف الأصل.٢رمق الأرقام بني املعقوفني متثل آأرقام آأوراق املسودة انطالقا  من  5

جعام حروف املسودة ووضع احلراكت علهيا لتسهيل قراءهتا قراءة سلمية. 6  مقنا اب 

لهيا، وذكر يف هناية املسودة بأأنه املفيت يف مدينة تعز، وقد رمس ما خمت به هذه املقدمة وذ 7 ه يف رآأس يلها ابمسمل جند هل ترمجة يف املصادر اليت رجعنا ا 

 طبيعية لها. املقدمة اليت كتهبا، وهو تقليد اكن متبعا  عند الكتاب واحلاكم يف تكل العصور. وقد مقنا حنن بوضع ذكل يف هناية املقدمة ليشلك خامتة

 وقيعه يف هنايهتا.الَعاَلَمة يه اعامتد الشخص للوثيقة املطلوب توقيعه علهيا وذكل بأأن يكتب بعض لكامت تدل عىل ذكل خبطه مث يرمس ت 8

ىل مدينة صنعاء  9  ٤٤١١يف س نة محمد بن عيل بن محمد الُعقييب الأنصاري التعزي الشافعي، واكن حاكام  يف مدينة تعز وبالدها من المين الأسفل، ووصل ا 

براهمي بن القامس بن ال مام املؤيد. وتويف صا هـ. ونسبته ا ىل ذي ُعَقْيب  ٤٤١١حب الرتمجة س نة هـ فأأخذ عنه جامعة من علامهئا يف ذكل العام ومهنم املؤرخ ا 

ىل س نة ويه قرية من قرى ذي جبةل. راجع محمد زابرة،  ، صنعاء، مركز ادلراسات والبحوث الميين، هـ ٤١١١نرش العرف لنبالء المين بعد الألف، ا 

 .٤١]الكبعة الثانية[، ص  ١، م ٤١١١/٤٨١١بريوت، دار الأدب، 

اِبع هو اخلمت اذل 10  ي تخمت به الواثئق من قبل املس وول عن ذكل حاكام  اكن آأو غريه.الطَّ

لهيا، واكن يتوىل منصب نظارة الأوقاف يف مدينة تعز. 11  مل جند هل ترمجة يف املصادر اليت رجعنا ا 

 م. ٤١٢٤سبمترب س نة –هـ/آأغسطس ٤٤١١القعدة س نة  12

 م. ٤١١١فرباير س نة –جهري/يناير ٤٤١١شعبان س نة  13

اِو  ُذكر يف مسودات الوقف العنامنية عندما حل خالف يتعلق حبصة يومني من ماء جامع اجلند اس تغلها ملصلحته الشخصية يوسف ُحَسنْي جَ  14

هـ(، واكن حسني جاو  حيهنا انظرا  لأوقاف جامع اجلند، وبعد وفاته توىل النظارة خشص  ٤١٢١-٤١٤١ايزيج، يف عهد وايل المين الوزير جعفر ابشا )

، حتقيق محمد عبد الرحمي جازم، صنعاء، املعهد الفرنيس لل اثر والعلوم الاجامتعية بصنعاء، مل ينرش بعد، ص الوقفية الغسانية راجعفايق جاو .  آ خر يدعى

٤١١، ٤١٨. 

ة الوزير حسن ابشا، واكنت هـ(، وقبلها اكن عسكراي  جمدا  يف ولي ٤١٤١-٤١٤١هو الوزير س نان ابشا توىل ولية المين يف العهد العنامين من س نة ) 15

ملوزعي وغريه. هل وقائع وحروب مع آأهل المين غطت معظم رقعة البالد، كام اكنت هل الكثري من املنجزات اليت عددها املؤرخون الرمسيون مثل عبد الصمد ا

سامعيل بن عبد الصمد املوزعي،  حتقيق عبد هللا احلبيش، صنعاء، نرش وزارة  ،ال حسان يف دخول مملكة المين حتت ظل آ ل عنامنراجع عبد الصمد بن ا 

 .٤١١-٨١الأوقاف وال رشاد، دون اترخي، ص 
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اَيِزيِج 
16
من قبل محمد آ غَا َجاِو  اَبَشا 

17
ه وَمهَْرُه آأعاله، ومبعرفة ال  ِعي املُعنيَّ من قبل الأفَنِْدي الواضع خطَّ ْ ْيخ ، ومبعرفة املَْنُدْوب الرشَّ ش َّ

د ِ  ِ َاِريعبد الرمحن بن الش يخ الص  يْق الهنَّ
18

َباِعي لَْطنَة وهو آأمحد الس ُّ ، ومبعرفة الاَكِتب ايضا  من قبل السَّ
19

ْماَلء لك آأهل قرية مبا  ، واِب 

ل يف هذه البصرية املباركة ا ن شاء هللا تعاىل، بتارخي شهر حمرم احلرام، افتتاح آأربعة بعد الألف من الهجرة النبوية عندمه حس ك ا يَُفصَّ
20
 

ز ــــــــــــمن ذكل ما هو يف مدينة تَعِ ـــــــف عىل صاحهبا آأفضل الصالة والسالم، وصىل هللا عىل س يدان محمد وآ هل وسمل.

َّة ابخلَُضرْيِي
21
 

َّة آأْجَدالـــــــــــــــو يف اخلُ ــــا هــــ[ م١] َضرْيِي
22
احلَُمَرة تسعة آأْطَراف 

23
بيد محمد بن عبد هللا طرفني وعلهيا صغري وكبري، مهنا  

ثالث ِقَفال
24
رضيبة 

25
هذه التسعة ثالثة آأطراف وعلهيا  وبيد ُعَبْيد فُتَاِِح من ، ومهنا بيد محمد احلَيَّاد ثالثة آأطراف وعلهيا ثالث ِقَفال،

دريس الصقطي ىل ذكل بيد ا  ثالث قفال. وا 
26
ةَل هذه الأطراف ا ثالثة آأطراف وعلهيا ثالث قفال.  ثنا عرش طرفا  وعلهيا اثنا عرش مُجْ

ىل ذكل شِ ۞  قَْفةَل، وهذه الأطراف رشيق مدرسة الأفَْضل ــ وا  27ْعَبةــــ
لهيا آأْرَداَدَها  احلَبَّار وما ا 

28
آأربعة وعرشين 

29
طرف معلوما  علهيا  

رضيبة َزبَِدي
30
م  َطَعا

31
ن  ىل ذكل آأْقَطا ۞. وا 

32
ة بيد محمد عبد البايق طرفني اثنني وعلهي  ا ِقَفال ثنتنياملَْقرَبَ

33
ىل ذكل ۞   وا 

                                                            
لهيا، عدى ما ذكر عنه يف الوقفية الغسانية حول اخلالف عىل حصة املاء اخلاصة جب 16  امع اجلند.يوسف ايزيج مل آأجد هل ذكرا  يف املصادر اليت رجعنا ا 

عفر ابشا عني واليا  لبالد تعز، وذكر بأأنه حامك ولية تعز يف اخلالف اذلي دار مع يوسف ايزيج عىل حصة محمد آ غا جاو  ابشا من آأتباع الوزير ج 17

لهيا بنظر اجلناب الأعظم السايم الأكرم محمد آ غا هم ردار من آأجل آأغوات املاء اخلاصة جبامع اجلند، وقد ذكره املوزعي فقال ")...( واكنت ولية تعز وما ا 

براهمي ابشا قام الأخري الوزير جعفر، صاح ب عقل وكامل وفضل وآأفضال عارف اكمل عامل عامل" وعندما عزل الوزير جعفر ابشا من ولية المين ابلوزير ا 

ىل س يده جعفر ابشا.  ن مترد عليه العساكر وآأعاده ا  عفاء محمد آ غا من منصبه بعد ا   .٤٢١، ٤٤٨، ص ال حساناملوزعي،  راجعاب 

َاِري اكن خطيب جامع اجلند، ذكر هذا يف مسودة حل اخلالف مع يوسف ايزيج حول حصة املاء اخلاص جبامع اجلند. عبد الرمحن بن الصديق ا 18 لهنَّ

 .٤١١، ص الوقفية الغسانية راجع

لهيا. 19  مل جند هل ذكرا  يف املصادر اليت رجعنا ا 

 م. ٤١٨١اكتوبر –هـ/سبمترب ٤١١١حمرم س نة  20

ىل 21 َّة موضع اكن يقع ا   الرشق من املدرسة الأفضلية اليت بناها السلطان املكل الأفضل العباس بن عيل الرسويل واليت اكن موضعها يف املرتفع اخلَُضرْيِي

 ة بتعز.اذلي يقع عليه اليوم املستشفى امجلهوري واملستشفى العسكري بتعز، واكن يسمى قدميا  )جند راحة الرشيف( وعداده من َحِبْيل املَُجِليَّ 

 ( وهو بلغة آأهل المين يدل عىل اليش اذلي كرس من آأصهل. واجلُْدل حقل زراعي ُمَدرَّج يقل يف طوهل وعرضه عن احلقل املسمى )َحْول(.مجع )ُجْدل 22

ع )َطَرف( وهو يدل هنا عىل مقدار مساحة ُعريف معمتد من ادلوةل تقدر وتعرف به مساحة الأرض املراد تقدير مساحهتا وجبايهتا. 23  مَجْ

 ٤٤كون وزنه مجع قَْفةَل وهو مقدار وزن اكنت توزن به الفضة وبه تعاير الُعْمةَل آأو النقود الفضية، ومن الأمثةل عىل ذكل آأن الرايل ماري تريزا ي )ِقَفال( 24

 جراما . ٢١قفةل ويقابل 

 مقدار من املال يدفع س نواي  لناظر وقف جامع اجلند. 25

قَ  26  ِطي(.كذا، وذكر يف بعض الوقفيات الرسولية )السَّ

ْعَبة بلغة بالد تعز تدل عىل مجموعة من احلقول الزراعية املُدرَّجة تكون يف موضع واحد، والشعبة تكون يف جحمها ومساحهتا تقل ع 27 ْعب( الش ِ ن )الش ِ

 اذلي يشغل مساحة واسعة من اجلبل آأو غريه وتكون فيه العديد من احلقول الزراعية الكبرية ومسايل املاء وسواقيه.

وبعض احلقول  ْرَداد وتسمى آأيضا  )الأْرَداف( و)الأْرقَاف( يف بعض بالد تعز تدل عىل امللحقات اليت تكون اتبعة للحقول املدرجة اكملواضع الصخريةالأ  28

 الصغرية اليت مساحهتا ل تزيد عن مرتين والطرق واملسايق.

 كذا، والصواب )آأربعة وعرشون(. 29

بَِدي مقدار كيل ُعريف اكن 30 نور املعارف يف نظم وقوانني وآأعراف المين متعامل به يف مدينة تعز ونواحهيا مثل بالد اجلند وغريها. ذكر عياره يف كتاب  الزَّ

، ١١١، ص ٢١١١، صنعاء، ٤، نرش املعهد الفرنيس لل اثر والعلوم الاجامتعية، ط ٤، حتقيق محمد عبد الرحمي جازم، جزء يف العهد املظفري الوارف

١١٤. 

ىل اليوم يقصد به حبوب احملاصيل الزراعية.املق 31 َعام( عىل لسان آأهل المين ا   صود به )ُحبواب (، فلفظ )الطَّ

ة من تربة سطح مجع )قَِطنْي( ويطلق اللفظ يف بالد تعز عىل احلقول الزراعية القريبة من املقابر وعىل احلقول الزراعية اليت تكون خصور قاعدهتا قريب 32

ىل لغة آأهل المين قبل ال سالم.  احلقل، ويسمي القطني  يف بعض بالد تعز )ِقْطَوانَة( لقربه من املقابر آأيضا  وحيمتل آأن للفظ آأصل قدمي يرجع ا 
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ــ جِ  34اقَةــــــــــــهَة ُعقَ ـــــــــــــــــ
ويه َعْقَمة 

35
ىل ذكل ج ۞۞  املَْحُرْوَمة بيد الفقيه سعيد طرف واحد وعلهيا قفلتني  ــ وا  هة ــــــــــــ

ــ الأخْ  36َبا ــــــــــــــ
ل يشء َحْول  من بالد تعز آأوَّ

37
ىل ذكلاملَْحُرْور بيد ايقوت طرف وا  َحْول اجلَنَِدي بيد  حد وعلهيا آأربع قفال. وا 

ىل ذكل حول اِدي املُلَْيك وعلهيا َزبَِدي َطَعام. وا  َفاِلع طرف واحد بيد مُحَ ىل ذكل الصَّ مُحََرة  صالح بن آأمحد طرف واحد وعلهيا قفلتني. وا 

ىل ذكل َشط احلَُمَرة الأسْ محمَّد  طرف واحد بيد ىل ذكل آأحوال فَ ِزاَيد وعلهيا ست ِقَفال. وا  ل بيد محمد ُعَبْيد وعلهيا عرش قفال. وا 

َّة الُعلْ  ىل ذكل نصف اجلَنَِدي َوايِش طرفني بيد عيال الأمْحَِدي وعلهيا ثالث قفال. وا  ىل ذكل دِ ا بيد ِعَيال الأمْحَ يَ الطَّ ي وعلهيا ثالث قفال. وا 

فْ  َّة السُّ ىل ذكل َشط ك وعلهيا ثيْ ي املُلَ ادِ  بيد مُحَ ىَل َحْول اجلَنَِدي ْيد محمد عيل وعلهيا ست قفال. وا  ْيد مَحِ ىل ذكل َحْول مُحَ الث قفال. وا 

ليه َمْرَدع احلَُمر بيد ىَل احلَْمَراء الأعْ  ىل  وا  ىل ذكل َحْول احلَُمَرة الُعلَْيا بيد ُعَبْيد حيىي وعلهيا آأربع ِقَفال. وا  عبد املكل وعلهيا ِست  ِقَفال. وا 

َّة بيد صاحل ِدي اِحك بيد  ذكل السَّ ىل ذكل السَّ ىل ذكل َحْول امحلرة آأيضا  بيد محمَّد الُعَدار وعلهيا آأربع ِقَفال. وا  ُعَبْيد وعلهيا ثالث ِقَفال. وا 

ىل ذكل املََراغَة بيد محمد معر وعلهيا آأربع قفالادِ عيل مُحَ  ــ جِ ۞  ي وعلهيا آأربع قفال. وا  ْوســــــــــــــ هَة الأْْشُ
38
ْود ل يشء َحْول عُ آأوَّ  

ىل ذكل َشاقَة ب وعليه آأربع قفال. وا  طرف واحد بيد آأمحد غاَلَّ
39
ىل ذكل آأْقَطان فِ حول انَ   ع بيد الُقَحْيِمي طرف واحد وعليه آأربع قفال. وا 

َجاع ْعَبة آأربعة صغار بيد عبد هللا الشُّ  الش ِ

ىل ذكل َحْول الَعقْ ١] ىل ذكل آأْقَطان الِعنَب طرفني د بيد صالح حيىي طرف واحد وعليه قفلت[ وعليه ثالث قفال. وا  ني. وا 

ىل ذكل َحْول املََداِمْيل بيد وَ رْ مَ  داوُّ بيد دَ  َطات طرف واحد ُمَقامَس. وا  ْجر بيد احلاج صاحل من مَحِ ىل ذكل حول ادلُّ ن وعليه آأربع قفال. وا 

معر يوسف َكْيلَتنَْي 
40
ىل ذكل رجع سري محطات بيد عامر ُعبَ   ىل ذكل َحْول الَقْوز بيد داود د طرف و يْ َطَعام ُمقَامَس. وا  احد ُمَقامَس. وا 

اَحة بيد عيل آأمحد طرف واحد وعليه  ىل ذكل َحْول الضَّ ىل ذكل قَِطنْي اجلَنَد بيد سعدد طرف واحد ُمقامس. وا  وعليه كيلتني ُمقامس. وا 

نَح بيد ابن زِ  ىل ذكل َعْقَمة املَس ْ ىلايَ مخس قفال. وا   ذكل قَِطنْي َواِدي اجلَنَّات بيد ُعبيد يوسف د عيل طرف واحد وعليه مخس ِكَيل. وا 

ِبيَّة طرف واحد بيد آأمحد عيل وعليه مخس ِكَيل ىل ذكل َحْول الصَّ ىل ذكل ۞۞  طرف واحد وعليه مخس ِكَيل. وا  وا 

ــ جِ  41هَة الُقَصْيَبةــــــــــــــــــ
ليه قَِطنْي ِقْبيِل بيد الش يخ ُمْقِبل طرفني وع   ل يشء الأْحَجن وا  ىل ذكل قَِطنْي احلَْبل آأوَّ ليه قَْفةَل ونصف. وا 

 َ ليه بَواِدي امل ىل ذكل َحْول الأْحَجن وما ا  ة بيد عيال الأمْحَِدي ثالثة آأطراف وعلهيا ثالث احَ رَ بيد عيل عَاِمر طرف واحد وعليه قفلتني. وا 

ىل ذ ىل ذكل اللَّْوح الأْسَفل بيد ِعَيال ُعبيد سعيد وعليه قفةل ونصف. وا  كل َواِدي املداحرة آأربعة آأطراف بيد عيال الأمحدي قفال. وا 

ىل ذكل امِلْعَطان بيد محمد العُ  ىل ذكل آأْقَطان اجلََعْيَدة آأربعة آأطراف ُمَقامَس. وا  ىل   طرف واحد وعليه قفلتنييِن يْ نَ وعلهيا آأربع قفال. وا  ۞ وا 

ىل ذكل من اللَّْوح الأسْ  ذكل وادي احلليل َعرْش آأطراف متوالية بيد معر عيل وعلهيا اثىن عرش قفةل. ل طرف واحد بيد محمد جابر فَ وا 

                                                                                                                                                                                          
ثنني(. 33 ثنتني( وآأيضا  )ثَننَْي( بدل  من )ا  يل يومنا فيقولون )ِثْنتنَي( بدل  من )ا   كذا يلفظها آأهل المين ا 

ىل الرشق مهنا وقرية ُعقَاقَة قرية من جبل َصرِب ودل هبا  34 ويف الشهري الش يخ آأمحد بن علوان، ويه تقع غريب مدينة تعز بني قرية احلَِبْيل الواقعة ا  الصُّ

ىل اجلنوب من سوق َمْفَرق ِبرْي اَبَشا. راجع  ىل الغرب مهنا، وامجليع ا  املؤيد جباية بالد المين يف عهد السلطان املكل ، ارتفاع ادلوةل املؤيديةَدقَاِدق الواقعة ا 

، حتقيق محمد عبد الرحمي جازم، صنعاء، املعهد الفرنيس لل اثر والعلوم الاجامتعية، املعهد الأملاين ١٢٤/٤١٢٤داود بن يوسف الرسويل املتوىف س نة 

 .٤٨١، هامش ص ٢١١١، صنعاء، ٤لل اثر،ط 

 الواسع اذلي يقرب عرضه من طوهل. ومجعها )ِعَقام( ويطلق اللفظ يف بالد تعز عىل احلقل الزراعي املَُدرَّج اخلصب 35

َّة. راجع  36 ِي  .١١١، ص ٤، ج نور املعارفويسمى يف عرصان )قاع الأْخَبا ( وعداده من مديرية التَِّعز 

 احلَْول وجيمع )آأْحَوال( هو احلقل الزراعي املدرج اذلي يمتزي بطوهل عن غريه من احلقول. 37

ْوس قرية من عزةل خمالف آأعىل من م 38 ديرية رشعب السالم من حمالهتا احلرف واملقصاصة واملوازيف والسهيال واحلدة والقليعا والرمجة وبرها الأْْشُ

 وحواجز وفرع والبري ومران ووادي النطب واجملزعة والطبقة وحساكت.

قة من القام  قليةل العرض كبرية الطول وتقع بني آأرضني زرا 39 اقَة من الأرض ما اكنت قطعة متاثل الشُّ  عيتني.الشَّ

ىل آأخرى. 40  واحدهتا )َكْيةَل( مقدار مكيل للحبوب عريف خيتلف عياره يف بالد المين من منطقة ا 

ْعَباِنية. راجع  41 ىل الشامل من مدينة تعز حمصورة بني عزةل الهََشَمة وعزةل الشَّ َّة تقع ا  ارتفاع ادلوةل . ٤١١، ص ٤، ج نور املعارفالُقَصْيَبة عزةل من التَِّعزِي
 .١١١، ص ديةاملؤي
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رِيْق ثالثة آأطراف بيد عيل جابر وعلهيا تسعة وعرشين قفةل ىل ذكل آأْحَوال الطَّ ــ جِ ۞  وعليه قَْفةَل ونصف. وا  42هَة َعْسَقدـــــــــــــــــــــ
 

ليه ُجْدل عليه رضيبة سُ  الافاَْلِِح  آأول يشء بقرية َعْسَقد َحْول ىل وا  ىل ذكل َحْول املََدى طرف واحد وعليه َزبَِدي. وا  َّنْي. وا  َداِِس َزبَِدي

املََداِحيَة ذكل
43
َصلَب 

44
ىل ذكل َضاِربَة . وا 

45
يي وعلهيا رضيبة وعلهيا س بعة آأْزبُْود، ومهنا   ْْيِ امِلْعَقاب تسعة آأطراف بيد الش يخ عيل الرُبَ

ىل ذكل وادي امل  طرفني صغار حس ْ ــــــــــــــــَ ۞ وا  نَ
46

لَب بيد صاحل عامر وعليه َزبَِدي  ل يشء َحول الصَّ  آأوَّ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

ىل ذكل جِ  [١] ــ وا  ْفىَل ــــــــــــــــــ هَة احلَْيَمة السُّ
47
اء هَلُ اِبوَ   ِدي اجلَاِيف ِشْعَبة احلُْجَفة مخسة آأطراف بيد محمد عَاِمر رِشَ

اء ليه آأربعة آأطراف بيد محمد عَاِمر رِشَ بْع. وا  ليه آأربعة آأطراف بيد عيل بن آأمحد ُسهَ الرُّ بْع. وا  ىل يْ هَلُ الرُّ ل نفيح مجةل ثالثة عرش طرف. وا 

ىل ذكل  اَكم ثالثة آأطراف. وا 
ِ
ىل ذكل آأْحَوال ال ىل ذكل آأْحَوال العراصني ثالثة آأطراف. وا  حول ذكل اجلَُويِْرح مثانية آأطراف متوالية. وا 

ىل ذ ْقِمي وعليه ثالثة آأْزبُْود. وا  لَْيَمة حتت قرية امِلْعقَابالسُّ كل ِشْعَبة اجلَنَد والسُّ
48
قَّاد   ثنتني وعرشين طرف ُحُدْوَده من رآأس ِشْعب الرَّ ا 

 َ ْعب من آأرض ب ىل آ خر الش ِ لحُبَرْي  يِن ا  ىل ذكل َمَراِدع احلََمام ثالثة آأطراف. وادي املَْنُصْوَرة ُمَوصَّ . وا 
49
ىل ذكل   ــ جِ ۞ وا  هَة ـــــــــــــ

ْفىَل َواِدي احلَ  لَِمي َوااَي ابحلَْيَمة السُّ آأْحَوال املَْوز بيد َحْيَدَرة السَّ
50
ىل ذكل َحْول ِبن َداُود بيد عيال   طرفني رضيبة وعلهيا ثالثة آأْزبُْود. وا 

اِقيَة طرفني بيد القاِض محمد  ىل ذكل ِعَقام السَّ ىل ذكل وْ بُ الثة آأزْ رضيبة ث اجلََراِجراحلَُصايِن طرف واحد وعليه رضيبة ثالثة آأزبود. وا  د. وا 

ة احلَْواَبنَس يْ ِشْعَبة عِ  ْعب من الغرب َمْقرَبَ ْ   اثىن عرش طرفا  بيد عيس الَوْرد حيد هذا الش ِ اح الرشَّ جَّ ىل ذكل َحْول الضَّ  بيد عيل يِق ۞ وا 

اح الغَ  جَّ ىل ذكل َحْول الضَّ َّنْي. وا  ِديْق سعفل وعلييِب رْ عبد املكل رضيبة َزبَِدي ِ اح بيد  بيد الص  جَّ ىل ذكل َحْول الضَّ ه رضيبة ثالثة آأزبود. وا 

رِيْق بيد عُ  ىل ذكل َحَول الطَّ َوائِف س بعة آأطراف يْ بَ صالح محيد وعليه رضيبة مخس ِكَيل. وا  ىل ذكل الطَّ د حيىي وعليه رضيبة َزبَِدي. وا 

ىل ذكل َحْول الأَسد  ثىن عرش َزبَِدي. وا  ىل ذكل بيد عيال صالح هيدف وزيد دهشل رضيبة ا  َفاِري وعليه ثالثة آأْزبُْود. وا  بيد ابن الظَّ

ىل ذكل  ِي. وا  َفااَحوْ آأ َمْرَدع َشاِره بيد العتمية رضيبة َزبَِدي تَِعز  ل الصَّ
51
مثانية آأطراف بيد عبد الرمحن ديبيل رضيبة مثانية آأزبود حيدها من  

                                                            
 َعْسَقد مل آأمتكن من معرفة ماكهنا. ويه من بالد اجلند. 42

ويضاف امس صاحهبا املََداِحيَة مجع )َمْدِِح( ويطلق اللفظ يف بالد تعز عىل مواضع من اجلبل فهيا الأرض الزراعية تكون فهيا ُمَدرَّجات زراعية صغرية.  43

لهيا فيقال )مدِح صاحل(، آأو ليشء ميزيها فيقال ن اكنت هبا آأجشار القرظ وهكذا. ا   )مدِح القرظ( ا 

اِلب لفظ يطلق عىل الأرض الزراعية املهمةل واليت مل تعد تزرع. 44 لَب والصَّ  الصَّ

اِربَة يه الأرض الزراعية الكبرية مسيت بذكل لأن ثرية احلرث ترضب آأو تسري فهيا جيوة وذهااب  ملدة زمنية طويةل. 45  الضَّ

ىل 46 نَح قرية ا  يي وعدادها من عزةل القصيبة، ومن احملالت التابعة لها النَّْوبَة  املَس ْ ْْيِ َرج واملَلَْسا اجلنوب من وادي الُقَصْيَبة فامي بني قرية َذَراِخْيف والرُبَ وادلَّ

ِوي.  والَغِلق والضَّ

ىل الشامل من مدينة تعز شاميل عزةل ال  47 َّة وتقع ا  ْفىَل من مديرية التَِّعزِي ُقَصْيَبة، ومن قراها شهرة وظبية ومقدل ووادي عريق ويفاع والروانع. احلَْيَمة السُّ

 ورمست )السفىل( يف الأصل خطأأ )السفال(.

قرية املعقاب يف جبل صرب  ارتفاع ادلوةل املؤيديةقرية امِلْعَقاب ل تعرف اليوم يف احلمية السفىل، ورمبا اكنت من القرى املندثرة هبا. وذكرت يف كتاب  48

 .٢١١، ٤٨١ص  ارتفاع ادلوةل املؤيدية،لت عامرة. راجع ويه مازا

ل( آأن يكون الوقف يشمل اكمل الوادي متصل غري منقطع مبكل لأحد. 49  رمبا قصد بقوهل )ُمَوصَّ

ىل عرصان )ِدْمنَة خَ  50 لَِمي ش يخ الأْسلُْوم من بالد َخِدْير واكن مركز بالدمه منذ عهد العنامنيني وا  ِدْير(، آأما مسكهنم قدميا  يف عهد هو الش يخ َحْيَدرة السَّ

ْمنَة. وقد ذكر هذا الش يخ من قبل املؤرخ عب ِ ىل الشامل الرشيق من مدينة ادل  د الصمد املوزعي يف دوةل بين رسول وما تالها فاكن )قَلَْعة ُقَريْش( وتقع ا 

شا، عندما زحف الأمري عيل الرشجيب صاحب بالد احلجرية عىل هـ يف زمن الوايل العنامين الوزير محمد اب ٤١٢١عند تناوهل حوادث س نة  ال حسانكتاب 

محمد بن يوسف بن  راجعادلمنة حماول  ا خضاع الأْسلُْوم حلمكه فدارت بني الطرفني معارك رشسة انهتت بمترد الأمري عيل الرشجيب عىل ادلوةل العنامنية. 

-٤١١١/٤٨١١عيل بن احلسني الأكوع، صنعاء، وزارة ال عالم والثقافة، جزآأن،  ، حتقيق محمد بنالسلوك يف طبقات العلامء وامللوكيعقوب اجلندي، 

 .٤١١-٤١١، ص ال حسان. املوزعي، ١٨١، ص ٢]الطبعة الأوىل[، ج  ٤١١٨/٤٨١٨

َفا( هو خصر اجلبل سواء اكن صلبا  آأو هشا . 51  رمس يف الأصل )الصفى( والصواب ما آأثبتناه. و)الصَّ
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اَثبَة بيد عيال آأ 
ِ
ىل ذكل َحْول ال َفا واجلََبل. وا  ــ جِ ۞  محد الاَكِمل طرف واحد رضيبة َزبَِديهجة الغرب الصَّ هَة َواِدي ـــــــــــــــــــ

52َشهَْرة
  ُ ل يشء آأْحَوال ن ىل ذكل آأْحَوال الَفِقْيه صالح َشهَْرة آأربعة آأطراف ُمَبارَش مْي قَ آأوَّ   َزبَِدي طرفني بيد ُعَبْيد الَعايِل رضيبة زبديني. وا 

ــ ج ۞  53هَة يََفاعـــــــــــــــــــــ
ل يشء َمَراِدع  آأوَّ

54
ىل   لَِمي رضيبة س بعة آأزبود. وا  الأَسد س بعة آأطراف متوالية بيد الش يخ حيدرة السَّ

ىل ذكل ىل ذكل َمْرَدع عَيَْشة بيد الهَُبْوب رضيبة َزبَِدي. وا  لَِمي رضيبة مخسة آأزبود. وا   ثُلْ  ذكل آأْحَوال الَواد بيد الش يخ حيدرة السَّ

ىل ذكل اامِلاَلح بيد عبد العلمي ال  ىل ذكل ِجَدل ال خَ  لثُّلُ تَّْوَرة رضيبة آأربعة آأزبود. وا  اِري رضيبة زبديني. وا  َ ر بيد عيال ُعقَْيب الرصَّ

ىل ذكل َحْولاهِ اخِلْشَخا  بيد عيال عيل طَ   ر رضيبة زبَِدي. وا 

ىل ذكل ثالثة آأحوال من املََعاقِ  ۞ [١] اَلن بيد ورثة صالح معر رضيبة آأربعة آأزبود. وا  عبد العلمي التَّْوَرة وعلهيا  ْيد بيد ۞جَعْ

 َ ىل ذكل طرف من امل ُصلَْوب يََفاع وما هو يف۞  رضيبة زبديني ۞ آأمحد الَبُتْول د بيد الش يخيْ اقِ عَ رضيبة س تة آأزبود. وا 
55
۞  فيه ِغاَلل 

ىل ذكل امِلْرَماَدة طرف  ىل ذكل املَيَّاس طرفني اثنني. وا  اب آأربعة آأطراف. وا  ىل ذكل آأْحَوال الُبُحْور آأربعة  واحد ۞آأْحَوال الَقصَّ وا 

ىل ذكل آأْحَوال ۞ ىل ذكل املَقَاِلْيد س تة آأطراف. وا  َواِقر  آأطراف. وا  ىل ذكل الزَّ ةامِلاَلح س تة آأطراف. وا 
56
عىل ذكل آأ ثالثة آأطراف. و  

َف ۞ ا طرفني. َواِدي الرشَّ ىل ذكل آأحوال ُمِعز  ثالثة آأطراف. آأْقَسام احلَذَّ ىل ذكل الأمْ  وا  ىل ذكل آأْحَوال  ۞ َواج ثالثة آأطرافوا  وا 

حْيَات ثالثة آأطراف املُتَِّصل طرفني. َ ىل ذكل الرصُّ ىل ذكل َحْول املَْوز طرف. وا  ىل ذكل  وا  ىل ذكل َمَراِدع احلََمام ثالثة آأطراف. وا  ۞ وا 

اب طرفدَ رْ اجِلَمال طرفني، ومَ  عِ َمَراد ىل ذكل َشاقَة ع الَعطَّ ىل ذكل َحْول احلُُسْوك بيد ُصَويِْلح َمنَْصل ط َحْول ۞ واحد. وا  رف. وا 

ىل ذكل ِشْعب َجَبل  طرفني لَْوب آأربعة آأطراف. وا  ىل ذكل آأْحَوال الصُّ اَبح َضاِِح ُصلُْوب ثالثة آأطراف. وا  ىل ذكل َحَول الرُّ ۞ وا 

ع َضاِِح الأْذُمْور س بع ِقطَ 
57
ْعب ثالثة آأطراف، وُسَفال منيفصلها   آأعىل الش ِ

58
۞  آأطراف مُجةل س بعة آأطرافْعب آأربعة ش ِ ال  

ــ جِ  َواِنعـَ هــــــــــ ة قَْريَة الرَّ
59
ليه َمْرَدع بيد مُحَ   ل يشء َحْول َرَمَضان طرف. وا  يْب طرفني ِدي احلاج ِزايَ اآأوَّ ِ ىل ذكل آأْحَوال اذل  د ُمَبارَش. وا 

قَّارالِ مهنا طرف بيد ِزاَيد رضيبة ثالثة آأزبود، وطرف بيد سَ  ــ جِ ۞  م ادلَّ 60هَة َواِدي الُعَريْقـ ـــــــ
ة رجع اللويين ِقَطع متصةل مَ يْ تَ بيد العُ  

ىل ذكل الِقْطَعة الُعلْ  فْ يَ ثالثة آأطراف بيد عيل عبد هللا. وا  اِري وعلهيا آأربعة آأزبود، والِقْطَعة الوُ ىَل ا والسُّ َ ى بيد صاحل طَ سْ  بيد عيل آأمحد الرصَّ

ىل ذكل الُغَبي ِب عيل هَاب رضيبة زبديني. وا  الش ِ
61
ىل ذكل حول \جابر وبيد صالح عيل العتايب رضيبة زبديني.  محمد وَمْرَدعَه بيد  وا 

/بَّاس طرف واحد رضيبة زبدينياملَُحرص ِ بيد صالح عيل عَ 
62

ِي.  ىل ذكل َحْول ِذي عمََل طرف بيد صالح عيل عباس زبديني تَِعز  . وا 

ىل ذكل َرْجع البواتى طرف واحد بيد صالح عيل سامل  ىل ذكل آأْحَوال النَّْخةَل من آأرض الَوْرد طرفني رضيبة  َعَيايِن وا  رضيبة َزبَِدي ۞ وا 

عَييْس ىل ذكل طرف وَمْرَدعَه بيد محمد ادلُّ َكة طرف واحد آأربعة آأزبود. وا  ىل ذكل َمْرَدع الرِبْ ىل ذكل هِجَة۞  ُمَبارَش. وا  َمنَاِزل آأََكَة  وا 

                                                            
ىل اجلنوب الغريب من مدينة الَقاِعَدة. ومسي الوادي ابمس قرية هناكل من وادي َشهَْرة يقع ا ىل اجل  52 فىل، وامجليع ا  َوانع من احلَْيَمة السُّ نوب من قرية الرَّ

قَاِدق واجلوبة واملقبابة ومزاجة وعراجة ومكرس الصفا.  احملالت التابعة لها احلُسام وادلَّ

 البح .يََفاع من البالد اجلندية، مل آأعرث علهيا بعد  53

آأو تصد املاء  مجع )َمْرَدع( ويطلق اللفظ يف بالد تعز عىل احلقول الزراعية الواقعة عىل حواف السوائل والوداين وتبىن بصخور وآأجحار كبرية ليك تردع 54

 عن دخول احلقول وتدمريها.

الَب( يه الأرض املهمةل والغري معتىن هبا وتكون غلهتا قليةل. 55 لَْوب و)الصَّ  الصُّ

َوِقرة قرية من احلَْيَمة الُعلَْيا ال 56 ىل الغرب من وادي احلَاِجب. ويبدو هنا آأن املقصود مسمى لأرض زراعية يف احلمية السفىل. من مديرية التعزيةزَّ  تقع ا 

اِِح من الأرض الزراعية ما اكن بعيدا  عن ممرات الس يول والوداين ويسقى من ماء املطر. 57  الضَّ

ىل يومنا ويقصد هبا )آأْسَفل(.)ُسَفال( كذا يلفظها آأ  58  هل تعز ا 

ىل اجلنوب الغريب من مد 59 ىل الغرب من وادي ُعَريْق، وامجليع ا  ْفىَل من مديرية التعزية تقع ا  َوِنع قرية من احلَْيَمة السُّ  ينة القاعدة.قرية الرَّ

َواِنع وا 60 ىل الرشق من قرية الرَّ ىل اجلنوب من وادي احلَاِجب.كذا، )وادي ُعَريْق( وفيه قرية تسمى ابمسه تقع ا  ْفىَل ا   مجليع من احلَْيَمة السُّ

 الُغَبي ِب لفظ يطلقه املزارعني عىل احلقل الزراعي القريب من الوادي ول يصهل مائه، و)ُغَبي ِب( تصغري )غَبَّان( مبعىن )عطشان(. 61

 انظر الهامش. 62
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ل يشء َحْول املُحِ  ىل ذكل َحْول الَبَقر وَمْرَدعَه طرفني من آأرض املسانيل رضي فَ  الأسْ رص ِ الَوِعر آأوَّ ــ جِ . ةبة زبديني. وا  د ــــــــ هَة جَنْ

63َمْسُعْود
ل يشء قَنَْدة مخسة آأطراف بيد عيال اخلَِدْيِري وعيل صالح مخسة آأطراف، مهنا ثالثة آأطراف َسايِق رضيبة آأربعة آأزبود،   آأوَّ

ىل ذكل َعْقَمة ال  ومهنا َضاِِح طرفني َدانوَ نَّْجد من آأرض احلَنَاِضةَل زبدي واحد فَُيَحقَّق آأين يه لعلها يف الس ِ ۞ وا 
64
 ۞ 

ــ جِ  [١] د َمْسُعودــــــــ آأْحَوال اجلَنَد آأربعة آأطراف مهنا طرفني بيد صالح آأمحد مُعر، ومهنا  هَة َواِدي احلرير ُمَحاِذي جَنْ

ْعب مثان  . وَعْقَمة الش ِ َجاع املَُعالَّ اع املَُعالَّ ُمَبارَش. وِشْعب احليار مخسة آأطراف بيد صالح آأمحد معر. جَ ية آأطراف بيد الشُّ طرفني بيد الشُّ

ي آأربعة آأطراف. وطرف واحد من ِشْعب احلرير بيد صالح آأمحد معر. وطرفني من ِشْعَبة احلرير بيد ازِ د سلمي غَ يوِشْعَبة احلرير بيد سع 

. وس بعة آأطراف من ِشْعَبة احلرير بيد سعيد معر. وطرفني من ِشْعِبة صالح احلرماس. وطرفني من ِشْعَبة احلرير بيد ا َجاع املَُعالَّ لشُّ

احلرير طرفني آأْحَوال املَْجَبا من ِشْعَبة احلرير
65

ان بيد محمد سعيد. آأْجَدال النَّْخةَل مخس  خَّ . وَمْرَدع بيد عيل سعيد آأربعة آأطراف. ِشْعَبة ادلُّ

ىل ذكل  َكة حتت اجلََبل بيد صالح الَعنَايِق ِبَراس وَاِدي احلَاِجبقطع عىل َدْرب واحد. وا  احلَْوض والرِبْ
66
ــ جِ .  هَة احلَْيَمة الُعلَْيا ـــــــــ

بَواِدي َمنَْصل
67
اَمة طرفني. احلََصبَ   ْعَران طرفني. التحامل ثالثة آأطراف.  )احلََصَبابني ؟( يْناَحْول بَْدر طرف. َحْول مَحَ طرفني. السَّ

ْ وَحْول القَ  اب طرف. وآأْحَوال الَعَدم الرشَّ ة آأطراف آأربعة. الهََواِند آأربعة آأطراف. َحْول املَْسِجد طرف يِق صَّ  آأربعة آأطراف. آأْحَوال املَْقرَبَ

َّْحلُْوح ثالثة آأطر  تَِول طرف واحد. َمَراِدع الِقنَاع ا حدى عرش طرف، َمْعُمْور من َمَراِدع الِقنَاع طرفني. ال ف مهنا طرف اواحد. َحْول املُش ْ

ــ جِ م. ِلِحق َمْرَدع الِقنَاع بيد َخِلْيل. الِ ف سَ اطِ  عبد هللا، ومهنا طرفني بيد عَ رِص بيد انَ  ةــــــــــــ امِس وُعنَْيرِصَ 68هَة َواِدي قَْريَة ادلَّ
 ۞ 

ة ار. َمْرَدع َزيْنَب الأعْ  بيد نيطرف واحد بيد خليل. املََعاِرَضة ثالثة آأطراف. َمْرَدع َزيْنَب الأْسَفل طرف َحول ُعنَْيرِصَ  بيد عَاِطف ىَل الَعصَّ

لَِمي. آأْحَوال الهَيُْوِدي طرفني بيد ا ار. َعْقَمة لَعصَّ سامل طرفني. َحْول الِبرْي طرف واحد بيد عبد الودود. املَْعُقْور طرف واحد بيد حيدرة السَّ

دريس. َمَراِدع الأْكرَش ثالثة آأطرا َدة طرف واحد بيد محمد ا  ْ ف. َعْقَمة الِقْرَماد بيد صالح عيل بن حيىي. َمَراِدع اطِ م عَ الِ ف بيد سَ الرشَّ

ةَل دَ املَْشُمْوم آأربعة آأطراف. َعْقَمة َدْرُسْوس وَمرْ  ار آأربعة آأطراف. آأْحَوال ََنْ ْون بيد املَدَّ اج طرفني. املَهَاِدبَة طرفني بيد عاطف. الرَّ ِعهَا الَعجَّ

ِويْل م َ آأطراف ثالثة. َحْول الطَّ ىل ذكل رَشْ يِن ن آأرض ب  بيد عيال يِق  املَِسرْيِي طرف واحد. املََجاِريْن بيد ِعَيال آأمحد حيىي طرفني، وا 

قَّا  قَّا من آأرض السَّ س تة آأطراف. مدس آأربعة آأطراف، وعََديِن ذكل آأربعة آأطراف. آأْحَوال اخلَاِدم طرفني. َمْرَدع اخلَاِدم طرف. َمْرَدع السَّ

َ آأْحَوال احلَُمَرة م َويِْعد ف يِن ن آأرض عبد هللا حسن الرقيش طرفني. َحْول احلَْبل طرف واحد. وَمْرَدع من آأرض ب و ه َجْعَسان طرف. الرُّ

ــ جِ يج من آأرض عبد هللا حسن عرشة آأطراف. رآأحوال اخل 69هَة َواِدي َشِقبـــــــــ
اَنِبيَّات من آأرض بين ُجَديْل ثالثة آأطراف.   اذلَّ

ةَل ثالثة آأطراف.طَ بَيْ  َشاِمي. الشُّ اجلُْرَوب طرفني بيد عيل ْون ابلَعَمايِق ـــــــــــــــوما ب ا طرفني، وبيد رَشِيْك طرف مُجْ قاع الرَّ
70
َحْول  

ْيد. الُقس َ  َكَرةفَ  الأسْ مْي املُِحبَّنْي بيد مُحَ ل طرف وآأْرَداَده ثالثة. آأْحَوال املَْيُمْون ِبَقاع اذلَّ
71
ا بيد آأمحد بيد عيل سعيد آأربعة آأطراف، ومهن 

ِس، ومهنا بيد عيل اُلَصايِب  يخ ثالثة آأطراف. الَعَراِو  طرفني بيد صالح آأمحد، ومن الَعَراِو  طرفني بيد َمُعْوَضة املُهَر  طرف، ومهنا الش َّ

                                                            
ىل اجلهة الأخرى.مل آأحتقق من موضعه بعد البح . والنَّْجد من اجلبل بلغة آأ  63 ذا بلغه املسافر احندر منه ا  ىل يومنا املوضع العايل منه فا   هل المين ا 

ىل الرشق من مدينة تعز. 64 َوَدان( وهو من بالد َماِويَة يف رشيق قاع اجلَنَد وامجليع ا   يقصد )َواِدي الس ِ

 كذا. 65

ىل الغرب من  66  مدينة القاعدة، وتقع عليه قري اذلنبة والقرار وادلفنة واحلاجب والطويل.َواِدي احلَاِجب من آأودية احلَْيَمة الُعلَْيا ويقع ا 

 َواِدي َمنَْصل من آأودية احلمية العليا. 67

 وادي قرية ادلامس وعنيرصة من احلمية العليا. 68

ىل الغرب من مدي  69 نة القاعدة تقع عىل وادي احلمية من واِدي َشِقب ويسمى يف عرصان )مُخُس َشِقب( وفيه قرية َشِقب ويه من عزةل احلمية العليا ا 

 احملالت التابعة لها دار اجلالل وللصبة والشجوف واحلدايل وآأَكة املدرسة وشعب ربيعة والعكد واحلجر.

ىل الشامل من مطار تعز عىل يسار املسافر حنو مدينة القاعدة، وعدادها من 70 ىل اجلنوب من مدينة الَقاِعَدة، ويه ا  َّة الُعلَْيا  الَعَمايِق قرية تقع ا  عزةل اجلَنَِدي

 من مديرية التعزية.

ىل الغرب منه. 71 ىل اجلنوب من قرية الَعَمايِق ابلقرب من مطار تعز ا  َكَرة قرية تقع ا   اذلَّ
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يْ  [بيد] آأْحَوال الَكْوَكْديِن بن عبد  خ طرف.عبد العلمي املُْنَترِص طرف، ومهنا بيد َمُعْوَضة طرف. َحْول َدغَّار بيد عبد اجلبار بن آأمحد الش َّ

اِمِعي ثالثة عرش َوح بيد آأمحد سعيد آأربعة آأطراف. آأْحَوال النُُّجْود بيد يوسف السَّ ْ طرف. ِذي  الرمحن املَُقهِْوي طرفني. آأْحَوال ِذي الرسُّ

الَقَرظ
72
لهيا ِذي الَقَرظ ال َخر آأربعة آأطراف، ومن ِذي القَ   لهيا بيد جعفر آأربعة آأطراف، وا  بيد صالح آأمحد آأربعة آأطراف. ومن  َرظوما ا 

ِذي الَقَرَظة
73
 ثالثة آأطراف. 

[ آأْحَوال الَكرِيْف١]
74
ليه الكباس طرفني. آأْحَوال الِعلْب من آأرض يوسف الُعَديِْفي اكَ رَ د بَ يْ بيد عيل ُعبَ   ت ثالثة آأطراف. وا 

دريس املَُقهِْوي طرفني. آأْحَوال ِدمْ  رِيْق بيد ا  يَال َضاِربَة متوالية س بعة آأطراف. آأْحَوال الَقَرظ بيد جابر الَفِقْيه مخسة آأطراف. آأْحَوال الطَّ

 آأربعة ثالثة آأطراف. آأْحَوال احلُلَْبة مخسة آأطراف. ُآم اخلرَْي بيد محمد عبد الرمحن طرف. اجلنوب متوالية فوق ُآم اخلرَْي بيد محمد عبد هللا

ليه بيد ينع آأطراف. املَْخلُْوط وما ا 
75
ليه آأرب الهَيَاِقر  ِديْق آأربعة آأطراف. َحْول الَبْكبَيِك وما ا  ِ ليه بيد ِعيال الص  لِْحى وما ا  عة آأطراف. حول الطُّ

َداِبيَّات بيد عيال محمد سَ  ابَّ بيد يْ م آأربعة آأطراف. آأْحَوال قَُدمْي بيد عيل ُعبَ الِ بيد عيل ُعبيد ثالثة آأطراف. الصَّ د ثالثة آأطراف. آأْحَوال ادلُّ

َوح آ خَ عيال عيل بن آأمحد  ْ َوح بيد عيل بن صالح معر س بعة آأطراف. آأربعة آأطراف. ِذي الرسُّ ْ ر س بعة آأطراف، ومن ذي الرسُّ

ــ جِ  ْورــــــــــــــــــ 76هَة الأمْعُ
ِشْعب املـ]...[ـليب 

77
س تة. آأْحَوال املاََلَحة  طرف ثالثة عرش طرف. َحْول احِلَجار الأْعىَل طرف، آأْرَداَدهُ  

ثين عرش طرف. ِشْعب آأمْحَر بيد عيل النفعي س تة آأطراف. ِشْعب احلَْود ا س تة آأطراف. املَْعُنْوب الأْسفَ يَ ْوب الُعلْ س تة آأطراف. املَْعنُ  ل ا 

َمد ثالثة آأطراف. بيد عيال معرو عرشة آأطراف، ائِةَل بيد عبد الصَّ ليه ومن ِشْعب احلَْود بيد محمد صاحل طرف آأْحَوال السَّ من  ثالثة ا 

ْعب مما ييل  َجَبل آأمْحَرالش ِ
78
ْعب بيد محمد  ْعب ثالثة آأطراف.  وعر. آأطراف ثالثة، ورآأس الش ِ ْحَبة آأربعة آأطراف، وابيق الش ِ آأْجَدال الرَّ

ْور َواِدي الأمْعُ
79
ْراَبن، وغربيا  جَ   ان. بَ حيد آأحوال احلَْود قبليا  الُعُنْوب، وميانيا  ادلَّ ِحق يف َواِدي ــــــــــــــــلَ ل املَْنُصْوَرة، ورشقيا  قَْريَة ادلَّ

لَِمي معر سايق طرف واحد. الَعِنيَّة ال خَ  بن ۞ الَعِنيَّة بيد 80ِشْعب احلَْمَرا لَِمي. ِشْعب احلَْمَرا بيد صالح عيل معر السَّ ر بيد حيدرة السَّ

براهمي العهل مثاني ان بيد ا  مَّ ْهنَة آأطراف آأربعة. َضاِِح َمَراِدع الرُّ ليه يْ زَ يْ ِز ة آأطراف. َمْرَدع العَ آأطراف آأربعة عرش. ادلَّ َجاع طرف. وا  ن بيد الشُّ

اج طرف، ِجَدل احلَْمَرا اجلباب آأربعة آأطراف، مهنا بيد عيل معر طرف، ومهنا بيد عامر الَعبَْشِمي طرف واحد، ومهنا بيد عيال محمد احلَ 

ي ِ م طرف. َحْول الَباَلقَ رَّ حَ ومهنا بيد عيل مُ  ي ِ د بيد ال ا فوق آأْجَدال الس َّ اص الس َّ َجاع. َحْول املَصَّ  د طرف واحدش يخ عيل الشُّ

ــ جِ ۞۞۞۞۞۞۞  81هَة َواِدي امِلْنَقاعَةـــــــــــــ
ْفَصاف الأعىَْل   ِ آأْحَوال الَعنْي بيد آأمحد الَبْعَدايِن طرفني. َحْول اجلَنَد آأيضا  وَمْرَدعَه الص 

ْفَصاف الأْسَفل طرف. َمْرَدع الَعِقْيق طرف. آأ  ِ ِويةَْل طرفني. َمَراِدع الساانت طرف. الص  َكة مخسة آأطراف. َمْعلُْول آأْحَوال الطَّ ْحَوال الرِبْ

ر اهِ َمْسُعْود وَمْرَدعَه بيد صالح املَيَّاس طرفني اثنني. َمَراِدع الثََّمان طرفني. َمَراِدع احلَاج طَ  َحْولثالثة آأطراف. آأْحَوال اجلَنَد طرفني. 

                                                            
بعد آأن رمست يف الأصل خطأأ )ِذي القرض(، والصواب آأن ترمس بأألف مشاةل )ِذي القرظ( وهو الشجر املعروف من الفصيةل الس نطية، وتدبغ بورقه  72

 يطحن جلود احليواانت.

ن هبا جلود آأصلحناه وقد رمس يف الأصل )القرضة(، و)الَقَرَظة( لفظ يطلقه آأهل المين عىل اُلنىث من جشرة القرظ ومهنا يأأخذون الأوراق اليت يدبغو 73

اظ(.  احليواانت، آأما اذلكر فيسمونه )ُقرَّ

ليه مياه الأ  74  مطار.الَكرِيْف موضع حمفور يف الصخر جتمتع ا 

جعام، وقد آأجعمناها اجهتادا . 75  رمست من غري ا 

ىل الغرب من قرية الَعَمايِق. 76 اِخل وامجليع ا  ْور قرية من احملالت التابعة لها الهَْقَعة وِشْعب ادلَّ  الأمْعُ

 .لكمة غري واحضة يف صورة الأصل 77

ابَ  78 ِ ىل اجلنوب من ِشْعب َصاِلح فامي بني قرييت الر  ىل الغرب من قرية َجَبل آأمْحَر يقع ا  ىل اجلنوب الغريب من مدينة القاعدة، ا  ط وِشْعب املُلَْيح وامجليع ا 

 العاميق.

ىل الغرب من قرية الَعَمايِق. 79 ْور ا   َواِدي الأمْعُ

َّة الُعلَْيا. 80  وادي ِشْعب احلَْمَرا من اجلَنَِدي

ىل ا 81 ىل الشامل من وادي احلَْيَمة وهو ا  لشامل الغريب من مدينة الَقاِعَدة، وعليه تقع قرية امِلْنَقاعَة ويه من عزةل بين عبد هللا التابعة َواِدي امِلْنَقاعَة يقع ا 

َفال من حمافظة ا ب.  ملديرية ِذي السُّ
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ه  طرفني. َمَراِدع اجلَنَد آأيضا  آأربعة آأطراف. َحْول الُعْرم وَمْرَدعَ رْي  بيد صالح حبَُ يِن يْ عَ آأربعة آأطراف. َمَراِدع الرُّ  طرفني. َمَراِدع اجلَنَد آأيضا  

ِويْل طرف واحد. الأْقرَص طرف واحد. َحْول  ْفيِل طرف.  الَغْريِب طرف.  الُغَبي ِبطرفني. الطَّ َّاِلثَة الَغْريِب الَوْسط  الَغْريِب السُّ ر ابِ بنَ  الث

 .طرف

ي طرف آأربعة. َحْول  الَغْريِب [ ٨] الأْسَفل طرف  الُغَبي ِبالثاين ثالثة آأطراف. َحْول  الُغَبي ِبالرابعة طرف. َمَراِدع الَعْرجَبِ

اِبع طرفني. الُغَبي ِبمخسة.  َّاِل  والرَّ َية آأربعة آأطراف. َمْعُمْور ثال الُغَبي ِبالث  طرف واحد. يِب نَ ثة آأطراف. العِ اخلَاِمس الأْعىَل مخسة. الأْحس ِ

اَمة طرف. َمْرَدع عربات  رِيْق طرفني اثنني. َحْول مَحَ اع النََّفس ثالثة آأطراف. ثآأْحَوال الطَّ جَّ الثة آأطراف. َمْرَدع اجلَنَد وهذا الرَّ

ــ جِ  ِي 82اهَل هَة ِذي احلَ ــــــــ بَِدي التَِّعز  ن. ِس طرف، ومهنا طرف بيد عيل املُحْ من آأرض سعيد صالح طرفني، مهنا بيد جعفر  ابلزَّ

ىل املَْحُرْور آأربعة آأطراف، و  لَِمي. وا  َصلَب واحد ليه طرفا  َحْول املَْغَربَة املُسمى املَْحُرْور بيد السَّ
83

ة ثالثة آأطراف بيد عبد  . آأْحَوال املَْقرَبَ

رْبِي طرف واحد وَمْرَدعَه هللا آأمحد. َحْول اجلَنَد الُعلَْيا طرف واحد. ِشْعَبة ُسهَْيل س تة آأطراف. َحوْ  ل الِعلْب طرف وَمْرَدعَه. َعْقَمة الس ِ

ليه ِشْعَبة آأبُ  ليه املَنَاِدر ا  جاع شداد اجلعين. َحْول ُعَراَجة ا  َرة. رْشَ و البُ عىل الشُّ ليه املَُدوَّ ــ َواِدي ظَ ى وا  84ْبَية بَشِقبــــــــــــ
آأْحَوال  

ل شاهد مدارات. َحْول احلَِبْيل بيد محمد سَ َحْول الغَْيل بيد الفقيه احلَُصايِن. نصف َحْول العَ املََراِجف بيد حيدرة الَقَدِِس طرف. نصف 

ال. ِشْعَبة حيىي بيد محمد َعيَّ  ين الصَّ ِ ِري بيد اتج ادل  زْيَ ال. َحْول الشَّ ال. َحْول الَعُجْوف طرف بيد محمد الصَّ ا  آأربعة آأطراف. ا سامعيل الصَّ

اعِ  دْ ِجْدةَل ِشْعب الرَّ عَييِْس. الرَّ يْ رِ ي بيد محمد ا  اَثبَة بيد انرص ادلُّ َفيِل بيد عيل حسن  ِشداوَ س. َعْقَمة ال  اِشد الثَّاِل  آأمحد  السُّ طرفني. الرَّ

85ْورِحق ا ىل َواِدي الأمْعُ ــــــــــــــــــــــلَ ۞۞۞۞۞  . املََعاِرَضة َحق هِجَة َصاِحب قَْريَة اجلَاعَة طرفني اثننييِن يْ عَ الرُّ 
ِبْن َعبَّاس  

ْخنَة بيد ُعبَ  َواحلُنَيَْشة ائِةَل بيد جعفر طرف. يْ َحْول ادلُّ د دعرس. الِعْذِربَة الأْسَفل بيد ُصَويِْلح عباس اذلي فوق الَعِذر طرفني. َحْول السَّ

َدقَة وِجَدةَل بيد  َدقَة بيد جعفر َحنَش  نصفعبد هللا ثالثة آأطراف، آأمحد َحْول الصَّ ليه َحْول من ِشْعب الَبَعاِثَرة َحْول الصَّ طرف. ا 

َدقَة بيد ُعبَ ْص طرف. الن ِ  َواِدي ۞۞۞  ي آأمحد عبد هللا طرف. َرآأس ِشْعب نعاس بيد معر دعرس طرف واحدادِ ف ال خر من الصَّ

ــ ال  ْقَعةـَ هـــــــــــــــ
86
ْوِري دَ رْ بيد بَ َحْول املَْعُمْور وما فوقه بيد صالح النفعي ِقَطع متوالية. ومن املَْعُمْور   ُ ق طرفني اثنني. وبيد الش يخ الرسَّ

ْعب الأيْ  ْفىَل رَس الش ِ  طرف. وبيد الش يخ مساق ثالثة آأطراف. َواِدي املَْنُصْوَرة ابحلَْيَمة السُّ
87
َعْقَمة اجلَْعلنَْي وآأردادها بيد محمد الساع :  

ليه يْ وَ ثالثة آأطراف. ِشْعَبة ادلُّ  ليه ر بيد يوسف صالح آأربعة آأطراف. وا  الألَْواح آأربعة آأطراف. املَْعُمْور بيد ُعَباد الَقاِِض طرف واحد. ا 

ار طرفني. ِعقَام الِبرْي  ليه آأْرَداد املَْرنَع طرفني اثنني. آأْحَوال الَعصَّ ليه آأْرَداد املَْعُمْور طرفني. ا  ليه بيد آأمحد َمُعْوَضة  املََساِبع طرفني. ا  وما ا 

 َ مجةل ابملعريف س تة آأطراف. وما هو بَواِدي الُعَويِْمَرة ةرَ وْ ُص نْ مخسة آأطراف. ِشْعب َعَقَبات ابمل
88
قريين  : عند الويل املشهور ابملَُدر ِس 

فَّة س تة آأطراف متوالية فَّة ا ىل ادلَّ ْراَبنــــــــــــــَواِدي ال۞۞۞۞۞۞۞  ادلَّ 89دَّ
املَْعُمْور وآأْحَوال الِعلْب مما ييل اجِلْربَة 

90
آأربعة آأطراف.  

َ َرآأس ِشعْ    آأطراف متوالية س تة.يِن يْ  ادلَّ يِن ب املَْدَرك بيد ب

                                                            
 ِذي احلاهل مل آأمتكن من معرفهتا بعد البح  والتقيص، ورمبا اكن مسمى لقطعة آأرض زراعية. 82

لَب من احلقول الزراعية املهمل الغ 83  ري مزروع.الصَّ

ىل الشامل من قرية الَعَماِكر يف الأصل )وادي ضبية( والصواب ) 84 ىل اجلنوب من قرية املَْقدَل وا  َواِدي َظْبَية(. َواِدي َظْبَية مسي ابمس قرية َظْبَية وتقع ا 

ىل الغرب من مدينة  القاعدة. وعداد الوادي والقرية من عزةل احلَْيَمة الُعلَْيا، من مديرية التعزية، وامجليع ا 

 س بق التعريف ابلأمعور. 85

َّة الُعلَْيا. 86  َواِدي الهَْقَعة من آأودية اجلَنَِدي

 املَْنُصْوَرة حمةل من بالد احلمية اليت س بق التعريف هبا. 87

 َواِدي الُعْيِمَرة لعهل من آأودية بالد احلمية. 88

ْراَبن مل آأمتكن من التعرف عليه بعد البح . 89  َواِدي ادلَّ

 بَة يه قطعة الأرض الزراعية الكبرية العرض والطول.اجِلرْ  90
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ان. حول الصع املسمى ٤١] ْراَبن بيد محمد صاحل ثالثة آأطراف، وطرف واحد من احلُْجَفة ال خر بيد حيدرة الَوزَّ [ احلُْجَفة ابدلَّ

ْيد مبََحاِرث آأََكَ و َحْول احلَْود بيد زيد الَياِفِعي طرف واحد.  ش ِ َرات من فوق الِبرْي عالما هو بَواِدي الرَّ ْكز س تة آأطراف. املَُجدَّ ْعب  ة الرَّ الش ِ

اَدة املسمى اليوم َعْقَمة املَْنُصْوَرة فوق البِ   هناكل بيد محمد صاحل طرف. املَْطلُْوح وآأْرَداَده رْي بيد عيل بن آأمحد س تة آأطراف. َعْقَمة مُحَ

ا بيد آأمحد عيل س تة آأطراف. وما هو مبََحاِرث َرْعَصة بيد يَ لُْوح ا ىل اجِلَرب الُعلْ رشيق الِبرْي بيد عيل بن آأمحد آأربعة آأطراف. ومن املَطْ 

 َ َوِيط بيد بيَِن ُعَباد  ُعَباديِن املشاخي ب َواي بيد بيَِن ُعَباد س تة آأطراف. َحْول الشَّ ْور آأْحَوال الرَّ ليه ثالثة آأطراف. املَْعُمْور  حتت الأمْعُ وما ا 

 َ ليه بيد ب اَكِسكـــــــــــــــــــحمَ د مخسة آأطراف.  ُعَبايِن وما ا  عَة السَّ ْور 91اِرث َمرْشَ ْيِفي آأْحَوال متوالية من الميني  بيد الأمْعُ ِشْعب الس َّ

ليه ثالثة اواليسار تسعة عرش طرف، مهنا بيد َمُعْوَضة  بن معمر آأربعة عرش طرف، ومهنا بيد سعيد بن خليل ثالثة آأطراف، وا 

ليه من دَ ْعب من اللَّْوح بيد صاحل عيل طرف. آأْحوال ادلكور املسمى آأحوال جِ آأطراف. ومهنا ِسفل الش ِ  دريس طرفني. ا  ار بيد عيل ا 

ْيِفيِشْعب  ْعب من هجات حتري\املسمى ابللَّْوح طرف.  الس َّ ْولََقة زحتت هذا الش ِ /الواقف الكبري والبري هناكل والطَّ
92
اِرث ـــــــــــــــَمحَ . 

ْمَكر والهَيَ  93اِقرالسَّ
لهيا الأْرَوان اليت آأْحَوال السُّ   ُجْود واملََعاِمرْي وآأْحَوال احلَْبل واُلبَْيَطاط متوالية ُمْخَتلََطة آأطراف مخسة وعرشين. وا 

لهيا آأحوال ُمنِْصف ابحلميى اليت اكنت بيد آأربعة آأطراف.  َمايِن س تة عرش طرف. وا  ْ اِقر الهَيَ ــــــو بـــــــــوما هاكنت بيد س نان الرشُّ

اقَة خاصة َدقَة بيد آأولد  : بيد س نان من الشَّ اج وُجْدِلها طرفني. َحْول ُعَباَدة طرف. َحْول الصَّ رآأس اخلريج س تة آأطراف. َحْول َدحَّ

رِيْ  رِيْق متوالية، وَضاِربَة من آأْحَوال الطَّ َماِكر آأْحَوال الطَّ رِيْق ابلسَّ ق آ خر متوالية آأربعة الثمين س بعة آأطراف ِجَدل ثالثة. ومن حتت الطَّ

رِيْق بيد العاكس رِيْق بيد الأْسَود َمْعُمْور ثالثة آأطراف. ِجَدل الأْجَدال فوق الطَّ ثالثة آأطراف. آأْحَوال  )؟( آأطراف. ومن آأْحَوال الطَّ

لهيا بي ْعب آأربعة آأطراف. اجلَُراِعيَّة وما ا  اَمة آأربعة آأطراف. آأْحَوال املَاء فيه طرفني. وَحْول الش ِ د آأمحد سعيد آأربعة آأطراف. آأْحَوال مَحَ

ليه بيد املَْسلََمايِن  لَِمي وما ا  لهيا مثانية آأطراف. آأْحَوال امِلهَْتار رشيق الس نكري س تة آأطراف. السَّ الِعلْب وما ا 
94
ثالثة آأطراف. َواِدي  

َوار ابلس نكرالأجْ 
95
لهيا ب  :  َرة طرف واحد. آأْحَوال بََراَكت اسام  س تة آأطراف متوالية. َحْول اجلَْعد وما ا  َماِكَرة ثالثة آأطراف. املَُدوَّ يد السَّ

ْمَكرِي طرف واحد. املَْعُمْور الأعىل بيد عبد هللا الَعِفْيف طرف. رة طرف واحد.  املَْعُمْور الأْسَفل بيد عيل السَّ َحْول الَعَساِير ا ىل املَُدوَّ

ْمَكِر  ْمَكر آأرض عيل السَّ اَون آأطراف آأربعة. آأْحَوال السَّ ْمَكِري طرف واحد. يَّ نِ انَ وْ ي آأطراف ثالثة. َعْقَمة البُ الصَّ ة ا ىل آ خر آأعىل َحْول السَّ

ْمَكرِي طرفني. آأْحَوال َساِلم َمْحُفْوظ طرفني. ُجُبْوب الَبانِ  َّْوَحنْي آأرض عبد القادر السَّ َيان بيد آأمحد َحْول اجلندبية الفهد طرف واحد. الل

ــ جِ سعيد ما يوايل ِصَعار طرف.  ــ ـــــ َفنَةــــــــ هَة السَّ
96
آأْحَوال الأَجنَاِدي ثالثة متوالية. لَِحق من آأْحَوال الأْجنَاِدي طرف واحد. لَِحق  

بَِدي بيد آأمحد معود يِب رْ  طرفني، ومن غَ يِق من آأْحَوال الأْجنَاِدي آأربعة آأطراف، ومن هِجَة رَشْ   القرية طرفني بيهنا طريق مسلوكة. َحْول الزَّ

َفنَة ثالثة عرش طرف.طرف واحد. يكو ةَل الأطراف اذلي يف السَّ  ن مُجْ

                                                            
اَكِسك، مل آأجد ما يدل علهيا. 91 اَكِسك، آأو مرعة السَّ عَة السَّ  َمرْشَ

ْولََقة جشرة كبرية خضمة وسامها اهلمداين يف كتاب انظر الهامش و  92 اةَل(، ويه تش به صفة جزيرة العربالطَّ يف  )اللكهمة(، وتسمى يف بعض بالد تعز )اخِلصَّ

 هيئهتا جشرة امجلزي.

ذاعة تعز عىل ميني املسافر حنو مطار تعز يف املنتصف ما 93 فىل من مديرية التعزية ويه تقع رشيق ا  َّة السُّ ْمَكر قرية من اجلَنَِدي بني قرية جبل صفعان  السَّ

ىل الشامل مهنا، وذكر اجلندي يف كتاب  ىل اجلنوب مهنا وقرية ساكن سعيد الواقعة ا  آأهنا من قرى الفقه يف المين. آأما الهَيَاِقر ويه من قرى  السلوكالواقعة ا 

ىل الغرب مهنا يقع الفقه آأيضا  فعدادها من اجلندية الُعليا من مديرية التعزية، ويقابلها املتجه من احلَْواَبن ا ىل مطار تعز عىل ميينه جنويب املطار م  بارشة وا 

 .٢٢٢، ٢٤١، ص ديةارتفاع ادلوةل املؤياحلَِبْيل الأْسَود. راجع 

 لقب )املَْسلََمايِن( اكن يطلق يف المين عىل من آأسمل من آأبناء الطائفة الهيودية. 94

ْمَكر(. 95  كذا. الصواب )السَّ

َفنَة قرية من عزةل َحِبرْي من مديرية ذي السفال من حمافظة ا ب، ويه تقع شامل غرب مدينة القاعدة عىل يسار طريق املسافر من الق 96 ىل ذي  اعدةالسَّ ا 

حدى القرى املشهورة ابلفقه يف المين، وقد ذكرت امل صادر العديد من العلامء السفال جنويب قرية الَقْرعَاء. واكنت هذه القرية تسمى قدميا  )َسهَْفنَة( واكنت ا 

ُسَوا هبا، واكنت آأحد املراكز اليت انترش منه مذهب ال مام الشافعي يف ا  .٢٤١، ص ارتفاع ادلوةل املؤيديةلمين. راجع والفقهاء اذلين َدَرُسَوا وَدرَّ
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ــ جِ [ ٤٤] 97هَة الَقاِعَدةــــــــــــــــــ
َداِعي مخسة آأطراف. آأْحَوال الِبرْي بيد جعفر ُمَحاِرس آأربعة آأطراف. املََداِحيَة  آأْحَوال الرَّ

98
 

احِ  اِري ثالثة آأطراف. آأْحَوال املَُصاَدر بيد محيد ة طر نَ ثالثة آأطراف بيد جعفر ُمَحاِرس. بيد الش يخ سعيد زايد من ادلَّ َ ف. آأْحَوال لرصَّ

َعيِب طرفني. ْ اِري بيد محيد الرشَّ َ رِيْق بيد عبد هللا قَييِْس طرفني. ومن آأْحَوال الرصَّ َعيِب ثالثة آأطراف. آأْحَوال الطَّ ْ آأْحَوال اجلَاِمع بيد  الرشَّ

ليه حَ  رِيْق بيد صالح ُعبيد ل صغري طرف. وموْ آأمحد حسن ثالثة آأطراف، وا  رِيْق بيد عيل ا سامعيل، ومن آأْحَوال الطَّ ن آأْحَوال الطَّ

د صالح طرف. آأْحَوال اجلَاِمع بيد محمد احلَُسام ثالثة آأطراف. من آأْحَوال اجلَاِمع بيد عبد هللا معر طرفني. من آأْحَوال الثَّاِمن بيد آأمح

براهمي ا  بيد عبد العزيز طرف. آأْحَوال اجلَنَد من آأرض آأمحد ىَل للامرب طرفني. َحْول املََصاِون الأعْ طرفني. آأْحَوال املََصاِون بيد عبد هللا ا 

 
ِ
ايَ س بيد عبد العلمي طرف واحد. َحول ايَ عبد هللا حسني وزيد بن عبد هللا الُكَباِري ثالثة آأطراف.َحْول ال

ِ
س الَوَسط بيد محمد ا

هَاب طرف واحد. حول  د صالح ُمَخاِر  طرف واحد. َحْول اللزلون بيد معر صالح ُمَخاِر  طرف. ومن ا الِعلْب بيد آأمحيس  اايالش ِ

 ايَ آأحوال ا  
ِ
 اس بيد عيل ا سامعيل طرف. ومن آأَحوْ ايَ س بيد سعيد احلَُويْج طرفني. ومن آأْحَوال ال

ِ
س بيد عبد العلمي ُمَخاِر  طرف ايَ ل ال

 
ِ
يْ  زُّ . ومن آأْحَوال اجلَنَد بيد عِ الَفِقْيه طرفني عيل س بيد محمدايَ واحد. ومن آأْحَوال ال ِ ن طرف. ومن آأْحَوال اجلَنَد حتت الَقاِعَدة بيد عبد ادل 

د ِ  ِ َُّباِري طرفني. ومن آأْحَوال بيد الَوِجْيه طرف. من آأْحَوال اجلََبل بيد صالح الص  يْق ثالثة آأطراف. آأْحَوال النَِّقْيل بيد محمد احلَُسام هللا الل

ليه آأْحَوال احلَْفر  ورِيْق متوالية وهس بعة آأطراف. آأحوال الطَّ  آأْحَوال املُْنِقذ س تة آأطراف. آأْحَوال الأْرنَب بيد ُعَبْيد امِلهَْتار ثالثة آأطراف. ا 

اَلم الِكَبار بيد عبد العلمي ُمَخاِر  طرف مخسة. من آأْحَوال يَّ ثالثة آأطراف. ومن آأْحَوال الأْرنَب صالح آأمحد مَ  اس طرف. آأْحَوال السَّ

عَاِفَرة بيد ورثة عبد هللا الُكَباِري ثالثة و ن طرف. يْ ادل ِ  ز  ْرنَب بيد عِ الأ  من آأْحَوال الأْرنَب بيد عيال آأمحد يوسف طرفني. ومن آأْحَوال الزَّ

اَلم الِصَغار بيد عبد العلمي ُمَخاِر  تسعة آأطراف. ومن آأْحَوال املََدر بيد عيل عبد الرمحن س تة آأطراف. ومن آأْحَوال  آأطراف. آأْحَوال السَّ

عبد  املََدر بيد صالح سعيد طرف، مهنا آأْحَوال املََدر بيد عيل الَفِقْيه طرفني، ومهنا بيد صالح سعيد طرفني اثنني، ومهنا بيد سعيد محمد

ةَل ما هو جلَاِمع اجلَنَد يف آأرض القَاِعَدة مائة طرف وتسعة آأطرا ــ جِ  ف.هللا طرف. ِجَدل حمفوظ من آأْحَوال املََدر طرف. مُجْ هَة ــــــــــــ

99املَْنُصْوَرة خِبْنَوة
ت املَْنُصْوَرة طرفني بيد الش يخ  براس املَْنُصْوَرة ِشْعب املَْنُصْوَرة  مد احِلبْيِش ثالثة آأطراف. َعْقَمة َمَحالَّ بيد عبد الصَّ

ْ و  ،عبد القادر. ِشْعب ُمْفتَاح صاحل س بعة آأطراف َعيِب. ِشْعب ُمْفتَاح تسع ِقَطع بيد الش يخ عبد طرفني من ِشْعب ُمْفتَاح بيد محيد الرشَّ

ةَل الأطراف اليت جبهة املَْنُصْوَرة خِبْنَوة  َّْيل. مُجْ س بعة عرش طرف. القادر. احلَْرف ابملَْنُصْوَرة بيد سعيد عبد هللا َمْعُرْوف بُسْوق الل

ــ جِ  هَة َواِدي الَكَربَةـــــــــــ
100
لهيا مثا  ْعَبة وما ا  اِحب الأْعىَل بيد عيال آأمحد َعْقَمة الش ِ ار بيد احلَُسام طرف. َحْول الرَّ نية آأطراف. َحْول الَعصَّ

ْريِف بيد عيال جابر حسن طرف. آأْرَجاع احلَ   ان بيد عبد القادر احلَُسامرَّ َعَطا طرف. الظَّ

اَطة بيد الش يخ سعيد طرف. آأْحَوال الَعَبايِل بيد الش يخ سعيد ٤٢] رَّ . َمَراِدع املَْقُصْوب بيد صالِح طرف[ طرفني. َحْول الزَّ

ائةَِل بيد محمد سعيد طرف. ِوَجار ُمِعنْي َحِلْيةَل بيد   طرفني اثنني. يسالسلاحلَُسام طرفني اثنني. َوْجَرة املََخاِلف بيد الأملى طرف. َوْجَرة السَّ

ان بيد الش يخ سعيد. امللَْزِ ِوَجار املُِعنْي آأيضا  بيد احلُسَ  مَّ ل مبََحاِرث قَْريَة امللَْزِلام. َحْول الرُّ
101
ِشْعب ال اَكم بيد عبد الوهاب الأْزَريِق  . 

                                                            
ىل ما قبل 97 ىل الشامل من مدينة تعز، وعدادها من مديرية ذي السفال من حمافظة ا ب. واكنت بالد ذي السفال ا  حوايل س تني  الَقاِعَدة اليوم مدينة تقع ا 

ة ومهنا دوةل بين رسول تعد قرية من قرى خمالف اجلند، وحييط مبدينة س نة تتبع بالد تعز لقرهبا من مدينة تعز، كام اكنت القاعدة يف عهد ادلول السابق

 القاعدة آأراِض ومدرجات زراعية خصبة العديد مهنا موقوفة عىل جامع اجلند.

 املََداِحيَة مجع )َمْدِِح( ويه مواضع من اجلبل تكون فهيا مدرجات زراعية متوسطة الكرب وجدراهنا قصرية غري عالية. 98

ىل الشامل الرشيق مهنا، واكن آأخو صالح ادلين الأياملَْنُصوْ  99 َفال تقع ابلقرب من مدينة القاعدة ا  ويب املكل َرة قرية من عزةل ِخنَْوة من مديرية ِذي السُّ

ىل ما حولها مثل وادي خنوة و  لهيا وا  القاعدة ووادي ادلارة وهمد املنصور )ُطْغَتِكنْي بن آأيوب( آأول من فكر ببناء مدينة يف ذكل املوضع فقام بتوجيه عنايته ا 

ا. اخليول الزمنة الأرض وابتدآأ البناء فهيا ولكن املوت عاجهل فتوقف ذكل املرشوع، واتخذ مهنا بين رسول موضعا  ل صطبالت خيوهلم اخملصصة للنتاج مبا فهي

ىل الشامل الرشيق من قرية املنصو  رة ويه من مديرية ذي السفال من حمافظة ا ب تقع عىل ميني الكبرية يف السن. آأما ِخنَْوة فهو واٍد و قرية هناكل تقع ا 

يَّايِن.   .١١١، ص ٢، ج السلوك. اجلندي، ١١٨، ص ٤، ج نور املعارف راجعاملسافر من القاعدة ابجتاه الس َّ

 َواِدي الَكَربَة من آأودية خنوة. 100

ىل الشامل من قرية ِخنَْوة ابلقرب مهنا. 101  قَْريَة امللَْزِل ا 
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َران آأربعة آأطراف.  ــ جِ وتُْعَرف جَبَبل مِعْ 102هَة َعَراِدنَةــــــــــــــ
َمنْي آأربعة آأطراف. آأْحَوال املُِعنْي بيد عبد   آأْحَوال الَعَضاِريْط بيد محمد السُّ

آأْحَوال ُآم َمْرمْي بيد معر محمد سعيد طرفني اثنني. املََعاِلْيل بيد سعيد ا سامعيل طرفني. الأْحَوِري بيد عبد القادر احلَُسام مخسة آأطراف. 

ح الأْسَفل بيد عيل محمد طرف. آأْحوَ  ح الأْوَسط بيد الش يخ سعيد طرف. الَبدْلَ ح الأعىَْل طرف. الَبدْلَ ال القادر احلَُسام طرف. الَبدْلَ

ْفيِل بيد عبد هللا الأيَْمن طرف. آأْجَدال  الأعىَْل طرف. َحْول املُِعنْي  يخ سعيد صالح طرفني اثنني. َحْول املُِعنْي املَْنِديْل بيد الش   السُّ

ا َاع الرَّ اف. ِعي ثالثة آأطر الُغَراب طرفني. ِعقَام الَواِدي بيد عبد هللا سعيد ثالثة آأطراف. آأْجَدال املُِعنْي بيد احلاج محمد طرفني. آأْحَوال جشُّ

ْكَسيِك طرف واحد. ِجَدل املََراِعَية الُعلَْيا بي د محمد احلََراِزي طرف. آأْحَوال آأْرَجاع املُْرِعَية بيد احلَُسام طرفني. َوْجَرة املُْرِعَية بيد الفقيه السَّ

ْكَسيِك طرف وا حد. آأحوال عَيَْشة بيد عبد القادر احلَُسام َمُعْوَضة بيد عبد القادر احلَُسام ثالثة آأطراف. َحْول املََراِعَية بيد الفقيه السَّ

اِِح ِبِذي َواِدي َحَرامِي يْ ف ثالثة آأطراف. آأحوال مُحَ اطِ ثالثة آأطراف. آأْحَوال املَْوِحس بيد عَ  دريس طرفني. الضَّ جَ  : د بيد محمد ا  ع َحْول الرَّ

َكب  بيد احلاج محمد طرف. آأْجَدال الَعَراِو  بيد عبد القادر احلُسام طرفني. َحْول ْكَسيِك طرف واحد. آأْحَوال الرَّ ْفيِل بيد السَّ َكب السُّ الرَّ

لِْحي بيد احلُ  ِويْل طرف واحد. َحْول الطُّ ْكَسيِك طرف. َحْول الطَّ سام طرف، بيد عبد القادر احلُسام طرفني. َحْول املَْجَبا بيد الفقيه السَّ

لِْحي طرف. املَْعُرْو  بيد عبد  ليه آأْرَداد َحْول الطُّ القادر احلَُسام ثالثة آأطراف. َحول الهَِمد الأْوَسط بيد عاطف. آأْحَوال مُحَْيد بيد عيل ا 

لهيا من آأْرَداد آأطراف مت لهيا بيد آأمحد الَقاِِض ثالثة آأطراف. ِشْعب َجِلْيةَل وما ا  اِدي ثالثة آأطراف. َعْقَمة النَّْجد وما ا  والية بيد عيس مُحَ

ر. آأْجَدال الرسيعي بيد عبد القادر احلَُسام طرفني. آأْحَوال الَبِطَحات آأربعة آأطراف. آأْحَوال املَقَاِضب طرفني اثنني. َحْول الَبْطَحة  املَُقط ِ

ل الَبْحِري بيد آأمحد عبد هللا طرفني. ِعَقام املَْبُقْور مخسة آأطراف. َحْول اجلََبل بيد عبد القادر احلَُسام طرف واحد. اطرف واحد. آأْحوَ 

ُشَوق
103
اِقيَة بيد عَاِطف طرف واحد. َحْول امِلْعاَل   ض بيد احلَُسام طرف واحد. َحْول السَّ ةَل بيد عبد القادر احلَُسام طرفني. َحْول املَُعرَّ

اِحب بيد محمد جُ  َ وْ الرَّ ا  بيد ة طرف واحد. ِجَدل احلواو بيد آأمحد عبد هللا. آأْحَوال امِلْعاَلةَل بيد آأمحد سعيد ثالثة آأطراف. آأْجَدال الُعرَّ بَ يْ ب

اِقيَة طرفني اثنني. آأْحَوال املَنَاِفْيخ بيد الش يخ سعيد  الش يخ سعيد طرفني. آأحوال السَّ

ِحب الأْسَفل وآأْرَداَده بيد صالح آأمحد طرفني. ٤١] [ مخسة آأطراف. آأْحَوال َوِحيْس ثالثة آأطراف. َحْول احلََمل طرفني. الرَّ

ان طرف واحد. َعْقَمة عَيَْشة حتت  مَّ الَباب وآأْرَداَدَها طرفني. آأْحَوال احلَِويِْطيَّنْي طرفني اثنني. آأْحَوال النََّماص آأربعة آأطراف. ِجَدل َحْول الرُّ

َعيِب مخسة آأطراف. ْ َشاقَة َعْقَمة عَيَْشة بيد معر َعبَّاس طرف. ِشْعَبة َكرِيَْمة وآأْرَداَدَها مخسة  الَباب طرف. آأْجَدال الَباب بيد آأمحد الرشَّ

ةَل بيد صالح ُعبيد طرف. َحْول الِكَدار بيد صالح  َحْول آأطراف. اِقيَة بيد عيل محمد فَِقْيه طرف. َحْول الَبلَْوة طرف واحد. َحْول ََنْ السَّ

اَمات الأْسَفل َدمْعَس الأْسَفل َضاِِح طرف مَّ د الِعلْب بيد عيل عبد هللا طرف. ادلَّ ُعبيد طرف. َحْول جَنْ
104

. َدمْعَس الأعىَْل طرفني 

ن الأعْ  اِقيَة بيد عبد ىَل َضاِِح. الرَّ اَمات الِكَبار بيد الش يخ سعيد طرفني. َعْقَمة رُصَّة بيد آأمحد عبد هللا طرف. َحْول السَّ مَّ  طرف. ادلَّ

اِقْية آ خَ  َباعِ  املَُزي ِنر َضاِِح بيد سعيد العلمي ُمَخاِر  طرف. َحْول السَّ ي بيد محمد عبد هللا مخسة آأطراف. آأْجَدال طرفني. َحْول الس ُّ

ليه ُجْدلنَْي اثنني من الَعَواِقب ليه بيد سامل طرف. وا  ان وما ا  مَّ فْ  املَْوَرَدة بيد معر عيل َعْنرَب طرفني. طرف آأربعة. َحْول الرُّ بيد سعيد  ىَل السُّ

ليه ُجْدل بيد سعيد ا سامعيل. الَعَواِقب الُعلَْيا بيد سع  ل بيد ِعَيال الأْسَود طرف. فَ يد ا سامعيل طرفني. الِعنَب الأسْ ا سامعيل طرف. ا 

احَ  ة بيد عيل الِعنَب الأْوَسط بيد َوِنيْس طرف. الِعنَب الأْعىَل بيد َوِنيْس طرف. احلَُرجْيَة بيد معر عبد الوهاب آأربعة آأطراف. َحْول الضَّ

اَحة طرف واحد. َحْول َدمْهَش الأعْ  ليه ِجَدل الضَّ ىَل بيد داود طرف. َحْول الِعرْبِي بيد عَْدَلن الَعْبد طرف الَعْشَمِري. َحْول داود طرف. ا 

ــ جِ طرف الَعْشَمِري.  ةر بيد سعيد ِصْينَ الِعرْبِي آ خَ  105هَة َمَحاِرث آأْهل َسِلمْي ـــــــــــــــــ
َّة  آأْحَوال عَاِمر بيد سعيد ا سامعيل  ابجلَنَِدي

اِري طرفني. آأْحَوال لنش يه بيد عَْدَلن الَعْبد ا ىل آأطراف س تة. آأْحَوال املَْسِجد بيد آأمحد طرفني. َحْول عَاِمر الأْسَفل الكبري َ  بيد محيد الرصَّ

لَْيَماين طرفني. آأْحَوال عََذاَرة بيد آأمحد عبد هللا  لَْيَمايِن طرفني. آأْحَوال الألَْواح بيد آأمحد عبد هللا السُّ لاميين تسعة عبد هللا السُّ السُّ

                                                            
102  َ  ة مل آأمتكن من معرفة موضعها يف البالد اليت تقرب من القاعدة وخنوة.َعَراِدن

 ُشَوق مجع )َشاقَة( س بق التعريف هبا. 103

 كذا. 104

َّة الُعلَْيا. 105  آأَهل َسِلمْي من اجلَنَِدي
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ليه آأْحَوال املَْرََن ثالثة آأطراف. الأْحَجن الأْعىَل بيد صالح مُعر طرف واحد. آأطراف.  آأْحَوال املَْسِجد بيد صالح معر طرفني اثنني. وا 

َعيِب طرف. َعْقَمة غَ  ْ ليه الأْحَجن الأْسَفل طرف. َعْقَمة غََزال بيد آأمحد عامر الرشَّ َخر َزال ال  ِجَدل الأْحَجن بيد آأمحد عبد املكَِل طرف. ا 

ْفىِل امِ عَ آأمحد ه طرف. احلََياي بيد يْ قِ ر الفَ ابِ بيد جَ  ان طرف. َحْول غََزال السُّ رْيَ بيد معر صالح  ر طرفني. َحْول احلََياي الثَّاِل  بيد مُعَ

ْعِدي بيد آأمحد عبد هللا طرفني. َحْول النكعي املعروفة بأأَحوَ طرف طرف. َحْول ِحْجَبار بيد آأمحد عامر ال الهَيُْوِدي املتوالية . آأْقَسام الصَّ

اِيةَل بيد عبد اطر آأ  الَفاِِس رِص بيد انَ  ف ا حدى عرش طرف. آأْحَوال الَوَعَرة آأيضا  بيد انرص بن آأمحد الَفاِِس طرف. ثالثة آأْحَوال السَّ

ليه آأْحَوال عََذاَرة ُآخْ  م آأربعة آأطراف. وا  َفا مخسة رَ الَعالَّ ة الصَّ َّ ى آأربعة آأطراف. آأْحَوال الَوعَّرْيَ ان آأطراف. من آأْحَوال الن رْيَ ُسْور بيد مُعَ

َُّسْور بيد ُعَبْيد املَاس ثالثة ليه ثالثة آأطراف من آأحوال الن َُّسْور الَكِبرْي بيد آأمحد عامر طرف واحد، وا  آأطراف.  طرفني. من آأْحَوال الن

َُّسْور بيد معر صاحل َُّسْور بيد آأمحد رَشِيْف طرفني اثنني. ومن الن  طرفني. من الأْحَوال الأْربََعة  من آأْحَوال الن

. ومن اثنني ر طرفنيابِ [ بيد َطاِيع طرف. ومن آأْحَوال الأْربََعة بيد آأمحد معر طرف. ومن آأْحَوال الأْربََعة بيد عيال جَ ٤١]

َ  آأْحَوال الأْربََعة اَبةَل بيد ُعبَ  َعةبيد آأمحد عَاِمر طرف. ومن آأْحَوال الأْربََعة بيد ابن َعْطَران طرفني. ومن آأْحَوال الأْرب د يْ ثالثة آأطراف. من اذلُّ

اف طرف. آأْحَوال الأْحقَاف بيد معر آأمحد طرف. آأ  َّثَة بيد عيال َعطَّ اف طرف. املُثَل ْحب بيد عيال َعطَّ م طرفني. َحْول السَّ ْربََعة َحْول عاَلَّ

اف طرف واحد. من الأْحقَاف بيد عَ  من الكباح بيد حسني بن حسني طرف واحد، ومهنا ِطف آأربعة آأطراف. االِعلْب بيد عيال َعطَّ

اس ثالثة آأطراف. من آأْحَوال الَعِبس بيد آأمحد معر طرف واحد، ومهنا بيد عيال الأْشَول مثانية آأطراف. ومن آأْحَوال  بيد سعيد َحوَّ

ليه آأيضا   َحْول احلفر بيد عَلَْوان  طرفني.الَفُحْون ال َخر  الَعِبس بيد ُمَباَرك الَعْبد طرفني. آأْحَوال الَفُحْون بيد َمُعْوَضة مخسة آأطراف. وا 

 ُ ْفيِل بيد سامل الأْسَقل ثالثة آأطراف. امل ليه َحْول الَعبْيِس السُّ ليه َمْعُرْوض ُهناكل، وا  َاِري طرف، وا  ض من طرف واحد. َحْول الهنَّ َعرَّ

لهيا من املَُساَوة طرفني. ومن الَعوَ ِطَرة بيد معر داود اَحْوال الَعبْيِس بيد عيل محمد عيل طرفني. من الَعوَ آأ  ِطَرة آأيضا  بيد صالح معر اوما ا 

ة بيد عيل عبد هللا مخسة آأطراف. ِشْعب احلُقَق بيد آأمحد عبد هللا ثالثة عرش طرف. آأْحَوال احلََبَكة بيد  عيل عبد طرفني. آأْحَوال املَْقرَبَ

اف هللا احلَْوَرة تسعة آأطراف. آأْحَوال الَعَواِطَرة بيد عيال َّْيل بيد صالح معر ثالثة آأطراف. ِشْعب  َعطَّ س بعة آأطراف. َحبََكة ُسْوق الل

مَل بيد يوسف سعيد طرفني. رْبِي طرفني اثنني. ومن ِشْعب الظُّ مَل بيد عيل الصَّ مَل بيد ُمَزاِحم آأربعة آأطراف. ومن ِشْعب الظُّ آأحوال  الظُّ

اف مخسة آأطراف. ومهنا بيد عيل عامر طرف واحد. ِشْعب احلَُصنْي املعروف ابلأَحاَضة بيد عيال سعيد ثالثة  الَعرَِمة بيد عيال َعطَّ

ليه من ُرَجاح الَعَواِمر ثالثة آأطراف لهيا الَعَواِمر س بعة آأطراف. وا  ــ َواِدي ب ۞۞۞  آأطراف. وا  106عثوثــــــــــــــــ
لهيم آأْحَوال   وا 

َدقَة حتت الَبَعاِدن وتسمى ِويةَْل  املَْسِجد ثالثة آأطراف. الصَّ لَْمايِن ويسمى الطَّ َرج بيد آأمحد عبد هللا طرف. َحْول السَّ الُعلَيَّات فوق ادلَّ

َاِري ا ىل َحد  َسلَْمان بيد آأهل ُسلَْيَمان س تة آأطراف. احلََرَجة حي  ا لغَْيل بيد آأمحد طرف واحد. احلََباَلت من فوق الُعلَيَّات ا ىل ِعلْب الهنَّ

َواِحط بيد آأمحد عبد هللا مخسة آأطراف. عبد هللا طرف واحد. َحْقل ال  ْولَبْعثُْوث عرشة آأطراف. الشَّ 107َوادي ادلَّ
د ــــــــــــــــبي 

ليه من ]...[  املذكورينمْي لِ آأهل سَ  اَيِلم آأربعة آأطراف. وا  ليه َضاِربَة ادلَّ َضاِربَة َمْحُبْول تسعة آأطراف، وا 
108
ليه آأحوال   آأربعة آأطراف. وا 

ليه من آأْحوَ الُعَريَْقات آأربعة آأطر  ة ثالثة آأطراف. َحْول ااف. ا  ليه من آأْحَوال املََحجَّ ام طرف. ا  ام طرف واحد. ومن آأْحَوال احلَجَّ ل احلَجَّ

ليه من آأْحَوال اجلَاِمع طرفني  يِج رَ َضاة بين احلَ ــــــــــــــآأرض القُ الَغْيل طرفني اثنني.  رِيْق طرفني. َحْول اجلَاِمع طرف. ا  آأْحَوال الطَّ

ليه الاحطة آأربعة آأطراف. اثنني َ . ا  109َصاِرمـــــــــــــَواِدي امل
اد من التََّطاِرف طرفني. ِشْعب امليَِك من  مْي لِ ل سَ َمَباتِل آأهْ   َواِدي احلَدَّ

ان ثالثة آأطراف. ِشْعب املَُصان رْيَ  رآأس النَّْجد ا ىل ِسْفهِل مخسة آأطراف. من املََصاِرف بيد مُعَ

                                                            
َّة الُعلَْيا. 106  َواِدي بَْعثُْوث من اجلَنَِدي

ْول ويه قرية عامرة من اجلند 107 ْول وفيه قرية ادلَّ ىل الغرب منه تقع وادي ادلَّ ية العليا من التعزية ويقع يف املنتصف ما بني مطار تعز ومدينة القاعدة وا 

 .٢٤١، ص ارتفاع ادلوةل املؤيدية راجعقرية آأَكة َشِقْيف. 

 .لكمة غري واحضة يف صورة الأصل 108

 َواِدي املََصاِرم مل آأمتكن بعد البح  من التعرف عليه يف اجلندية العليا. 109
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من اجلََحاِدَرة  ، مهنا بيد معر ثالثة آأطراف. آأْحَوال الأْسَعِدي مخسة آأطراف.س بعة آأطراف [ بيد صالح آأمحد ححلون٤١]

110ْريَة الَوَعَرةــــــــــــَواِدي قَ تسعة آأطراف. 
ة آأربعة آأطراف. آأْحَوال املَْسِجد بيد معر رَ دَ يْ ِمن احلََماِحم آأحوال اجلَنَد بيد معر بن عيل حَ  

ليه من آأجحالمن آأحْ و ملميدة ثالثة آأطراف.  َوال املَْسِجد بيد عيل املَْوت طرف واحد. وا 
111
ِمع بيد ااملَْسِجد طرف واحد. من آأْحَوال اجلَ  

اِدي الفَ  ة الُعلَْيا بيد آأمحد معر آأربعة آأطراف. ومن آأْحَوال احلََماِحم بيد آأمحد معر طرفني اثنني. ومن آأْحَوال احَ مَ ه طرف واحد. اجلَ يْ قِ مُحَ

ل الَعَدِِس بيد َمُعْوَضة محمد طرف واحد. اَحوْ آأ د عيل آأربعة آأطراف. آأْحَوال من الَعْر  بيد محمد وبىل آأربعة آأطراف. ومن احلََماِحم بيد آأمح

رِيْق بيد عِ يْ نِ ومن احلََماِحم بيد آأمحد وَ  ْفيِل حتت الطَّ يْ  ز  س طرفني. ومن احلََماِحم السُّ ِ عبد ن عيل ثالثة آأطراف. آأْحَوال بُر  اجلَنَد بيد ادل 

د مثانية آأطراف. بْ هللا عيل طرفني، ومهنا بيد دره طرفني، ومهنا بيد عَاِطف الَعْبد طرفني. َضاِربَة آأمْحَر آأطراف متوالية بيد عَاِطف العَ 

ْحَوال الأمْحَر بيد د س تة آأطراف. ومن آأْحَوال الأمْحَر بيد الش يخ عيل الَعبَّاِدي طرفني اثنني. ومن آأ بْ ف العَ اطِ َضاِربَة آأْحَوال احلَْيد بيد عَ 

اِربَة الثَّ  اِحك طرفني اثنني. الضَّ   من آأْحَوال آأمْحَد بيد الش يخ عيل الَعبَّاِدي س بعة آأطراف. آأْحَوال املَْعُرْوَضة بيد سعيد سعفل الِ آأمحد السَّ

بيد الش يخ ُحسني مخسة آأطراف.  ثالثة آأطراف. ومن آأْحَوال الأمْحَر بيد الش يخ ُحسني الَعبَّاِدي طرفني اثنني. ومن آأْحَوال الِعلْب

ليه املَْعُمْور. من الثَّاِل  ادل ِ  ة بيد عبد هللا محيد طرفني، وا  نَاِريََتان طرف يْ آأْحَوال الِعلْب بيد معر املَيرَْسِي طرف واحد. آأْحَوال املََحجَّ

ل والثَّايِن طرفني. َحْول املََجىَب بيد ُجَباِري احلاج طرف واحد. ومن املَْعُمْور بيد عيل احلاج طرف. من املََعاِمرْي بيد عبد هللا مُحيد الأوَّ 

م طر  ف. واحد. آأْحَوال احلَْويِش بيد عيل احلاج آأربعة آأطراف. َحْول احلَْويِش بيد عيل يوسف طرف واحد، واحد مهنا بيد عبد هللا الَعالَّ

َسان ثالثة آأطراف. ومهنا بيد ُمبَاَرك الَعبْ  طرفني. ومهنا بيد عيل احلَاج ثالثة  ايِن مَ يْ ا بيد الش يخ معر ُسلَ د طرف. ومهنومهنا بيد َْشْ

م مخسة آأطراف. آأْحَوال احلَِمق بيد الِ اد سَ طرف. ومهنا بيد سامل الأثيول طرف مخسة. آأْحَوال الَقَدح بيد ُعبَ  ةآأطراف. ومهنا بيد محمد حبي

ليه آأحْ و  .ة طرف واحدضَ وْ عُ ةَل بيد مَ عيل احلاج ثالثة آأطراف، ومهنا ِجدْ  هَان بيد عَ وَ ا  اس عيل طرف بَّ ال َعِطيَّة ثالثة آأطراف. وَحْول مَسْ

ْمهَان بيد ُمبَ  م طرفني. الِ د مخسة آأطراف، ومهنا بيد عبد هللا عيل طرفني اثنني. ومن آأْحَوال اجلَاِمع بيد سَ بْ ك العَ ارَ واحد. ومن آأْحَوال السَّ

ة بيد وَ   بيد محمد بن عيل آأربعة اَلمِي سَّ ال ك الَعْبد طرف واحد. لَِحق طرف آأْجَدال ارَ ال اجلَاِمع بيد ُمبَ ب طرفني. ومن آأْحوَ يْ هِ آأْحَوال املَْقرَبَ

ِقْيق بيد عَ  م ثالثة طرف واحد. َحْول اجلَاِمع آ َخر. َحْول ُعبَ  معر بَّاسآأطراف. ادلَّ َوْيرِقَة بيد ُمَحرَّ اد الأْصَبِحي طرف واحد. آأْجَدال الزُّ

ــ جِ ح مُعر آأربعة آأطراف. آأطراف، ومهنا بيد صال نََبتنَْي ــــــــــ 112هَة اذلَّ
لهين بيد   اجلَنَّة بيد عبد الرحمي الأْصَبِحي طرف. الأَحاِجن وما ا 

َ  محمد اد ثالثة آأطراف. املاََكِربَة بيد الُقَضاة ب دَّ ليه الرَّ   الُكَباِري ثالثة آأطراف.يِن عبد القادر ثالثة آأطراف. وا 

لهيم مهنا [ آأْحَوال الَواقِ ٤١] ِطب ثالثة آأطراف، وا  ب بيد محمد عبد القادر ثالثة آأطراف. آأْحَوال الُيْوُسِفي بيد صالح الصَّ

سف
113
لهيا غَُرايِب طرف واحد.   114ة الَعَماِكرـَ هــــــــــــــِ ج ثالثة آأطراف. َعْقَمة اجلَنَد وما ا 

ْعب بيد احلَاج املقور ثالثة   آأْحَوال الش ِ

                                                            
ْمنَة. ويظل يف النفس ش ئي من الشك الَوَعرَ  110 ِ ىل الشامل الرشيق من مدينة ادل  لَِمي من آأعامل َماِويَة، وتقع ا  فرمبا اكنت هذه ة قرية من مديرية َخِدْير السَّ

احلدي  عن الوقف اجلندي القرية من اجلندية واندثرت لأن تسلسل ذكر الوقف يف املسودة فامي قبل هذا وبعده يدور يف منطقة اجلندية والتعزية، وس يأأ  

 فامي بَُعَد من البالد يف موضع اتٍل من املسودة.
 كذا. ورمبا اكن الصواب )آأْحَوال(. 111

نََبتنَْي قرية من اجلندية العليا من مديرية التعزية، واكنت من قرى الفقه يف المين، وتقع جنوب مدينة القاعدة يف القاع املس تو  112 ي عىل بعد آأقل من اذلَّ

وفهيا رضحيه،   مهنا، وقد عدها اجلندي من آأقدم قرى الفقه يف بالد اجلند، ومن فقهاهئا املشهورين ال مام آأبو بكر بن عبد هللا بن ُصْبح الأْصَبِحيكيلو مرت

فات يف الفقه، وآأبو بكر ومهنم آأبو بكر بن محمد بن انرص امحلريي، واحلسني بن عيل بن احلسني الزبيدي، ومهنم منصور بن محمد بن منصور الأصبحي وهل مؤل

 .١١-١١، ٢، ج ١٢٢، ص ٤، ج السلوك. اجلندي، ٢٤١، ص ارتفاع ادلوةل املؤيديةبن معران الأصبحي، وآأمحد بن آأسعد الأصبحي، وغريمه. راجع 

 كذا. 113

ىل الش 114 ىل الغرب من مدينة القاعدة، وا  َّة الُعليا من مديرية التعزية وتقع ا  امل الغريب من قرية اذلنبتني غري بعيدة عهنام، وتقع ا ىل الَعَماِكر قرية من اجلَنَِدي

لهيا املؤرخ اخلزريج بعض الفقهاء اذلين تتلمذوا عىل الفقيه آأمحد  ىل اجلنوب مهنا قرية اخلزيعة. وقد نسب ا  بن آأسعد بن آأيب بكر الشامل مهنا قرية ظبية، وا 

العقود اللؤلؤنة يف اترخي ادلوةل . عيل بن احلسن اخلزريج، ٢٤١، ص ادلوةل املؤيدية ارتفاعهـ. راجع  ١١١الأصبحي صاحب قرية اذلنبتني املتوىف س نة 
 .٢٨١، ٢٨٢، ص ٤]الطبعة الثانية[، ج  ٤١١١/٤٨١١، صنعاء، مركز ادلراسات والبحوث الميين، بريوت، دار ال دب، الرسولية
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الم بن آأمحد عبد هللا ب طرفني اثنني. آأْحَوال الَعَراِِس بيد عبد السَّ ي ِ  من الُغَرايِب بيد عيل بن آأمحد عبد هللا طَ عَ رْ بَ  آأطراف. َعْقَمة َواِدي

نَةمَ آأربعة آأطراف. ومبََحاِرث اليُ 
 

بَواِدي بَْرعَ 
115
ومن آأْحَوال  .صالح يوسف ثالثة آأطراف عيال ومهنا بيد .آأطراف ثالثة آأْحَوال اُلَصايِب  

ْفيِل بيد الش يخ محمد الُغَرايِب طرف واحد. َحْول َعفَّاالُ  ي ثالثة آأطراف. َحْول َعفَّاس السُّ س بيد الش يخ َصايِب من آأمحد عبد هللا اجلََراحِيِ

ــ جِ ۞۞۞۞۞  عبد الرمحن الُعَرايِق طرف واحد 116هَة آأََكَة َشِقْيفــــــــــــ
ْهِليَّات  من ادلَّ

117
ايِق ثالثة الُعرَ  عبد الرمحن بيد الش يخ 

بن محمد احلاج آأربعة اآأطراف، ومهنا بيد عيل عبد البايق آأربعة آأطراف، ومهنا بيد محمد عبد املكل طرفني، ومهنا بيد محمد عبد الفتاح 

َهاِبيَّات بيد عَ  ىل عبد الفتاح املذكور َحْول ُزَهرْي طرف واحد. ومن ادلَّ براهمي س بعة آأطراف، ومهنا بيد بريةامِ آأطراف. وا  صف آأربعة  ر ا 

ْهلَِبيَّات بيد ِعَيال  اِعي آأربعة آأطراف، ومهنا بيد عبد البايق آأربعة آأطراف، ومهنا بيد عيال الَقاِِس طرف واحد. محمد آأطراف. ومن ادلَّ الرَّ

يخ عبد الرمحن الُعَرايِق س بعة داملَاِجل بي َحْول حول املَاِجل بيد عبد الرمحن الُعَرايِق طرف. الُعُيْون فوق آأطراف. َحْول الَكرِيْف بيد  الش َّ

ــ جِ ُعَباِدي الَعْوَدِري طرف وِجْدةَل.  118هَة الَعَمايِق َواِدي آأْْسَمـــــــــــ
ْيد الُغنَِمي   آأْحَوال اجلَنَد بيد آأمحد الَعاِقل طرفني. الُغَبي ِب بيد مُحَ

ليه الُغَبي ِب ال َخر طرف. جِ  ليه َحْول املُهاَلَّ طرف واحد. وا  ل [ا]َدل َحْول الَكتَّان بيد صالح قَْيَماز طرف واحد. آأْحوَ طرف واحد. وا 

ْعب بيد آأمحد احلاج طرفني. اليه الَكتَّان طرفني اثنني. آأْحَوال ْفىَل بيد صالح قَْيَماز ثالثة آأطراف. آأْحَوال الش ِ َواِدح بيد عيل  الِكَباه السُّ ادلَّ

ليه ِجَدل الأْزَريِق احلاج طرفني. َحْول اجِلْرَداِمي بيد سعيد سامل طرف و  اَمان ثالثة آأطراف. ا  مَّ ليه الزَّ ليه آأْرَداَده آأربعة آأطراف. ا  احد، وا 

راف. َحْول الُعَريْقَات بيد عامر ثالثة آأطراف. َحْول احلَاِجر من الُعَريْقَات الُعلَْيا طرف. الُعَريَْقات الُعلَْيا َحْول َداِور ثالثة آأط .طرف

ليه بيد َمعُ  ْوَضة معر ُسلامين ثالثة آأطراف. َحْول اخلَْوبَِري بيد عيل احلاج طرف واحد. َحْول الَعُجْوز بيد عيل احلاج طرف. الُعرَشِي وما ا 

ليه املَْعُيْوم طرف ليه احلَُجرْي الأْسَفل والأعىَْل. احلَُجرْي الأْوَسط بيد محمد عبد العلمي طرف. ِحَسان بيد صالح الِعْرِوي س بعة واحد ا  . ا 

نْي بيد عيل احلاج آأربعة آأطراف. و ْْسَم بيد الفقيه عبد هللا ال[آأ ]ِد [ا]س وَ آأطراف. بَرآأ  ــ جِ َصايِب س بع ِقطع. آأْحَوال املُِحب ِ هَات ـــــــــــــــ

ُتل 119َمَحاِرث خَيْ
َّة الُعلَْيا   اجلَْعَفرِي

ْمَكر طرف واحد. املَْعُمْور بيد جَ ٤١] َ ابِ [ بيد آأهل السَّ ة طرفني. لَِحق يَّ طِ ْعُمْور بيد جابر عَ ر َعِطيَّة طرف واحد. ومن امل

120ةْريَة قَُرامَ ـــــــقَ  َحاِرثــــــــــــــمَ ة طرفني. يَّ طِ املَْعُمْور بيد جابر عَ 
121َما ُهَو ِبَيد الأْقُيْوس 

ض بيد آأمحد الَعِفْيف طرف.   املَُعرَّ

ِمْحنَة تسعة آأطراف. املََخاِنق  عيلب بَْيَدع املَُوايِل ابجلَنَد بيد عيال ا ثالثة آأطراف. ِشعْ طَ ل املََخاِدر حتت قرية قَُراَمة بيد سعيد عَ اَحوْ آأ 

ليه آأَحْوال الش يخ مخسة آأطرافبيد جابر الس بعاين س تة آأطراف للهقماملُتوالية  ليه بيد عيل سعيد طرف واحد، وا  ليه ، اجملرور وما ا  ، وا 

 َ ِويْل بيد سعيد جابر َجَبل آ َخر طرف. آأْحَوال اخلََريِج بيد سعيد صاحل طرفني. امل ْحُرْور بيد جابر سعيد طرف. َحْول بَْيَدح طرف. الطَّ

ليه َعْقَمة الَقَرظ طرف. وا 
122
ليه من املَُرْير طرفني. ِشْعَبة   ف اثىن عرش طرف اطِ بيد محمد عَ  عَلُْفوفطرف واحد. َشاقَة املَُرْير طرف. وا 

                                                            
ىل اجلنوب من مدينة الق 115  اعدة.الُيَمنَة ووادي بَْرَع من اجلندية العليا ا 

َّة الُعليا من مديرية التعزية تقع فامي بني قرية اذلنبتني الواقعة ا ىل شاملها وقرية الَعَمايِق  116 ىل اجلنوب آأََكَة َشِقْيف قرية من اجلَنَِدي ىل جنوهبا وامجليع ا  الواقعة ا 

 من مدينة القاعدة.

جعام، ورمست بعد هذا )ادلهابيات( و)ادله  117  لبيات(.كذا رمست يف الأصل ومن غري ا 

ىل الشامل من مطار تعز. 118  َواِدي آأْْسَم من الَعَمايق ويقع ا 

ْعَباِنيَّة الُعلَْيا من مديري 119 ْمَكر وعدادها من الشَّ ة ابلقرب من قرية السَّ ىل اجلنوب من قرية املََقارِشَ ة التعزية وقد اندثرت وما زال خْيُتل اكنت قرية تقع ا 

ىل ىل يومنا، وهو ا  ذاعة تعز.موضعها يسمى خيتل ا    الرشق من ا 

ْفىَل من مديرية التعزي 120 ْعَباِنيَّة السُّ ة، وتقع رشيق مفرق وادي قَْريَة )ُقَراَمة( كذا رمست يف الأصل. وتسمى يف عرصان قرية )ُقَرانَة( ويه قرية من الشَّ

ىل الرشق من مدينة تعز.  احلَْواَبن الواقع ا 

ىل اجلنوب الرشيق من مفرق وادي احلَْواَبن من رشيق مدينة الأْقُيْوس قوم مسيت قرية ابمسهم، وتقع هذ 121 ِبل ا 
ِ
ىل الشامل الرشيق من نَِقْيل ال ه القرية ا 

يي من مديرية َماِويَة من حمافظة تعز. من احملالت التابعة لها النامس والعشاري والسدرة وال  ْْيِ  نجد والضاربة.تعز، وعدادها من عزةل َخِدْير الرُبَ

 مس يف الأصل )القرض(.آأصلحناه وقد ر 122
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ليه آأحْ امِ طرفني. َحْول الِعلْب بيد عَ  زيدال الِعلْب بيد ف طرف. ومن آأْحوَ اطِ صغار. آأْحَوال الِعلْب بيد جابر عَ  ال وَ ر عبد هللا طرف. ا 

عَة ثالثة آأطراف. اجلُْبحَ  ليه بيد سعيد جَ الرَبْ ْيق ثالثة ابِ ر ثالثة آأطراف. النَُّوْيَرة بيد سعيد جَ ابِ َيات وما ا  ليه آأْحَوال ُعس َ ر طرف واحد. ا 

ليه آأْحَوال الِ ب طرف. ومن املَْشَعَبة بيد سَ هَ عيل آأْص  ابن آأطراف. َحْول املُْسِعد بيد م طرف. َعْقَمة املََزاِور بيد آأمحد عبد هللا طرف. ا 

ليه َحْول املَْوحَضِ  يَّة الُعلْ اجلَيْش ثالثة آأطراف. ا  ليه املَْرحَضِ ة بيد آأمحديَ يَّة املُسمى َحْول ِسيْنَا طرفني. ا   ا بيد َعبَّاد ثالثة آأطراف. َعْقَمة املَْرََضَ

ليه من اجلَُبْوب طرف واحد. آأْحَوال الَقنِْديْل الأسْ  س. وْ يُ ل ابلأْقُيْوس وقف اجلامع مجيعا . َواِدي العرابج يف الأقْ فَ سعيد طرف. ا 

123َحاِرث َزبََرانـــــــــــــــمَ 
ِدي َحْول الأََكَة اللبنه من بين آأمحد ويس طرف واحد. وفوقها َضاِربَتنَْي متواليتني س بعة آأطراف. َوا 

هَْرة الظَّ
124
طرف. آأْحَوال الَواعَة آأربعة آأطراف. آأْحَوال الس بيك س تة آأطراف. َعْقَمة املُهَْرة طرف واحد.  ينعرش و آأطراف متوالية ثالثة  

125ةَحاِرث قَْريَة َسرْيَ ـــــــــــــــمَ . واحد َحْول مُحَادي بأأََكَة قَْرن طرف
ِعي الُقيَ   ابَّ بيد عيال الأمْصَ اِِض ثالثة آأطراف. من من ِشْعب ادلُّ

ابَّ ال  ليه َحْول ادلُّ َويِْدي طرفني. ا  ابَّ وما فوقها بيد سعيد جَ بِشْعب املَاء بيد صالح السُّ ر ابِ ريي بيد آأمحد سعيد طرف. من آأْحَوال ِشْعب ادلُّ

لهيا بيد سعيد ف الأِديْب ثالثة آأ اطِ طرفني. ِشْعب نَِعمْي بيد آأمحد َسعيد مخسة آأطراف. ومن ِشْعب نَِعمْي بيد عَ  طراف. َحْول الُعَصْيَبة وما ا 

لهيا. َجَراِيَرة ثالثة آأطراف. الهيا س تة آأطراف. دَّة وما ا  ليه  آأمحد مخسة آأطراف. َعْقَمة الرَّ رة مخسة آأطرافا  يف َرْآس ۞۞۞۞۞  املَُدوَّ

126افَ َواِدي عَ 
ة س ب  لهيا من قَْريَة الَسرْيَ ة طرف واحد. نَ هْ عة آأطراف متوالية. بيد محمد سعيد ادلَّ وما هو بيد سعيد الَقييِْس اجلُْرَوب وما ا 

ليه آأْرَداِده ميني وِشامل اثىن عرش طرف  ۞۞۞۞ وا 

ــ َو يِف قُ ــــَوَما هُ [ ٤١] يخ يوسف  َوقََّفهُ  127نَاِذرــــــ بن محمد بن عيل اجلََديِن  َمُعْوَضةبن الش َّ
128
َبأأ   رَي من آأولد س َ بن مِحْ

قُنَاِذر الأْكرَب وهو اذلي سكن ِحْصن
129

، وآأخوه الثَّاين املُسمى ابلَوايِف 
130

، وآأخومه الثال  َعَزم
131
فَة واملَِديْنَة وهو اذلي   ا ىل َمكَّة املرَُشَّ

                                                            
بََرايِن املقبور هبا َزِبَران قرية تقع جنوب غرب مدينة اجلند القدمية، وتقع عىل آأَكة هناكل، ويه من قرى الفقه ابجلند ومهنا الفقيه عبد هللا بن آأمحد ال 123 زَّ

مام حيىي بن آأيب اخلري الِعْمَرايِن مصنف كتاب  ١٤١واملتوىف س نة  يف فقه الشافعية. راجع معر بن عيل ابن مسرة اجلعدي  لبَيَاناهـ، واكن ُآس تاذا  لال 

 .١٢١، ١٢١، ص ٤، ج السلوك. اجلندي، ٤١١، ص ٤١١١/٤٨١١/ ٤، حتقيق فؤاد س يد، بريت، دار القمل، ط فقهاء المين)اجلندي(، 

ىل الرشق م 124 َّة، وتقع ا  هَْرة من مديرية َماِوي هَْرة وعداده اليوم من عزةل الظَّ ن مدينة اجلند القدمية، ومن قرى هذه العزةل الظهرة والبطنة وادلوير وادي الظَّ

 واملفالح والبيضاء وحوادل واملعيطبة.

 قَْريَة سرية من بالد ماوية مل آأمتكن من التحقق من موضعها. 125

 وادي َعَفا مل آأعرث عليه بعد البح  واتقيص. 126

ىل اجلنوب من ُقنَاِذر 127 مدينة اجلند القدمية ومن قراها بيت عطى وعشوافة وامحلراء والعرار والعريفة والس باخ وشعب  عزةل من مديرية َماِويَة تقع ا 

فقال "قناذر كام ضبطها املؤلف ويه عدة قرى صغار وواد مغيول كبري  كتاب السلوكالفرس وامللكيةل. ذكرها القاِض محمد بن عيل الأكوع وهو يعلق عىل 

مُحَر( ماوية وآأههل من الساكسك ومن ذي جدن واجلبل كبري وبعض بيوت اجلبل ل زالت ماثةل ومهتدمة"، جنوب مدينة اجلند وعداده من خمالف )

 .١٤١، ص ٤، ج السلوكاجلندي، 

سعد لأبن مسرة اجلعدي )اجلندي(، عند ذكره الفقيه سلامن بن آأ طبقات فقهاء المين اجلََديِن رمس يف الأصل خطأأ )اجلَنَِدي(. وقد رمس آأيضا  يف كتاب  128

رَي وينتس بون كام ذكر اهلمداين يف  يف اجلزء الثاين منه ا ىل ذي  كتاب ال لكيلبن محمد اجلدين امحلريي وقد صوبه احملقق يف الهامش. وذي َجَدن من قبيةل مَحْ

س )س بأأ الأكرب( كام س يأأ  جدن بن احلارث بن زيد بن الغوث بن سعد بن رشحبيل بن احلارث بن ماكل بن زيد بن آأسعد بن ُزرعة بن س بأأ الأصغر ولي

 بعد هذا.

ليه الوقف يف ُقنَاَذر قد آأخذوه ممن مجعوا املعلومات عن الوقف اجلندي ووردت آأسامهئم يف بداية املسودة آأخذوه من آأ  129 فواه الناس يبدو آأن من نُسب ا 

ف ومواضعه وتوثيقه وهو هجد عظمي يس تحق الثناء واذلكر احلسن كام ذكروا ومل يتحروا عنه يف املصادر لأهنم غري معنيني بذكل فقد اكن لك مههم معرفة الوق

لهباء ادلين اجلندي حي  ذكر آأن الفقيه سلامين بن آأسعد بن محمد  السلوكجزامه هللا خري اجلزاء. وآأما حنن مفعنيون مبعرفة احلقيقة وقد وجدانها يف كتاب 

لهيا ومبرشقها جبل منيع فأأشار الفقيه اجلدين مث امحلريي اكن يسكن وقومه قرية َسْوَدة ويه من قرى  اجلند، واكنت قريته قد يطمع هبا العدو ويغزومه العرب ا 

ىل اجلبل والسكون بذروته واكن آأول من انتقل وبىن بيتا  فتبعه كثري من الناس وسكنوا معه ومسوا املو  ضع ُقنَاِذر، واكنت عىل قومه وآأهل قريته ابلنتقال ا 

. قلت آأما آأنه َوقَّف ما ذكر آأعاله من الأراِض فهذا ١٤١، ١٤١، ص ٤، ج السلوكهـ بعد آأن وقف كتبه. اجلندي،  ١٨١ة رمضان س ن ٤١وفاته هبا يف 
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ة من آأرض فَاِرس  لهيم ينسب تزوج مهنم ا سامعيل، ومه احِلرْيَ َ اوا  انــــ يِن غَ ـــــــب سَّ
وغريمه اذلي آأوقفوا َواِدي  . يوسف وبنوا معه132

ر وآأْرَداِدها ثالثة آأطراف. َحْول الِعلْب وآأْرَداِدها ثالثة آأطراف. وَرآأس البِ قُنَاِذر عىل ج رْي امع اجلَنَد يف يد من س يأأ  ذكرمه : َحْول املَُدوَّ

ليه احلُْجَفة وم ار بيد صاحل عبد هللا آأمحد طرف. ا  دريس. َحْول اجلُلُْجل طرف. َحْول الَوَريِق وتسمى َحْول ادلَّ ىل َملْزَل بيد ا  لهيا  اا  ا 

د بيد عيس الَعْسَكِر  ة بيد صالح آأمحد طرفني اثنني. َحْول َجنَّات بيد الش يخ حيدرة طرف. آأْحَوال السَّ دَّ ي طرفني اثنني. َحْول الرَّ

ليه آأطراف مخسة. آأْحَوال حيان السعال بيد آأمحد طاهر آأربعة آأطراف. آأْحَوال احِلْصن بيد عيل بن آأمحد ثالثة آأطراف. َعْقمَ  ة طرفني، وا 

اس بيد سَ   س تة آأطراف، وآأْرَداَدها َمْسُمْوح مهنا َعنَّة وَرفَد. ومن آأْحَوال احِلْصن مخسة آأطراف وآأْرَداَده طرفني. آأْحَوال مْي لِ م سَ الِ الرَّ

لهيا بيد الش يخ حيدرة مثانية آأطراف. َحول ذِ الِ الُعلَيَّات وآأْرَداِدَها عرشين طرف بيد سَ  ََّفج وما ا   ،ي احلَيَّات الكبرية طرفم بََرى. َعْقَمة الل

ة بيد الش ي َعان ثالثة آأطراف. آأْحَوال املََداِفن املسمى َحْول املَْقرَبَ لهيا آأْرَداد مخس آأطراف. آأْحَوال اجلَنَّة بيد ابن مُجْ خ حيدرة طرفني. وا 

ة س بعة آأطرافلَِحق يف َواِدي قُنَاِذر من الَبْطنَة س بعة آأطراف دَّ ْ متوالية. َوا . ِعَقام الرَّ بَة من اجلَانب الرشَّ ْ نهتيى ِحْصن  ا ىل مُ يِق ِدي الرضَّ

َ ْفَرا بيد اَدار الصَّ  ُــ ا هــــَومَ ء س بعة وآأربعني طرف. اكَ لرشُّ ارـــــ 133َو بَواِدي ادلَّ
ُسْول  َوقََّفه املكل املنصور معر بن عيل الرَّ

134
َوقََّفه  

م َجاِمع اجلَنَد الَّ  عىل ُمَقدَّ ل عرشة آأطراف. آأْحَوال الأْواَتح حتت الصُّ الَّ ل بيد الش يخ حيدرة عرشة آأطراف. آأْحَوال الُعلُْوب حتت الصُّ

ة، آأْحوال  ِعَقامآأْحَوال اجلَبَّانَة بيد الش يخ حيدرة س تة آأطراف.  َاِمي طرفني. آأْحَوال الَودَّ َّة طرفني. آأْحَوال اجلَاِمع طرفني. آأْحَوال الهتَّ الرَبِي

ل ِف رِيْق، َحْول السُّ م َحوْ  .الطَّ بُْون طرف واحد. آأْحَوال احلَُصنْي آأربعة آأطراف. َعْقَمة َسالَّ ل احلَْيِمي طرف. ِذي املََتاِلم طرف. َحْول الزَّ

ة مخسة آأطراف. ار ثالثة آأطراف. آأْحَوال احلََصااَب آأربعة آأطراف. ِعَقام املََحجَّ  طرف واحد. ُسَواَحة ثالثة آأطراف. ِعَقام ادلَّ

الَباب عبد هللا بن الَعبَّاس وهذا َوْقف آأِمرْي [ ٤٨]
135

ار رِيْق  : ، من بين الَعبَّاس، عىل اجلَاِمع املذكور بَواِدي ادلَّ ِعَقام الطَّ

ِويْل طرف.  ْعَفَران س تة آأطراف. َحْول الط  ة اثىن عرش طرف. الَعبَّاَسات عرشة آأطراف. َعْقَمة الزَّ ام ثالثة اَحوْ آأ فوق املََحجَّ مَّ ل الزَّ

اِريَة ثالثة آأطراف. َحْول آأطراف. آأْحَوال قَ  ليه ثالثة آأطراف. آأْجَدال السَّ ْريَة املَْعلُْوم س تة عرش طرف قطع متوالية. َعْقَمة احلََرَجة وما ا 

ِيُْوم طرف واحد. اجلَنَاَحنْي طرفني. آأْحَوال َسْعد املَْعلُْوم َضاِربَة اثىن عرش طرف. آأْحَوال َرَمَضان مخسة آأطراف. آأْحَوا ْ الر  َكة ثالثة ل الرش ِ

اَلم طرف س تة. ِشْعب الَواِدي عند َدار عبد هللا بن  ِعَراسآأطراف. َحْول ال ِويْل طرف. املَْحُرْون طرف. آأْحَوال السَّ طرف. َحْول الطَّ

                                                                                                                                                                                          
م حرفة الأدب وآأكرث ما مل يذكره اجلندي وقد يكون آأوقفه آأانس آ خرين، ورمبا من ذكر يف املسودة آأعاله واحد مهنم، ومن املعروف آأن الفقهاء واملثقفني تدرفه

 كن هلم آأن يوقفونه هو كتهبم وهو ما ذكره اجلندي.ما مي

ليه تنسب )بالد الَوايِف(. 130  وا 

ىل يومنا تعين )َسافَر(. 131  )َعَزم( بلغة آأهل المين ا 

ليه النسابني يف هذا الصدد. 132  هذا قول بعيد لك البعد عام ذهب ا 

ار ويقع رشيق جبل َسْوَرق، وهو يف شامل رشيق مديرية َماوِ  133 ىل اجلنوب من َواِدي ادلَّ يَة وعداده مهنا ويلتقي بسائةل الس ناجر من غريب بالد احلَُشا ا 

 جبل الأْحُذْوف.

ىل المين وتوىل عدة 134 مناصب  هو السلطان املكل املنصور نور ادلين معر بن عيل بن رسول مؤسس ادلوةل الرسولية يف المين، قدم مع جيش الأيوبيني ا 

دارية فهيا، وتوىل نيابة  هـ، وبقى  ١٢١المين عن املكل املسعود بن السلطان الاكمل الأيويب، وعندما تويف يف مكة اس تقل حب مك المين ابتداء بعام عسكرية وا 

ىل آأن آأغتيل يف مدينة اجلند عام  ىل مدينة تعز وقرب يف املدرسة الأاتبكية يف ذي ُهزمي، واكنت هل مأ ثر عدة وآأوقاف  ١١١ملاك  علهيا ا  هـ، ونقل جنامنه ا 

 .١١، ١٢، ١٤، ص ٤، ج العقود. اخلزريج، ١١١-١١١، ص ٢، ج السلوكها مؤرخو عرصه، اجلندي، ذكر 

وبية والرسولية، الأمري عبد هللا بن العباس، وامسه اكمال  عبد هللا بن العباس بن عىل بن املبارك احلجايج الشاكري اهلمداين، من آأمراء ادلولتني الأي 135

عود بن الاكمل مث همل جراء ا ىل عهد السلطان املظفر، وهو من وصل املظفر بنيابة المين من اخلليفة العباِس ببغداد، فقد ويل كتابة اجليش للمكل املس

ند ووقف وويل هل ديوان نظر الأوقاف بعدن، واكنت هل مشاركة يف العمل، واكنت خزانة كتبه جتمع فوق مخسة آ لف كتاب، وقد بىن مدرسة يف مدينة اجل 

ابمس )مدرسة الش يخ عبد هللا بن العباس( وممن درس  الارتفاعوذكرها اجلندي، وقد ذكرت مدرس ته يف  كتاب ارتفاع ادلوةل املؤيديةذكرت يف علهيا آأوقافا  

 جعراهـ وقرب حتت جبل رَصِب من بالد اجلند.  ١١١، وقد تويف عبد هللا بن العباس س نة بعد س نة كتاب السلوكهبا املؤرخ هباء ادلين اجلندي صاحب 

 .١١١، ص ٤، ج السلوك. اجلندي، ٢٤٨، ٢٤١، ٢٤١ ، صارتفاع ادلوةل املؤيدية
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ام مخسة آأطراف. ِعقَ  د مثانية آأطراف. آأْحَوال الشَّ ِزيْنَات عرشة آأطراف. آأْحَوال السَّ ام فََواِرس طرفني. الَعبَّاس س تة آأطراف. آأْحَوال الرَّ

ْمح آأربعة  َبات اثىن عرش طرف. َحْول منل ثالثة آأطراف. آأْحَوال السَّ اِهر آأْحَوال املَُحجَّ آأطراف. آأْحَوال آأْحَوال املَُدنَر طرفني. َعْقَمة الطَّ

اطرف. ِشْعب ُمقَد ِ  احلَْيَمة من اجلانب القبيل اثىن عرش ةَل َمة اجلَنَايِب مخسة آأطراف. آأْحَوال الَوزَّ ن س تة آأطراف. َحْول احلََمل طرف. مُجْ

ايَة طرف. َحْول احلُْجَفة مما ييل احلُْجَفة ال خرة طرف. وبيد اللَّوْ  َحنْي الأطراف مائتني وس تة وعرشين طرف. الباقني طرفني، َحْول الطَّ

بيد ورد بن آأمحد حموية طرفني. وما هو بَواِدي عري
136
 .ثالثة آأطراف املُِعنْي َضاِِح فوق مهنا  ،ال سايق مخسة عرش طرفبمن الاس   

137ارِعـــــــــــــومما هو بَواِدي كَ َحْول املََداِفن بيد الش يخ آأمحد محمد طرف. 
رِيْق بيد َعِبْيد آأ    : ل سعريهْ ا ىل عند الِبرْي اذلي يف الطَّ

اِِح آأربعة آأطراف.  ْهَفانـــــــَواِدي الآأْحَوال الَغْيل آأطراف متوالية مخسة وثالثني طرف، الضَّ 138دَّ
ْوبَة بيد انرص حيدرة   ُ َحْول الرصَّ

ليه الَعُجْوز س بعة انَة طرف، وآأْرَداَدَها س تة آأطراف. ا  ليه َحْول احلَرَّ ة آأربعة آأطراف. ا  ليه آأَحَوال املَْقرَبَ لَِمي طرف. ا  آأطراف. َحْول  السَّ

ليه َحْول الأمْحَر طرف. ادَ دَ الأْحَجن طرف، وآأرْ  ــ و جبِ ــــــــــه اــومه ثالثة آأطراف. ا  139بهَة الَوثَ ـــــــــــــ
م  مالء الش يخ ُمَقدَّ بن  اب 

ميوسف ُمقَ  لَْطان وآأْرَداَدَها رشقي : دَّ م طرف. َحْول السُّ ة بيد الش يخ معر املُقَدَّ ليه َحْول املَْقرَبَ اِرِنيَّة ثالثة آأطراف. وا  ا  وغربيا  آأْحَوال السَّ

لهيا وذكل   ُشُعْوب متوالية ا 

َ [ و ٢١] م عىل َجاِمع اجلَنَد املَبارك. لَِحق بيد عبد َخرِض حواسد مب ب املَْخلُْوط، َحْول ثَ ث الوَ ارِ حَ ذكل وقف الش يخ معر املَُقدَّ

م طرف واحد، وآأْرَداَده مع احلََواِجَرة ــ جِ ۞۞  الِبرْي، ُمَقسَّ 140هَة مُحَرـــــــــــــــ
ن بيد ابُ غَ ال التَّ آأْحَوال احلَُمَرة بيد احلََواِجَرة طرفني. آأْحوَ  

 ثالثة يِس د ُمقِبل الَعبْ بْ احلََواِجرة طرفني. َعْقَمة املََحاِرْير من حتهتا طرفني ومن فوقها مخسة آأطراف. آأْحَوال املََضاِجَعة بيد احلََواِجَرة عَ 

نَ  ْراَين بيد ابن الس ُّ ْيةَل بيد عبد هللا الكعوين مخسة آأطراف. آأْحَوال ادلَّ لهيا بيد ايِف وآأرْ آأطراف. َواِدي الطَّ َداَدَها طرفني. َعْقَمة هماجر وما ا 

اِعر طرف واحد. ِذي ُعَباد وآأْرَداُده مجيعا  طالع بيد حيدرة ا   َماد بيد عبد هللا حيدرة الشَّ ح الرَّ س س بعة يْ رِ دْ محمد ُعَباد آأربعة آأطراف. رَسْ

دْ رْ آأطراف. َحْول العَ  م طرف. احلَُريْق بيد حيدرة ا  ِ ليه من َواِدي اليَ يْ رِ ص بيد يوسف ادل   ثالثة آأطراف. امِلْقَضاب ايِن مَ س طرف واحد. ا 

ليه ميني وشامل س بعة عرش طرف. ِعَقام ُزبَْيَدة بيد عَ ىَل من املَْخُرْوج الأعْ  اف  بيد ورثة صاحل عيل مخسة آأطراف. آأْحَوال املََعاِدةَل وما ا  طَّ

َِّمنْي بيد آأمحد عيل قامس طرف. ِ ليه آأَحَوال ُزبَْيَدة بيد محمد عَ َقاعطرفني. ِجَدل الث ْيد ثالثة آأطراف. ا  اِمر م ُزبَْيَدة آأيضا  بيد ِعيال ابن مُحَ

ري بيد شعيل قامس س تة آأطراف. َعْقَمة ُمَريْد بيد عيل دعييس احلَْجِري طرفني. آأْحَوال امل  بن ثالثة آأطراف. ومن ِعَقام ُزبَْيَدة بيد بن آأمحد

ومهنا بيد آأمحد عيل قامس  ،د مخسة، ومهنا بيد معر محمد مخسة آأطرافيْ طراف، ومهنا بيد محمد عيل ُعبَ محمد عيل ُعَبْيد احلاج مخسة آأ 

ة وما حتهتا وما فوقها ميينا  وَشامل  ومجيع آأْرَداَدَها احملتوي علهيا بيد الش يخ صالح ضَ وْ ضُ س تة آأطراف. َعْقَمة املََساِكنْي بأأْحَوال مُحَر بَواِدي مَ 

لَِمي.  اِرث جنانــــــــــــــحَ مَ السَّ
141
اِخل  142هِجَة مُحَر ادلَّ

مالء احلاج ُعَبْيد فقري اجلَاِمع املَُباَرك َجاِمع اجلَنَد : َحْول بن مُحَْيد بيد   اب 

                                                            
 وادي عري من آأودية ماوية من رشيق بالد اجلند. 136

 َواِدي اَكرِع من آأودية رشيق اجلند. 137

ْهَفان من آأودية رشيق بالد اجلند. 138  َواِدي ادلَّ

 الَوثب من بالد ماوية. 139

ىل الرشق واجلنوب الرشيق من اجلندية، ومركز البالد مُحَر يه )بالد مُحَر( وهو الا 140 مس القدمي ملا يسمى يف عرصان بالد الَقَماِعَرة وَماِويَة، وتقع ا 

مان مخس آأخرق ومخس معرب ومخس العومان ومخس البيضاء ومعيطب  )َماِويَة(، ذكرها احلَْجرِي فقال : "... وبالد القامعرة تشمل عزةل القرينع وبالد الرشُّ

رشيق واخلريبة س السودان ومخس احملطة مث القامهدة وعزةل خالوة وبنو عبيدان وعزةل قرية وعزةل السايةل وبالد مُحَر عزةل الأوجوه وعاممعة ومو ج واومخ

سامعيل بن عيل الأكوع، صنعاء، وزارة ال  بدلان المين وقبائلهاوعزةل خدير الربْييي"، محمد بن آأمحد احلجري الاميين،  جمدلات،  ١عالم والثقافة، ، حتقيق ا 

 .١١١، ص ٢،الطبعة الأوىل، م  ٤١١١/٤٨١١

 اللكمة ليست واحضة يف الأصل. 141

اِخل عكس اخلَاِرج يقصد هبا املناطق الرشقية البعيدة مهنا، لأن ما قرب من البالد ابجتاه املدن الكربى يف ال قلمي مثل  142 مدينة اجلند وتعز ومُحَر ادلَّ

 عد عهنا يسمى )ادلاخل( وقس عىل ذكل بقية البالد.يسمى )اخلارج( وما ب
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َِّمنْي  ِقْيَقة بيد آأمحد الَفِقْيه طرف واحد. َحْول الُعْود بيد صاحل الَعرِيْف طرف واحد. الث  وآأْرَداَده بيد آأمحد داود الَقاِِض طرف واحد. ادلَّ

. َحْول صاحل ُعنامن طرف. حبل خبميته طرفني. لَِحق ما لعطى آأْحَوال الَعْر  مثانية آأطراف. آأْحَوال املََعاِقد بيد الفقيه عبد الوهاب طرفني

مَّ ي طرف. الِعْرِكَبة، َحْول الأَضاِلَعة واملَْصَدم بيد سعيد َمُعْوَضة طرفني. َجرِيْب املَْسَعنَة بيد صاحل الَبْحرِ  ةَوَما ُهَو ِبِباَلد الشَّ رْيَ
مُحَر  143

اِخل فْ  ادلَّ َعانَة السُّ لَْمان. القنانيع بيدىَل فَْجَرة الس ِ ك ارَ بَ آأمحد مُ  عيل  بيد صالح الَبْحرِي طرف واحد. مُخْس ِشْعب النُّْور بيد حيدرة السَّ

نَايِف طرف طرف واحد. َشاقَة بيد آأمحد محمد. َشاقَة آأخرى بيد حيدرة بن آأمحد عُ  ْيخ عيل ال س ْ َبْيد طرف واحد. َشاقَة ُآخرى بيد الش َّ

 واحد.

ِخل 144اَلد الأَساِودــــــِ َو ِببـــــــا هُ ــــَومَ [ املَْعُرْوض بيد صاحل معر طرف. ٢٤] ْهرُهَويْب  مُحَر ادلَّ بيد صاحل املَْنُصْوب  ادلَّ

ِريَْبة بيد صاحل بن عيل طرف واحد. طرف واحد. َعْقَمة اخلَاِدم بيد ُعنامن بن عيل طرف.  َحْول الاْحَسان بعد عُلَْيَوان طرف. نصف الزَّ

145صار ادلاخلــــــــا حبـــــوم
 ِحقـــلَ َحْول الُقْرَما بيد َمُعْوَضة عيل طرفني اثنني. َحْول الَباَلِبل بيد َمُعْوَضة بن محمد طرف واحد.  

لَِمي، وما هو حتت جامعة رُشاكء الَوْقف املَُباَرك يف هِجَات مبعرفة ما هو للَوْقف املَُباَرك ملَْسِجد  اجلَنَد النََّبِوي، وما هو بنظر حيدرة السَّ

ْهنَة ادلَّ
146
َمان  ْ وغريها من الرشُّ

147
وَسْوَرق 

148
مالء النَِّقْيب صاحل َجْعَور، وآأمحد بن عيل قَامِس من جامعة الش يخ حيدرة  اب 

149
مالء  ، واب 

د ِ  ِ ِعيَّة العارفني هبا واملَُتَحِقِقنْي هبا، املكشوف عهنا بنظر اجلَنَاب العايل ُحسني َجاِو  مْي رِ يْق، ومحمد كَ للش يخ عبد الرمحن الص   وغريه من الرَّ

نَان ابَ  عادة وال قبال وال نصاف س ِ اشَ املَُعنيَّ من ِقَبل صاحب السَّ
150

نَاب ، ومبعرفة مولان اجلناب العايل يوسف اَيِزيِج املَُعنيَّ من ِقبَل اجلَ 

ِيَْعة املَُطهَّ  ة من قبل مولان الأفَنِْدي ُمَراد القَاِِض رَ محمد آ غَا َجاِو ، مبعرفة َمنُْدْوب الرشَّ
151
َباِعي الاَكِتب من   بتَِعز، ومبعرفة الفقيه آأمحد الس ُّ

ِيَْفة لَْطنَة الرشَّ ِقَبل السَّ
152
ة بتارخي  م احلرام افتتاح س نة  غُرَّ ٤٤١١شهر املَُحرَّ

153
ْهنَةـــــــــــا هُ ـــــمَ ۞۞۞   ۞۞ آأْحَوال  و يِف ادلَّ

َفا وآأْردَ  ِِح بيد ُعبيد ا سامعيل مخسة آأطراف. آأْحَوال الصَّ ْ اِري تسعة آأطراف. االرسَّ َ ْهنَة بيد عبد اللطيف بن عيل الرصَّ َدها ياَمين قرية ادلَّ

دْ  دْ س ثالثة آأطراف. وعىل ِيَسار آأْحَوال ايْ رِ آأْحَوال احلَرِيْف بيد آأولد ا  َفا بيد عيال ا  َفا بيد يْ رِ لصَّ س مثانية آأطراف. وعيل يَِمنْي آأْحَوال الصَّ

دْ  ىل يْ رِ عيال ا  اِري. وا  ليه َمْدِِح طرف واحد. َحْول احلَْود بيد آأمحد مُعَ س مثانية آأطراف. َحْول اُلثيِْل بيد يوسف َمُعْوَضة س بعة آأطراف. ا 

اف طرف واحد. نصف نَ هْ ف طرفني. َحْول ادلَّ  بيد عبد اللَّطيةَل بْ َحْول احلَْود من هجة القِ  ة بيد عبد هللا بن محمد طرف واحد. َحْول الَعضَّ

َجيِب بيد حيدرة الَعْسَكِري طرفني اثنني. آأْحَوال املََداِفن ْ ليه ُجْدلنَي اثنني. الرشَّ بيد آأمحد َميَّاس  َحْول املَنَام بيد آأمحد عيل قامس طرف. ا 

                                                            
ىل اجلنوب من مدينة َماويَة الواقعة رشيق مدينة تعز، وفهيا وادي الشمرية جنويب  143 ة وتقع جنوب جبل َجْراَبن الواقع ا  رْيَ مَّ جرابن ومن قراها بالد الش 

 املرقب وامللحة واخلرابة وحورار وعاكظ وجرابن.

ىل اجلنوب الغريب من مدينة ماويه مركز املديرية، ومن قراها الفقه واحلصني والرافعة  بالد الأَساِود، ويه 144 يف عرصان تسمى ُعزةَل )الأَساِوَدة( وتقع ا 

 والشويعة، ومن آأوديهتا ويه آأودية صغرية وادي امخليس ووادي عصم ووادي الشعبة.

 كذا. مل آأمتكن من معرفته. 145

ْهنَة قرية من عزةل احرار م 146 ن بالد ماوية، من القري التابعة لها اخلرابة واحلجفة واملصاعد وآأَكة طاهر وحبيل آأجرون وحبيل اسامعيل. وذكر ادلَّ

براهمي بن آأمحد املقحفي،  ار من مديرية ماوية، انظر ا  مينيةاملقحفي آأن ادلهنة قرية يف جبل آأرْصَ ، بريوت، نرش املؤسسة اجلامعية، معجم البدلان والقبائل ال

 .١٢١، ص ٤ ، ج٢١١٢/٤١٢٢

َمان بدل معروف مشهور من بالد القامعرة من مديرية ماوية تقع رشيق بالد اجلند. 147 ْ  الرشُّ

ىل الغرب من مدير  148 ية احلَُشا َسْوَرق جبل كبري ومشهور فيه قرى ومزارع ووداين يقع يف الزاوية الشامليه الرشقية من مديرية ماوية وهو مهنا، وهو ا 

ىل الرشق من قاع ا  جلند.وا 

 هو الش يخ حيدرة السلمي ش يخ بالد خدير السلمي يف ذكل الزمن. 149

 ترمجنا هل يف بداية املسودة. 150

لهيا. 151  مل جند هل ذكرا  يف املصادر اليت رجعنا ا 

لهيا. مل جند هل ذكرا  يف املصادر 152  اليت رجعنا ا 

م س نة  153  م. ٤١٨٢اكتوبرس نة –هـ/سبمترب ٤٤١١املَُحرَّ
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ان بيد عب اج ُسهَْيل بيد عبد اللَّطيف طرفني. طرفني. الُعَمرْيَ عَا بيد معر سعيد طرفني. آأرْشَ نَّة َحْول الرُّ ليه َمش َ د اللَِّطْيف س تة آأطراف. وا 

اِيةَل من هجة الِقبْ  لهيا بيد آأمحد املَيَّاس فوق السَّ ِمرْيِي وما ا  ــ جِ ۞۞  ة تسعة آأطرافنَ هْ  بَقْريَة ادلَّ ةَل آأْحَوال الشَّ ْ ـــــــــــ َحْول  َمانهَة الرشُّ

ْحب طرف َّثَة مَ مَ  .َحْول الِعلْب طرف َقامِس مَ  .السَّ َدم مقامس عَ آأْحَوال ال َقامَس مَ  .َقامَس طرف. آأْحَوال الَعَواِطر س بعة آأطرافقَامَس املُثَل

ليهامِ مخسة آأطراف. ومهنا بيد عيل عَ   ر طرف. الراحبت آأْحَوال النَّْخةَل آأطراف متوالية مخسة. ا 

ليه٢٢] [ ا 
154
لَْطايِن َحوْ   رِيْق السُّ ل بيد بعدي فوق الطَّ

155
  

ِ
ليه َعْقَمة ال ج الَغْيل آأربعة آأطراف. َعْقَمة اتَ طرفني. ا  لهيا. رَشْ ن وما ا 

ليه ا نَّة املَْربََعة طرفني. ا  ليه َمش َ ليه املَُغيََّبات آأطراف واحد فوق واحد ثالثة آأطراف. وا  لهيا آأطراف آأربعة. ا  ام وما ا  َّ الهَجَّ متوالية.  نْي ملَُباَري

َفا وِجَدهَلُ  اِرج  َحْول الصَّ اِيةَل ثالثة آأطراف. آأْحَوال ادلَّ لهيا ا ىل َمْقَطع السَّ ان وما ا  مَّ ليه َحْول الرُّ َفا الوسط طرف. ا  ليه ِجَدل الصَّ من طرفني. ا 

لييِب رْ غَ  . وادي ىَل ه آأْحَوال قَُفاعَة من َحْول عيس الأعْ  الَغْيل بيد ُمْفتَاح بن َسلَف س تة آأطراف. امِلْعاَلل مجيعا  ا ىل اجلََبل الِقْبيِل. ا 

الن َِمال
156
ليه حَ   ة حتتوْ تسعة وثالثني طرف. ا  ان بيد الش يخ آأمحد صالح طرف. آأْحَوال َكهاَْلن آأربعة آأطراف، وْ حَ  ل املَْقرَبَ مَّ ل الرُّ

اف َمْعُمْور ثالثة آأطراف. آأْعاَلل ثالثة آأط ليه آأْرَداَدَها ثالثة آأطراف. آأْحَوال َعطَّ ُجْول الأْعَوج طرف. ا  ِويْلنَْي طرفني اثنني. الرَّ راف. الطَّ

ْهِري املعروف ابملَلَحَّة س بعة آأطراف. آأْحَوال الأْزَمْرَهِري طرف. من آأحْ  بَْيِكين آأربعة آأطراف، مهنا وَ من آأْحَوال بن الزُّ اف بيد السُّ آأل َعطَّ

اف ومهنا َضاِِح، وما فوق اجلَنَد بيد بيد عبد املكل حيدرة طرف. املََعاِلْيل طرف. ومهنا بيد  ِبْيِكين ُصلَْوب من آأْحَوال َعطَّ عيال السُّ

ل آأربعة جَ آأربعة آأطراف. آأْحَوال احلََجر بيد حيدرة اجلَْعيِن س بعة آأطراف. ومن آأطراف احلَ  ة يتصل ابحلََرجَ نْي آأمحد جابر ُحسَ  ر عاَلَّ

ْبَكيِن ثالثة آأطراف. آأْحَوال اجلَُريَْبات بيد حيدرة اطراف. آأْحَوال احلَُمر بيد حيدرة اجلعين آأربعة آأطر  اِيِفي بيد عيال الس َّ اف. َحْول الطَّ

 َّ ْبَكيِن طرفني. اخلَُضاِري اِمي طرفني. ومن آأْحَوال اجلَُريَْبات بيد الس َّ ة ابلَعْوَماث بيد عبد الرمحن داود آأربعة آأطراف. َحْول املَْعنَي بيد الشَّ

ايِن مَ ي اليَ ادِ واحد. وَ عبد هللا آأمحد داود طرف 
157
مالء محمد عبد العلمي  بيد محمد حيدرة عرشة آأطراف. آأْحَوال الثَِّمنْي من ِسقايَة  : اب 

َمايِق بيد َوْيَران طرف. الَواِدي مثانية آأطراف. آأْحَوال الَعنيِْس بيد عبد هللا آأمحد داود طرفني. الرَّ حيدرة آأربعة آأطراف فوق  محمد ادلُّ

مالء الش يخ عبد الرمحن. َمَشاِرب ِذي ُعبَ  ف بيد عيال مسيةل عرشة آأطراف. َمنَاِزل احلََرم َمَحاِرث ِحْصن الَعْر رِيْ احلَ َحْول اد اب 
158
بيد  

159ة احلاََلَوة حَبد َسْوَرقـَ هــــــــــــــِ ج عبد هللا منصور عرشين طرف َضاِِح. 
َباِطي طرف   ليه بيد محمد الش ُّ َمْيِدي وما ا  َحْول الرُّ

160و ِبَمَحاِرث احلََرم اجلَنَِديـــــا هُ ــــمَ و ِنس طرف. َحول جَنَاعَة طرف واحد. ؤْ ْول الُعُمْوم طرف. َحْول مُ واحد. حَ 
بيد فَُقَراء اجلَاِمع  

نشاء هللا تعاىل : َعْقَمة النَّْجد بيد عي : وقَْيَما احلََرم يِق وِقْبيِل ويََمايِن حس ك ا س يأأ  حمدد ا  َّة من رَشْ لهيم املَْعُمْور املُِجرْيِي ال الُقَحْيِمي طرف. ا 

ليه آأْرَداَده  ار مخسة آأطراف، ا  َعيِب بيد ابن العبد طرف. آأْحَوال بيد عبد الرمحن الَقصَّ ْ لهيم املَُحيَّا طرف. َحْول الرشَّ  طرفني.طرف. ا 

َفْيل بيد املَُعالَّ طرف٢١] [ ومن آأْحَوال بيد محمد الُقَحْيِمي طرفني. ومن الطُّ
161
املَلَحَّة بيد عبد هللا صاحل ثالثة واحد.  

ي ثالثة آأطراف. ومهنا بيد الَبِلس طرف. ومن مِ يْ آأطراف. ومن املَلَحَّة بيد الَعُجْوز طرف. ومن املَلَحَّة بيد صاحل طرفني. ومهنا بيد الُقحَ 

ار طرف. الأْحَجن وِجَدهَل بيد عيل يْ يد ُعبَ املَلَحَّة بيد عبد الرمحن صاحل طرف. ومن الَكَدَحة بيد اجلرَْبِي طرف. َعْقَمة الَقاِِض ب  د النَّجَّ

ة الِعلْب بيد محمد عبد العلمي ثالثةآأ حور ثالثة  ليه اجلَِفرْيَ ْفيِل طرف واحد. ا  يْق طرف. ِلِحق السُّ  طراف. َعْقَمة احلَُجايِف بيد محمد ِصد ِ

ليه بيد معر احلَْيِمي ثالثة آأطراف. وم ي طرف. َمَراِدع َعْقَمة احلَُجايِف آأربعة آأطراف. َحْول مِ يْ حَ هنا بيد محمد القُ آأطراف. َحْول املَاِيَدة وما ا 

                                                            
ليه(. 154  تكرار )ا 

اِلع(، وقَْعَطَبة، واحلَُشا واليت 155 ىل مدينة اجلند. يه الطريق الرئيس ية القدمية اليت اكنت تطرقها القوافل القادمة من بالد ِجْعَدة )َرْدفَان والظَّ  اكنت تصل ا 

 َواِدي الامنل مل آأمتكن من معرفته. 156

 َواِدي الَيَمايِن مثل سابقه. 157

 بعد البح .حصن العر  مل آأمتكن من التعرف عليه  158

 احلاََلَوة من البدلان القريبة من جبل َسْوَرق. 159

َّة(. 160  يقصدض الزراعية احمليطة جبامع اجلند من رشقه وشامهل وجنوبه واملسامة بـ)املُِجرْيِي

 ( والصواب ما آأثبتناه.طرفنيرمس يف الأصل ) 161
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 ُ اد طرف. َحْول امل اِري طرفني. ومهنا بيد محمد احلَدَّ ل طرف. امِلْحَرار بيد عيل حيدرة. آأْحَوال َراس بيد عيل ُعمثَان طرف. ومهنا بيد مُعَ َعس ِ

َهب بيد محمد عَ  ذاَرَواَحْول العش ميري طرف. َعْقَمة عيل ُحسني وادلَّ  اس آأربعة آأطراف. ومهنا بيد عيل حورس بَّ مخسة آأطراف. آأْحَوال اذلَّ

ط بيد عيل صالح طرفني. آأْحَوال املََعاِريْط اللزَّ  الَّ س تة آأطراف. آأْحَوال التََّباِشع  ي طرفني اثنني. آأْجَدال َدم ْ رِ ابَ طرف. آأْجَدال َحْول الصَّ

ط َمةَعقْ َحْوثَر طرفني  بيد عيل الَّ الفقيه ثالثة آأطراف. آأْحَوال الرَبََكة طرفني  بيد عيل تََّباِشعبيد محمد عباس طرفني ومن آأْحَوال ال  الصَّ

ال طرف. ومهنا بيد آأمحد سامل احلَ رَ وطرفني آ خِ  ا  آأربعة ه. ومهنا بيد عيل َحْوثَر طرف. بَُرا  العريب بيد صاحل اجلَمَّ اج طرف. آأْحَوال َحجَّ

ة بيد عبد هللا الأحامي آأربعة آأطراف. من آأْحَوال الَقاع بيد آأمحد سامل ثالآأطراف. آأحْ  ثة َوال النَّْخل بيد محمد ِشهَاب طرفني. آأْحَوال املَْقرَبَ

ار بيد عيل الفقيه ثالثة آأ  َاِري طرف. احلَْداَب بيد احلاج آأمحد طرف. آأْحَوال الَعطَّ َواِدي َدم  اف. طر آأطراف. َعْقَمة املَْقُرْوض حق فُتَْيح الهنَّ

162ُزمـــــــــــــن احلُ ــم
بيد محمد احلَاج طرفني. ومنه بيد حيدرة املُقَهِْوي طرف.  م  منه ِجْدةَل بيد ُصَويِْلح سعيد ثالثة آأطراف. آأَحَوال دَ  

اد آأربعة آأطراف. ومن آأْحَوال  آأمحد ومنه بيد عيال الُقَحْيِمي طرفني. آأْحَوال ار بيد محمد احلَدَّ ار بيد فَِقرْي ابن عَلَْوان طرف واحد. النَّجَّ النَّجَّ

ار بيد ِجَدل َحْول النَّجَّ
163
رْبِي طرف. ِجَدل َحول اجلَيْش بيد معر الُقحَ   اد طرف. َحْول اجِليْش بيد محمد الصَّ ي ثالثة آأطراف. مِ يْ جابر احلَدَّ

رْي بيد الس ليه بيد عيا )؟( يـــ...ـَحْول السَّ ْكب وما ا  مَ طرف. َحْول الرَّ ْكب ال خَ ل السَّ رِعي آأربعة آأطراف. َحْول الرَّ
164
اد   بيد صالح احلَدَّ

اِدي بن عمن طرفني. من آأحوال دَ  م ِ طرف. من آأْحَوال آأََكَة دَ  ِديْق  م  بيد مُحَ ِ آأحوال َمْعُرْوفَة ثالثة آأطراف. اللَّْوح بيد عبد الرمحن الص 

اد طرف. َحْول اد ثالثة آأطراف. ادِ م طرفني. آأْحَوال َماتَيرَسَّ بيد مُحَ الِ د سَ يْ الَقَرظ بيد ُعبَ  طرف. اللَّْوح الأعىَْل بيد جابر احلَدَّ ي احلَدَّ

 آأْحَوال قَْدر بيد

ريق طرف. ِجَدل َحْول الَقاع بيد عبد الرمحن يْ وَ [ عيل جُ ٢١] ليه ِجَدل الطَّ يَْمة بيد فَِقرْي بن عَلْوان طرف. ا  ر طرفني. َعْقَمة ادلَّ

َريْن صاحل طرف. آأْحَوال ادلُّ
165
بر  َاِري طرف. [ا]بيد حسني صالح طرفني. َحْول آأمحد بيد ا  ْف ــــــــــَحْول قِ همي طرف. َحْول محمد الهنَّ

يِب ثالثة آأطراف. َحْول الَفاِخَريْن ف وانُْظر ليه من الصَّ ليه آأْجَدال آأَواق بيد صالح عيل َشليَِب ثالثة آأطراف. ا  م طرف. ا  وق َكِبرْي ُمَعظَّ

اِعي آأربعة آأطراف. آأحْ ِقْف وَ  َوال انُْظر. َحْول بيد صالح عيل سلمي طرف. ا ىل صالح آأْحَوال قَُرْين آأربعة آأطراف. آأْحَوال قَُرْين بيد معر الرَّ

ْمَكِري بيد سامل معر كرحية طرفني.  ْمَكِري بيد آأمحد محمد طرف. آأْحَوال السَّ 166َرْينـــــــــــــَواِدي القُ السَّ
 بيد محمد الُقَحْيِمي آأْحَوال النَّْخةَل  

ْعَبة بيد فُتَْيح الهَْيَجة  طرفني. ومن آأْحَوال النَّْخةَل بيد بن عيل سعيد طرفني. آأْحَوال الِعلْب بيد عبد الفتاح طرف واحد. من آأحوال الش ِ

ْعَبة بيد حيدرة الُقحَ  بَّاس مخسة آأطراف. ومهنا بيد محمد عَ  ي طرف. ومهنا بيد عيل الَفِقْيه طرف واحد. ومهنامِ يْ طرفني. ومن آأْحَوال الش ِ

ِكْييِن ثالثة آأطراف. ومهنا بيد حيدرة املَُقهِْوي ثالثة آأطراف. َحْول الُقَرْين الُعلَْيا بيد عبد الرمحن سلامين طر  ليه من بيد عيل السَّ فني. ا 

الهَيَاِقر غَْريِب 
167
ْفىِل بيد عبد الرمحن الص ِ   ديق ثالثة عرش طرف. َحْول الُقَرْين السُّ ِ ِديْق ثالثة آأطراف. من اجِلْبَواب بيد عبد الرمحن الص 

َاِمي طرف واحد. الُقرَ  ر بيد عبد ْين آ خَ طرفني. من اجِلْبَواب بيد آأمحد املَُعالَّ طرفني. مهنا بيد حيىي املَُعالَّ طرف واحد. مهنا بيد محمد الهت ِ

                                                            
ىل الرشق من قرية احلُُزم قرية تقع عىل واٍد خصب ويه من اجلندية الُعليا من مديرية ا 162 ىل اجلنوب الرشيق من قرية الَعَربَة الواقعة ا  لتعزية، وموقعها ا 

ذاعة تعز، ومن احملالت التابعة لها املشارقة والنويدرة واملعاكشة واجللب واملعراضة والنويدرة.  ْمَكر، وامجليع ا ىل الرشق من ا  رتفاع ادلوةل املؤيديةراجع السَّ ، ا 

 .٢٢١ص 

 تكرار )بيد(. 163

 ( والصواب ما آأثبتناه.آ خررمس يف الأصل ) 164

َرْين يف بعض بالد المين امس للثعلب. 165  ادلُّ

تعز واجلند قرية  َواِدي الُقَرْين لعل هذا الوادي من الأودية الصغرية الواقعة يف منطقة احلُُزم، وما يسمى ابلقرين فامي ذكران من البالد القريبة من 166

ىل الشامل )الُقَرْين( وتقع رشيق قرية الل ِ  ىل الرشق من مدينة تعز. وقرية )الُقَرْين( جنويب وادي غول من مديرية ماوية وتقع ا  ْجم جنويب وادي احلوابن ا 

ىل اجلنوب من مدينة ماوية.  الرشيق من مدينة َماِويَة. وقرية )الُقَرْين( شامل وادي جشب من ماوية ا 

 التعريف هبا فامي مىض من آأوراق املسودة.آأراض موقوفة تقع غريب قرية الهَيَاِقر اليت س بق  167
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د ِ  ِ ه طرف. َحْول. البلـ]...[ـهليْ قِ ق طرف واحد. َحْول الُقَرْين بيد عيل الفَ يْ الرمحن الص 
168
بيد عبد الرمحن ُسَعْيَدان طرف. من آأْحَوال  

دْ  من الُقَوْيَرة بيد الش يخ عبد الهادي طرف. آأْحَوال قَُويَْرة بيد عبد هللا الثليث طرف. َعيِب طرف. َحْول يْ رِ آأْحَوال قَُرْين بيد ا  س رَشْ

اد طرفني. اجِلْعِدي بيد عبد العلمي طرفني. ِجْدةَل الِعْدل ومهنا بيد عيل  طرف واحد. ِجَدل احلاج طرف. آأْحَوال الُعْرس بيد جابر احلَدَّ

ىل اء عند قُبَّة اخلرَِض بيد محمد عبد العلمي س تة آأطراف. وا   آأْحَوال حورس طرف. آأْحَوال املََعاِطن بيد محمد كرمي ثالثة آأطراف. ِشْعب احلَظَّ

ة بيد املََعاِطن ثالثة آأْجَدال. ِعَقام الرَّ  دَّ  [عبد]دَّ َصرْي من ـــــــــــــــَواِدي القُ  ة س تة آأطراف.الرحمي مخسة آأطراف. ومن ِعَقام الرَّ

169احلُُزم
ايِق   ت بيد عيل حيدرة آأربعة آأطراف. بيد عيل صالح طرف. ومهنا َصاِلب ثالثة آأطراف. بيد احلرَْضَِمي طرفني.  السَّ الُبَخاِرايَّ

ي طرف. بيد الَوْرد مِ يْ محمد عبد العلمي طرف. بيد ُجَباِري بن آأمحد ثالثة آأطراف. بيد براكت طرفني. بيد الُقحَ بيد محمد عناين طرفني. بيد 

ار طرف. بيد ِمْرَجان طرف. بيد عيل  طرف. بيد َحْجَور طرف. بيد عبد الرمحن الَقصَّ

اِقيَةـــــــــــــآأحْ [ صالح طرفني. بيد محمد احلَبَّاب طرف. ٢١] ت طرف. بيد عيل صالح طرف. بيد اكَ ربََ البيد  َوال السَّ

َّاب مخسة آأطراف. بيد ُمبَ  اد طرفني. ابِ ت طرف. بيد جَ اكَ رَ ك الَوْرد طرف. بيد بَ ارَ عيال محمد الهنَّ بيد  َوال النُُّجْودــــــــــــآأحْ ر احلَدَّ

عْ  اِمس طرفني. بيد آأمحدِ السَّ اد طرف. بيد آأولد الرَّ ت ثالثة اكَ رَ ح الأْسَود طرف. بيد بَ يْ د صالح طرفني. بيد فُتَ ي طرف. بيد محمد احلَدَّ

د ِ  ِ اِدي سامل ثالثة آأطراف. بيد مُعَاِري طرف واحد. بيد محمد عبد العلمي طرفني. آأْحَوال آأطراف. بيد عبد الرمحن الص  يْق طرفني. بيد مُحَ

ة بيد بَ  د ِ ت طرفني. بيد نَُصاِري محمد طرفني. َعْقَمة َمْعضِ اكَ رَ َخرْيَ ِ يْق طرف. لَِحق آ خر طرف مهنا بيد صاحل عبد د بيد عبد الرمحن الص 

ت طرف. َحْول الِقْرِعي طرف. ِجَدل اكَ رَ م َمْقَصد طرف. َحْول الَفِقْيه بيد بَ ُجَويَْرة طرف. بيد اجلَْحَفيِل طرف. آُ  عيل العلمي طرف. بيد

ضَحْول الَفِقْيه طرف. آأْحَوال املُقَ  َ  ض ِ ت طرفني. بيد عبد اكَ رَ ت طرف. آأْحَوال الَكَدَحة بيد بَ اكَ رَ اِري طرف، مهنا بيد بَ بيد الش يخ الهنَّ

ضظ من آأْحَوال املُقَ يْ فِ احلَ  َحْول الَبْحِري بيد يوسف اَيِزيِج طرف. َحْول الَفِقيه بيد يوسف اَيِزيِج طرف. آأْحَوال  ثالثة آأطراف. ض ِ

َعْيَدايِن ثالثة آأطراف. عَ  م الِ ْقَمة فَاِطمة بيد ُسَعْيَدان طرف. آأْحَوال اخلَاِدم بيد عباس السلبين ثالثة آأطراف. بيد سعيد سَ املََداِفن بيد الصُّ

َهب بيد الَفِقْيه محمد طرف. من آأْحَوال امِلْجَران بيد عبد الرمحن ثالثة آأطراف. آأْحوَ  ال الَباب من آأحوال اخلَاِدم ثالثة آأطراف. َحْول اذلَّ

َعيْ  هَاب طرف. آأْجَدال َحْول امِلْجَران بيد محمد الفَ بيد عبد الرمحن السُّ ه. َحْول الَبْحِري وما يْ قِ َدايِن طرفني. َحْول الَباب الأعىَْل بيد محمد الش ِ

د ِ  ِ ليه بيد آأمحد الص  د ِ ا  ِ دْ يْق طرفني. الَبْحِري ال خر بيد عبد الرمحن الص  ْفىِل س طرف. من الَعَراِو  السُّ يْ رِ يْق طرف. من الَعَراِو  بيد ا 

َّ ابِ بيد عيل جَ  َعة بيد الث ان طرف، ومهنا بيد ُجَباري آأمحد طرف. َحْول مَ لْ ر ثالثة آأطراف، ومهنا بيد عيل سَ وْ ر طرف. من آأْحَوال الظ ِ

ى بيد جَ  َعة اليرُْسَ عَّام طرفابِ الظ ِ َعة بيد الُعنَييِْن طرف. ِجَدل الُبليِْس بيد ادلَّ اد طرف. من آأْحَوال الظ ِ . ِجَدل الُبليِْس الأْعىَل بيد ر احلَدَّ

د ِ  ِ يْك بيد حسني الص  ِ من آأْحَوال الأَشاِوةل ِجَدل آأربعة آأربعة اِوةَل ـــــــــــــــآأْحَوال الأشَ ق طرف. يْ محمد عبد العلمي طرف. ِجَدل ادل 
170
 .

آأمحد عبد القادر طرف. مهنا الَقَفاِعي بيد  ر. بيد املَْوىَل يف طرف بيهتا بيد عبد الرحمي طرف واحد. مهنا بيدبيد محمد عبد العلمي آ خَ 

ار طرفني. آأْحَوال البَ  َراِويْش فوق َحْول ادلَّ َّاِننْي صالح اُلفَاِعي طرف واحد. ِجَدل الَغْيل بيد عيل بن آأمحد طرف واحد. آأْجَدال ادلَّ اب الث

 بيد يوسف اَيِزيِج مخسة آأطراف.

ِعيَّة بيد الرسيدان ثالثة صالح طرفني. آأ  عيل [ آأْحَوال الُعْوََس بيد٢١] ْور بيد محمد معر ثالثة آأطراف. آأْجَدال اللِِكَ ْجَدال رُسُ

ِعي بيد الرسيدان آأربعة آأطراف. َعْقَمة الَعنْي عالل طرف. َحْول الَكرِيْف وآأْرَداَده آأربعة آأطراف. َحْول بن  الهَُمام بيد آأطراف. ِشْعب اللِِكَ

اح وآأْجَدامْي رِ كَ  َويَْدان مخسة آأطراف. بيد فُتَاِِح  طرف. آأْجَدال َوضَّ َباِطي السُّ اد آأربعة آأطراف. آأْجَدال اللَّْوح بيد الش ُّ لَهَا بيد صالح احلَدَّ

اح الُعلَْيا بيد عِ فُ حْ طرفني. بيد مَ  )َخْد (من الألَْواح ُصَعرْي  ب طرف. من آأْحَوال اللَّْوح يْ هِ ال وَ يَ وظ حول ُسْعَدة طرف واحد. َحْول َوجَّ

د ِ بيد عبد  ِ د طرف. من َحْول الُعَبْيِدي بيد ِعيال يْ يْق طرفني. من آأْحَوال الألَْواح بيد َعَطا طرف. من آأحوال الَفِقْيه بيد عيل زَ الرمحن الص 

                                                            
 مل يظهر الامس لضعف وعدم وضوح يف صورة الأصل اليت حصلنا علهيا، فعىل من اطلع عىل الأصل آأن يقوم بتصويبه. 168

 وادي الُقَصرْي من آأودية منطقة احلُُزم اليت س بق التعريف هبا. 169

 كذا يف الأصل. 170
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ْرغَام طرفني. َحْول املَْنرَب بيد عيل آأمحد مُ  ِ اب بيد الأ مَّ عَ ادل  عَّام ثالثة آأطراف.  بيد محمد اىَل فْ د طرف. الأساوةل السُّ سَ ر طرف. َحْول الَكذَّ دلَّ

ْرغَام من الأساوةل طرفني. من الأساوةل بيد بن بَ  ِ ليه بيد عبد الرمحن الص ِ اكَ رَ بيد ادل  ق طرفني. َحْول يْ د ِ ت طرفني. َحْول الراكي وِجَدل ا 

َفا طرف واحد. اجلَِديَْدة طرف واحد. ِجَدل َحْول الرُب ْ بيد ُمقَ  اد طرفني. آأْحَوال عَ م طرف. َحْول الرُب ْ بيد ادَّ الصَّ  س بعة رْي ِس لَوْرد احلَدَّ

171ْطَعانــــــَواِدي قَ آأطراف. 
ار طرفني. َحْول الِعلْب بيد عبد الرمحن   بيد عبد العلمي َواِدي قَْطَعان ثالثة آأطراف. بيد عبد الرحمي الَعصَّ

د ِ  ِ ليه آأر الص  ة وما ا  َفا طرف. َحْول قَْطَعان الَكِبرْيَ بعة آأطراف. اجلَُبْوب من الِقْطَعَتان بيد زيد حسن ثالثة آأطراف. يْق طرفني. َحول الصَّ

ْفىَل طرف.  يَّة السُّ َفا جِنِ َواِنح بيد جَ من السَّ َواِنح بيد صالح الَقاِعَدة طرف. من آأْحَوال السَّ ليه ثالثة آأطراف. ومهنا بيد عبد ابِ السَّ ر ا 

َاِري طرف.  ِديْق آأربعة عرش طرف. من احلََديِق بيد مهنا بيد محمد آأمحد طرف. َعْقمَ و الرمحن الهنَّ ِ َقايَة آأْحَوال احلََديِق بيد آأمحد الص  ة الس ِ

د ِ حَ رْ فَ  ِ هَْرة بيد محمد الص  ــ َواِدي ال ۞۞۞  يْق طرفنيان طرف. آأْحَوال الظَّ 172َبْطنَة من احلُُزم اجلَْعِديــــــــــــ
آأْحَوال احلَُمِري الأْسَفل  

ليه الأْقَسام من آأْحَوال َمهِْدي ثالثة آأطراف. املُهاَلَّ بيد بيد آأمحد الَبُتْول طرف. احلُ  ِي طرف. ا  َمِري الأْعىَل طرف. َحْول َمهِْدي بيد الِعز 

ليه بيد حسني الص ِ وْ عُ ْس عبد هللا سعيد طرف. الأْقَسام بيد مَ  َاِري وما ا  يْ د طرفني. نُْقر الهنَّ ِ ق ثالثة آأطراف. َحْول الرُب ْ طرف. د 

ال. َوال املَا ـــــــــــــــآأحْ  َباِطي. من آأحوال املَا  طرف بيد ُعَبْيد اجلَمَّ  بيد الش ُّ

يْن. من آأْحَوال املَا  طرف. ومهنانْي [ من املَا  طرف واحد بيد محمد ُحسَ ٢١] ِ آأْحَوال  من . من املَا  طرف بيد َْشس ادل 

َعْيَدايِن ثالثة آأطراف. ومهنا َحْول الِبرْي طرف.  َوْرســـــــــــآأْحَوال ال ان طرف.وَ لْ ن عَ  بْ رْي قِ ملَيَّاس بيد فَ آأْحَوال ا من بيد عبد الرمحن السُّ

يَْمة طرف. َحْول َكِبرْي بعَ  ِقْيق بيد عبد هللا ةَل بَ يْ  بيد حيىي املَُعالَّ طرف. َحْول اجلَيْش بعَ ةَل بَ يْ َحْول ادلَّ  بيد حيىي املَُعالَّ طرف. نصف ادلَّ

ْرعَام مخسة آأطراف. بيد فىت من آأْحَوال سَ والن ِْصف ال َخر بيد  ِ  رْي عِ آأبو ِعْفرِيْت. آأْحَوال الَبْغةَل آأربعة آأطراف. آأْحَوال َشِقْيف بيد عيل ادل 

 طرف. َحْول َخرِض طرف. من آأْحَوال َخرِض بيد رْي عِ د طرف واحد. بيد َميَّاس من آأْحَوال سَ يْ عِ  بيد الَفِقْيه سَ رْي عِ طرفني. من آأْحَوال سَ 

لَْطان بيد َْشْ َْشْ  ِبيْب بيد محمد الَفِقْيه طرفني. َحْول السُّ ين ثالثة آأطراف. من آأْحَوال الزَّ ِ َقايَة بيد جَ س ادل  ْين طرف. َحْول الس ِ ِ ر ابِ س ادل 

رِيْق بيد ُعَبْيد القرس ثالثة آأطراف. آأْحَوال بن الَفِقْيه ُحسَ  اد طرف. آأْحَوال عويدل طرفني. آأْحَوال الطَّ  طرف. من آأْحَوال الَقَرظنْي احلَدَّ
173
 

َراِيب طرف. الأْحَجن بيد ُجبَ  ال طرف. يْ ي آأمحد مُحَ ارِ بيد ابن حداجج طرف. بيد محمد املَُعالَّ من آأْحَوال الظَّ د طرف. املَْفُتْوح بيد نَصَّ

َوال بيد َْشْ  ين ثالثة آأطراف. مهنا بيَحْول اجلََمل بيد املَُعالَّ طرف. من آأْحَوال الط ِ ِ ِويْل بيد س ادل  س طرف. من آأْحَوال الطَّ د صالح املُهَد ِ

َوال بيد جَ ادِ مُحَ  ِويْل الأْسَفل بيد ُعَبْيد آأمحد طرف. ومن الط ِ ْفىَل بيد ُجَبارِ فَ عْ ي عبد احلفيظ طرف. الطَّ َوال السُّ ي آأمحد ر طرف. ومن الط ِ

اَوِراَينــــــالطرفني اثنني.  لهيا ثالثة آأطراف. ايَ رِ اوَ ر طرفني. مهنا بيد السعري طرف. ادلَّ ابِ ن بيد جَ ايَ رِ اوَ من آأْحَوال ادلَّ  دَّ ن الُعلَْيا وما ا 

عَ ايَ رِ اوَ ن الَوَسط طرف. ادلَّ ايَ رِ اوَ ادلَّ  اس بيد عبد الرمحن السُّ ْفىَل بيد مُحَاِدي طرف. َحْول الرَّ ن  بْ رْي قِ اس بيد فَ . من آأْحَوال الرَّ ايِن دَ يْ ن السُّ

َاِري ثالثة آأطراف. ان طرف. من آأْحوَ وَ لْ عَ  اس بيد الهنَّ انــــــــــــــــــــآأحْ ال الرَّ مَّ د الرُّ َاِري ثالثة  َوال جَنْ ان بيد عيل الهنَّ مَّ من آأْحَوال الرُّ

ْبع بيد محمد عبد العلمي طرف. َحوْ  .ر طرفامِ آأطراف. بيد حيدرة آأمحد عَ  هَاب طرفني. َحْول الضَّ يَْمة بيد محمد الش ِ لِْحي بيد َعْقَمة ادلَّ ل الطُّ

ْبع بيد مُعَ  ين طرفني. ومن َحْول الضَّ ِ ْبع بيد ْشس ادل  ْبع بيد اَحوْ آأ ي ثالثة آأطراف. ومن ارِ محمد عبد العلمي طرف. َمَسايِق َحْول الضَّ ل الضَّ

هَاب مخسة آأطراف. ارِ مُعَ  ن اجلَنَد ابلس ِ َو ـــــــــــــــا هُ ــــمَ ي طرفني. ومهنا ُصلَْوب طرفني. ومهنا بيد عيل الش ِ 174َدانوَ ِبَيد ُساكَّ
آأْحَوال  

                                                            
 ُزم.َواِدي قَْطَعان من آأودية منطقة احلُ  171

هَْرة من مد 172 ْيَحان رشيق مطار تعز وعداده من عزةل الظَّ ىل الرشق من قرية الش  ِ ىل قرية )بَْطنَة( الواقعة ا  يرية َماِويَة. آأما قوهل )من َواِدي الَبْطنَة، نس بة ا 

داري قدمي يرجع ا ىل زمن كتابة هذه املسودة، ومن املعروف آأ  نه ابلقرب من احلزم والبطنة من رشيق اجلند توجد عزةل احلُُزم اجلَْعِدي( فرمبا اكن هذا تقس مي ا 

 اجلَْعِدي وتتبع مديرية التعزية ومن قراها حبرانة وخبائة واحملادي.

 آأصلحناه وقد رمس يف الأصل )القرض(. 173

أأ  ذكر الكثري من هؤلء مه ساكن مدينة اجلَنَد واكنت الكثري من آأراِض الوقف املذكورة يف هذه املسودة مه من يس تأأجرها ويس تغلها، وس ي 174

َوَدا َوَدان فهو )َواِدي الس ِ َمان من الأشخاص عند ذكر ِعَراص بيوهتم املوقوفة يف مدينة اجلند عىل جامع اجلند يف هناية املسودة. آأما الس ِ ْ ن( من بدل الرشُّ

ىل الرشق من مدينة تعز. ىل الشامل الغريب من مدينة ماوية ا   مديرية ماوية ويقع ا 
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َعْيَدايِن طرف واحد. ِجَدل َحْول املَْوَرَدة ب  ْرغَام الَغْيل بيد محمد عبد العلمي ثالثة آأطراف. َحْول املَْوَرَدة بيد عبد الرمحن السُّ ِ يد آأولد ادل 

ْقِمي بيد ُحسَ  َاِري طرفني. الشُّ نْي طرف. آأْقَسام َحْول السُّ َ  الهنَّ َّة بيد ن ال طرف. آأْحَوال صاحل بيد ُحسني طرفني. ِجَدل َحْول َقرْيِي صَّ

ِد   ِ ْقِمي بيد عبد الرمحن الص    يْقالسُّ

د ِ ٢١] ِ َاِري بيد احلَ [ طرف. َحْول الَكتَّان بيد محمد غََراَمة طرف. َحْول الَعِفْيف بيد آأولد الص   ِس يْ يْق طرف واحد. آأْحَوال الهنَّ

 َ َ ثالثة آأطراف. امل ال طرف. آأْحَوال امل َرة بيد ُحسَ اْحُشْور الأْوَسط بيد نَصَّ َمرْيِي ثالثة آأطراف. املَُدوَّ يْق طرفنْي ْعنَي بيد السُّ د ِ ِ  . الص 

َفا بيدابِ الُكهَْيِلْيَبات بيد جَ  ليه طرفني. آأْحَوال الصَّ ِلْيَمة وما ا  ِمي ثالثة آأطراف. من آأ  ابن ر ثالثة آأطراف. َحْول السَّ َفا بيد احلرَْضَ ْحَوال الصَّ

ْعد ال ادِ يِن ثَْماعبد الرمحن طرف. ِجَدل السَّ ْعد بيد مُحَ ِي بيد  طرف. آأْحَوال السَّ اِجَعة طرف. َحْول التَِّعز  ليه من َحْول الرَّ ي طرفني. ا 

ِي طرف. الربََ  ُ احَ الش يخ الِعز  يْق طرف. َحْول امل د ِ ِ آأيب بكر طرف. )َخْد ( ف. ِجَدل احلََدِوي  طر رْي بِ ر الكَ ابِ ة بيد جَ يَ قِ لْ ة بيد حسني الص 

ان بيد عِ  َاِودْلَ اوُ يَ ادلَّ ال آأربعة. ادلَّ َّة الُعلَْيا بيد غُثَ ال نَصَّ  طرف. َحْول احلَُمَرة بيد الش يخ عبد يِس بْ ر الكِ ابِ يِب بيد جَ ْذرِ  طرف. َحْول العِ مْي ِدي

د ِ  ِ ليه بيد عبد الرمحالرمحن الص  يْق آأربعة آأطراف. ِجَدل يْق طرف. امِلْعاَلةَل وما ا  د ِ ِ ْقِمي بيد عبد الرمحن الص  ن ثالثة آأطراف. آأْجَدال السُّ

 َ ْخل بيد ن د ِ ادلَّ ِ ْخل ثالثة آأطراف. امِلْنَياس الأْسَفل بيد عبد الرمحن الص  ليه من َحْول ادلَّ ار طرف. وا  يْق. امِلْنَياس الأعىَْل بيد مُحَاِدي صَّ

د ِ مي ِ طرف. َحْول املَْوَرَدة بيد قَ  ِ ليه ِجَدل الُعْقم بيد عبد الرمحن الص  يَْبة وا  َاِري. َحْول الشَّ يْق ثالثة آأطراف. املَْحُشْور بيد عبد الرمحن  الهنَّ

د ِ  ِ يْق طرف. املَحُشْور بيد آأمحد آأيب بكر طرف. َحْول املََصال بيد اجِلين ِ طرف. املَْحُشْور الأْسَفل بيد ُحسني الص  د ِ ِ  يْق طرف. َحْولالص 

الَقَرَظة
175
د ِ   ِ اِلب طرف. آأْحَوال احلََجر بيد اجلُ بيد حسني الص  ليه ِجَدل الصَّ ل طرفني. املََطاِلْيح آأرض آأمحد يْ بن ُعس َ ا ريْ وَ يْق طرف. وا 

دْ  د ِ يْ رِ ا  ِ يِق بيد عبد الرمحس مخسة آأطراف. آأْحَوال ُعرَش ُسَفال َواِدي مُحَر بيد عبد هللا الص  ي آأربعة طِ بَ ن القَ يْق طرفني. آأْحَوال املرَْشِ

يِق بيد اجلَُعْييِن طرف ]...[ آأطراف. ومن آأحوال املرَْشِ
176
ِديْق طرف. َعْقَمة الَعنْي بيد محمد حَ   ِ ة طرف. آأْحَوال رَ دَ يْ بيد الش يخ آأمحد الص 

]...[
177
عَ يِن يْ الَعنْي بيد احلُسَ   َدان َمَباتِل وَ َحاِرث الس ِ ــــــــــــــــمَ َو بِ ــــا هُ ــــــَومَ ۞۞۞   طرف واحدايِن دَ يْ  طرفني. احلَُمِري بيد السُّ

َمان ْ 178الرشُّ
يَْمة َحْول النَّْجد بْ   ثنان وعرشين رْي ِش ن عَ َواِدي ادلَّ ليه احلرحن ا  َفا طرف. ا  ليه َحْول الصَّ َحنْي طرفني. ا  ْ ليه الرشَّ  طرف. ا 

اف طرف. َحْول ا ليه احلَُوي ِط طرف. َحْول َعطَّ رِيْق الأْسَفل وآأْرَداَده طرفني. آأْحَوال طرف. امِلْعاَلةل طرفني. ا  ليه آأْحَول الطَّ ة طرف. ا  ملَْقرَبَ

ليه بيد ِعيَ  ْكب وآأْرَداَده ثالثة آأطراف. آأْحَوال الِعلْب وما ا  َ النَّْجد آأطراف س بعة. َحْول الرَّ ي ثالثة آأطراف. َحْول املَْعُرْوم املسمى ارِ دَ ال امل

املاث ]...[
179
 

ج بن آأمحد ُعَبْيد طرف. َحْول ِعَكن بيد حيدر بن آأمحد رَ ر بيد فَ ة النَّْجد طرف. َحْول املَْعُرْوم آ خَ [ بيد معر طرف. َعْقمَ ٢٨]

ــ َو ِبَواِدي ال ــــا هُ ــــَومَ طرف.  د  ــــــــــــــــــــــــ يْق عرشة  َدان َضاِِح وَ ابلس ِ  سَّ د ِ ِ لهيا وما حتهتا بيد عبد الرمحن الص  الُعُجْوَما وما ا 

د   آأطراف. لهيا ثالثة آأطراف متوالية. ومن  ومن َواِدي املََطاِلْيح ِشْعَبنْي متواليني س تة عرش طرف. ومن َواِدي السَّ احلَْول الَكِبرْي وما ا 

د   يْ  َواِدي السَّ ِ د  ِ د  بيد آأمحد الص  د   ق طرفني. وادي السَّ َواِدي طرف.  ا ىل الِبرْي ثالثة وثالثني بيد صالح الَفاِعل طرفني. آأنهتيى َواِدي السَّ

د   ْيَحان تسمى آأْحِوال الن َِساء طرفني. وبيد حَ  الأْعىَل  السَّ لهيا تسعة عرش طرف. آأْحَوال نَ بيد عبد هللا الش  ِ َرة وما ا  َمايِن املَُدوَّ ْ ف الرشُّ

دَ  ليه آأْجَدال مثان نَ بيد حَ  الِبرْي بَواِدي السَّ َمايِن طرف. ا  ْ د  ف طرفني. َحْول الَبْحر بيد َحنَف الرشُّ ثنني وثالثني  ية. آأنهتيى َواِدي السَّ الأْعىَل ا 

َ طرف.  ْيَحانـــــــــــــــــــــَواِدي امل 180َحاِيط َمَباتِل الش  ِ
آأْحَوال املَرِيْن ثالثة آأطراف. آأْحَوال املَنُْشْور ثالثة  ِمن آأمْعَال اجلَنَد 

                                                            
 اه وقد رمس يف الأصل )القرضة(.آأصلحن 175

 لكمة غري واحضة يف صورة الأصل. 176

 لكمة غري واحضة يف صورة الأصل. 177

مالء املعلو  178 َمان، ورمبا من قاموا اب  ْ َوَدان تكون تبعيهتا والعناية هبا لأانس من بالد الرشُّ مات ل يعرفوهنم آأي آأن هذه الأرض الوقفية من وادي الس ِ

 رض فقط.فاكتفوا بذكر امس الأ 

 لكمة غري واحضة يف صورة الأصل. 179

ْيَحان وهذا الوادي ابلقرب منه وكذكل الأودية اليت س تذكر بعد هذا ويه آأودية صغرية. 180  س بق التعريف ابلش َّ
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َمايِن مثانية آأطراف. ومن احلَاِيط بيد دَ يْ آأطراف. سعيد حَ  ْ ْيَحان ر الرشُّ عبد هللا احلَْواَبيِن آأربعة عرش طرف. ومن احلَاِيط بيد عيل الش  ِ

َو ـــــــا هُ ــــمَ ۞۞  آأربعة ومخسني طرف ]...[ س تة آأطراف. ومن آأْحَوال احلَاِيط عرشين طرف. آأنهتيى مُجةل الأطراف ابلَوِدي املذكور

لهيا بي َواِدي قَْطَرانـــــــــــــــبِ  ْبع وما ا  ْفىَل بيد املذكور طرفني. الأْحَجن بيد َحْول الضَّ ْبع السُّ د صاحل هرس آأربعة آأطراف. آأْحَوال الضَّ

ْيَحان طرف واحد. َحْول زَ  ِبْيِدي بيد عبد هللا الش  ِ َ يَ د بيد عِ يْ صاحل هرس طرف واحد. َحْول الزَّ ليه َحْول ارِ دَ ال امل ي آأربعة آأطراف، وما ا 

لهيا طرفني.  بيد اجِلْعيِن من َواِدي ِعْرَدان اثىن عرش طرف. ومن َواِدي  َواِدي ِعْرَدانــــــــــــــــــــــَو بِ ـــــــــا هُ ــــــومَ امِلْقَحاَمة وما ا 

بر َوَما ُهَو ِبَواِدي قَْفتَحِعْرَدان بيد عيل سعيد آأربعة عرش طرف. يكون س تة وعرشين طرف.  ََّصَبة بيد [ا]عند الش يخ ا  همي آأْحَوال الل

ْفىَل بيد آأمحد َجابِ محمد َعُيوْ  َ نَة س تة آأطراف. وفوقها احلََرَجة السُّ ْفىَل بيد عِ  نير. السبيكين وَحْول  . املَْحُرْوريِن يْ فَ ال احلُ يَ من احلََرَجة السُّ

ليه ُجْدلنَْي رَشْ  ليه املَْبَقر بيد محمد َعُيْونَة طرف. من يِب رْ  وغَ يِق واحلَْرف بيد َعُيْونَة وآأمحد طرفني. ا  احلََرَجة الُعلَْيا فوق احلَْرف بيد  طرفني. ا 

 يِب لَ ي فوق َمْسِجد ُمْفِلح ِمن هِجَة الِقْبةَل مخسة آأطراف. ومن فوق ودل س يدي آأمحد بن انرص الثَّ مِ يْ عَ  طرفني. بيد معر اجلُ رِص الش يخ انَ 

َواِدي ي ثالثة آأطراف. مِ يْ عَ بيد سعيد اجلُ ي طرف. وبيد حيدر وحسن حيىي طرفني. و مِ يْ عَ طرف. وفوقه آأيضا  من هجة الِقْبةَل بيد معر اجلُ 

َّةـــــــــــــــــــــالسَّ  هْرَ  ِدي َّة َضاِِح من فوق الِوْطَواط ا ىل حد قَْريَة الظَّ ِدي ةالسَّ
181
بيد بن َعُيْونَة اثىن عرش طرف. آأْحَوال احلَْود اجلنويب  

 املَُقهِْوي مخسة آأطراف. آأْحَوال الِوْطَواط بن قف بن عَلَْوان بيد آأمحد بيد آأمحد الرق املُقَهِْوي عرشة آأطراف. ومن آأْحَوال احلَْود حتت و 

َوْيَرةـــــــــــــــــَو يِف قَ ــــــــا هُ ــــَومَ [ بيد َعُيْونَه مخسة عرش طرف. ١١] 182ْريَة َواِدي ادلُّ
لهيا بيد   آأْحَوال املََعاِطن وما ا 

ليه تس ليه آأْحَوال ُمْفتَاح آأطراف س بعة. َحْول الِبرْي وما ا  ة س بعة آأطراف. ا  ليه ِعَقام املَْقرَبَ ْعب آأربعة آأطراف. ا  ليه الش ِ عة عرش طرف. ا 

ْيخ احلََراِزي بيد حَ  م مخسة آأطراف. آأْحَوال امِلْعَشا  فوق الش َّ ة عرشة رَ دَ يْ ر آأربعة آأطراف. آأْحَوال الَوِزيْر بيد محمد بن حَ دَ يْ آأمحد بيد املَُقدَّ

ليه َواِدي الس ِ  ْماَكر من الَبَقر الأعىَْل آأطراف متوالية مخسة عرش طرف. ِشْعَبة الَوْرد وحدوده بيد حيدرة بن معر ثالثة آأطراف. ا 

ليه بيد حيدرة بن معر عرشة آأطراف. ومن املَهَاِليْ  ليه بيد حيدرة بن معر عرشة آأطراف. املَهَاِلْية وما ا  ة َخاِرج آأطراف. َحْول احلَْود وما ا 

ليه بيد محمد معر عرشة  ن املَهَاِلَية آأيضا  ثالثة آأطراف.س تة آأطراف. وم ءاملَا ليه َحْول الش يجع وما ا  من آأْحَوال الَعَمل ثالثة آأطراف. ا 

ْدِريْس مثانية آأطراف. آأطراف. اِري بيد  من آأْحَوال الَعَمل بيد عيال ا  َ ِشْعب آأمْحَر بيد حيدرة بن معر ثالثة وعرشين طرف. ِشْعب الرصَّ

دْ حيدرة بن معر ثالث َكب آأطراف متوالية بيد ا  َحْول املََحر  اِرث َحِبْيل الَفاِرهـــــــــــــــــَمحَ س. يْ رِ ة آأطراف. َحْول احلََجر من آأعىل الرَّ

 َ ليه طرفني. آأْحَوال امل َويِْدي طرف. وا  آأْحَوال  ر بيد آأمحد عيل آأربعة آأطراف. آأْحَوال املَُرقَّب بيد آأمحد محمد مخسة آأطراف.حَ الَكِبرْي بيد السُّ

ليه بيد بَ  ة مخسة آأطراف. ِشْعب وَ ت طرفني. آأْحَوال اللَّمْ اكَ رَ املََجر بيد آأمحد محمد ثالثة آأطراف. املََراِهَكة س تة آأطراف. املَْحُرْور وما ا 

يِق طرفني. اخلََريِج نفسهيْ احلَاج بيد عيل ُعبَ  ْيخ الاْحَوال  من د اخلَاِدم س بعة آأطراف. آأْجَدال اخلََريِج بيد آأمحد محمد املرَْشِ بركة ش َ

ل َواِدي مرْسر الَكريف وآأوَّ
183
 طرفمْي رِ بيد محمد كَ  فصغري وكبري ا حدى عرش طرف. آأْحَوال الَكرِيْ  

184
ليه من آأْحَوال َساِمَحة   واحد. وا 

ليه من آأْحَوال الِعْرق بيد عِ  لأْعَور بيد ح سعد ويل ا حدى وعرشين طرف. ومن خزيج ايْ لَ ال فُ يَ بيد عيال ْسيةل س تة عرش طرف. ا 

دْ  اَكم احلَْمَرا بيد آأمحد محمد عرشة آأطراف. ومن َخَريِج الأْعَور بيد عِ  ِشْعبس مثانية آأطراف. يْ رِ عيال ا  دْ يَ ا  س آأربعة آأطراف. ومن يْ رِ ال ا 

بد احلفيظ ثالثة  بيد صاحل ع يِج رَ  الأْعَور بيد آأمحد عيل س تة آأطراف. ومن اخلَ يِج رَ  بيد عيل بن آأمحد آأربعة آأطراف. ومن اخلَ يِج رَ اخلَ 

رْبِييِج رَ آأطراف. ومن احلَْرف بيد عبد هللا حسن مداب طرفني. ومن اخلَ  ه بيد طرفني. من آأْحَوال الَفارِ  )َخْد (  بيد عبد الرمحن الصَّ

                                                            
ىل اجلنوب الرشيق من قرية الش  ِ  181 َّة ابلقرب مهنا وهام ا  ِدي هَْرة من عزةل الظهرة من مديرية ماوية، ووادي السَّ ىل الرشق من قرية الظَّ ْيَحان، وامجليع ا 

 مطار مدينة تعز.

َمان من مد 182 ْ ىل اجلنوب الرشيق من قرية احلُُزم، وعدادهام من بالد الرشُّ ىل الغرب من وادي السودان وا  َوْيَرة واد وقرية يقعان ا   يرية ماوية.ادلُّ

 كذا يف الأصل ومل يتبني لنا امسه احلقيقي. 183

 اب ما آأثبتناه.( والصو طرافرمس يف الأصل )آأ  184



Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm al-Ğāzim 
イエメン写本年報/CmY 19  2015 年 1 月刊行 

94 

 

ه ارِ آأْحَوال الفَ  ه بيد احلاج سعيد مخسة آأطراف. منارِ ه بيد محمد صالح طرفني. من آأْحَوال الفَ ارِ صاحل محمد آأربعة آأطراف. من آأْحَوال الفَ 

َحاِرث قَاِحبـــــــــــــــــــَ مبيد الَقَدِِس طرف واحد. 
185
َمان  ْ ا ييَِل الرشُّ  ِممَّ

ْفىَل بيد صاحل العوس طرف. ومن آأْحَوال احلَنَش ١٤] ليه آأْحَوال احلَنَش السُّ [ آأْحَوال احلَنَش بيد صالح بن آأمحد طرفني. ا 

د ِ  س تة آأطراف. َحْول الُقَحْيِمي بيد عبد ِ برالرمحن الص   بيد عيال يِن يْ همي ثالثة آأطراف. آأْحَوال الزَّ [ا]يْق طرف. آأْجَدال احلَنَش بيد عيل ا 

 َّ ليه َحْول املَْقُرْوض طرف. الِ ْيب ثالثة آأطراف. ومن آأْحَوال النَِّقْيب بيد حيدرة سَ قِ ن ال م طرفني. َحْول املَْقُرْوض بيد صالح معر طرف. ا 

اَيت طرفني. ِلْيط بيد الُعَمرْيِ بر عيل َعْقَمة السَّ َوال بيد يوسف سعيد طرف. َحْول الَكَدَحة طرف. [ا]ا  همي ثالثة آأطراف. َحْول الط ِ

ي بيد عيل يوسف طر و املَْرزُ  ف. َحْول قَة طرف. املَْرُزْوقَتنَْي طرفني اثنني. آأْحَوال ُزبَْيَدة آأربعة آأطراف. الَكهِْليَّات آأربعة آأطراف. اخلَُرجْيِ

فْ يْ بيد ُعبَ عََدن  بر يِل د طرف. َحول احلَنَش السُّ همي ثالثة آأطراف. آأْحَوال [ا]بيد صالح الَوَريِق طرف. آأْحَوال املَْعُرْوض بيد عيل ا 

يِج مر  ْ يِج بيد محمود ثالثة آأطراف. ومن آأْحَوال الرشَّ ْ وان الَوِحيْس ثالثة آأطراف. الَوعَاِيد بيد صالح معر س تة آأطراف. آأْحَوال الرشَّ

اِري ثالثة عرش طرف. طرف َ . آأْحَوال قَاِحب بيد بن شعب س تة آأطراف. من آأْحَوال قَاِحب بيد القدس آأربعة آأطراف. ِشْعب الرصَّ

اَلِحب بيد عِ  دْ يَ آأْحَوال السَّ م طرفني. ومهنا طرفني بيد صالح معر. آأْحَوال الِ س ثالثة آأطراف. من آأْحَوال احلَنَش بيد آأمحد سَ يْ رِ ال ا 

َ َرَمَضان بيد ْش  ار طرف. لَِحق من آأْحَوال قَاِحب بيد صَّ يةل طرفني. ومن آأْحَوال َرَمَضان بيد عيل شعب طرف. من آأْحَوال قَاِحب بيد ن

186َحاِرث الَعَربَةــــــــــــــــــمَ ۞  عيل ُدَرمْي س تة آأطراف َوْقف اجلَاِمع النََّبِوي
طراف. َحْول اجِلَرار طرف. احلَْرَمِليَّة وآأْجَدالَهَا آأربعة آأ  

ْفىَل طرفني. الَغِبب الأْسَفل بيد الَقييِْس طرف. الَغِبب الأْعىَل بيد نَصَّ  ال طرفني. َحْول احِلَمار َعْقَمة احلَاج الُعلَْيا طرفني. َعْقَمة احلَاج السُّ

ر يوسف آأربعة آأطراف. َحْول م طرف. الُقْشَوب ال َخر فوق معالِ ة طرف. َعْقَمة عَيَْشة طرف. َحْول اجلَلْب بيد حيدرة سَ رَ دَ يْ بيد حَ 

اط بيد حيدرة سَ  َعْيَدان طرف. َحْول ِقرْيَ رِيْق من آأْجَدال السُّ َّة طرفني. الِ َحلَب طرف. َحْول الطَّ م طرف. آأْحَوال الُعَمَرْين بيد محمد ثَُري

 َ َ  ار آأربعة آأطراف. آأْحَوال املَنَاخ بيد عيل آأرمح طرفني. آأْجَدالصَّ الُقْشَوب آ َخر بيد آأمحد ن ار آأربعة آأطراف. الأْحَجن بيد صَّ احِلَجن بيد ن

َ اكَ رَ بَ  ْهب طرف. آأْحَوال الَعاِمِري مخسة آأطراف. َحْول ب ار طرفني. َحْول اذلَّ اِبيَّات بيد محمد برمي طرفني. آأْجَدال رِسَ َ ح بيد ت طرف. الرتُّ دْلَ

ِغرْي بيد سعيد الَعِفْيف ثالثة.  قَُويِْدر طرف. َعْقَمة الَعرِيْض وآأْرَداَدَها ا ىل َجَبل الَعْجَرِدي آأربعة آأطراف. آأْحَوال املُيرَسَّ ثالثة. املَْعُمْور الصَّ

 من آأرض معر يوسفو الأْجَدال َمْبَتل الَعْجَرد 

اِجد. بيد قَُويِْدر طرفني. آأْحَوال الُطَفْيةَل بيد محمد محمود طرفني. آأْجَدال احلَُبْييِل بيد ا ة[ ثالثة آأطراف. آأْحَوال َحْبيَ ١٢] لسَّ

َّْشَوان بيد آأمحد صالح طرفني. آأْجَدال ُمَفارِع بيد محمود آأربعة آأطراف ۞۞  َحْول َوِلْيد بيد الأْسَود الِعْرقنَْي طرفني. آأْحَوال الن

ِفرْي ابلَعَربَةــــــــــــــــمَ  ِفرْي طرفني. آأْحَوال الرصابن س تة آأطراف. آأْحَوال َدوَّ  َحاِرث َواِدي الظَّ اس بيد عبد هللا الِعْرقنَْي ِعَقام الظَّ

اِجد ثالثة آأطراف. آأْحَوال َمنُْصْوَرة بيد محمود طرفني. آأْحَوال الَفتَّة بيد آأمحد عبد هللا ليه بيد السَّ  طرف. آأْحَوال طرف. َحْول بَْوَسان وما ا 

ْوَرَحنْي  الصَّ
187
اِجد س تة آأطر  ْوَرَحنْي طرفني. من آأْحَوال املَنْ [ا]بيد السَّ ُصْوَرة طرفني. ِعَقام غَُريَْبة بيد معر سعيد ثالثة ف. من الصَّ

اَدة طرفني. َحْول مَعَّار بيد الِ  طرفني. َحْول املَْخلَف بيد سَ يِب رَ ال محمد العَ يَ آأطراف. ومن ِعَقام غَُريَْبة بيد َدعَّاس طرف. املَْبُقْور بيد عِ  م السَّ

اِجد  ْوَرَحنْي بيد السَّ اِجد طرفني. آأْحَوال املَْنُصْوَرة بيد محمود آأربعة معر سعيد طرفني. آأْحَوال الصَّ ْوَرَحنْي بيد السَّ س تة آأطراف. ُمَجاَهة الصَّ

ليه آأْحَوال املَنْ  لهيا مخسة آأطراف. آأْحَوال ثَُمنْي طرفني. ا  يِق املَْنُصْوَرة بيد الأْسَود طرفني. ِذي بَْعَقة وما ا  ُصْوَرة بيد محمود آأربعة آأطراف. رَشْ

ْوَرحَ آأطراف. لَِحق  لهيا مخسة آأطراف. آأْحَوال ثَُمنْي طرفني. آأْحَوال الصَّ ْيَقة وما ا  ليه ِذي مَعِ يِق املَْنُصْوَرة بيد الأْسَود طرفني. ا  نْي رَشْ

آأطراف. ومن  عةطرفني. آأْجَدال ِبْنَغاِرم حتت َجْدر الِبرْي آأربعة آأطراف. َعْقَمة الَعنْي وما فوقها وما حتهتا بيد ُعَباد. ِشْعب احلَُداِدي آأرب

                                                            
َمان اكنت قدميا  اب 185 ْ  لقرب مهنام.قَاِحب حمةل صغرية تتبع قرية الَعَربَة وهام من اجلندية العليا من مديرية التعزية. ويبدو آأن حدود بالد الرشُّ

ْمْكر فامي  186 ىل الرشق من قرية السَّ ْفىَل من مديرية التعزية، وتقع ا  َّة السُّ ذاعة تعز، من احملالت التابعة لها الشعبة وقاحب الَعَربَة قرية من اجلَنَِدي يقابل ا 

 وصورحني ودار الوادي واملقهاية والعرق.

 ويسمى يف عرصان َصْوَرَحنْي. 187
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188اِرث الُقَزيةَْل ــــــــــــــــــــَمحَ ِشْعب احلَُداِدي ثالثة آأطراف. ومن ِشْعب احلَُداِدي طرفني. َمْدِِح ُولَْيج ِبَراس نَِقْيل َصاِدر طرف. 
 

ْدَرة بيد آأمحد  ِمن آأمْعَال اجلَنَد ْدَرة بيد عيل املَُزي ِن آأربعة آأطراف. ومن آأحوال السَّ لهيا بيد آأْحَوال الس ِ محمد طرفني. َعْقَمة الَكبَْسة وما ا 

ابَّ الثَّ  لهيا مخسة آأطراف. ادلُّ ابَّ وما ا  لهيا س بعة آأطراف. يْن عيل عبد احلطيب س بعة آأطراف. آأْحَوال ادلُّ و ِمن آأْرض ــــا هُ ـــَومَ  وما ا 

 َ َاِريـــــــــــــــــب 189يِن الهنَّ
ة طرف. ومهنا آأحْ  النَّائِب  رَّ ْبع ويسمى آأْحَوال الَقِض َعْقَمة ادلُّ َوال الضَّ

190
ِبَشهَاَدة املََشاِمَرة ثالثة ،آأربعة آأطراف 

ت آأربعة آأطراف. ِجَدل لَِعْبَول طرف واحد. ِعَقام الَوْرد ليه طرفني. الُقَرايَّ  آأطراف. َعْقَمة َحاِيط طرف. َحْول نَِعْيت وما ا 

يْ ١١] فَّنْي س تة آأطراف. [ وتسمى ِعقَام ُمَحيَّا آأربعة آأطراف. َحْول ادلَّ ِبيْب طرف. آأْحَوال الصَّ فَّنْي طرف. ُعَقمْي ش َ َمة ابلصَّ

 
ِ
ْقِمي و آأْحَوال ال فَّنْي ثالثة آأطراف. وآأْحَوال َحاَصات ثالثة آأطراف. َحْول الَعَجِمي طرف. آأْجَدال اجلََبل آأربعة آأطراف. السُّ ما ْسَعاد ابلصَّ

ابَّ مخسة آأطر  ليه س تة آأطراف. آأْحَوال ادلُّ لهيا س بعة آأطراف. آأْحَوال الِوْطَواط س تة آأطراف. آأْحَوال البطاريف ا  اف. آأْحَوال النَّْجد وما ا 

ي طرف. التَّوَاِبيْت ابجلَنَد آأربعة آأطراف. آأْجَدال حبريين الرب هادي س بعة آأطراف. آأْحَوال الَعِقْيق آأربعة عرشة آأطراف. آأْحَوال الِعز ِ 

[   آأطراف. آأْحَوال ]
191
لهيا آأربعة آأطراف.آأربعة آأطراف.   َران طرفني. آأْحَوال املََقاِريْض مخسة آأطراف. آأْحَوال َزِبْيد وما ا  َحْول  آأْحَوال مِعْ

لهيا ثالثة آأطراف. آأْحوَ  ال الَقَرظالَقاع وما ا 
192
ْماَكر ثالثة آأطراف. ]  [   مخسة آأطراف. آأْحَوال الس ِ

193
مثانية آأطراف. آأْحَوال املعرفن  

ْنَعايِن ثالثة آأطراف. ِجَدل ادلَّ طرفني. َعْقَمة َمْوبةََل  ْبَعة مثانية آأطراف. آأْحَوال امِلْحَراب طرف. آأْحَوال الصَّ . ْرُدْو  طرفطرفني. آأْحَوال الس َّ

بَة طرف ْ ام طرف. ِجَدل َمْحُبْوب طرف. آأْحَوال ِمْحَفاةَل مخسة آأطراف. آأْحَوال الَكرَِحة طرف. َحْول الِعلْب من الرثَّ . ِجَدل ِجَدل َصدَّ

ْور ثالثة آأطراف. آأْجَدال الرتمذ آأربعة آأطراف. َحْول الَبْغةَل ثال ليه س بعة آأطراف. ِعَقام الرَبُ ثة آأطراف. ِصْدر الأْسَفل طرف. الفليس وما ا 

لهيا ثالثة آأطراف. َعْقَمة ] ْفىَل وما ا  رِيْق آأربعة آأطراف. املَُبْنَدقَة السُّ [   آأْحَوال الطَّ
194
َعْقَمةو َدال الَقاِِض الَكِبرْي طرف. آأجْ  

195
الَقاِِض  

ْرغَام طرف. احلََماِحم طرف. آأْحَوال امِلْعَباِري من احلََماِحم طرف ِ رِيْق بيد ِعَيال ادل  . الُقْطَعان طرف. َحْول جبري لعنف طرف. َحْول الطَّ

ليه آأربعة آأربعة وما ا 
196

د ِ  ِ ْفىَل . َعْقَمة س نو بيد عبد الرمحن الص  بَْيَعة السُّ بَْيَعة الُعلَْيا طرف. آأْجَدال يْق طرفني. الرُّ لهيا ثالثة آأطراف. الرُّ وما ا 

لهيا مثانية آأط لهيا تسعة آأطراف. الأْحَجن وما ا  لهيا آأربعة آأطراف. آأْحَوال َطلَْمس وما ا  راف. َعْقَمة جَنْد مخسة آأطراف. َعْقَمة َزِبيَْبة وما ا 

لهيا آأربعة آأطراف ثىن النَّْحَوة وما ا  ِعرْي ا  لهيا ۞۞ آأْحَوال الشَّ يَْبة وما ا  َ ِعرْي طرفني. َمْجُبْور طرفني. آأْحَوال الرتُّ عرش طرف. آأْحَوال الشَّ
197
 

ْيَحانـــــــــــــــــــَمحَ آأربعة آأطراف.  لهيا ثالثة آأطراف. َحْول  آأْحَوال حمدري بيد عيل عبد الَبايِق س بعة آأطراف. اِرث الش  ِ ُخَضرْي وما ا 

ليه ثالثة آأطراف. عفانه النقييب بيد عيل احل [اـ]ـآأَحْوال اخلَرِف بيد ا مس َفا وما ا  ْيَحايِن طرف. َحْول الصَّ يفيل س بعة آأطراف. ِنْصف بََقر الش  ِ

لهيا َقَمة وما ا   الَوْحيِص طرفني. َحْول السُّ

                                                            
ىل اجلنوب الرشيق من س 188 ىل الشامل من قرية الَعَربَة، وا   .وق اجلندوتسمى يف عرصان )ُقَزيةَْل( ويه قرية من اجلندية الُعلَْيا من التعزية تقع ا 

َاِري نس بة ا ىل جد هل 189 ىل الصويف الشهري محمد بن معر بن موىس بن محمد بن عيل بن يوسف الهنَّ َاِري واكنوا يرجعون يف نس هبم ا   يقال هل )هَنَار( بين الهنَّ

ْيِني ِنْي، وقد قدم جدمه هنار وسكن يف بالد بَُرع. قلت ومهنا ان  ىل آأكرث من ماكن يف المين، وقد ُذِكر وآأصهل من يَنُْبع يف احِلَجاز من قوم آأرشاف ُحس َ تقلوا ا 

د اللطيف الرشيج بعضهم يف هذه املسودة يف آ خرها واكنوا يقميون يف مدينة اجلند ورمبا اكنت هذه الأراِض الوقفية حتت آأيدْيم. راجع آأمحد بن آأمحد بن عب

 .٢١١]الطبعة الأوىل[، ص  ٤١١١/٤٨١١زيع، ، صنعاء، دار المينية للنرش والتو طبقات اخلواص آأهل الصدق وال خالصالزبيدي، 

 ( والصواب ما آأثبتناه.والقاِضرمس يف الأصل ) 190

 بياض يف الأصل. 191

 آأصلحناه وقد رمس يف الأصل )القرض(. 192

 بياض يف الأصل. 193

 بياض يف الأصل. 194

 رمست يف الأصل )آأجدال وعبمية(، والصواب ما آأثبتناه. 195

 كذا. 196

 واب ما آأثبتناه.( والصاليهرمس يف الأصل ) 197
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[ بيد عبد ادلربه١١]
198
لهيا آأربعة آأطراف. املَْخلُْوط وآأْجدَ   املَْعُمْور طرف. هَل ثالثة. َحْول اثالثة آأطراف. َحْول الأْرَمد وما ا 

ْيَحان عرشين طرف لْزِل ـــــــــــمَ . آأْحَوال الثُّْميِن طرف. َحْول ِعيْس طرف. َحْول الِعلْب وآأْجَداهَل طرفني. آأْحَوال املَْقرَبَة رشيق قرية الش  ِ

َوايِش  199الطَّ
[   آأْحَوال ] 

200
ِفة ثالثة آأطرافآأربعة آأطراف. آأْحَوال الُغنَْيِمي ا حدى عرش طرف. آأْحَوال ادلحال آأحْ   ِ َوال الص 

201
. آأْحَوال 

يَّار طرف.  ابَّ آأربعة آأطراف. َحْول الس َّ آأْحَوال فَْرنُْوس الَفتَّه س تة عرش طرف. آأْحَوال َجْعَفر بيد ِعَيال احلَْيِمي آأربعة آأطراف. آأَحَوال ادلُّ

لهيا ابَّ آأطراف س تة. َعْقَمة الُعَينَة وما ا  مثانية آأطراف. ومن آأْحَوال ادلُّ
202
ليه طرفني. آأْحَوال حبري وما مخ   ا  وما ا  سة آأطراف. آأْحَوال الُعرَّ

ليه بيد الس يد حيىي عرشة آأطراف. آأْحَوال الفْرُمْوِِس آأربعة آأطراف. آأْحَوال اجلَنَد بيد َحاِرث ـــــــــــــمَ ۞  م ثالثة آأطرافالِ سَ  محمد ا 

ْول 203ادلُّ
رِيْق  آأْحَوال الِعْذر بيد عبد البايق آأمين الطَّ

204
ثىن ثال  ثة وعرشين طرف، مهنا عىل الَيِمنْي ا حدى عرش طرف وعىل الِيَسار ا 

ليه َعْقَمة املُْوَجحَ  اد طرف. وا  ة ثالثة عرش طرف. ِذي ُحَصنْي بيد يوسف اَيِزيِج ثالثة آأطراف. ُعقَْيب املََداِفن عَُداَرة بيد عيل َشدَّ

ليه آأْحوَ  ل رححتاآأطراف. ا 
205
م بيد محمد  ِ عبد العلمي طرف. آأْحَوال احلَْرف عىل سدام آأربعة آأطراف. آأْجَدال امِلاَلح  طرفني. آأْحَوال ادل 

ْول يِل يْ بِ آأربعة آأطراف. ِجَدل الِبرْي بيد عقيب الربصيل طرفني، بيد حيدر عيل مهنا طرف. َحْول الِبرْي بيد سعيد القَ   طرف. آأْحَوال الصَّ

ليه من آأْحَوال  ليه آأْجَدال الأْرَداد طرفني. ا  ليه من آأْحوال ُمْحِرب طرف.ُمْحِرب طرفطرفني. ا  رِص اجلَْعِدي من آأْحَوال النَّْجد بيد انَ  ني. ا 

ِبْيِدي طرف. آأْحَوال َرَمَضان بيد محمد عبد العلمي طرفني. آأْحَوال احلََجر بيد آأمحد عبد  لَْيَمايِن طرف. َحْول املُقَْيرِبِة بيد سعيد الزَّ  هللا السُّ

َيال آأر  َحاِرث ــــــــــــــــــمَ بعة آأطراف. َحْول امِلْقَطار والأْرَداد بيد عيل سعيد طرف. ومهنا بيد محمد طرف. طرف. آأْحَوال امِلش ْ

206َذَخار
  َّ ِيْف ِِح وْ الل يْن بيد بينان طرف. َحْول َحْول الرشَّ الأْسَفل بيد سعيد َعِطيَّة طرف. َحْول ادلَّ

207
بيد عصان ثالثة آأطراف.  

لَْيَمة بيد محمد عبد العلمي طرف. ِجَدل آأْحَوال اجلري بيد محمد عص ان ثالثة آأطراف. آأْحَوال محمد بيد صالح عيل ثالثة آأطراف. السُّ

لَْيَمة ثالثة آأطراف. آأْحَوال آأبُ   بيد محمد عبد العلمي ثالثة آأطراف. آأْحَوال احلََجر ملصبيت ذخار بيد محمد عبد العلمي. نْي لَ جْ و رِ السُّ

208َدانوَ ِرث َمنَاِزل َعيَّا  ابلس ِ َحاـــــــــــــــــــــمَ 
 

َواِرق بيد محمد عبد هللا حبار طرفني. حبرشة ١١] ايِل طرفني. احلفرة بيد عيل سامل طرفني. آأْحَوال الطَّ [ آأْحَوال احلبيش بيد ادلَّ

اد طرف. َحْول ال مُحَ يَ ر بيد عِ ف ال خَ ْص الن ِ  نصف الُغَبي ِب بيد محمد عبد العلمي طرف. طرف. آأْحَوال املَْسِجد بيد عبد العلمي طرف.

ي طرفني. الَعْوَجا وآأْجَداِلهَا بيد محمد عبد العلمي ثالثة آأطراف. آأْحَوال الَقرْب بيد ادِ البحري بيد َمُعْوَضة طرف. آأْحَوال املَْسِجد بيد ِعَيال مُحَ 

َقَمة الكَ فَ سْ ا الأ دَ معوضة طرفني. َحْول املُْوَزة بيد محمد عبد العلمي طرف. احلُْجَفة من الصَّ  ــ جِ ة. رْيَ بِ ل ا ىل السُّ هَات املََخاِدر ــــــــــــــــــ

                                                            
 كذا، ورمبا اكن صوابه )عبد ربه(. 198

يَّة اخلصيان اذلين اكن هل 199 َوش ِ ىل آأحد الطَّ م شأأن كبري يف ل يوجد اليوم قرية آأو موضع يف اجلندية يسمى )ملزل الطوايش(، ويبدو آأنه امس قدمي ينسب ا 

بَْيِكيِن(، ويه ابلقرب من قرية  عهد دوةل بين رسول وعهد الوجود العنامين الأول يف المين. وتوجد قرية ل الشُّ لصيقة مبطار تعز من رشقيه تسمى )َملْزْ

ىل الغرب مهنا، رمبا اكنت تسمى قدميا  )ملزل الطوايش الشبيكين( لأن الامس الأخري آأجعمي مبتياز.  الش يحان ا 

 بياض يف الأصل. 200

 كذا. 201

 ( والصواب ما آأثبتناه.اليهرمس يف الأصل ) 202

ْول قر  203 ىل اجلنوب ادلَّ ىل الشامل الرشيق من قرية الَعَمايِق، وامجليع ا  ىل الشامل من مطار تعز وا  من مدينة ية من اجلندية الُعليا من مديرية التعزية تقع ا 

 القاعدة.

 آأصلحناه وقد رمس يف الأصل )الرضيق(. 204

 يوة زاوية قامئة، ومجعه)ُرَجاح(.وهو احلقل اذلي يكون داخال  يف املوضع عىل ه  ا، ورمبا اكن صواهبا )ُرْجَحة(كذ 205

ىل اجلنوب الرشيق من مدينة القاعدة. 206  َذَخار قرية من اجلندية العليا من مديرية التعزية، تقع رشيق قرية ادلول وا 

 كذا. 207

 س بق لنا ذكر وادي السودان فامي مىض من الصفحات. 208
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209ابلَقَحَفة
َّة طرف.   ِري طرف. َحْول املَْسُعْوِدي ْوَحِطي حتت َحْول الُقيَاِِض طرف. آأْحَوال حبشمي مخسة آأطراف. آأْحَوال حَبْ َحْول الشَّ

ْفىَل  داجلَنَ  آأْحَوال ِمْرعَاد طرف. َحْول َحْيَدان ِقْبيِل  َاِمي مخسة آأطراف. آأْحَوال اجلُلُْجل النَّْقَوة السُّ طرف. َحْول َجَراَدة طرف. آأْحَوال الهت ِ

ة بيد بََراَكت س تة آأطراف. َماد طرف. آأْحَوال الُفوَّ ــ آ اَكم ال  مخسة آأطراف. َعْقَمة الَوِجْيه طرف. َعْقَمة الرَّ آأْحَوال الَعَماِرَضة  نُّْوبـــــــــــــ

َفا س بعة آأطراف. ثالثة آأ  ليه من الصَّ ليه آأْحَوال محمد طرف. ا  ليه احلََواِير مخسة آأطراف. ا  ــ جِ طراف. ا   هَات َواِدي ملحـــــــــــــــــ

ليه بُقيَاةَل طرفني. آأْحَوال امِلْقَضاب ثال آأْحَوال النَّْخةَل  ليه من َشاقَة َحْول احلََجر طرف. ا  ثة آأطراف. وما الهيا بيد عيل محمد ثالثة آأطراف. ا 

 ْ ليه الرشَّ ليه آأْجَدال َدْولَع طرفني. ا  ليه َعَباِهر بيد ُعَباد آأربعة ا  ليه َشاقَة احلََجر طرف. ا  ليه احلُْجَرة طرف. ا  ح بيد سعيد الَعِفْيف طرف. ا 

ليه احلََواِير الأسْ  ليه َحْول املُِجرْيَات طرفني. ا  ليه آأْحَوال املََراِدع طفَ آأطراف. ا  رفني. َحْول الَعْصُفْور طرف. ومن ِقْبِلْيه ل والِعلْب طرفني. ا 

رِيْق ثالثة آأطراف. َحْول احلَْمَرا الأْسَفل بيد معر سعيد طرف. آأْحَوال احلَْمَرا  الأعىَْل وما بيد عيل معر ِسَوار ثالثة آأطراف. آأْحَوال الطَّ

ليه من َعْقَمة الِبرْي طرف. آأْحَوال مقوسا مخ  ليه بيد معر سعيد آأربعة آأطراف. ا   .سة آأطراف. ِجَدل الُعْصُفر طرف. َحْول املَْشَعَبة طرفا 

ليه َحول الُعْرم بيد صَ  ليه َحْول الِعلْب طرف. ا  ب ثالثة آأطراف. ا  ليه آأْحَوال الضَّ اَل الِ  سَ رِب ا  ْيخ بيد عبد السَّ م بن عيل م طرف. َحْول الش َّ

ْيخ بيد عيل بن آأمحد عبد العلمي. َحْول َريْ  ليه آأْحَوال الش َّ َ ه طرف. يْ قِ َدة بيد عيل فَ طرف. ا  ْرقَب ِمن آأمْعَال ـــــــــــــــــــــَواِدي امل

210احلُُزم
َمْيةَل س تة آأطراف. َعْقَمة   ليه الأْرَداد بيد عيس س تة آأطراف. ِعَقام الشُّ ْود بيد محمد يوسف س تة آأطراف. ا  آأْحَوال َجَبل السَّ

ْيةَل بيد وَ  محمد ُْشَ م طرف. َحْول الَفُتْوت الِ ايِل بيد محمد عبد العلمي س تة آأطراف. َعْقَمة احلَُصنْي بيد َحْيَدَرة سَ عبد العلمي طرف. آأْحَوال الصَّ

ليْ اِرث قَْريَة اللزَِّ ـــــــــــــــــَمحَ  طرف. السرباتر بيد محمد يوسف طرفني. مْي لِ بيد الَفِقْيه صاحل طرف. احلَْرف الَكِبرْي بيدآأمحد سَ 
211
 

  بيد سعيد الَعِفْيف طرفني. َحْول َضْبَية بيد معر سعيد طرف. َعْقَمة الأْحَرف بيد محمد عبد العلمي آأْحَوال املَْشَعَبنْي 

ْعَباِنَيةــــــــــــــــــَمحَ [ طرف. آأْحَوال الُعر  بيد آأمحد النَِّقْيب ثالثة آأطراف. ١١] 212اِرث الشَّ
ِثْنَانَة  ِبَواِدي الر 

213
آأْحَوال  

ْعب املسمى آأْحَوال  عبور بيد عيل بن حيىيالش ِ
 

ليه الأْرَداد َحْول احلَْواَبن الأس يار طرف. َحْول الَعَدنَة طرفني. َحْول َحِبْيل  طرفني. ا 

ــ الشَّ احلَاِجز طرف. آأْحَوال املََطاِلْيح متوالية تسعة آأطراف.  ْفىَل ـــــــــــــــ نَح بيد عبد الرحمي طرف. آأربعة بعب ْعَباِنَية السُّ اد آأْحَوال املَس ْ

ل قَْطَرة بيد صالح هموف طرف. َحْول املَِحل من آأْحَوال قَْطر بيد صالح طرف. من آأْحَوال قَْطَرة بيد عيل معر اَحوْ آأ مدنب طرف. 

ليه َحْول املََطاِرف املَُحايِش قَْطَرة طرف.  214اِرث املَْعُصْوبَة عُلُو احلَْواَبنــــــــــــــــَمحَ مخسة آأطراف. ا 
ليه َحْول امِلْرَخام طرف. ا   

َوال بَواِدي الأحْ  بوْ رُ الأْحَجن طرف. آأْرَداد الأْحُجْوم آأربعة آأطراف. آأْحَوال الط ِ
215
فَة بيد ِعَيال حررية طرف   س تة آأطراف. آأْحَوال املرَْشَ

216اِرث َمْرَعْيتـــــــــــــــَمحَ س بعة. 
جبل ِذي نُْوَرة 

217
ف. َحْول الرُب ْ بَواِدي بيد آأمحد صاحل طرف. َحْول النُّْور بَواِدي َسِلمْي طر  

ِنَفاس بيد آأمحد ُسَويْد.
ــ جِ   يف امِلْعَقاب هَة َصرِب ـــــــــ

218
َّة جَبَبل ُذحْبَانرَّ د والطَّ وْ رُ طرفني. وبَ   ا  مخسة آأطراف. وابحلَُجرِي

219
آأَحَوال  : 

                                                            
ىل اجل  209  نوب الرشيق من مدينة القاعدة فامي يقابل من هجة الرشق قرييت ادلول وذخار.الَقْحَفة قرية من اجلندية الُعليا من مديرية تعز تقع ا 

 س بق لنا التعريف ابحلُُزم. 210

ِيْل مل آأمتكن من معرفهتا بعد البح . 211  قرية اللزَّ

ْعَباِنيَّة مسمى لعزلتني من مديرية التعزية مالصقتني ملدينة تعز من هجة رشقهيا وشاملها الرشيق هام )الشَّ  212 ْفىَل(.الشَّ ْعَبِناِنيَّة السُّ  ْعَباِنيَّة الُعلْيَا( و)الشَّ

ِثْنَانَة من آأودية الشعبانية. 213  وادي الر 

 باين احلديثة.احلَْواَبن واد مشهور جماور ملدينة تعز من رشقهيا تقع عليه عدة قرى وقد زحف عليه بنيان مدينة تعز فبدآأت معامله تتغطى ابلشوارع وامل  214

 احلُْواَبن، وهو آأحد آأودية صغرية جانبية تغذي اجملرى الرئيس للوادي. كذا، من آأودية 215

ىل اجلنوب من مفرق وادي احلوابن جنوب رشيق مدينة تعز، ومن قراها قطن وحبيل السوق ومكنونة وفالح  216 َمْرَعْيت عزةل من جبل َصرِب تقع ا 

ْحب   وفهيا عدة آأودية جبلية صغرية.والوصيب والشاقة وغريها، ومهنا نَِقْيل ال ِبل وَواِدي السَّ

 كذا ورمبا اكن الصواب )َحْول ذي نورة(. 217

ىل اجلنوب من مدينة تعز، وفهيا عدد من القرى. 218  امِلْعَقاب عزةل من َمَواِدم َصرِب يف آأعىل اجلبل ا 
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يَّار َطَرفنَْي بنظر حيىي مُعر الطَّ
220
ــ جِ .  221هَة الأَزاِرقــــــــ

فوق زريبة بيد الش يخ عيل عبد الوهاب العرير مبََحاِرث  آأْحَوال احلاََلِبنْي  

االأ  اع طرف. َواِدي العِ رْسَ ْعِوي ِة مبََحاِرث الأرْسَ يَْميِن مبََحاِرث الأيُْنْوع ثالثة آأطراف. آأْحَوال الرَّ ليه َحْول رَ ع طرفني. َحْول ادلَّ اس طرف. ا 

ليه  ليه َواِدي آأنََفة ثالثة آأطراف. ا  َقايَة طرف. ا  ليه َوْجَرة الس ِ عَّايِن بيد حَ )َخْد ( ِوَحس ِذي الَقرِيْب طرف. ا  ة طرف. َهْيَجة رَ دَ يْ السَّ

َران بَقاِنع بيد عبد الوهاب آأربعة آأطراف. َحْول َمَشامِك بيد يوسف عيس مبََحاِرث قَْحَذان يْب طرف. ِشْعب مِعْ ِ اذل 
222
 امكِ شَ طرف. َحْول مَ  

َواِدي ْول احلَلُْبْويِب مبََحاِرث املََحاِسن بيد رسمي اللطيف. َحْول الأْحَباب بيد آأمحد قامس طرف. الُعلَْيا بيد محمد الَيَميِن طرف. حَ 

اِرض 223ادلَّ
ْيخ محمد ُمَزاِحم طرف. ِجَدل ال   ْولَقَة طرف. َحْول الأْحَباب بيد ِعَيال عبدضُّ َحْول العلريي بيد الش َّ س ي َبيَّة طرف. َحْول الطَّ

ْوح آأ  ربعة آأطراف. ِجْدةَل املَْسِجد طرف. َحْول اجلَاِهِليَّة مبََحاِرث آأََكَة املَهْر َسايِق طرف. َحْول الش يجري بيد صاحل طرف. َحول ادلَّ

ــ جِ الُعَباِدي. َحْول الَبَياض بأأََكَة املَهْر بيد سعيد آأمحد ا حدى عرش طرف.  224هَات الَعْرِبَينْي ـــــــــــــ
َرايِن بيد جَ    ر طرف.ابِ َحْول ادلَّ

ْوق ار طرف. َحْول جُنَْيد مبََحاِرث َملْزِل السُّ َّة بيد نَصَّ ِوي َواِحط. َحْول الرَّ قُْسم ِذي الشَّ
225
ه بَواِدي ر هَبْاَلن طرف. َحول ِذي مَعَّ ابِ بيد جَ  

يِش وَ 
226
  ُ ليه َسْعد املََقاهَل ثالثة آأطرافز طرف. َحْول املََقادِل بَوادِ عِ بيد آأمحد امل  ي َكَشاِور طرفني. ا 

ه بيد محمد عودي١١] ُ  .[ الأْحَجن واملُنَب ِ ه مبََحاِرث ]و[اديب ِ نَ نصف امل
227
  ُ ي طرف. ِذي َعرِيْض من طِ عْ حصين بيد عبد امل

ِ ان طرف. َحْول املَُعرَّض طرف. ِجْدةَل َحْول الأبََعَدن دَ حْيَ َمَحاِرث سعيد بيد عبد اجلبار رَ  َو ـــــــَوَما هُ ف آأمحد طرف. يْ اس بيد الرشَّ

228ْهرِياِيخ بيد الزَّ ـــــــــــــــْجد املَشَ ــِبنَ 
ي آأطرف مخسة. قُْسم مسان ثالثة آأطراف. وآألهيم َعِقمْي وِ اَل احلَ  : بنَْجد اخلََد  ابلَعْرِبَينْي  

لهيم ِذي املُ  لهيم ِذي ِعْكش ابدلمات طرف. وا  ليه َمش َ وِ تَ نْ ِعْراَين بيد املرمي طرف. وا  اف آأطراف ثالثة. ا  لهيم َحْول نَّة ي بنَوَّ طرفني. وا 

                                                                                                                                                                                          
ىل )احل 219 داراي  ا  َّة بالد واسعة اكنت تسمى قدميا  بالد )املََعاِفر(، وقد حتول امسها ا  جرية( يف فرتة الاحتالل العنامين الأول للمين، ومهنا بالد احلَُجرِي

ىل اجلنوب من مدينة تعز، ومسيت ُذحْبَان نس بة جلد جاهيل هو )ُذحبان بن د ومان بن بكيل )ُذحْبَان( ويه بالد واسعة تقع فهيا مدينة )الرتبة(، ويه ا 

ارتفاع ادلوةل به والأشاعرة واحلش يف والرصدف والعدوف وغريها. راجع وينهتيي نس به ا ىل ُجشم بن عبد ْشس( ومن قرى ذحبان ذي آأقيان وذي ان

 .١١١، ص املؤيدية

يَّار املتوىف س نة  املشهور اذلكر هو من آأحفاد الصويف 220 هـ، وقد ترمج هل  ١١١ا ىل عرصان املقبور يف بالد ُذحبان معر بن محمد بن املََسن امللقب ابلطَّ

فقال عنه يف حوادث س نة  كتاب ال حسان. كام آأشاد بذكره املؤرخ املوزعي يف ٤١١، ص كتاب السلوكزء الثاين من ترمجة وافيه املؤرخ اجلندي يف اجل

ىل رآأس ُذحْبَان يف آأربع وعرشين شعبان ونصب اخملمي الرشيف عند تربة س يدي الفاضل  –الأمري سفر –هـ ما نصه : ")... مث تقدم خمميه املنصور ٤١٢١ ا 

قطب الوجود وغوث لك موجود وملجأأ لك مطرود املشهور فضهل يف مجيع الاقطار الش يخ معر الطيار نفع هللا برسه وآأعاد علينا من عمل السادة الأفاضل 

 .٤١١، ص ال حسانبراكته وخريه"، املوزعي، 

ىل الشامل والرشق من مدينة القاعدة، و  221 يَّايِن التابعة حملافظة ا ب، ويه ا  ىل الرشق واجلنوب الرشيق من الأَزاِرق عزةل من مديرية الس َّ قراها تقع ا 

اِرض وس بات وحبيل الكور وغريها، وقد ذكرها احلجري وفقا  للتقس مي ال داري ربة وقَاِشع وادلَّ يف عرصه فقال :  وادي َنالن، ومن قراها احلُمرياء والسَّ

َفال"، احلجري،  ة وآأعامل ذي السُّ رَبَ  .١١، ص ٤م ، بدلان المين"الأزارق عزةل من انحية السَّ

 قَْحَذان قرية صغرية من عزةل الأَزاِرق ما زالت حمتفظة ابمسها ا ىل عرصان. 222

ىل الرشق من مدينة القاع 223 ىل الشامل الرشيق من قرية قَاِشع وامجليع ا  ىل اجلنوب من قرية س بات وا  اِرض من الأَزاِرق ويقع ا   دة.َواِدي ادلَّ

يَّايِن  224 ىل الشامل الرشيق من مدينة القاعدة، ويه من بالد ُصهَْبان اليت اكنت تعرف قدميا  مبخالف الَعْرِبَينْي عزةل من مديرية الس َّ  من حمافظة ا ب ا 

 .٤١١١، ص ٢، ج معجم البدلان)نَِعْيَمة امِلْسَواد(. راجع املقحفي، 

ىل الشامل من وادي َسرْي  225 اِمغ من مديرية الس ياين تقع ا  ْوق قرية من عزةل ادلَّ ىل الشامل الرشيق من َملْزِل السُّ ْيد وامجليع ا  ىل الرشق من وادي مَعِ وا 

 مدينة القاعدة.

ىل الشامل الرشيق من قرية ملزل السوق. 226  وادي َويَش يقع ا 

صالحه. 227  ما بني املعقوفتني سقط من الأصل فقمنا اب 

رَبة. 228  ما زال لبين الزهري هولء بقية ا ىل عرصان يف مديرية السَّ
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لهيم  ْدق بَوِدي ادلهاهة طرف. وا  ِ َهانَة طرف. حلق بيد املذكور مخسة عرش طرف.  )احلاج ؟( نََجاحال الص  ــ جِ ابدلَّ 229هَة ُزبَْيدــــــــــــ
 

ام بِراَبط الأْخرَض  ِبيْب طرف واح : بَواِدي َعرَّ ــ جِ د. احلُْجَرة طرفني. َشاقَة ِذي امللَْزِل طرف. ِجْدةَل الزَّ 230هَة الأْبَرَوهــــــــــــــ
ِذي الَفْتح  

َّفَّاف رَشْ  ْيندَ اِرث احلربة َعْقَمة جنَْ املَحَ طرف، وِجَدِلهَا طرفني.  لهيا آألل َعيِب. ِذي الَفْتح يف الأْبَرَوة وا  ْ  طرفني بيد يِق طرف بيد انرص الرشَّ

ْ رِص انَ  ــ جِ . يِب عَ  الرشَّ ْيدــــــــــ 231هَات َواِدي مَعِ
ل ِذي َمَعاد مبََحاِرث َواِدي املَْصنََعة طرف. َحْول الَكَرم راس َواِدي الَبَياِِح طرف. َحوْ  

ــ جِ  232هَات ُصهَْبانــــــــــ
ي بَواد]ي[قِ يْ تِ َحْول العَ  

233
ة طرف. قرية َوادِ اَل احلَ   مَّ ي َوِعلل مبََحاِرث الرُّ

234
ْجِري بيد عيل زايد.   َحْول الش ِ

محد طرف. َحْول وها]...[َحْول املَْخلَف بيد انرص آأ 
235
 آأمحد طرف. َحْول النَّْجد بيد محمد الَعِفْيف طرف. َهْيِجة احِلنَّا والأْرَداد رِص بيد انَ  

ِقْيق ابمِلْداَب  مبََحاِرث َمْيمَت  ليه ِشْعب ادلَّ س بعة آأطراف. ِشْعب َعِقرْي بيد محمد الَعِفْيف ِقَطع مخس. ا 
236
. ر الَعْوَدِري ثالثة آأطرافابِ بيد جَ  

ْجَرَما رشيق آأعىل الأََكَة. َشاقَة َحْول املَجْ  ليه آأََكَة الزَّ ]...[ ر بَواِديعَ وا 
237
بر عيال بيد  همي طرف. َعْقَمة املَْسِجد بَغْيل َمْيمَت بيد [ا]عيل ا 

َواِحط بيد عبد املكل ر ِمهَْدار طرفني. قُْسم ابِ جَ  بيد صاحل مس ىب طرف. َحْول ِذي َمَساِيق بيد ِعَيال الَعاِقل طرف. آأْقَسام حبول الشَّ

238ة الأْحُذْوفــــــــــــــــــَ هِج محمد طرف. 
اِبَية بيد الرَّ يْ قِ َجرِْير املََعاِين بيد آأمحد الفَ   ة بَواِدي مِ زَ ه طرف. َحْول الرَّ ي طرف. َحْول املَْقرَبَ

َبات طرف.  ــ جِ هَجِ 239هَة قَْعَطَبةــــــــــــــــــــــــــ
ة   ان وَ لْ مبََحاِرث قَْريَة َخةلَّ من آأمْعَال َحْجر بيد فَِقري الش يخ آأمحد بن عَ َحْول احلَِفرْيَ

اِمي آأْحوآأل صَ دِ بْ طرف. ابلَعاِرَضة بيد العَ  َ وْ ي طرفني. هِجَة الَعْر  بيد احلَمَّ ــ جِ  طرفني اثنني. نْي ب ال ـــــــــــــ هَة حلحال من آأمْعَ

                                                            
ىل الرشق من مدينة ُزبَْيد عزةل من م 229 ىل الرشق من عزةل الأزارق وامجليع ا  ىل الشامل من جبل َسْوَرق وا  ة من آأعامل حمافظة ا ب، وتقع ا  رَبَ ديرية السَّ

 القاعدة، ومن قرى هذه العزةل قرية الل ِْجع ورابط الربير واملصانع ورابط الأحزوم واجلرف وآأَكة اجلرين واحملوى وغريها.

ىل الشامل الغريب من جبل سورق، ومن قراها املدهارة واجلرفة ومعفدة وجحر ومن  الأْبَرَوه عزةل من 230 مديرية السربة تقع جنويب عزةل ُزبيد، ويه ا 

 آأوديهتا وادي احلجوف ووادي معفدة ووادي عشوة.

ْيد 231 ْيد واٍد خصب من خمالف ُصهَْبان، من مديرية الس ياين، ويتكون من عزلتني هام عزةل مَعِ ْيد  َواِدي مَعِ اخلَاِرج ومن قراها ادلمنة وقابع. وعزةل مَعِ

ىل الشامل الرشيق من مدينة القاعدة،  اِخل ومن قراها الصريات وآأهبار وامحلرياء واخلضرياء والقريعا واملعزاب. ويقع وادي معيد ا  ىل الرشق من وادي ادلَّ وا 

اَلن.  ََنْ

ىل نعمية ُصهَْبان خمالف منسوب لُصهَْبان بن سعد بن ماكل بن الن 232 خع ومه بطن من َمْذَحج، ويسمى آأيضا  خمالف )نَِعْيَمة امِلْسَواد(، آأما )نعمية( فنس بة ا 

حول بن سوادة. آأما )املسواد( فا ضافة ا ىل حصن شهري اكن هبا آأخربه السلطان املكل املظفر س نة  هـ وهو خراب ا ىل عرصان. وقد ذكران بعض  ١١١بن السَّ

ىل الشامل الرشيق من مدينة القاعدة. راجع اجلندي،بدلانه = عند تعليقاان عىل م طبقات فقهاء  ا ذكر من آأراض وقفية جلامع اجلند آأعاله، وهذا اخملالف يقع ا 

 .٢٨١، ص ارتفاع ادلوةل املؤيدية. ١٢١، ١٢١، ص ٤ ج ،المين

صالحه. 233  ما بني املعقوفتني سقط من الأصل فقمنا اب 

اِمغ من مد 234 ىل الشامل الرشيق من قرية عََدن الأْشلُْوح الواقعة عىل ميني املسافر عىل طريق الس يارات حنو قرية َوِعل من عزةل ادلَّ يرية الس ياين، وتقع ا 

 مدينة ا ب.

 الامس غري واحض يف الصورة اليت دلينا. 235

 َمْيمَت هذا غيل صغري يف بالد ُصهبان مسي ابمس وادي َمْيمَت الشهري الواقع جنويب مدينة ا ب. 236

 وادي مل يذكره الناخس.امس ال 237

ىل عام  238 ىل َجَبل الأْحُذْوف وهو عزةل من بالد احلَُشاء، واكنت تتبع مديرية ماوية من حمافظة تعز ا  م وبعدها مت حتويلها  ٤٨٨١الأْحُذْوف نس بة ا 

ىل الشامل الرشيق م داراي  لتكون اتبعة ملديرية الظالع التابعة حملافظة حلج، وتقع عزةل جبل الأحذوف ا  ىل الرشق من قاع اجلند، ومن ا  ن جبل َسْوَرق الواقع ا 

 قرى الأحذوف الظهر والعقرية وآأَكة الفقيه ورسدود وقرانة واملسدارة ومسمع ومنان وغريها.

منة والأعشور وبالد قَْعَطَبة واكنت تسمى قدميا  )بالد َحْجر( واكنت مديرية من حمافظة ا ب، ويه بالد واسعة من عزلها اجملاحن والعمرية والوحج والرش  239

ىل الشامل الرشيق من بالد احلُشاء. اِلع وا  ىل الشامل من مدينة الظَّ  اليويب وعساف وقعطبة. وتقع هذه البالد ا 
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240بَْعَدان
  َ ب الأْقَطاع يف هِجَة ب اب ثالثة آأطراف. َحْول املُِجْيَبة وَحْول املُلَْييِك ِشْعب الرَّ فْد حتت حدس بَْعَدان بيد عهرب احلَرَّ ْعَدان والرَّ

ارـــــــــــــــــــِ ج حَبْرف َمْسُعْود طرفني اثنني.   حتت آأََكَة َشهِْيب هَة الأرْصَ

ــ جِ [ ١١] يِق طرف. ِشْعب النَّْحر بنظر الش يخ محمد اجلَُماِعي بيد انرص ابلَباِجةَل بيد صاحل الأْزرَ  هَة احلوارقــــــــــــــــــــ

اِحذ مثانية آأطراف.  ــ جِ الشَّ ليهــــــــــــــــــ 241هَة الَعْود وما ا 
ب طرف. بَقْريَة حرابية طرف. بَقْريَة صناع ادِ وَ فَْجَرت الَعْود طرف. بقرية دَ  

ْيع طرف. حتت عيال ان طرف.  طرف. بقرية ابلعيد ِشْعَبة آأْهل مُسَ ُرْوف طرف. بقَْريَة كبار طرف. بَقْريَة احلَرَّ الأْزَريِق طرف. بَقْريَة ادلُّ

اِهل من ِراَبط رْ بَقْريَة احلرسة بقَْريَة ِذي اجِلَدار طرف. بقَ  يَة ِذي َحَبانَة طرف. بَقْريَة ساروة طرف. بَقْريَة الظهريي طرف. بيد عبد هللا ادلَّ

اَلِمي طرف سايق.بَقرْ  هَْيل طرف. بَقْريَة املََغاَرة طرف. بقَْريَة الرقة بوادي الن َِجاد بيد عيل طاهر طرف. قرية السَّ يَة اخلََربَة بَواِدي آأهل السُّ

. ي مثانية آأطراف. آأْحَوال احلََجر بيد عيل ساروة طرفني اثننيِر امِ رشقة بيد جابر الَقامِسِي طرف. يف بيَِن َمنُْصْور بقرية ساروة بيد آأمحد العَ 

يْلَِعي مبََحاِرث الُعرَ   بقرية احلجةل طرفني. يف وادي ُملُح طرفنيايِق آأْحَوال الزَّ
242
ْيخ ببالد الَعَماَرة بِطْمَحال ثالثة آأطراف.   اثنني. بأأََكَة الش َّ

ْمَكر ِمن حَتْت امبَــــــــــــَعْقَمة النَّْجد مبََحاِرث احلدة غريب راس وادي قَُريِْنع طرف.  ْمَكرَحاِرث السَّ حلَْوض النَّاِزل ِمن ِبرْي السَّ
243
 

رِيْق َضاِربَة ُمتََواِلية س تة آأطراف. لَِحق َضاِربَة ُآخرى حتت آأحْ  ۞ ق بيد الأْسَود آأربعة آأطراف. لَِحق من آأْحَوال يْ ِر ال الطَّ وَ آأْحَوال الطَّ

رِيْق بيد الأسْ  امة آأربعة آأطراف. آأْحَوال املَوأ ِفيَة ق. آأْحَوال يْ ِر د ثالثة آأطراف. َحْول الأْجَدال فوق الطَّ وَ الطَّ الِعاَك  طرفني. آأْحَوال مَحَ

ليه مثانية آأطراف.  ليه بيد آأمحد سعيد آأربعة آأطراف. آأْحَوال الِغةلَّ وما ا  ِبيْب آأربعة آأطراف. اخلََراِجيَة وما ا  آأْحَوال امِلهَْتار طرفني. آأْحَوال ش َ

 َ ليه بيد امل لَِمي وما ا  ــ َواِدي الأجْ ْسلََمايِن ثالثة آأطراف. آأطراف س تة. آأْحَوال السَّ ْمَكرـــــــــــ آأْحَوال براكع َبار ابلسَّ
244
س تة آأطراف.  

َرة طرف. املَْعُمْور الأْسَفل طرف. املَْعُمْور الأْعىَل طرف. َحْول الَقْسب ما  ليه ثالثة آأطراف. املَُدوَّ َرة آأْحَوال اجلَْعد وما ا  يوايل املَُدوَّ

اِدي آأربعة آأطرا َّْوَما بيد احلاج عيل. آأْحَوال النَّْكر طرف. َحْول اجلَنَد بيد الَفهْد طرف. ف. آأْحوَ الصَّ كَّر ثالثة آأطراف. َعْقَمة الث ال السُّ

َّبَّااَنت بيد آأمحد سعيد. وما حلق يف اجلَنَد وق َّْوَحنْي آأرض عبد القادر السهري طرفني. آأْحَوال َساِلم حمفوظ طرفني. جنوب الل ف الش يخ الل

ار. اِجح بن سعيد الَكْينَِعي ُمَقاِبل املاء النَّاِزل ا ىل َمْسِجد الَعَمايِق ويه بأأسامهئا َعْقمة املَْربََعة، ِجَدل املَْربََعة، رَ  ار، ِجَدل آأْحَوال ادلَّ آأْحَوال ادلَّ

َمْعرِفَة َعَرَصات ِبُيْوت اجلَنَد املَْبِنيَّة ِبَمِديْنَة اجلَنَد للَجاِمع اجلَنَِدي
َماِريوَ ، 245 ْمَلأ َصاَلح اذلَّ

ِ
َوِبَمْعرِفَة اجلَنَاب الَعايِل  ،َذكِل اِب

َاِري ،ُحَسنْي َجاِو  محن الهنَّ ْيخ عبد الرَّ  ،َوالش َّ

                                                            
ىل الرشق من مدينة ا ب وهو خمالف )مديرية( واسع مسي ابمس بَْعَدان بنهجة حلحال بعد البح  مل آأمتكن من حتديدها. آأما بَْعَدان  240  فهو جبل يقع ا 

ىل اهلميسع بن محري بن س بأأ، ويف خمالف بعدان مجةل من العزل فهيا عدد كبري من القرى واحملالت  ُجشم بن عبد ْشس بن وائل بن الغوث وينهتيي نس به ا 

واملوية والصافية  وهذه العزل يه رميان واملنار وسري ودلل والعذارب وميمت واملقاطن وبنو عواض وبنو منصور وحيسان واحلي  واحلرث واملشيك والقرية

 .٢١١، ص ارتفاع ادلوةل املؤيدية. ١١، ١١، ص ٤، م بدلان الميناحلجري،  راجعوضايب ومنقذة وذي آأحقم وجرانة. 

ِعر الواقعة ا   241 ىل الرشق من مديرية الشَّ من ىل الرشق الَعْود جبل واسع فيه قرى ومزارع ووداين وعداده من مديرية النَّاِدَرة من حمافظة ا ب، ويقع ا 

وقد زرهتا ورآأيت فهيا ما  مدينة ا ب، وقد فشفت بعثة آأثرية آأملانية عن مدينة آأثرية قتبانية تقع يف آأعىل اجلبل من رشقيه، ومل تنرش بعد نتاجئ البعثة الأملانية،

غريقية بأأسوارها املتينة ومبانهيا املهندمة احل جارة وشوارعها املرصوفة ومعابدها ادلاةل عىل يثري ادلهشة وال جعاب، وكأن الواقف علهيا يشاهد آ اثر مدينة ا 

 شعب متدين، وتدل الامتثيل املكتشفة فهيا عىل ترف آأهلها وتواصلهم مع احلضارتني الفرعونية واليواننية.

 ( والصواب ما آأثبتناه.طرفرمس يف الأصل ) 242

ذاعة تعز. 243 ىل الرشق من ا  ْمَكر الواقعة ا   س بق لنا التعريف بقرية السَّ

 رمبا اكن صوابه )براكت(.كذا، و  244

رضيات املنازل الَعَرَصات مجع )َعَرَصة( ويه الأرض اليت يبىن علهيا ادلار خمية اكن آأو داكان  آأو مقهيى آأو ملزل  مبين ابحلجر، واملقصود هبا هنا آأ  245

امء آأحصاهبا حتصيل بعض املال جلهة الوقف س نواي  واحملالت التجارية اليت بنيت عىل قطع آأرض موقوفة مبدينة اجلند عىل جامع اجلند، ويبدو من ذكر آأس

 مقابل قطع الأرض املوقوفة اليت بنوا علهيا بيوهتم وآأماكن معلهم.
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ْيد. ِمْحَراب ويوسف اَيِزيِج [ ١٨] بَيْت الَوْرس. بَيْت اُلس َ
246
ين. ِمْحَراب آأمحد جَ   ِ اس. ِمْحَراب َْشْس ادل  ر. ابِ ُعَبْيد الرَّ

. ِمْحَراب َْشْ ِمْحَراب ع يْ يل معر. ِمْحَراب ِعَيال محمد َمهِْدي. ِمْحَراب املَُعالَّ ِ ْوق. ِمْحَراب س ادل  ن. بَيْت آأبو بكر احلرَْضَِمي. ِمْحَراب السُّ

اِدي عبد احلفيظ. ِمْحَراب عيل صاحل.  الم. ِمْحَراب مُحَ بَيْت محمد عبَّاس. فُتَْيح. ِمْحَراب عبد الرمحن العريب. ِبُيْوت بََراَكت عبد السَّ

َاِري. ِمْحَراب سعيد سَ  يخ ُحَسنْي الهنَّ رْبِي. بَيْت الش َّ اِري الصَّ ه. بَيْت يْ قِ . بَيْت عيل الفَ مْي رِ م. ِمْحَراب ُعَبْيد احلار. ِمْحَراب كَ الِ ِمْحَراب مُعَ

اِري كَ  صاحل عبد العلمي. ِمْحَراب عيل سلمي. بَيْت عبد هللا بن آأمحد. بَيْت  . بَيْت قَنْرَب. بَيْت عيل زيد. بَيْت ديو ى الَباِنَيان. ِمْحَرابمْي رِ مُعَ

ار. بَيْت معر الش ُّ  ار. ِمْحَراب عبد اطِ بَ سكندر بقار. بَيْت احلاج نَصَّ ي. بَيْت عبد هللا محمد. ِمْحَراب صالح حبالن. بَيْت عبد الواحد الَعصَّ

يْ  ِ د  ِ ار. بَيْت الش يخ عبد الرمحن الص  ق. بَيْت الش يخ آأمحد. ِمْحَراب محمد ُعَطْيف. ِمْحَراب صالح الُقيَاِِض. ِمْحَراب عبد هللا الواحد الَعصَّ

اِدي عبد القادر. ِمْحَراب عيل بن آأمحد. ِمْحَراب عيل بن صالح. ِمْحَراب د. ِمْحَراب مُحَ يْ سعيد. ِمْحَراب آأمحد املَْكُرْوع. ِمْحَراب سامل ُعبَ 

اِعي. بَيْت الش يخ  لَِمي. بَيْت حَ رَ دَ يْ حَ محمد الرَّ اد. بيت رَ دَ يْ ة السَّ ة املَُقهِْوي. ِمْحَراب عيل احلَاج املَُزي ِن. بَيْت عيل ُجَوْير. بَيْت صالح احلَدَّ

د الهَُمام. خ. ِمْحَراب آأوليْ ي. بَيْت عيل سعيد َمْحُصْون. ِمْحَراب عيل الش َّ اطِ بَ ِعَيال َذَهب. بَيْت عبد الرمحن صاحل. بَيْت عبد الرمحن الش ُّ 

يْق رِ بَيْت عبد هللا العَ  د ِ ِ يْق. بَيْت محمد سعيد. ِدَخال الش يخ آأمحد الص  د ِ ِ يْق. بَيْت للش يخ عبد الرمحن الص  د ِ ِ س. بَيْت للش يخ محمد الص 

ر.  َاِري. بَيْت َحَجر. بَيْت الُقَحْيِمي. بَيْت عيل صالح، عبد الفتاح الهَْيَجة، عبد الرمحن املَُعمَّ َاِري.  ،بَيْت سعيد زايدالهنَّ عبد الفتاح الهنَّ

م. بَيْت ُعبَ يْ ي بن آأمحد سامل. بَيْت الش َّ ادِ ِمْحَراب مُحَ  اد. ِمْحَراب سعيد عيل. بَيْت للش يخ ُمَقدَّ د يْ خ عيل الربين. ِمْحَراب الَوْرد احلَدَّ

ار. بَيْت عبد الرمحن ُسَعْيَدان. ِمْحَراب آ خر لعيل الَفِقْيه. بَيْ  . ِمْحَراب آأمحد صالح رسيدال مْي نِ ت محمد ُسَعْيدان. ِمْحَراب عَاِمر غَ النَّجَّ

اد. بيت معر الُقَحْيِمي. ابِ ت. بَيْت جَ اكَ رَ ر. ِمْحَراب محمد سعيد. ِمْحَراب بَ اهِ ر. ِمْحَراب آأمحد طَ ابِ اجلَاَمع. ِمْحَراب حسني بن عيل جَ  ر احلَدَّ

ِس.بَيْت النَِّقْيب محمد عبد العلمي. ِمْحَرا بَيْت محمد النَِّقْيب. ِمْحَراب الَقنَاِعي.  ب آأمحد صالح الَبُتْول. ِمْحَراب محمد عَاِمر. بَيْت سامل املُهَر 

اِزي. بَيْت يوسف اَيِزيِج. ِمْحَراب غَ  . ِمْحَراب ِعَيال يِش عْ اجلَ  معر عيل. بَيْت[اـ]ـي احلفل. بَيْت عبد الرمحن ا مسازِ ِمْحَراب صالِح الرَّ

اِكَ  ةَل بيوت وِمْحَراِيبيْ يِب. بَيْت عيل ُعبَ الر  د. ِمْحَراب عيل صالح. تكون مُجْ
247
ْوق ِمن املََقايِه ٤٤١  . َوَما ُهَو يِف السُّ

248
اَكِكنْي   وادلَّ

ت. ِمْقهَايَة آأبو مفرحراناكَ رَ ِمْقهَايَة ُعَبْيد بيين. ِمْقهايَة بَ  : َحَسب َهَذا
249

ِقْيب محمد عبد العلمي. تكون مجةل . ِمْقهَاية محمد الثبت. ِمْقهَايَة النَّ 

ن نصار. . ُداكَّ ن آأمحد املَُعالَّ ن الَبْحِري. ُداكَّ اَكِكنْي : ُداكَّ  املََقايِه س تة. ادلَّ

ن مُ ١١] ن ِعَيال محمد ِشهَاب. ُداكَّ ن حَ مَّ عَ [ ُداكَّ ن عبد الرمحن الُقَباِطي. ُداكَّ دَ يْ ر. ُداكَّ ار. ُداكَّ ن عبد الرمحن َعصَّ ن عبد ر. ُداكَّ

ن محمد عَ  ن صاحل عبد العلمي. العزيز. ُداكَّ ن عيال الرباكن. ُداكَّ ِمي. ُداكَّ ن آأبو بكر احلرَْضَ ن صالح اجلاََلل. ُداكَّ ن عيل ويس. ُداكَّ بَّاس. ُداكَّ

ن جَ  ن ُجَباِري اخلَْوَليِن. ُداكَّ ن عيل الفَ اكَ ر الربََ ابِ ُداكَّ ن عبد الواحد. دُ يْ قِ ت. ُداكَّ ِس. ه. ُداكَّ ن محمد صالح املُهَر  ن صاحل عيل سعيد. ُداكَّ اكَّ

                                                            
مللزل اذلي يبنيه رمس يف الأصل )حمران( والصواب ما آأثبتناه بناء  عىل ما ورد بعده. ويلفت الانتباه لفظ )ِمْحَراب( اذلي يطلق يف مدينة اجلَنَد عىل ا 246

لَّ آأن للفظ هنا ل يدل عىل امِلْحَراب اذلي هو موضع وقوف ال مام يف اجلامع آأو املسجد ل مامة املصلني بقدر ما هو لالشخ فظ آ ت من ص ليسكن فيه، ا 

يل للحرب والهنب )احلَْرب( وهو يدل عىل ماكن معد ملواهجة العدو، فالوضع اجلغرايف ملدينة اجلند الواقعة يف سهل آأو )قَاع( مفتوح حتيط به آأقوام مت 

بل وقد جعلت من ساكهنا دامئي الاس تعداد للحرب واملواهجة دفاعا  عن آأنفسهم وعن مدينهتم، واترخي مدينة اجلند ميلء بأأخبار احلروب والرصاعات 

ىل ما نصه "... تعرضت يه وساكهنا آأكرث من مرة للحصار ولهنب والقتل واحلرق، وقد ذهب ابن اجملاور وهو حياول آأن يفرس سبب تسميهتا ب ـ)اجلَنَد( ا 

صفة المين"، ابن اجملاور،  فسميت اجلَنَد لأهنا مسكن اجلُْند. حدثين عبد هللا بن محمد بن حيىي قال : آأنه يف الأصل يسمى قاع الأْجنَاد لأن آأهلها اكنوا ُجنْد
، ولرمبا اكن قول ابن اجملاور السابق ٤١١، ص ٤١١١/٤٨١١، بريوت، دار التنوير، ٢(، ط Oskar Löfgren، تصحيح آأوسكر لوفقرين )بالد المين

 حيمل بعض احلقيقة اليت تفرس لنا ا طالق لفظ )ِمْحَراب( عىل مساكن آأهل مدينة اجلند.

 ( والصواب ما آأثبتناه.حمرابرمس يف الأصل ) 247

وقد َعَرفْنَا املََقايِه يف مدن المين فهيي عبارة عن نزل بس يط مير به  املََقايِه مجع ِمْقهَايَة، ويطلق اللفظ يف المين عىل املاكن اذلي تقدم فيه قهوة الُُب، 248

الوقت ويف آأثناء ذكل املسافرين آأو املتبضعني من آأهل القرى القريبة من املدينة فريحيون فيه حيواانهتم اليت يتنقلون عىل ظهورها، ويقميون يف املاكن لبعض 

 لوا سفرمه.يتناولون قهوة الُب، آأو قرش الُب قبل آأن يواص

 كذا يف الأصل. 249
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املََحاِديْد
250
اد. املََعارِص :   بيد جابر احلَدَّ

251
ِكنْي مخسة وعرشين. َمَقايه ست. ِمْحَداَدة  :  ار معه. ويبقى مجةل َداكَّ بيد عبد الرمحن الَعصَّ

ةَل اجلَِميع مخسة وثالثني. ِبيُ  ة ِثْنتنَْي. مُجْ  ْوت مائة بيت وثالثة عرش بيت.ِثْنتنَْي. َمْعرَصَ

 امحلد هلل وحده

]يف الميني خمت دائري رمبا فيه آأسامء غري واحضة[
252
آأمحد محمد منصور ]يف اليسار  هذا آ خر املسودة املنقول هذا مهنا 

خمت مس تطيل منقو  داخهل اسامء[
253
. 

ثنتان وعرشون ورقة ُمقيدة آ خر اِقنْي، وقوبلت عىل الأصل  هذا آ خر املسودة املذكورة ويه ثالثة كراريس ا  لك ورقة عىل قاعدة الَورَّ

عالمة س يدان القاِض العالمة محمد بن عيل الُعَقْييِب رمحه هللا تعاىل. وكتبه الفقري ا ىل هللا تعاىل باملذكور حس ك ا َحَكْينَاه يف آأولها، ويه 

٤٤١١يه وللمسلمني اكفة. يف شهر شعبان الكرمي س نة غفر هللا هل ولوادل ز  عِ عَلَْوان بن عيل الَياِفِعي املُْفيِت مبدينة تَ 
254
. 

 .٢١عدد الورق حق املسودة املباركة عرشين ورقة، آأن هذه الورقة 

 

صفحة طبق لأصلها املوجودة يف مسودة الأوقاف وابهلل الهداية بتارخي  ١٢هذه صورة للمسودة واليت عدد صفحاهتا 

وقد مت مطابقهتا عىل الأصل من قبل حممكة غرب  ١٤قص من الأصل للصفحة رمق ويظهر آأن هناك ن ١/١/٨١جهرية املوافق  ١/٢/٤١

 آأمانة العامصة.

 .١/١/٨١املوافق ٤١٤١صفر س نة  ١بيل ُحرر بتارخيه فتعمتد وهللا الهادي ا ىل سواء السَّ 

 

 العامصة حممكة رئيس حممكة غرب       رئيس قمل التوثيق

[غري واحضالتارخي ]توقيع[ ]       ١/١/٨١]توقيع[ 
255
 

 عبد املكل عبد هللا اجلنداري      ١/١/٨١ عيل محمد املرصد

 

 أحمد محمد منصور امحلد هلل [١٤]

َمة ِِض  نقل هذا من الأصل اذلي عليه عالمة الَقاِِض الَعالَّ ار وطابعه املعروف وقوبل اللفظة ابلاالرَّ فظة من لبن عيل الَقصَّ

]...[
256
 بتارخيه. 

ار البائع واملُِبْيح عن اشرتت واستباحت احلَجَّ  اهرة َمْرمَي بنت محمد احلسن املعروفة ابحلبية من الش يخ حيىي بن عامر القَصَّ ة الطَّ

ار الُعلَْيا املسامة مبَْرَدع الُعَويِْدن املُتصةل للش يخ حيىي بطري مَّ تِ نفسه ما هو هل ويف ملكه وذكل املَِبْيع مجيع َمْرَدع الزَّ ه يف ق املَُحاَوةَل من ِحصَّ

ار الُوْسَطى حتت املَْردَ  مَّ َقا والَعنَا الاكئن يف َمْرَدع الزَّ ة ِست امِلاَلح مما َسهْم ا ىل هذا املَْرَدع والشَّ ْرث من احلُرَّ
ِ
ع املَِبْيعة املتصةل للُمِبْيح ابل

ْيَخة آأَمة هللا، وتُعرف املَْرَدعنَْي املذكورين ِبَواِدي امللَْزِ  لاتصل لها من وادلهتا الش َّ
257
من احلَْيَمة الُعلَْيا من بالد تَِعز، حَيُد املَْرَدعنَْي قبليا   

ْفىَل، بثََمن وِعَوض قدره عرشة ار السُّ مَّ ائِةَل، وغربيا  املَْرُكْوَزة، وميانيا  ِجدةل الزَّ اص الأْسَفل، ورشقيا  السَّ ََّمة ابملَْجِلس  املَصَّ قُُر  َحَجَرا  ُمَسل

 َ ِعي، يَُقاِبل امل ْ ليه وما يعتاده من املاء  ينسبيعرف و   حبق ذكل وُحقوقه ومساقيه وَماَلقيه وما و  واملَُباح آأربعة قُرُ وِبْيع س تَّة قُرُ الرشَّ ا 

                                                            
 املََحاِديْد مجع )ِمْحَداَدة( حمل َطْرق احلديد وتشكيهل. 250

 يه معارص الزيوت. 251

يضاح. 252  ما بني املعقوفتني لنا لال 

يضاح. 253  ما بني املعقوفتني لنا لال 

 م. ٤١١١فربيرس نة –هـ/يناير ٤٤١١شعبان س نة  254

يضاح. 255  ما بني املعقوفتني لنا لال 

 متكن من قراءته. راجع صورة الأصل.لفظ مل ن  256

 امللَْزِل من مُخْس ِعيَْس من احلمية العليا من مديرية التعزية. 257



Muḥammad ʻAbd al-Raḥīm al-Ğāzim 
イエメン写本年報/CmY 19  2015 年 1 月刊行 

103 

 

ل ابحة حقا  وِمْلاَك  للمشرتية واملس تبيحة من مجةل آأمالفها تترصف بذكل كيف شأأت امن السائةل صافيا  وغَِبرْيا، وصار ما ُذكر من املبيع و 

ل س نة  َوآأانَّ  ٤٤١١شأأت. وحَصلَت التَّْخِلَية والن ِْذر يف الَعنَا يف املَُباح والقبول وال جياب. وَوقَع ذكل يف شهر ربيع الأوَّ
258

هود  . حبرض الشُّ

ار. الودل عتيق ابن الَفِقْيه عبد الرمحن املَُعافَا. وآأمحد ار. ا ىل هنا آ خر  بنا الرِض عيل امِلْخاَليِف. الَودَل مَجَال ادلين الرِض بن الَقصَّ الَقصَّ

م س نة  ِر يف شهر احملرَّ ٤٤١١صورة الأصل. ُحر 
259
 .أحمد محمد منصور. 

هذه صورة املسودة احلاوية للأوقاف اجلندية ]...[
260
 .١/١/٨١ ]...[ غرب صنعاء املطلع وعلهيا تعميد احملمكة الابتدائية 

 وكيل الوزارة

 ]توقيعه[ آأمحد عبد الواحد

ية المينية الأوقاف وال رشاد[خمت الوزارة ]امجلهور
261

 

 

III. 地名・人名目録(準備中) 
 

                                                            
 م. ٤١١١سبمترب س نة –هـ/آأغسطس ٤٤١١ربيع الأول س نة  258

بريل ٤٤١١احملرم س نة  259  م. ٤١١٤مايو س نة –هـ/ا 

 .لكمة غري واحضة يف صورة الأصل 260

 مت الوزارة.ما بني املعقوفتني منقو  داخل خ 261
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ジャナドモスクのワクフ写本の写し。フォリオ 2 から 41 までの 40 葉 
© Muhammad Jazim, Sanaa 

 

フォリオ 2 
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