
 

 

 

 

 

 

 مناطق الكويت ... أمساء ومعاين
 مجع 

 عبدالعزيز سعود العويد

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

خالل قراءايت املختلفة املتواضعة يف عامل البلدان ، وجدت أن كل ما مر يب من بالد 
ومدن وقرى ، بل وآابر وجبال وسهول وحبار وأهنار فإهنا حتمل يف أمسائها دالالت معينة 

 مرتبطة مبكان أو زمان أو إنسان أو حيوان أو طبيعة أو غري ذلك .

وهذه األمساء ختضع يف أحيان كثرية الختالف املتخصصني يف دالالت هذه األمساء 
 ومعانيها .

والكويت غريها من البالد ما من موقع إال وله اسم ، وكثري من األمساء حمل خالف بني 
، فهل  لالسم مدلول لغوي ، أو طبيعي ، أو اجتماعيالباحثني وكبار السن ، فقد يكون 

 حبث اتريخ هذه األمساء ومعانيها ؟ !

 

 

 

 

 

 

 

 



 لذوي املقامات العلية األدبيةقدمة امل

 

يت واتصااليت اليومية إلعداد هذه الصفحة تعرفت على أعمام فضالء اخالل زاير من 
غمروين بكرم اخللق قبل كرم املعرفة ، وابحثني نبالء زودوين مبعلومات وفوائد مسعفة ، 

فإن رمت منافستهم علمت من خالهلا أين كجدول يفيض عليه البحر ببعض مائه ، 
 قال :وصدق األول حني فكالعليل يطلب الشفاء بدائه ، 

 ونزلت ابلبيداء أبعد منزل    نزلوا مبكة يف قبائل نوفل  

العارف أبحوال الناس وأخبارهم ، واملتقفي ألايمهم وآاثرهم ، أنيس اجملالس ومن أولئك 
 ، معايل والسمار ، ومن ال ميل حديثه يف ليل أو هنار ، أعين به صاحب اجملد السائر

أغدق هللا على قربه سحائب الرضوان ، ومجعنا به يف عايل اجلنان  –الشيخ عبد هللا اجلابر
- . 

 

 
 

 



" املوسوعة " ، أعين به  تحفتهومنهم صاحب الفضائل اجملموعة ، ومن نفع الناس ب
 دار الرضوانأسكنه هللا  –إنسان عني الكويت واألوان ، املؤرخ اهلمام محد السعيدان 

- . 
 

 
 

، قد رفيع القدر واملقام ، ومن حاز يف التوثيق أعلى وسام الدكتور يعقوب الغنيم ومنهم 
 أنسى من سبق بفضله كرام الرجال ، وأتعب من وراءه من األمثال .

 

 
 



ومنهم من أبايم األسر ورجاهلا خبري ، وهو يف هذا املقام رئيس وأمري ، أعين به عبد 
ال كسر هللا له قلما  -ل اخلرايف ده يعمل املستحياحملسن اجلار هللا اخلرايف ، ومن يف جه

 . -وال أراه حزان وأملا 
 

 
 

ومنهم مؤرخ البالد بال نزاع ، ومن متاعه يف اتريخ الكويت أجود متاع ، صاحب الوقار 
واهليبة ، ومن مأل بعلمه كل عيبة ، أعين به فارس امليدان ، املؤرخ سيف بن مرزوق 

 . -ال زال الزمان ممتعا بوجوده ، رغم أنوف حسوده  –الشمالن 
 

  

 

 



أعين به ، حامل لواء التوثيق اجلغرايف بال مثنوية ، ومن بلغ يف مسائه الرتب العليةومنهم 
سلطان بن عبد اهلادي السهلي ، من أقل اخللطة وسكن منطقة صاحب املقام العلي، 

 راء .م  الوفراء ، فغنم البحث يف الليايل الق  
 

 
 

توثيق اتريخ املساجد ، أعين به بومنهم صاحب الفضائل واحملامد ، ومن نفع الكويت 
 الفهامة عدانن بن سامل الرومي ، ومن قال ملن غالبه : اي نفسه عن مغالبيت صومي .

 

 
 

 



الباحث اجلليل موثق املناطق ، فليس له يف جماله سابق ، أعين به ابسم بن لوغان ومنهم 
 ال يشق له غبار أو يناز ل يف ميدان .ويف فنه ، 

 

 
 

لهما حبسن اخللق واألدب ، أعين به خالد ومنهم من بلغ يف اآلاثر أعلى الرتب ، ومن مجم 
 مرجع الناس يف اجلزر واملعامل . ، بن حممد سامل

 

 
 



رافد العلم واألخبار ، ومن مبكتبته جيتمع األخيار ، حممد رويمح زمانه ، وعبد ومنهم 
 العزيز حسني أوانه ، أعين به سالك دروب الفالح ، الباحث صاحل بن حممد املسباح 

 

 
 

ومنهم صاحب اخللق الرائق ، واألدب اجلم الفائق ، أعين به رائد توثيق اخلري يف بلد 
 مسه هللا بضري ، فكم ابحملسنني عرمفنا ، وبدرر بالدان أحتفنا .اخلري ، خالد الشطي ال 

 
 

ومنهم املتبصر بعلم احلسب والنسب ، واملتضلع بعلوم التاريخ واألدب ، أشهر من انر 
براهيم ، ومن كتبه حوت  إعلى علم ، وأبني من انر على ظ ل م ، أعين به ابن الشريفات 

 كل خري عميم .
 



 
 

الواثئق وأحكام العداسنة ، من أدرك الشرف العلي وحماسنه ، أعين  امع لدررومنهم اجل
 به احملب الفاضل النبيل ، فهد بن غازي العبد اجلليل .

 

 
 

ومنهم ذو االبتسامة املشرقة ، والفوائد املغدقة ، مؤرخ أوالد عطا ، ومن طلبه اخلري 
 غامن .مذكور و ، أعين طالل الرميضي ابن العوازم ، وعلمه بني الناس  ىعط

 



 
 

ومنهم صاحب القدر اجلليل ، البحاثة املؤدب ابن الفحيحيل ، أعين أمحد بن حممد 
 العدواين ، من نفع جبود علمه القاصي والداين .

 

 
 

ومنهم صاحب األنس والبهجة ، وعليه املعول يف معاين اللهجة ، سليل اجملد والفخار ، 
 . خالد الرشيد صاحب العمل السديد ، املوفق وهو كالشمس يف رائعة النهار ، أعين به

 
 



ومنهم الشاعر األديب ، واملبجل األريب ، حامل لواء الشعر يف العامي والفصيح ، ومن 
 براهيم بن حامد .إله فيهما كل معىن مليح ، أعين به ابن الكرام األماجد ، 

 

 
 

وغريهم يف العلم من بين قومنا كثري ، هؤالء هم ابحثوان ، ومن بعلومهم غمروان ، 
 فمن أراد عندان الغلبة ، فقد أضاع يف مرابعنا إربه .وأبخبارهم حيلو للركب املسري ، 

 بعد  أبواال شيبا مباء فعادا   قعبان  من لنب    املكارم ال تلك

نبذ من بعض مناطق الكويت ومواضعها ، والتعريف مبعاين  –معشر الكرام  –وههنا 
والتاريخ ، أو بسؤايل كبار أمسائها ، مجعته ممن ذكرت ، أو من خالل تتبعي لكتب اللغة 

 السن ، وهللا املستعان ، وعليه التكالن .

 

 حمافظة العاصمة :  •
 أم املرادم : -



 
 

املردم الذي كان يكثر جزيرة صغرية جنوب الكويت، وهي نسبة إىل طائر 
 .امسه على الرجل الغيب  يسهل اصطياده، ولذا كان يطلق فيها، وهو طائر

جزيرة قرب املنطقة احلرة ، وكان يسكنها الصيادون، ويبدو أم النمل : جزيرة  -
 .أهنا كانت زاخرة ابلنمل

 

 

 
 

بنيد القار : أصل مسماها بنيدر القار نسبة إىل رواسب زيتية تلتصق بصخور  -
 مبرسى املنطقة ، والبنيدر: تصغري بندر، وهي كلمة فارسية مبعىن امليناء .

ذكر األستاذ خالد سامل أن اسم هذه اجلزيرة منسوب لشخص حيمل بوبيان :  -
 .هذه الكنية، ومل يفصل أكثر من ذلك



مسيت هبذا االسم نسبة إىل الشيخ خالد عبد هللا السامل جنل حاكم اخلالدية :  -
 .عشر ، فقد كان أول من أقام هبا ، وبىن له فيها قصراً الكويت احلادي 

 

 
 

الدمسة : كانت تسمى يف التخطيط القدمي تبعا للحروف ) واو ( ، ومسيت  -
ابلدمسة إما لدسومتها لكوهنا أرضا خصبة غنية ابلنبااتت، أو من دسومة املاء 

 إذا كان فيه ملوحة .
فيه أول طائرة هتبط يف الكويت وقد بين يف الدمسة أول مطار كوييت، ونزلت 

 م .1932سنة  يف ديسمرب
 
 

 
 



براهيم ، وقيل : دعيج السلمان الصباح نسبة إىل الشيخ دعيج اإلالدعية :  -
، ولكون اسم دعيج ينطق ابلعامية )دعيي( مع قلب اجليم إىل الياء، فقد 

 حتول اسم املنطقة إىل )الدعيية( مث خفف إىل ) الدعية ( .
 

 
 

 م .1941بىن فيها قصرا هو الشيخ سامل احلمود الصباح سنة  وأول من
وقيل : بل أطلق عليها االسم لكون ترتبها خمتلطة فهي صلبية وطينية ، وهو 

 مصطلح يطلق على األرض اليت ليست رملية وال طينية .
منطقة سكنية جنوب العاصمة، وكان فيها آابر تتجمع عندها الشامية :  -

الذاهبة إىل الشام والعائدة يوم أن كانت الكويت حمطة القوافل التجارية 
 .مهمة يف هذا الطريق الربي

 

 
 



كان فيها ميناء صغري حيرسه رجال يتزعمهم رئيس عليهم يدعى الشويخ :   -
دعيج، فكان يلقب ابلشويخ بصيغة التصغري ألن اسم دعيج من أمساء 

 .الشيوخ يف الكويت
م بستني ألف روبية ، وأقامت فيه 1907وقد استأجرت بريطانيا امليناء سنة 

 منشأة عسكرية .
سكرتري الشيخ أمحد اجلابر، وذلك  إىل املال صاحل حممدالصاحلية : نسبة  -

لوقوع مسجد املال صاحل يف تلك املنطقة اليت خيرتقها شارع فهد السامل 
 .الشهري

 تصغري الصلبوخ ، وهو احلجر الصغري املستخدم يف البناء ،الصليبخات :  -
وقد أنشـأ االجنليـز يف أول إقامتهـم مساكن هلم يف الصليبخـات التـي كـان 

 . هواؤهـا صحيـا نظرا لوجـود الشجـر الـذي ينبـت فيهـا
 

 
 

 الصوابر: تنسب إىل فخذ الصوابر من العوازم . -
نسبة إىل الشيخ عبد هللا السامل ، وكان امسها القدمي ضاحية عبد هللا السامل :  -

وهو املكان الذي يؤخذ منه اجلص مث غري إىل الروضة سنة اجملاص ، 
 م .1965م ، مث أطلق عليها ضاحية عبد هللا السامل سنة 1985



نسبة إىل عدالن بن العديلية : كان يطلق عليها البلدية ، ومسيت ابلعديلية  -
مطلق الرشيدي ، وكان قد حفر بئرا فيها ، وكان فيها جمموعة من اآلابر 

 ق وعشيش . وقيل ألهنا كانت تعدل غريها بغزارة مائها .معتدلة املذا
ن أرضها مصابة بعاهة رملية كثيفة، وساحلها إجزيرة صغرية قيل عوهة :  -

 ضحل جداً ال يصلح لرسو السفن .
اختلف يف أصل امسها فقيل : فيلكا : ذكر األستاذ خالد سامل حممد أنه  -

 يوانين هو )فيلكس( .
وقيل : إن اجلزيرة عرفت ابسم ابفاان .وقال بعض الباحثني : إهنا محلت قدميا 

بناء على كتاابت مسمارية قد عثر عليها يف اجلزيرة، أما « اجاروم»أيضا اسم 
ن اسم اجلزيرة  أ« ايكاروس»البعثة الدامنركية فرأت من خالل اكتشافها حلجر 

 كان هكذا .
 

 
 

مسيت هبذا االسم لكثرة القار الطافح  ، قاروه : جزيرة يف جنوب الكويت -
 .حوهلا

جزيرة صغرية جنويب الكويت، ومسيت بكربم لوجود نبات الشفلح كربم :  -
 .األمحر هبا، والذي يسمى أيضا ابلكرب



نسبة إىل بئر ماء حيمل اسم )كيفان( من الكيف إذ يكيف مزاج كيفان :  -
حدود املنطقة بل يقع شاربه، ويذكر أن موقع تلك البئر اآلن ال يقع ضمن 

 .يف منطقة الشامية اجملاورة هلا
 

 
 

منطقة يف جنوب وسط العاصمة، وذلك لوجود مرتفع فيها عن املرقاب :  -
 .سطح األرض، وكانوا يصعدون عليه، ويراقبون منه القادم من جهة السور

 

 
 

مسيت هبذا االسم لكوهنا موقع االحتفاالت املنصورية : من النصر ،  -
اليت كانت تقام خارج السور يف األعياد واملناسبات ، وهم  والعرضات

 . ينشدون : طلعنا من ابب السور ** بريقنا بريق منصور

 



 حمافظة حويل : •
البدع : األصل فيها البئر اليت حفرت يف مكان ال آابر سابقة فيها . ومنطقة  -

البدع مسيت بذلك ولكوهنا زرعت ومل تكن قد زرع فيها من قبل ، وكان 
يسكنها مجاعة من العوازم ، وتقع جنوب شرق الرميثية اليوم على مساحة 

صغرية منها ، وكان متنزها ألهل الكويت . واليوم تطلق على جزء من ساحل 
 البحر املقابل ملنطقة سلوى .

بيان : مسيت نسبة إىل منطقة بيان واليت كانت ربوة مرتفعة من صعدها ابنت  -
ة املنخفضة، ومن مث جاءها هذا االسم، وكان له البيوت املبنية يف املنطق

الشيخ أمحد اجلابر الصباح يرتدد عليها يف فصل الربيع، وبىن فيها قصراً من 
الطني ليكون منتجعاً له يف أايم الربيع، يعرف بقصر بيان ، وهو غري قصر 

بيان الواقع يف منطقة بيان ، ومكان قصر الشيخ أمحد اجلابر اليوم مستشفى 
 لكبري يف اجلابرية .مبارك ا

 

 
 

رمحه هللا  –اجلابرية : يف كتاب " حمافظة حويل " ذكر الشيخ عبد هللا اجلابر  -
ت ، فطلبها منه الشيخ جابر ع أرضا ابلقرب من السرة حىت اخضر أنه زر  –

 العبد هللا اجلابر الصباح ، فأعطاه إايها ، فسميت اجلابرية نسبة إليه .



، وذلك بعد أن حفر الناس فيها بئر ماء،  حويل : قيل : بل من التحول -
 وقيل : بل من حلو مائها.

 وفيها قالوا :
 ال يف فنيطيس وال وارا   ماء حويل مثله ما دارا  

 من حسنه تيمه األفكارا                                

 ويف نظمها زايدة ونقصان .
 

مرزوق أبو قحطة وقيل : نسبة إىل رجل من العوازم يقال له حويل بن 
املسحمي العازمي كان له فيها مزرعة وجليب ) بئر ( ، وقيل : بل إن حويل 

 بن مرزوق ولد يف منطقة حويل فسمي هبا ، وهللا أعلم .
 

 

 
 

لإلبل تكثر فيها شجريات الرمث، ومن هنا  مراعالرميثية : كانت يف السابق  -
 .جاءهتا هذه التسمية

 . -رضي هللا عنها  –الزهراء الزهراء : نسبة إىل فاطمة  -
الساملية : نسبة إىل الشيخ سامل املبارك ، وكانت تسمى قدمياً )الدمنة( نسبة  -

م، فلم 1952إىل دمن الغنم، فغري اسم الدمنة لقبحه إىل العنربة سنة 



يستسغه الناس، ومل يتداولونه بينهم ، فح ومل بقرار من الدولة إىل الساملية سنة 
 م .1953

رة - : لغة : بكسر السني اسم ألرض صلبة مستوية فيها أنواع من العشب  السمِّ
، وهو معىن متحقق يف املنطقة قدميا ، وكان متنزها ألهل الكويت ، وقد 

 اختذها آل الصباح محى إلبلهم وخيلهم .
م  1957سلوى : نسبة إىل مزرعة للشيخ جابر العبد هللا اجلابر أنشاها سنة  -

 يوان، ومساها بسلوى من التسلية عن النفس .كانت حتتوي على حديقة للح
عب : منطقة سكنية ساحلية تبعد  - كم عن العاصمة، وتقع بني منطقيت   7الشمِّ

الدعية والساملية، ولقد شيد هبا الشيخ سامل املبارك الصباح قصرا له فيها، 
وهو )قصر الشعب(، فكان أول من عمرها مث تبعه الشيخ مبارك احلمد 

 .الصباح
 

 
 

والشعب من الشعيب، وهو مسيل املاء، وهو وادي السيول املتدفقة من 
 .األمطار

 . -رضي هللا عنه  –الصدميق : نسبة إىل أيب بكر الصديق  -
ضاحية مبارك العبد هللا :مسيت هبذا االسم نسبة إىل الشيخ مبارك العبد هللا  -

 .اجلابر الصباح أحد رجاالت الكويت البارزين 



لوجود قصر مشرف هبا شيده الشيخ مبارك الصباح مشرف : مسيت بذلك  -
على ربوة مرتفعة تشرف على ما حوهلا . وقيل : نسبة إىل مشرف بن ضبيب 

 الدحياين املطريي .
النقرة :منطقة قرب حويل ، وقد أطلق عليها هذا االسم نسبة ملنخفض كانت  -

 .تتجمع فيه مياه األمطار

 

 
 حمافظة الفروانية :  •

تسمى قبل قيام مساكنها احلديثة : الناصرية نسبة إىل الشيخ إشبيلية : كانت  -
 صباح الناصر ، ومسيت نسبة ملدينة إشبيلية األندلسية كقرطبة وغرانطة .

أساسها بئر )قليب( حفرها بعض شيوخ الكويت، وقيل : : جليب الشيوخ  -
إن من حفرها هو جابر العيش احلاكم الثالث للكويت، واألشهر ما ذكره 

ن من أن من حفرها مها الشيخان حممد وجراح الصباح شقيقا الشيخ السعيدا
 مبارك .

 

 
 



خيطان : نسبة إىل خيطان العتييب ، وهو مزارع سكنها قدمياً ، وبين فيها بيتاً  -
، وحفر هبا بئراً كان الناس يستقون منها ، وذكر محد السعيدان أنه كان من 

 أوائل من ابع واشرتى فيها
تفع جنوب خيطان )املختلط حصاه ابلرمل(، فقد عرفت ونظراً لطبيعة مر 

  .املنطقة اجلنوبية منها أيضاً أببرق خيطان
الرقعي اليت جرت بني أهل الكويت بقيادة علي  معركةالرقعي : نسبة إىل  -

 م .1928اخلليفة وبعض اإلخوان من جند سنة 

 

 
 

بذلك نسبة إىل خالد بن ربيعة بن رقيع  احلدودية الرقعي منطقة ومسيت
صلى هللا عليه وسلم  –التميمي ، وكان أبوه أحد الستة الذين اندوا  النيب 

 بصوت عال يف قصة أصحاب احلجرات ، ونزلت فيهم اآلايت . –
الرابية :منطقة كانت تسمى قدمياً ابملزرعة بسبب كثرة وجود املشاتل الزراعية  -

 لق عليها اسم الرابية لوقوعها على ربوة مرتفعة .م أط1974فيها, ويف سنة 
الشدادية :منطقة قرب جليب الشيوخ، وكانت مأهولة ابلعشش حىت أوائل  -

الثمانينيات، وتسميتها الصحيحة )القتادية( نسبة إىل نبات القتاد الشوكي، 
 .وال عالقة هلا بشداد اإلبل كما قد يظن البعض



 

 
 

االسم نسبة إىل الشيخ صباح الناصر  ضاحية صبح الناصر : مسيت هبذا -
 .املبارك الصباح أحد رجاالت الكويت البارزين

ضاحية عبد هللا املبارك : مسيت هبذا االسم نسبة إىل الشيخ عبد هللا املبارك  -
الصباح أحد رجاالت الكويت البارزين ، وكانت تسمى صيهد العوازم ، 

 نات .وفيها عشيش مأهولة ابلسكان أزيلت مطلع الثماني
العارضية : نسبة إىل حممد بن دغام العارضي املطريي، وكان يسكن هذه  -

املنطقة . وقال محد السعيدان : كان له فيها بئر ابعها لعلي بن عبد الرمحن 
راعي الزلفي ، وأخذها منه الشيخ عبد هللا املبارك ، الذي أهداها للشيخ 

 صباح الناصر .
شيوخ ، نسبة إىل عويد بن مشيلح العضيلية : وتقع اليوم شرق جليب ال -

 العضيلة املطريي .
، وقد حدثين األخ  -رضي هللا عنه  –العمرية : نسبة إىل عمر بن اخلطاب  -

وبة م وهي مكت1968ة رشيد خالد املعصب أنه قرأ لوحة منطقة العمرية سن
 هكذا ) عمورية ( نسبة للمعركة الشهرية !!

القادسية والريموك والرقة ؟! أم كتبت فهل مسيت نسبة للمعركة على غرار 
 اللوحة بشكل خاطيء ؟! بعد طول حبث أقول : ال أدري !!



الفردوس : كان امسها عني بغزي نسبة إىل بغزي املطريي، وعندما بنت الدولة  -
مساكن قرهبا ، ووزعتها على املواطنني أبقت على االسم لفرتة قصرية مث غريته 

 .م إىل الفردوس 1982سنة 
كر أن العني األصلية ليست بنفس املنطقة السكنية حالياً بل تقع اآلن ويذ 

ضمن منطقة صباح الناصر خلف فرع بيت التمويل حالياً ، والقريب من 
 الفردوس .

الفروانية : كانت منطقة الفروانية تعرف قدمياً )مطلع عياد(، )وهذا يف  -
حيمل بعض البذاءة احلقيقة حتسني لالسم احلقيقي ، وإال فاالسم األصلي 

اللفظية ، وبقي هذا االسم حىت بداية األربعينات حني حتول صانعو اجلص 
من منطقة اجملاص ) ضاحية عبد هللا السامل حالياً ( إىل ) مطلع عياد ( 

لصناعة اجلبس ، وبعد فرتة ترك صانعو اجلص وراءهم العديد من احلفر، وقد 
 لدوغة .شوهتها النريان أطلق عليها الناس مسمى ا

 

 
 

 والدوغة : كلمة فارسية مبعىن األرض احملروقة .
م غري اسم الدوغة إىل الفروانية نسبة إىل سرور بن فروان أبو 1962ويف سنة 

صفرة الرخيمي املطريي من رجال الشيخ أمحد اجلابر الصباح ، إذ كان 



يسكن الفروانية ابلقرب من مسجد ابن شيتان ، وحفر هبا بئراً ، ويذكر 
 .م وهو رجل مسن ضخم اجلثة 1956لسعيدان أنه شاهده سنة ا

 

 حمافظة مبارك الكبري :  •
ضاحية صباح السامل : مسيت هبذا االسم نسبة إىل الشيخ صباح السامل  -

 احلاكم الثاين عشر لدولة الكويت .
 القرين : تصغري قرن. -

 والقرن لغة : اجلبيل الصغري املنفرد .
 ومكانه ميناء الشويخ حاليا .وهو اسم الكويت القدمي ، 

وهناك مكان آخر يقال له القرين يف جنوب الكويت ، وهو جبيل فارد فارع، 
يرى من بعد ابلرغم من أن الرمل زحفت عليه، وارتقت جنباته ، وجللت سفوحه 

 ، وهو من أشهر األضالع )الضلعان( يف بالدان.
العازمي يذكره ويدعو له ويف القرين قال الشاعر الكوييت عبد هللا بن حوشان 

 ابلسقيا:
 ضلع القرين ايعله الوسم والصيف    عسى حقوق الوسم يسقي ترابه

 مــنـــزال خــفــرات الـغطـاريــــــف      اللـي كــمـا نـظم اللـولو عذابه
القصور : اسم كان يطلق على عدة قرى يف جنوب الكويت مساها أهل  -

بقني ، وهي الفنيطيس ، والفنطاس  ، وأبو البادية بذلك لكوهنا مبنية من طا
 حليفة ، والفحيحيل ، والشعيبة.

مبارك الكبري : أطلقت الدولة عليها هذا االسم يف التسعينيات تكرمياً حلاكم  -
 الكويت السابع الشيخ مبارك الكبري .



املسيلة : مسيت هبذا االسم لكثرة املياه اليت تسيل منها يف البحر، فتكون  -
 .وجودة حىت يومنا هذاالسباخ امل

 
 

 حمافظة اجلهراء :  •
أمغرة : كان تالًّ يقع على طريق اجلهراء ، واليوم مكان لبيع القطع القدمية من  -

السيارات واألاثث واآلالت . ومسي بذلك ألن طينه كان مييل إىل احلمرة ، 
 واملغر يف اللغة : ما كان لونه بني األبيض واألمحر .

: األرض املستوية اليت ال شجر فيها ، وهذا وصف  اجلهراء : اجلهراء لغة -
للجهراء قبل انتشار املزارع فيها ، فقد كانت حمطة للقوافل التجارية والدينية 

. وقيل : هذه التسمية جاءهتا عند بدء أتسيسها، وحفرة أحد اآلابر هبا 
 .أجهرت املياه لصفائها العيون، فسميت اجلهراء

احلدودي الكوييت ، فهل مسيت نسبة للحاكم اسم حديث للمركز  الساملي : -
السابق الشيخ سامل املبارك الصباح  ؟ أم ملقتل الشيخ علي سامل العلي يف 

م عالقة ابلتسمية ؟ فمكان املعركة ليس ببعيد 1928معركة الرقعي سنة 
 عنها .

 نسبة إىل الصوابر من العوازم . الصابرية : -
لكن ذكر حسني ، الصبية : مل أقف على أحد أشار إىل سبب تسميتها  -

خزعل يف اترخيه أهنا نسبة جلماعة من الصبة ) الصابئة ( سكنوها قدميا بعد 
، إال أن يكون سكناهم خراب اببل ، واستبعد ذلك ألن االسم ليس بقدمي 

 هلا متأخرا .



تقوى عليه املاشية  الصليبية : يف اللغة املاء الصليب : هو املاء الذي -
 .ويصلب عودها، وكان العرب يسمون املاء دون العذب مباء صليب

ضاحية جابر األمحد : مسيت هبذا االسم نسبة إىل الشيخ جابر األمحد اجلابر  -
 الصباح احلاكم الثالث عشر للكويت .

ضاحية سعد العبد هللا : مسيت هبذا االسم نسبة إىل حضرة األمري الوالد  -
 . حاكم الكويت الرابع عشر العبد هللا السامل الصباح الشيخ سعد

العبديل : املنطقة الزراعية ، منسوبة إىل العبادلة من مطري ، أو إىل شخص  -
 منهم .

 القشعانية : نسبة إىل فهد بن قشعان الربازي املطريي . -
القصر : مسيت هبذا االسم نسبة إىل القصر األمحر الذي احتمى فيه أهل  -

 م ، وما زال موجودا .1920معركة اجلهراء سنة الكويت يف 
املطالع : منطقة يف سلسلة مرتفعات مشال اجلهراء ، وتتخذ طريقا للعبور إىل  -

األراضي الشمالية والعكس ، ومنها يطلع املرحتلون، ومن هنا جاءت 
 تسميتها .

 
 

 حمافظة األمحدي : •
نواحي البحرين، والبحرين يف  أوارة: جبل لبين متيم، يعرمِّفه املتقدمون أبنه يف  -

 كالمهم يشمل شرق اجلزيرة من عمان إىل البصرة.
وهلذا اجلبل أخبار يف كتب التاريخ واألدب، وهو يعرف اآلن ابسم وارة على 

عادة العامة يف عدم النطق ابهلمزة. ويقع هذا اجلبل جنوب مدينة الكويت، حنو 
 الشرق مبا يقارب ثالثني كيال، قبل برقان.



 د وِّيَّة  : على لفظ النسبة إىل البدو.الب   -
األمحدي  اءاف النفط، والبدء بتصديره من مينقرية ٌ دراسٌة، نشأت بعد اكتش

 . الفحيحيل  جنوب منطقةم(، 1946هـ )يونيو1365سنة 
وقد أ زيلت هذه القرية يف هناية عشر الستني من القرن العشرين، وال تزال بعض 

 وم الناس هذا. آاثرها وأشجارها شاخصة حىت ي
-  : : يسمى ساحل البحر على  األستاذ سيف مرزوق الشمالنقال برُّ الع د انِّ

ساحل : رأس تناجيب  اخلليج العريب من جنويب قرية الشعيبة يف الكويت إىل
 العدان أو بر العدان .

 برقان : قال الشيخ عبدهللا بن مخيس: الربقان: اجلبال اليت جتللها الرمال -
فهو اسم يطلق على آكام متداخلة  –الذي نتحدث عنه  –برقان وهذه صفة 

مرتفعة ت رى من مكان بعيد، ويف لوهنا دكنة، واقعة جنوابً مبيل حنو الغرب عن 
 مدينة األمحدي تبعد عنها أبزيد من مخسة وعشرين كياًل.

من قصيدة  –رمحه هللا  –وقال الشاعر الكوييت ضوحيي بن رميح اهلرشاين 
 عامية: 

 ية( تعدَّى س ن امك ْوْد ) برق الصبيح                زمانني حبمِّه ما تعدَّ حم  لَّه له
، وهي كلمة معربة أصلها: يناء بندر. والبندر كلمة تعين: امل بنيدر : تصغري -

 )ب ند رْكاه( ابلفارسية.
جعيدان: ماٌء قامت عليه زراعة، يقع يف منخفض مشايل برقان، مس َّي ابسم  -

 ه.ماقين العازمي، وكان قد عثر عليه وأاحلبيجعيدان 
من  –رمحه هللا  –ويف جعيدان قال الشاعر الكوييت عبد هللا عبد العزيز الدويش 

 قصيدة غزلية عامية :
 إن شفت خلمِّي لك بشارة         اي طري ودَّعتك الَـّـرحــمن        



 مــا دارهبــمـربــع دار       اللمِّي مقيظة على )جعيدان(        
 أبو حليفة: على لفظ تصغري ح ل فة وحلفاء: من نبات األغالث. -

 أي: ذو ح ليفة.
 إحدى القرى اجلنوبية القدمية، اليت كان ي طلق عليها اسم القصور.

والفحيحيل، والقصور اسم يطلق على جمموعة من القرى هي: أبو حليفة، 
بعضها من دورين ،  ، ومسيت بذلك ألهنا كانت بيواتوالفنيطيس، والشعيبة 

 فيسميها من حوهلا من البدو ابلقصور .
 اجلليعة : أصلها القليعة بتصغري القلعة ، وأبدلت قافها جيما كما هي اللهجة . -

 : ))احلصن املشرف املمتع يف جبل ((-إبسكان الالم  –والقلعة 
وهذه صفة منطقة القليعة اليت تشمل قلعيت األحرار والعبيد . ففيها رأسان 

 حبراين، وقلعتان، وتالل .
 :-رمحه هللا –قال الشيخ حممد بن خليفة آل نبهان 

قلعة األحرار: اسم موضع آخر على أرض منبسطة تلقاء قلعة العبيد. كان به 
قلعة فيها جنود أحرار من قبل الربتغاليني حلفظ األمن برا وحبرا زمن تسيطرهم يف 

 تلك األصقاع .
 وقال األستاذ سيف مرزوق الشمالن : 

جليعة األحرار : أي السادة، وكان فيها قلعة صغرية ألمراء قبيلة بين خالد. 
وجليعة األحرار عبارة عن رأس وهي بندر للسفن، كما أن هبا مورد ماء، وحوهلا 

مغاصات اللؤلؤ. وأول من بين قصرا على جليعة األحرار هو الشيخ جابر 
 ر .العبدهللا اجلاب

وجليعة العبيد : جبل يطل على البحر. ومسيت هبذا االسم نسبة إىل عبيد مماليك 
قبيلة بين خالد حيث كانوا يسكنون هبا، ورمبا كانت توجد حوهلا قليعة صغرية 



هلؤالء املماليك من قبل أسيادهم أمراء قبيلة بين خالد. كما أن حوهلا املغاصات 
ة العبيد هو الشيخ جابر العلي السامل حوايل الطيبة. وأول من بين قصرا على قليع

 م .1951عام 
 اخلريان: تقع منطقة اخلريان يف أقصى اجلنوب الشرقي لدولة الكويت . -

ومتثل اخلريان )مجع خور ( أهم معامل هذه املنطقة ومن هنا جاءت التسمية 
 )منطقة اخلريان(.

 : -هللا رمحة  -ويف اخلريان قال الشاعر الكوييت عبد هللا السنان
رين بونيـت مرزوْق         ـن لفانهْ     ايمِّن يبشمِّ  الٍف عـلى )الــخريان( حْي مِّ

 يل راح غفينا ح ش ا مالنا خلوْق        ويل من لفا )اخلريان( شعمِّ الفضا ٍبهْ 
رقة : مسيت نسبة إىل معركة الرقة،  وكانت بني أهايل الكويت وقبيلة كعب أهل ال -

د احلاكم الثاين للكويت الشيخ عبد هللا األول . ومنطقة احملمرة وقتذاك يف عه
م( ، وقد مسيت أوال املدينة البيضاء مث 1970هـ )1390الرقة أنشئت سنة 

 غريت إىل الرقة قبل بنائها .
 ( اإلجنليزية، اليت تعين:  Rigريق عواد : الكلمة تعريب لكلمة )  -

 ج خاص هبا آلة حفر ينقب هبا عن النفط أو املاء، حييط هبا بر 
وريج عواد: نسبة إيل عواد بن عسكر الرشيدي وكان حارساً عليها فنسبت إليه 

 ، وقيل:  عواد بن خليفة بن حنوان رجل من الرشايدة.
 وقيل : نسبة إيل عواد العازمي، وهو حارس الريق .

 وقيل : نسبة إىل عواد الصهييب املطريي .
 الزور: رأس من الرب داخل يف البحر.  -

رمحة  –ر ذكر يف شعران العامي. قال الشاعر الكوييت فهد اجلري العجمي وللزو 
 : -هللا 



 طايفني )الزور(يف وقت عشوية     ما حال مطريان يف شرع عوايل   
الصباحية : نسبة إىل األسرة احلاكمة . وهي ضاحية سكنية حديثة أنشئت سنة  -

 م(.1966هـ )1386
املعروف من قبيلة بين خالد ، وليست الصبيحية : نسبة إيل آل صبيح، البطن  -

 نسبة إىل آل الصباح ، ألن النسبة إليهم الصباحية وليس الصبيحية .
ضاحية جابر العلي : مضافة إيل املغفور له إبذن هللا تعاىل الشيخ جابر العلي  -

 الصباح ، وكانت يف أول أمرها تسمى: غرب الفنطاس.
 اجلابر أمحد الكويت السابق الشيخحلاكم االسم نسبة  لكاألمحدي مسيت بذ -

 الصباح .
ة إيل املغفور له إبذن هللا تعاىل الشيخ علي صباح نسبضاحية علي صباح السامل :  -

 السامل ، وكانت تسمى قدميا أم اهليمان .
 وأم اهليمان : أي : ذات اهليمان .

ى أن يكون مجعا عاميا لكلمة هامة اليت جتمع يف الفصحى عل كنان : ميواهليم
 هوام. وهي : احليات وكل ذي سم يقتل مسه.

عرفت منذ عهد قدمي  –أم اهليمان وما حوهلا  –ويقوي ذلك أن هذه األرض 
 بكثرة هوامها.

 أن تكون هي اهلموم يف الفصحى، وهي البئر الكثرية املاء . وميكن
 قال لورمير : أم اهليمان : جمموعة من اآلابر املاحلة. تقع قرب الساحل على بعد

 ثالثة أميال جنوب الشعيبة .
ة إيل املغفور له إبذن هللا تعاىل الشيخ فهد األمحد نسبضاحية فهد األمحد :  -

 اجلابر الصباح.



الظهر: الظهر  يف اللغة  : ما غلظ وارتفع من األرض ، وهي ضاحية سكنية  -
 حديثة .

 العدان : يف اللغة :  -
 النهر ضفته . موضع كل ساحل . وقيل: عدان البحر: ساحله. وعدان

وقال : لويس بلي : العدان: اسم يطلق عامة على ساحل اخلليج املمتد من 
 الكويت إىل رأس تنورة والذي يكون احلد الشمايل ملنطقة القطيف .

 عريفجان : منسوب إىل العرفج، لكثرة ما كانت تنبت أرضه من هذا الشجر. -
للعرفج سكنها العوازم وهبا قال األستاذ عبد هللا املطريي : عريفجان : تصغري 

بعض أشجار األثل ومزارع متناثره بعضها للشيخ صباح الناصر وكان أمريها هو 
 نفسه أمري العرفجية بن راشد امليع .

العقيلة : تصغري العقلة . وهي : البئر القريبة املاء، والقصرية الرشاء أخذت  -
 تسميتها من كوهنا ميكن أن يسقى منها بعقال البعري .

فنطاس : خزان املاء يصنع من خشب الصاج ، وهي كلمة عربية ، وأصله ال -
مركب رمى خبزان ماء على أرض الفنطاس احلالية فسميت نسبة إليه ، وكان 

 هناك خزان أصغر منه رمي قريبا منه ، فسميت تلك املنطقة الفنيطيس .
 وقيل : على لفظ فنطاس السفينة الذي هو حوضها.

د آابر غزيرة املياه فيها على ما ذكر الشيخ حممد بن مسيت هبذا االسم لوجو 
 . -رمحه هللا  –خليفة آل بنهان 

املقوع : مفعل من القاع ، والقاع والقاعة والقيع لغة : أرض واسعة سهلة  -
 مطمئنة، تنفرج عنها اجلبال واآلكام، وما حواليها أرفع منها .

مساكنها من العشيش وهي املقوع : قرية كويتية كانت مأهولة ابلسكان، وأغلب 
تقع على الطريق القدمي املعبد الواصل بني مدينة األمحدي ومطار الكويت 



الدويل، واملعروف بطريق املقوع . وموقعها إىل الشمال من األمحدي مبسافة 
 تقرب من تسعة كيلو مرتات .

وقد ارتبطت املقوع يف نشأهتا ابكتشاف النفط وتصديره. إذ جعلت منها شركة 
الكويت مركزا لعملياهتا ومقرا مؤقتا لعماهلا وموظفيها يف السنوات اليت  نفط

 (. 1950 – 1938سبقت نشأة مدينة األمحدي )
ملح : بفتح امليم والالم  فحاء مهملة ، ماء عد قدمي، واقع يف اجلنوب الغريب  -

 من مدينة األمحدي .
 معروف ابمسه قدميا وحديثا، مل يتغري حرف وال حركة. 

األستاذ عبد هللا حممد املطريي : ملح : منطقة زراعية وسكنية سابقة ، تقع قال 
جنوب غرب األمحدي، وكانت توجد فيها بيوت بن هنيدي ومزارعهم حيث املاء 

ومياه  ةالوفري، وكانوا يزرعون الطماطم والبطيخ والفجل حيث املياه اجلوفي
 اخلربات يف فصل الشتاء. وكان ابلقرية مسجد صغري.

 ناقيش : معرف ابأللف والالم ،كأنه مجع منقاش: اآللة اليت ينقش هبا .امل -
وليس ذلك مرادا ، بل املراد اسم رجل من قبيلة ضبة يقال له أبو منقاش كان 

 حيل هذه الناحية ، وينسب إليه مياه فيها.
 : -رمحه هللا –وقال األستاذ محد السعيدان 

كيلو مرتا جنوب غرب الكويت.   34 املناكيش )املناقيش( : تالل تقع على بعد
، أقيم فيها مركز مجركي سنة م1959غريب الربقان . ظهر فيها النفط مايو 

 .م1961
املنقف : مفعل من النقفة .والنقفة  يف اللغتني: الفصحى والعامية: كالنجفة،  -

 وهي وهيدة صغرية تكون يف رأس اجلبل أو األكمة .



ة زراعية تعلو ربوة قريبة من البحر، مشاال وهذه صفة املنقف، فهو يف األصل قري
من الفحيحيل، وجنواب من أيب حليفة ، وهو اليوم ضاحية حديثة تزيد مساحتها 

 على ستة أكيال مربعة. 
 املهبولة : التسمية مأخوذة من املهبل. -

 واملهبل لغة : اهلوى من رأس اجلبل إىل الشعب ، واهلوة الذاهبة يف األرض .
لة بعينها. فهي حبرة أتيت من جهة الغرب منحدرة أعاليها من وهذه صفة املهبو 

ظهر العدان. وتذهب مشرقة عامدة البحر وتفرغ فيه. ومسيت هبذا االسم على 
 حد التسمية ابلصفة.

وقال الدكتور يعقوب الغنيم : وقد مسيت هبذا االسم عندما كانت أرضا خالية 
اه البحر. وهذا املسيل مياه يشقها مسيل مياه األمطار ابندفاع وقوة يف اجت

األمطار ابندفاع وقوة يف اجتاه البحر. وهذا املسيل يكسب األرض خصبا 
فيجعلها ممتلئة بشىت األعشاب وكانت العرب تسمى األرض اليت يكثر نباهتا 

 جمنونة .
السامل  عبد هللاحاكم الكويت احلادي عشر الشيخ إىل  نسبةميناء عبد هللا :  -

 . الصباح
النويصيب : على لفظ تصغري انصوب . والناصوب : صخرة ترتفع أربعني  -

سنتيمرتا على األكثر، خمروطية الشكل، قاعدهتا عريضة وأعالها حاد ، وغالبا ما 
تكون يف األماكن اليت فيها حمار، واملغاص الذي فيه الناصوب مغاص جيد. ولون 

 اجه من البحر.الناصوب كستنائي مث يبيض لونه بعد عدة أايم من إخر 
هدية : نسبة إىل معركة هدية اليت جرت بني أهل الكويت بقيادة الشيخ مبارك  -

م ، 1910الصباح يف عهد أبيه ، وبني قبائل املنتفق بقيادة سعدون ابشا سنة 
 ومسيت بذلك هلزمية الكويتيني فقال أحدهم : تركنا أموالنا البن سعدون هدية .



 
ذكر بعض املناطق حمل اجتهاد ، وقد تركت هذا ما تيسر يل مجعه ، وبعضه 

 لوضوح معانيها .


