
  تفسري أسامء قوم عاد
  

فـالقرآن .  مـن زمـن قـوم عـادكتابـات لـديهم تكـن، ألنـه مل الرواة ال يعلمون أسامء قوم عاد
إال اسـم نبـي هللا هـود عليـه الـصالة والـسالم ومـا عـداه عن اسم أي رجـل  الكريم مل يخربنا 

التـي جـاؤوا بهـا العاديني وأسامء . فليست إال أسامء سامها الرواة ما أنزل هللا بها من سلطان
بـه  أعلمنـامام ليست إال أسامء مخرتعة مختلقة مصطنعة استوحوها واستلهموها واقتبسوها 

 أَنْـَت َوَال َمـا كُْنـَت تَْعلَُمَهـاتِلَْك ِمْن أَنْبَاِء الَْغيْـِب نُوِحيَهـا إِلَيْـَك { [القرآن الكريم عن قوم عاد
نـصوص ك من خالل محاولة ربط االسم املخـرتع بوسرنى ذل. ]هود} )٤٩(قَْوُمَك ِمْن قَبِْل َهَذا 

  .املتعلقة بقوم عادومعانيها اآليات 
  

  الخلودخالد، 

 )الخلـود(اسـم و  .٢بن معيد بن عاد) الخلود(، ١)الخلود بن خالد(ذكرت الروايات أسامء مثل 
  :اآلية الكرمية ب) تخلدون(كلمة  من ىمستوح، يبدو )خالد(و

  الشعراء} ١٢٩ {تَْخلُُدونَ لَُّكْم َوتَتَِّخُذوَن َمَصانَِع لَعَ 

مبعنـى ) الخلـود( اسم استعملكام .  وهلكوا مع من هلك٣أصابتهم الريح) الخلود(ويبدو أن 
)رهط هـود(الخلود ف ،النجاة وعدم الهالك

)وذريـتهمبقـوا ( خلـدوا وكـأنهم العـذاب نجـوا مـن ٤
٥. 

)الجـارود(ورمبا تصحف الخلـود إىل 
 

  .)ب

                                                

ورمبـا ، )؟تـصحيف خالـد (٩حـارث، ٨ )الجلـود(، ٧)جـاور(، ٦
١١جاد( و)تصحيف خلد؟( ١٠حرب

 
   بن العيص بن عمليق بن عادخالد بن الخلودهود بن :  الدينوري-األخبار الطوال 1
 يهم رجل من أرشافهم اسمه الخلود بن معيد بن عادوكان ف: نهاية األرب يف فنون األدب ـ  2
 وهبـاء ...وجهاراً مل تـذره ، والخلودومنافاً ... استباح الدهر صدا : التيجان يف ملوك حمري [ وكأن الراوي سامهم بالخلود الذي طلبوه ومتنوه 3

  ]الخلودا ليس للرض ... صادفت دهراً كنودا، فهم كالنخل رصعى ...والعنودا، وبنو رسد ورفد 
  ]والخلود وهم رهط النبي هود :التيجان يف ملوك حمري [ وكأن الراوي سامهم بخلودهم أي بقائهم ونجاتهم 4
 بن عاد، وهم وهود صىل هللا عليه إالّ ما كان من ولد الخلودفأهلكهم هللا بالريح العقيم، .. ومل يزل ولُد عاد باألحقاف :[األنساب للصحاري 5

فكانوا اثنى عرش قبيلة، فأهلكهم كلهـم إال قبيلـة واحـدة، وهـم ..وكانت بالد عاد / لده، وأهل بيته، فإنهم أنجاهم هللاوسلم ومن آمن من و 
  ]وكانت عاد اثني عرش قبيلة، كلهم هلكوا اال بني الخلود، وهم الفخذ الذين منهم هود/ بنو الخلود بن عاد

ِ بْ : البداية والنهاية  6   بِْن َعادِ الَْجاُرودِ ِن َربَاِح بِْن ُهوُد بُْن َعبِْد هللاَّ
ِ بِْن َربَاِح بِْن : فتح الباري البن حجر  7   بِْن َعاِد بِْن َعْوِص بِْن إِرََم بِْن َساِم بِْن نُوحٍ َجاَورَ ُهَو ُهوُد بُْن َعبِْد هللاَّ
ِ بِْن َربَاِح بِْن الُْجلُوِد بْ :  الكامل يف التاريخ 8   ِن َعادِ ُهوَد بَْن َعبِْد هللاَّ
 .هو هود بن عبد هللا بن رياح بن حارث بن عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح:  املعارف 9

  بن عادحربرياح بن : رياح ابن الخلود بن عاد، ويقال: القلقشندي– نهاية األرب يف معرفة أنساب العرب 10
 جادب بن عادهو هود بن عبد هللا بن أرباح بن : قال وهب بن منبه: األنساب للصحاري11



فاختار لقامن فتـى  (للخلودوسعيه لقامن بن عاد قصة جاءت ] تَْخلُُدونَ لََعلَُّكْم [معنى اآلية ومن 

  .١)الحي الخلودا
  
  

  شّدادشديد، 
، ٣بـن عـاد) شـداد(بـن عمليـق، ) شـداد( بـن عمليـق، ٢)شديد(ذكرت الروايات أسامء مثل  
٤ بن هّداد بن شّداد بن شّداد(   .)عاد

   .]راف

                                                

يبـدو مقتبـساً مـن و،  ٥] بساعدّى الـبالدشددتأنا شّداد بن عاد،  [الشدةمن ) شديد(و) شّداد(اسم و 
  : اآلية الكرمية 

َ الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو أََشدُّ َوقَالُوا َمْن {  ًة أََولَْم يََرْوا أَنَّ هللاَّ   فصلت) ١٥(} ًة  ِمْنُهْم قُوَّ أََشدُّ  ِمنَّا قُوَّ
  : ٦]شداد بن عاد كان جباراً من الجبابرة [)جبارين(أقوياء وكذلك من معنى أن قوم عاد كانوا أشداء 

  سورة الشعراء) ١٣٠(} َجبَّاِرينَ َوإَِذا بَطَْشتُم بَطَْشتُْم {
  : العمرانية) قوتهم(وكذلك من معنى شدتهم 

  الشعراء) ١٢٩( لََعلَُّكْم تَْخلُُدوَن َمَصانِعَ َوتَتَِّخُذوَن ) ١٢٨( ِبُكلِّ ِريعٍ آيًَة تَْعبَثُوَن أَتَبُْنونَ 
  

  
  إرم

  ]الفجر) ٧( َذاِت الِْعاَمِد إَِرمَ [  من اآلية )إرم(واالسم .  بن شداد بن عاد٧)رمإ(
  

  
  ضخم أرمعبد ضخم، ضخم، 

 عبـد(وقيـل  ٩)إرمضـخم (اسـم ، ٨) بـن إرمضـخمعبد بـن : (واالسم جاء بصيغ متقاربة مثل
من معنـى اآليـة التـي تـصف  اً مشتقيبدو ) ، عبد ضخمضخم( األول فاالسم. ١٠)بن إرمضخم 

األع) ٦٩ (ِيف الَْخلِْق بَْسطَةً َوزَاَدكُْم  [ أجسام قوم عاد ضخامة
  

 
وسامه لبـداً وقـال أنـت لبـد البـاقي / ففاته الخلد.. يف أمر لقامن عربة لكم/ يا لقامن بن عاد املغرور ببقاء النسور[التيجان يف ملوك حمري  1

  ] أن قد أوتيت سؤالك وال سبيل إىل الخلود/ املخلد إىل آخر األبد
  أخوه شداد بن عمليق بن عاد بن إرموملك بعد شديد بن عمليق :  الدينوري-األخبار الطوال 2
 واآلخـر شـديداً إن عـاداً كـان لـه ابنـان يـسمى أحـدهام ..  بن عاد فشدادوأما صاحبها الذي بناها : [نهاية األرب يف فنون األدب ـ النويري 3

، ..، الـشديدسـاء وامللـك . . . لبـأ صاحب الحصن العتيـد، وأخـو القـوة وا. . .  بن عاد شدادأنا / مات شديد بن عاد ، وبقي شداد ... ، شداداً 
  ]شديدب بسلطان . . . وملكت الرشق والغر 

شّداد بن بداد بن هداد : تاريخ ابن خلدون / شّداد بن هّداد بن شّداد بن عاد، أحد امللوك العادية: املواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار  4
  بن شّداد بن عاد

 نهاية األرب يف فنون األدب 5
 شداد بن عاد كان جباراً من الجبابرة: القزويني–البالد وأخبار العباد  آثار 6
 باين ارم هو ارم بن شداد بن عاد: تاريخ ابن خلدون  7
 تاريخ ابن خلدون  8
   فنزل الطائف،ضخم أرموسار : املسعودي -أخبار الزمان  9

 لطائفوأما عبد ضخم بن إرم فقال الطربي كانوا يسكنون ا:  تاريخ ابن خلدون 10



  عمليق
 فاسـم.  قوم عاد أو بقايـاهمولعلهم) عملقـيـ ه: ٧/ ١٤تكوين (العامليق ذكرتهم التوراة اليهودية 

وقد يكون ذلك . )اللسان/ والِعْمالُق الطويل(العمالق من معنى يبدو  ١) بن عادعمليق(أو العامليق 
ضـخامة وعظـم و ) التيجـان/ إين أنـا عـاد الطويـل(من آثار ما بقي يف التوراة من معاين عن طول عاد 

  . همأجسام
  

  يعمر
 ِبُكلِّ ِريـعٍ آيَـًة تَْبُنونَ أَ [: وهو من اآلية  ٣)البناء( العمران من ٢) بن شّداد بن عاديعمر(االسم 

اآليـة الـذي أشـارت إليـه ) الخلـود (طـول العمـروقـد يكـون مـن ]. الـشعراء) ١٢٨(تَْعبَثُـوَن 
  ]الشعراء) ١٢٩ (تَْخلُُدونَ َوتَتَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُّكْم [
  
  

  ، رباحرياح
مـن حفاً فهـو إن مل يكـن مـص ٤) بن حرب بـن عـادرياح(أو )  بن الخلود بن عادرياح(االسم 
يحَ َوِيف َعاٍد إِْذ أَرَْسلَْنا َعلَـيِْهُم {[ التي أهلكت قوم عاد الريح ا {/ الـذاريات) ٤١( الَْعِقـيَم الـرِّ إِنـَّ

 فلعـلوهـو األقـرب، ، )ربـاح(وقـد يُكتـب االسـم . ]القمـر} ) ١٩( َرصَْرصًا ِريًحاأَرَْسلَْنا َعلَيِْهْم 
  ).ربح(ن معنى أنه فاز ونجا ، م)ابن رباح (هوداً بكنية  الراوي كّنى

  
  رمل

َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ { [٦)الرمال (األحقاف أحد بطون عاد، ألن القرآن ذكر أن عادا سكنوا ٥)رمل(
تـصحيف  (٩، زميـل٨، زمـل٧إىل زمر) رمل(ورمبا تصحف ]. األحقاف} )٢١ (ِباْألَْحَقاِف أَنَْذَر قَْوَمُه 

   .١١و لغريه ومثله زمر أ  كأخ لقيل١٠جاء زميل، كام )رميل؟

                                                 
وملا كرثت عاد بـاليمن تجـربوا وعتـوا، : األخبار الطوال / وملك بعد شديد بن عمليق اخوه شداد بن عمليق بن عاد بن ارم: األخبار الطوال  1

 وعليهم شديد بن عمليق بن عاد بن ارم 
  اد يعمر بن شدادوكان من ملوك ع: تاريخ ابن خلدون / يعمر بن شّداد بن عاد:  املقريزي–املواعظ واالعتبار  2
  أنا يعمر بن شداد أنشأت هذه املدينة وبنيت قناطرها ومعابرها: معجم البلدان  3
وبعث هللا منهم هودا عليه السالم نبياً، وهو هود بن عبد هللا بـن ريـاح ابـن الخلـود :  القلقشندي– نهاية األرب يف معرفة األنساب العرب 4

 رياح بن حرب بن عاد،: بن عاد، ويقال
   َوآَل ُصدَّ والُعبُودِ َورَْمَل ... أَتَأُْمرنَا لَِنْرتَُك ِديَن رِفٍْد : تفسري الطربي  5
وكـانوا ينزلـون األحقـاف مـن . عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح/ الرّملثالث عرشة قبيلة، ينزلون » عاد«وكانت : [املعارف البن قتيبة  6

ٍء ِمَن الِْبَالِد كَاَن َمَساكَِن َعاٍد ِيف رَِمالَِها: املستدرك للحاكم ]/ الرّمل ُ ِبَيشْ عـاد كـانوا بـاليمن : الـسيوطي–الدر املنثـور / كَاَن كُلُّ رَْمٍل َوَضَعُه هللاَّ
  .َوقَْد كَانَْت َمَساكُِنُهْم باليمن باألحقاف، وهي جبال الرمل:  تفسري ابن كثري /هي الرمال: باألحقاف واألحقاف 

ورفـد وزمـر وضـد والعتـود قبائـل مـن .. وزمر آل ضد والعتود، ... أتأمرنا لنرتك دين رفد :األنساب للصحاري/ أهلكت زمراً ورفدا :  التيجان7
 .قبائل عاد

 َوحمـد وزمل وصداء ودقل وزمر وشود والجلودؤَُالِء باألحقاف وَكَانُوا إِْحَدى عرشَة قَبيلَة العتود وقطن هَ :  العصامي– سمط النجوم العوايل 8
  والصمود وجاهد ومناف

 
 أهلكت عاداً وزمراً وزميالً ثم صدا: التيجان 9

 يقال له زميل بن عنز أخو القيل ابن عنز:  التيجان يف ملوك حمري 10
 )عنز(تصحيفاً يف زميل بن ) عمرو(، وقد يكون زميل بن ]ل بن عمرو وزمر بن أسودوزمي: التيجان يف ملوك حمري  [11



  
  جنحوي

.  تحملـه الـريحكجنـاحوقد يكون اسمه مـن أنـه صـار . أهلكته ريح عاد)  بن سعدجنحوي(
) عليـه الـريح عاصـفة تـدورجنحويـاأنظر ( طري جناحوذلك ألن الريح أطارته ورفعته يف الهواء كأنه 

 ١ .
  .ألنه أخو املؤمن) ابن سعد(واسمه الثاين 

  
  مهد، مهدد

أول .. قامـت تنـوح ..صاحت، ثم رصخـت،  (٣سم جارية لعله من هددها أي صوت رصاخها، ا٢)مهدد(

 الذي رأته مقبالً علـيهم ٦والتهديد ٥)تهد األرض هدا( أو إنذارها قومها بالهد ٤)نائحة ناحت يف األرض
  . ٧ببعض الروايات، من املهد واملهاد) مهد(أو ) مهدد(وقد يكون اسمها ). تنذر قومها العذاب(

، لقربـه مـن املعنـى املـراد )الذي قد يكون من املهد واملهاد(يحتمل أن الراوي استخدم اسم مهدد و
وكأنهـا سـتكون (، أو أن أرض عاد سيجعلها العـذاب قاعـاً صفـصفاً )الهدم وزلزلته القادمة(وهو الهّد 

هـدة  وكأنهـا تـرى أرضـاً مم٨، أو أن مهدداً أبرصت العذاب بوضوح تـام قبـل قومهـا)ممهدة بـه
  .مستوية مكشوفة ليس بها خفاء، وهللا أعلم

  
  

  لقامن
أن الرواة اقتبسوه من القرآن الكريم الـذي ربطـه ) لقامن(أوضح ما ميكن أن يقال عن االسم 

االسـم املـصّغر لـدى الـرواة كـام نجـد ]. لقـامن) ١٢ (الِْحكَْمـةَ  لُْقـاَمنَ َولََقْد آتَيَْنـا [ بالحكمة 
الذي ذكر ابن وهذا يؤيد أن اسم لقامن أستعاره الرواة من القرآن  ،عادبن  بن لقامن ٩)لقيم(

 ،لجهل الرواة باسم ابن لقـامنو ]. لقامن)١٣ (بَُنيَّ  َوُهَو يَِعظُُه يَا ِالبِْنهِ َوإِْذ قَاَل لُْقاَمُن [ لقامن 
 كـام نالحـظ أن الروايـات تـشري إىل دهـاء ونباهـة وحكمـة .جعلوا اسمه تصغرياً يف اسم أبيه

                                                 
كأين اآلن أنظر جنحويا عليه : يقول...وكيف رأت الريح تفعل بهم ..وكان أليب سعيد أخ يقال له جنحوي بن سعد وكان كافراً غاشاً / ٣٦٢ ش 1

  الريح عاصفة تدور
 ملا تبينت ما فيها صاحت ثم صـعقت فلـام مهددفيها أنها ريح فيام يذكرون امرأة من عاد يقال لها فكان أول من أبرص ما : تاريخ الطربي  2

وعرف أنها ريح مهلكة امرأة مـن : تفسري الخازن / أفاقت قالوا ماذا رأيت يا مهدد قالت رأيت ريحا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها
دٌ : تفسري البغوي وابن كثري/ عذاب صاحت ثم صعقت ملا أن أفاقت فلام عرفت ما فيه من المهددعاد يقال لها   اْمَرأٌَة ِمْن َعاٍد يَُقاُل لََها ُمَهدَّ

ديد مثل َصوت الرَّْعد َوَما أشبهه: الَهَدد: جمهرة اللغة  3 ْوت الشَّ ء، إِذا َسِمعت َصوته: والَهّدة. الصَّ ْ ة اليشَّ ْوت أَيْضا سمعُت َهدَّ  .الصَّ
كان أول ما تبني به إنها ريح عقوبة من هللا لهم جارية يقال لها مهد فإنها ملا رأتها صاحت، ثم رصخـت، ثـم غـيش : ملوك حمري التيجان يف  4

: أنهـا أول نائحـة ناحـت يف األرض، فقـال لهـا قومهـا. يا معاويـة: ويقال:... فلام استفاقت قامت تنوح وهي تقول. عليها فاجتمع إليها قومها
 الويل لعاد التي طغت يف البالد: وماذا دهاك؟ قالتويحك ماذا ترين 

 هدا األرض تهدم ... ، ال يراخون لها اللج ..، مهدافعصوا يف القول  ... مهدولقد قالت :  التيجان يف ملوك حمري 5
ُد والتْهديُد والتَّْهدادُ : لسان العرب  6 ِف : والتََّهدُّ   .ِمَن الَْوِعيِد َوالتََّخوُّ
 دون الهـدما يدل عـىل أنـه مـن " مهدد"وليس يف ... ؟ الهدّ أيضا َمْفَعال من " مهدد"فام تنكر أن يكون : .. فإن قال قائل: نياملنصف البن ج 7

فهذا أشبه، مـع .. ومّهدت اليشء، كأن املرأة سميت بذلك؛ ألنها ممهدة املودة، وطيئة األخالق. فيكون اشتقاق هذا االسم من املِهاد..  ، املهد
  الهدال من أن يكون من إظهار الد

 .مهدر، فلاّم أتت عليهم صاحت وصعقت: وكان أول من أبرص ما فيها وعرف إنّها ريح امرأة من عاد يقال لها: تفسري الثعلبي  8
  لُْقاَمَن الَْعاِديِّ َوابُْنُه لَُقيم : لسان العرب/ َوِفياَم روى النَّاس من اْألَْخبَار الَْقِدميَة ان لُْقاَمن بن َعاد ولقيام ابْنه: غريب الحديث البن قتيبة  9



وهذا يؤيد أن . ١)ُمْحكـامفََجاَءت ِبِه رجال  ... نابهفأحبلها رجٌل .. من لُْقاَمن أدهىفَأَتَت ِبِه ( ن وابنه لقيملقام
 الـرأسوالحكمة التـي اشـتهر بهـا لقـامن تكـون يف  .األصل هو لقامن الحكيم املذكور بالقرآن

 لُْقاَمَن رأَْس ليأْكل (، ٢)اً رأسبعثوا لقامن ( باسم لقامن رأس، ونجد ارتباط كلمة )رأس اإلنسان(
، )لقـامن بـن عـاد( ملاذا أصبح لقامن من قوم عاد كام يف االسـم وليس من الواضح. ٣)بِن عادِ 

  .ماءولكن رمبا لظنهم أنه من القد
  

  ضد، صد
 كـام وصـدودهم عـن اإلسـالم صـدهم ولعله مـن ٥)ضد( أو ٤)صد(من بطون قوم عاد بطن 

ليلة حلـت بـه الـدهر (، ) قود،الصدما يرد ... ، يك يتوبوا فأراهم ..، الصدوداىل الرشد إن عاداً آثرت حقاً ع(بالتيجان 

 الذي قد يكون من جذر صيد كاسم ابن صياد، ورمبا ٦)صيدى( ورمبا سموهم .)الـصدوداعىل عاد 
  .سعيد بن )صيد(رجل باسم بالتيجان  كام ذكر . من ضاللهم٧)ضل(سموهم 

  
  الخلجان بن الوهم

: احتامالتـه عديـدةالخلجـان و . ١٠)الخفلجان(، ٩)الخلنجان(، وتصحيفه ٨)الوهمن  بالخلجان(
 أو مـام اخـتلج يف ،١٣ أو املـوت١٢الـريح ) واقتطعتـهانتزعتـه (١١قد يكون من طوله أو اختلجتـهف

 )سـيدهاملحكم البـن / الَْعِظيم من الرَِّجال َوالْجامل: والَوْهمُ  (ضخامتهلإما ) ابن الوهم(وكنيته . )من شك(صدره 
  . )شكهظنه و  (لوهمهأو 

  
  
  
  

                                                 
لقـيم ابْـن لقـيامن مـن : من لُْقاَمن َوأفضل، َوِيف َذلَِك يَُقول النمر بن تولبأدهىفاشتملت عىل لقيٍم من أَِخيَها، فَأَتَت ِبِه :  الجليس الصالح 1

ق فاستضحكت ... أُْخته    ُمْحكامفََجاَءت ِبِه رجال  ... نابهِه فغرَّ بَها مظلام، فأحبلها رجٌل إِلَيْ ... فكاَن ابَن أخٍت لَُه وابنام، َعِشيَّة حمِّ
  التيجان 2
يف اسـم لقـامن، ومل ينتبـه لاللتقـام مبعنـى االسـتيعاب ) التقـام الطعـام(أن الراوي نظر إىل )  رأَْس لُْقاَمنَ ليأْكل( يف عبارة األكل ولعل سبب 3

ُف اآلفاَق ِحرْصـاً : َصاِحُب النُّسور تَْنُسبُُه الشعراُء إَِىل َعاٍد؛ َوقَاَل : ولُْقاَمنُ : لسان العرب [وااللتقاط العقيل   رأَْس لُْقـاَمَن بـِن ليأْكـل... تَراه يُطوِّ
  ]عادِ 

  وزمل وآل صد والعبود... اتأمرنا لنرتك آل رفد : تاريخ الطربي / ثّم بعثوا لقامن ابن عاد بن صد بن عاد األكرب:   تفسري الثعلبي 4
 ،،ضدابثبوت الحي ... جاءت الريح ترقى : التيجان/ َوُهَذيَْل بَْن َعِتيِك بِْن ِضدِّ بِْن عاد: فسري ابن أيب حاتم  ت5
د الَْكلِْبّي قَاَل :  املعاىف بن زكريا-الجليس الصالح واألنيس الناصح  6   بن َعـاد بـنصيدىكَاَن لُْقاَمن بن َعاد بن عاديا، وَكَاَن من بني : بن ُمَحمَّ

  عوص بن إرم بن َسام بن نوح
د قَاَل كَاَن لُْقاَمن بن َعاد من بنى : جمهرة األمثال  7    بن َعاد بن عوص بن إرم ابْن َسام بن نوحٍ ضلَحدثَنا أَبُو الُْمْنذر ِهَشام بن ُمَحمَّ
أن ملكهـم القـائم بـأمرهم ىف زمـن : يري نهايـة األرب للنـو/ وبََغْت عاد يف األرض وملكها الخلجان بن الوهم :  املسعودي -مروج الذهب  8

  هود كان اسمه الخلجان بن الوهم بن عاد، وأنه هلك بالريح العقيم إثر هالك قومه
  الخلنجان بن الوهم كاتب الوحي لهود النبي:  الخطيب  - املتفق واملفرتق9

 المالخفلجان بن الوهم كاتب الوحي لهود عليه الس:  السيوطي– املزهر يف علوم اللغة 10
أَي يَْجتَِذبُونَـه ويف " يَْختَلُِجونَه َعَىل بَاب الَجنَِّة " ويف الَحِديث : تاج العروس / .انْتَزَعه: وَخلَجُه، واْختَلَجه مبعنًى، أي:  الفارايب - ديوان األدب 11

َخلََجـُه يَْخلُِجـُه َخلْجـاً، واْختَلََجـُه، إذا جذبـه : الـصحاح/ بُوَن ويُْقتَطَُعوَن أَي يُْجتَذَ " لرََيَِدنَّ َعَىل الَحْوِض أَقواٌم ثُمَّ لَيُْختَلَُجنَّ ُدوين " حديٍث آَخَر 
  نُِزع وأُخرج: ُخلَِج أَي: تهذيب اللغة / وانتزعه

  مثل جذع النخل جردا... خلجاناً تركته :  التيجان يف ملوك حمري 12
  إِذا ُجِذَب َعْنَها َولَُدها ِبَذبٍح أَو َمْوتناقٌة َخلُوجٌ : تهذيب اللغة / َخلََجتْه الَْمُنون: نجعة الرائد  13



  بن سعدأبو سعيد 
وحبا هللا أبا (كام أشار كتاب التيجان والخري  من السعد ٢)سعدمرثد بن (، ١)سعد بن سعيدأبو (

  .٣ونجا وذريته ألنه آمن ) النفرخريوأبو سعيد مرثد بن سعد وهو (، )والسعوداسعد تقاه 
 إيـاه ٧أو لحبـسهم) عـدم هالكـهل( ٦من معنى البقاءقد يكون ، ٥)ابن مرثد (ورمبا ٤واسمه مرثد

وقـد . ١٠)أبـا سـعد فإنـك مـن قبيـل ذوي كـرم(،٩)وخريهم الكريم أبو سعيد( ٨أو ألنه رجل كريمعن مكة، 
  .ن الرشاد فيبدو م)مرشد( أو ١٣)مراد(، أو ١٢)مزيد(، أو ١١)مربد( إىلاسم مرثد يتصحف 

  

                                                

  ).أبو سعيد(أو ) سعيد( يف أصله ، وقد يكون١٤)ميسعان(وجاء تصحيف شديد يف االسم 
  

  قيل
   ١٩ ومقدمهم١٨سيدهم و ١٧وكبريهم قوم عاد ١٦ ألنه كان رأس١٥قيلاسمه هذا العادي 

  .٢٢)عنرت(، ٢١)عمرو(، ٢٠عنز، عرت اسمه الثاين إىل يتصحفوقد 
  
  

 
 وهـو رأس الوفـود -أبو سعيد بن سعد بن عفري، وكان يكـتم إميانـه : وأسلم رجل من أرشافهم وساداتهم وذوي أحسابهم يقال له:  التيجان1

 وصاحب الرب والتقوى وودها
يـا رب، أعطنـي بـرا وصـدقا، : فقال مرثد بن سعد: تاريخ الطربي / اَن ُمْسلاًِم يَْكتُُم إِْسَالَمهُ َوَمرْثََد بَْن َسْعٍد، وَكَ:  الكامل يف التاريخ البن األثري2

 فأعطي ذلك
 وبنـو أيب سـعيد هـؤالء هـم عـاد -وهي وولدها التي نجت من العذاب يـوم الـريح .. وزوجها أبو سعيد املؤمن مرثد بن سعد، : [التيجان  3

ورأى أبو سعيد مرثد بن سعد / وتويف هود النبي وأصحابه بقي ولد أيب سعيد املؤمن، فكرثوا وانترشوا يف البالدإنه ملا هلك عاد األوىل / اآلخرة
ملا هلك عاد األوىل وتويف هود النبي وأصـحابه بقـي / ما صنع هللا له إذ نجى أهله وإذا هم غليه ساملني ازداد إمياناً ويقيناً باهلل وأظهر إسالمه

  ]ن، فكرثوا وانترشوا يف البالدولد أيب سعيد املؤم
  .أقَاَم به ومل يربح: وارْتَثََد باملَكانِ :املحيط يف اللغة/ أقام) : بأرض كذا(أرثد الرجل : مجمل اللغة البن فارس ./ أَرْثََد القوُم، أي أقاموا:  الصحاح 4
 يا أبا سعيد بن مرثد:  التيجان يف ملوك حمري 5
   وتويف هود النبي وأصحابه بقي ولد أيب سعيد املؤمن، فكرثوا وانترشوا يف البالدملا هلك عاد األوىل: التيجان  6
/ وال يقـدمن معنـا مكـة. احبس عنا مرثـد بـن سـعد:األنساب للصحاري./ واليشء رُثُودا طال واحتبس" .. رثَد"و: كتاب األفعال البن القطاع 7

إن الوفد ملا أرادوا املسري إىل الكعبة سألوا بكراً وابنه أن يحبسا أبـا : التيجان / ّكةاحبسا عّنا مرثدا بن سعد فال يدخل معنا م: تفسري الثعلبي 
  سعيد ففعال

  الَخرْي ِعْنده رَثيدٌ : َومن الْمَجاز: تاج العروس ./ إِنَّ الَْمرْثََد الَْكِريُم ِمَن الرَِّجالِ : َويَُقاُل :  مقاييس اللغة 8
 وخريهم الكريم أبو سعيد... ، وأفضل قوم عاد بعد هود ... د يف ذراها فمرثد مخ عا:  التيجان يف ملوك حمري 9

 ذوي كرم... أبا سعد فإنك من قبيل :  تفسري القاسمي 10
 َوَمْربََد بَْن َسْعِد بِْن ُعَفرْيٍ وَكَاَن مسلام يكتم إميانه: تفسري ابن أيب حاتم  11
  ن مؤمناً بهود عليه السالمواختار مزيد براً وصدقاً وكا: املسعودي–أخبار الزمان  12
 وذكروا أّن مراد بن سعد: تفسري الثعلبي  13
 فلم يبق منهم إال ميسعان بن عفري وبنوه الذين آمنوا معه وإنهم لعىل الدنيا إىل اليوم ومل يبق من الكافرين أحد:  التيجان 14
  املَلُِك من ملوك ِحْمرَي : الَقيْل:  نشوان شمس العلوم ل/ملك من ملوِك ِحْمرَي دوَن امللك األعظم: والقيل:  الصحاح 15
/ قائـد لـيس مقـودا... تبعوا قيال جليدا ثم قيل نجل عنز ... بعثوا سبعني كهالً : [التيجان / وكان قيل بن عرت رأس وفد عاد: تاريخ الطربي  16

  ] قيل بن عنز وهو رأسهم وصاحب أمرهمجهزوا من عظامئهم وأرشافهم وذوي أحسابهم سبعني رجالً ثم وضعوا عىل السبعني أربعة منهم 
  كبريهم ورشيفهم قيل بن عنز:  التيجان17
وقد كان قيل بن عنز رأس وفد عاد فقال وفـد عـاد بـن عاديـا وكـان :األنساب للصحاري / وكان القيل رأس عاد وسيدها يف زمانه:  التيجان18

 سيد عاد
ومـىض سـائر الوفـد / ل بن عنز كان طلق اللسان خطيباً فقدموه وخرجوا خلفهشيخ لهم يقال له قي:[  التيجان يف ملوك حمري البن هشام 19

 ]إىل البيت يتقدمهم قيل بن عنز وصف الوفد حوله
  فبعثوا قيل بن عرت.. أن عادا ملا أصابهم من القحط : تاريخ الطربي 20
 فقدم عليه وفد عاد لالستسقاء وفيهم قيل بن عمرو: املسعودي– أخبار الزمان 21
  فسار لقامن إىل بيت مكة وسار معه قيل بن الكثري بن عنرت العادي يستسقيان: ان يف ملوك حمري  التيج22



  بنو اللوذية
ة والعاملقـ.  الـذي بـالتوراة١)لـود(وهو من اسـم ) الوذ(من اسم ) اللوذية(قد تكون تسمية 

ورمبا ناسبت كلمـة الوذ . ٢)عمليق بن الوذ بن أرم بن سام بن نـوح(بالتوراة ونسبهم النسابة إىل الوذ 
  . ٣العاملقة ببيت هللا، فأصبحوا من سكان مكة) يلوذ(معنى أن 

  
  امللطاط

 ٥ لعله من معنى نحو الـساحل٤)لقامن بن عاد بن امللطاط بن السكسك ابن وائل بن حمري (امللطاطاسم 
ووجدهم عىل سـاحل البحـر (وذلك ألن الناجون من قوم عاد اتجهوا للساحل ). بحر العرب(لبحر وا

  .٦)مام ييل أرض عاد
  

  ابن هزمية
  .٧)فقتلوهم جميعاً حتى أفنوهم.. بسامل بن هزمية .. فظفر لقامن (يف الحرب  النهزامهقد يكون 

  
  منيعة وحبيب بن جارية

وهم ..  هاربة منيعةثم انطلقت .. ، أنفة عارمة وكانت امرأة -  منيعةك فلام رأت ذل(يبدو اسمها من منعتها 

  .٨) غنمفمنعهم... العربأمنعيومئذ 
مــن أصــهارها كــان ضــيفها و  ألنــه )حبيــب(فاالســم )  بــن جاريــةحبيــب(اســم ضــيفها أمــا و 

  .)التيجان/ ريا حبيب بن جاجاري( من الجرية والجوار )جارية(، واالسم ٩وأقربائها

                                                

  
  البعيث

مـن ) وفـاد(تـصحيف رمبـا ) وقـاد(واالسـم . إىل هود) بعثوه( ألن قومه ١٠) بن وقادالبعيث(
  . إيفاده

 
 بنو سام عيالم و اشور و ارفكشاد و لود و ارام و ١٧: ١: أخبار األيام األول/  بنو سام عيالم و اشور و ارفكشاد و لود و ارام٢٢: ١٠:  التكوين1

 عوص
 التيجان يف ملوك حمري  2
ال تبقي مـن عـاد أحـدا، ال والـدا تـرتك وال : تاريخ الطربي ]/ أرض الحرم وأهلها يومئذ العامليق/  وسكانها يومئذ العامليق-مكة : [يجان الت 3

،  وبنو اللوذية بنو لقيم بن هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر، كانوا سكانا مبكة مع أخـوالهم-ولدا، إال جعلته همدا، إال بني اللوذية املهدى
  مل يكونوا مع عاد بأرضهم، فهم عاد اآلخرة

  التيجان4
 /ساحل البحر: املِلطاط: قال األصمعي: شمس العلوم ./ حافُة الواِدي وَشِفريُه وساِحُل الْبَْحرِ : واملِلْطاطُ :  لسان العرب 5
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