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الـــــــدلـــــــــيـــــــــل
الـــتــــعريـــفـــي
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أمــة  هــي  تراثــًا  تملــك  التـــي  فاألمــة  واألمــم؛  األفــراد  ذاكــرة  هــو  ي  ــ�� الثقا�ف املــوروث 
متحضــرة ذات عمــق حضــاري، قــادرة علـــى شــق طريقهــا فـــي املســتقبل بــكل ثقــة 

وإيمــان.
�تمــع الســعودي؛ فهــي ترُمــز للكــرم  م املوروثــة للمحج ــ�� ي القـ ــ�� ــر �ف وللقهــوة النصيــب األكبـ
ــزأ عــن الحاضــر  ي ال تتحج ــ�� ــزء مــن مالمــح ثقافتنــا الســعودية ال�ت والتفاخــر، كمــا أنهــا حج
أبوابهــا  عة  مشــرِّ العربيــة  زيــرة  الحج صحــراء  كانــت  ولطاملــا  املاضـــي،  مــن  تمحــى  وال 
للمســافرين وللقوافــل العابــرة علــ� غــرار طبيعــة أهلهــا؛ الذيــن اتســـموا بالكــرم 

رحــال. وحســن الضيافــة فـــي الحــّل وال�ت

املقدمة
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؟ �ف كيف اكتشف ال�جُ

رة الكريمــة ب�ثمارهــا، والغنيــة بنكهاتهــا أول  روت كتــب التاريــخ أن هــذه الشــحج

زيــرة العربيــة. نــوب الحج ي أثيوبيــا حتـــى وصلــت إلــ� حج ــ�� مــا ُعرفــت �ف

ي إلــ�  ي أنحــاء املــرو�� ــ�� ــول بالقطيــع �ف ــع اكتشــافها لراعــي غـــ�فم أثيوبـــي كان يحج و تعــود روايــات وقا�ئ

أن الحــظ علـــى القطيــع النشــاط والحيويــة عنــد تناولهــم ل�ثمــار تشــبه الكــرز!

اعة  رها! ح�ت� غلبت عليه الشــحج ي انتابــه الفضــول والتســاؤل عــن هــذه النبتــة ومــدى تأث��  حيــ�ثُ

ي ســبب نشــاط القطيــع واكتشــف ســر  وتــذوق ثمارهــا، وبــدت عليــه آثارهــا، وبذلــك اســتنتح�

رة. هــذه الشــحج

زيرة العربيــة، حيث كان يتنقل  مــال الديــن الذبحانـــي أول مــن أدخــل القهــوة إلــ� الحج الشــيخ حج

ــب بقوامهــا وســحر  عحج ــن القهــوة وائُ ارتــه وتعــرف علــ� مشــروب �جُ ي املــدن نظــرًاي ألعمالــه وتحج ــ�ف ب��

لبهــا لــه مــن الحبشــة، ومنــذ ذلــك  زيــرة العربيــة أرســل مــن يحج طعمهــا، وحيـــن عودتــه لبــالد الحج

الحيـــن انطلقــت شــرارة القهــوة عنــد العرب.
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ن السعودي �� ال�بُ
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هــود  ــاءت الحج ـــن! لذلــك حج عــد اململكــة العربيــة الســعودية مــن أكثـــر دول العــامل اســتهالكًا لل�جُ �تُ
ــد االقتصــادي وفــق خطــط رؤيــة  ي املحلـــي، ورفــع العا�ئ فـــي تحقيــق االكتفــاء الذاتـــي مــن الناتــح�

اململكــة 2030. 
ــازان  ي ثــالث مناطــق حيويــة هــي: منطقــة حج ــ�� ار البـُــن �ف حيــث ركــزت اململكــة علـــى زراعــة أشــحج

ي املحلـــي لـــ:  ر والباحــة، حيــث يبلــغ اإلنتــا�� وعســ��

رة. 18 ألف شحج
108 طن سنويًا. 

. �� ي الصا�ف �ف 18 طن من ال�جُ

رة.  340 ألف شحج
2040 طن سنويًا.

 . �� ي الصا�ف �ف 340 طن من ال�جُ

رة. 40 ألف شحج
240 طن سنويًا.

. �� ي الصا�ف �ف 40 طن من ال�جُ

الباحة

ازان حب

ر عس�ي

ة واملياه والزراعة. املصدر: وزارة البي�ئ



6

ن السعودي �� ال�بُ

ن منها: �� ود أنواع ال�بُ تشتهر اململكة بزراعة أحب

ن السعودي �ي وال�� ��ُ ال�� 1.ال�ب

ــى قبيلــة خــوالن  ــيته بذلــك؛ نســبهتً إلـ ي العــامل، ويعــود ســبب تسمـ ــ�� ــى وأنــدر األنــواع �ف أحــد أغلـ
مــن، حيــث اشــتهرت ســفو�  ــن الســعودية وال�� ــي تمتــد بيـ بــال التـ ــي تســكن الحج بــن عامــر التـ
غرافيــة، واملناخيــة  ميــع الظــروف الحج ــازان بزراعتــه؛ لعــدة أســباب مــن أهمهــا: توفــر حج بــال حج حج
يــة الالزمــة حيــث يضفــي لهــا ذلــك  بليــة الغنيــة بالعناصــر الغذا�ئ ربــة الحج املناســبة لزراعتــه، وال�ت
ــ��  وال�ف ار البـُــن الحف نكهــة مميـــزة، ومذاقــًا أصيــاًل ال يمــل منــه املتــذوق، وتنقســـم طريقــة رى�ّ أشــحج

: �� الســعودي إلـــى قسمـــ�ي

1.ُسقيا
2.مطرية

حتــه  الزيتيــة ورا�ئ الطبقــة  والنـــي الســعودي عــن غيـــره هــي  الحف ـــن  ال�جُ أهــم مــا يميـــز  ومــن 
ة. ــرف واملم�� املعروفــة 
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��ُ الهرري  2.ال�ب

ــن الهــرري  ـ ــي بال�جُ ــًا للقهــوة، وقــد ُسمـ ــي تعــد مــن أهــم البلــدان إنتاحج ر مــن أثيوبيــا والتـ صــّدَ ُ��
نســبهتً إلـــى منطقــة زراعتهــا وهــي مدينــة هــرار األثيوبيــة، ويــزرع حاليــًا فـــي مناطــق اململكــة، 

وينقســـم إلـــى ثالثــة أنــواع:

ري ب�ي      لون�ب
ن األنواع. �� مًا ب�ي ر ح�ج      األك�ج

ري      شورتب�ي
ري. ب�ي مًا من لون�ج       أصغر ح�ج

     موكا
ر�  بنكهاتها من الشوكوالتة      ت�تم�ي
     والحمضيات والتوابل املعقدة.
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ي غالبًا  �ف ت�تم زراعة ال�جُ
بعد سقوط األمطار.

ي ارتفاع  �� ود زراعتها �ف تحج
ســطح  عــن  )800-2000م( 

البحــر. 

ــى شــتاء  ــن إلـ ـ ي بــذرة ال�جُ تحتــا��
ي وصيــف معتــدل. دافـــى�

ي بداية الشتاء �� روى �ف ال �تُ
ها عل� االزدهار. رف لتحف��

�ف  تستغرق حبة ال�جُ
40 يومًا لتصبح شتلة.

تســ�تمر الشــتلة فـــي ال�فمــو ملــدة 
تبــدأ  حتـــى  ســنوات  ثــالث 

باإلثمــار.

ي الربيع وتنضح� �� هر �ف ترفُ
ثمارها عند احمرارها.

ها بعد سنوات يقل إنتاحج
م املس�تمر. ي للتقل��  وتحتا��

ة ي بي�ئ �� ي �ف �ف فف حبات ال�جُ تحج
مخصصة لـ 25 يومًا.

رة تصنف أوراقها بأنها صغ��
مة الحفضرة. ُمعّمرة، دا�ئ

من البذرة ح�تى ال�صاد 



9

�� ة ال�بُ طرق معال�ب

ففة ات الطريقة امل�ب ر� مم�ي

ـــن فاكهيــة. تصبــح نكهــات ال�جُ

نكهاتهــا معقــدة.

ففــة أثقل. قــوام القهــوة املحج

راضـــي أطــول والنكهــات تتطــور مــع الوقــت. ـــن االف�ت عمــر ال�جُ

. �ف تزداد حــالوة ال�جُ

ففة “الطبيعية” 1.الطريقة امل�ب
القطــف  بعــد  مــن  العمليــة  تبــدأ  البـُــن؛ حيــث  ــة  ملعالحج األقــدم  هــي  ففــة  املحج الطريقــة  عــد  �تُ
فيفها ملدة بيـــن أربعة إلـــى ســتة أســابيع،  ــة فقــط، ثــم يتـــم تحج ـــن الناضحج اليــدوي لحبــات كــرز ال�جُ
ويســتخدم املزارعــون املســاحات األرضيــة التـــي تســطع عليهــا الشـــمس، أو مــا يشــبه األســّرة 

ـــن. ــي ويخــزن ال�جُ ارحج ــزال الغــالف الحف املرفوعــة، ثــم بعــد ذلــك ��ُ
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ففة ات الطريقة امل�ب ر� مم�ي

عاليــة الحموضــة.

نكهــات وإيحــاءات القهــوة واضحة.

قــوام القهــوة أخف.

2.الطريقة املغسولة
ــة، ثــم  ــي مــع اإلبقــاء علــ� املــادة اللزحج ارحج تمــر حبــات كــرز البـُــن خــالل آلــة لنـــزع الغــالف الحف
ي من املاء وتتـــرك  ســتخر�� ــة تــذوب وتتالشـــى، بعــد ذلــك �تُ عــل املــادة اللزحج تنقــع الحبــات ممــا يحج
مـــس،  فيــف علــ� قــوة السث مـــس، وتع�تمــد عمليــة التحج ــف فـــي ســاحات معرضــة ألشــعة السث لتحج

واملنــاخ حيــث تســتغرق عــدة أيــام.
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ففة ات الطريقة امل�ب ر� مم�ي

ففــة واملغســولة. يصبــح قــوام القهــوة مــا بيـــن املحج

معتدلــة الحمضيــة.

معتدلــة الحالوة.

نكهــة فاكهيــة واضحــة.

3.الطريقة العسلية 
ــن الكــرز  قطــف �جُ ففــة، حيــث ��ُ ي مــا بيـــن الطريقــة املغســولة واملحج هــي طريقــة مســتحدثة تمــز��
ـــن لكــن  طــوة هــي األصعــب؛ ألنــه يتـــم نــزع كــرزة ال�جُ صفــى وتعتبـــر هــذه الحف فــرز و��ُ يدويــًا، ثــم ��ُ

.” دون غســل الطبقــة العســلية والتـــي تسمـــى بـــ “امليســوال��
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ــن القهــوة ثــالث ســنوات مــن قطفهــا إذا توفــرت لهــا الظــروف  أقصـــى مــدة لصالحيــة �جُ
ـــن أقــرب إلــ�  ديــد منهــا أطيــب نكهــة ومذاقــًا، وكلمــا كان ال�جُ يــدة، والحج التخزينيــة الحج

ــى و ألــذ.  حــة عبقــة كان أزكـ اللــون األخضــر، و ذو را�ئ

�� ات ت�ميص ال�بُ درحب

فيــف الت�ميــص العالــ�يالت�ميــص املتوســطالت�ميــص ال��
ن متوســط.اللون أشــقر.  اللــون بنـــي غامق.اللــون ب��ىي

.تــوازن ال�موضة.حموضــة عالية. ســطح ده��ىي

كافييـــن عال. 

ن الطعم.  ــ�ي طعــم مرارة. حــاوة �� نكهــة فاكهيــة.
كافييـــن قليــل.كافييـــن متوســط.
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ودة القهوة السعودية ن حب �ي العوامل املؤثرة ��

اطىئ التخزين ال��
عــن  بعيــدًا  ـــن  ال�جُ تخزيــن  ــب  ي�ج
فــا  والضــوء،  والرطوبــة  الهــواء 
ــة؛  تخــزن فـــي مــكان بــارد كالثاحج
ألن هــذا يتســبب فـــي امتصاصهــا 

بهــا.  امل�يطــة  ــح  للروا�ئ

 �� ــة ال�بُ طــرق معال�ب
ـفـفـــًا  مـــ�ج ـــــــــــن  ال�جُ كـــــان  ســــــــواء 
بالطريقــة الطبيعيــة أو املغســولة 

العســلية. الطريقــة  أو حســب 

 �� نوعية ال�بُ
أو  ن  طــاز�� غيـــر  ـــن  ال�جُ كان  حــال  فـــي 
ر  رديء أو مخزنــًا لوقــت طويــل تتغـــ�ي
املقدمــة. القهــوة  وإي�ــاءات  ــودة  حج

تاريخ الت�ميص 
ـــن هــو  ال شــك أن أفضــل أنــواع ال�جُ
ت�تــــفظ  حيــث  حديثــًا؛  امل�مــص 
وطعمهــا  ــصـــها  بخــــصا�ئ القــــهـــــــوة 

األصلـــي.
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ي القهوة �� ي اتفق عليها العرب �ف العيوب ال�ت��

القهوة الشايشة
ميــع  القهــوة التـــي يقــوم بصبهــا املعــزب بعــد الغليــان مباشــرة بالتالـــي تصبــح حج

ــان.  ــي الفن�ج ــزل فـ ــى الســطح وتنـ املكونــات علـ

القهوة املسربة
ان.  نزول رواسب القهوة أو ما تعرف بـ”الحثل” بالفن�ج

ة القهــوة الداف�ئ
 القهــوة الفاتــرة فـــي تلــك الحالــة يقــول شــاربها “ قهوتــك طالبــة النــار”.

القهوة ال�راق
ة تؤثر عل� طعمها. عند ت�ميص حبوب القهوة لدرحج

القهوة الصايدة
ن خالطها مكون شاذ أو مختلف عن مكوناتها الطبيعية. القهوة ال�ت�ي
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ر القهوة السعودية أدوات ت�ض�ي
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َعاِميل  ُحوف امْلَ ْم�تْ ائَ ا�تْ َصْدِرى�ْ �تُ  “ إ�فْ صفَ
ِه�فّْ َعار ِدى�ْ �جْ �جْ ل ��ِ �جْ ِه�فْ ِم�فْ �تَ ُحو�فْ                            ائَ

اَل ِكيْل ٍل �جَ ْحَماْس َه��ْ امْلِ ُحّط �جَ                َوائَ
ار “ ر ال�فَّ ة َعَل� َحاحج حفَ �جْ س الَطّ َحمِّ                           َوائَ

يقول أحد الشعراء:
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أدوات صنع القهوة 

ســتخدم لحمــس القهــوة علـــى النــار وتتبــع لهــا  آلــة تصنــع مــن الحديــد أو الن�ــاس، و�تُ
ـــن.  يــد امل�ماســة لتقليــب وت�ريــك ال�جُ

الـم�ماس

ـــــر الــــنــــــــ�ب
ــر أو الن�ــاس،  وفــة مــن الح�ج يطلــق عليــه أيضــًا الهــاون، وهــو عبــارة عــن كتلــة م�ج

ــر”.  ـــن، أو الهيــل، وتازمــه “يــد الن�ج يســتعمل فـــي ط�ــن حبــوب ال�جُ
مــًا ب�ــد ذاتــه ولــه أصولــه؛ فصوتــه يرمــز كنــداء ودعــوة  ــر فنــًا قا�ئ ويعتبـــر دق الن�ج
ملشــاركة شــرب القهــوة، وينبغــي أن يكــون الــّدق علـــى إيقــاع موســيقي تنطــرب لــه 
ــر إلـــى  اآلذان وتســ�تمتع بــه، وقــد قّســـم بعــض املختصيـــن مــن أبنــاء الباديــة دق النحج

ثالثــة أنــواع:

ــوص  شــب أو الح� ـــن فـــي إنــاء صنــع مــن الح� ـــن علـــى النــار يوضــع ال�جُ بعــد ت�ميــص ال�جُ
ــري أو مســتطيل وهــو املتعــارف عليــه.   وتختلــف أشــكاله إمــا دا�ئ

الـــمـــــبـــــرد

التثليثة
ثــالث دقــات فـــي كل مــرة، مرتيـــن ثقيلــة فـــي 
ــر. ــر، ومــرة خفيفــة فـــي طــرف الن�ج وســط الن�ج

ربيعة ال�ت
أربــع دقــات فـــي كل مــرة، ثــاث ثقيلــة فـــي وســط 

ــر. ــر ومــرة خفيفــة فـــي طــرف الن�ج الن�ج

التخميسة
خمــس دقــات فـــي كل مــرة، أربــع ثقيلــة وســط 

ــر. ــي طــرف الن�ج ــر ومــرة خفيفــة فـ الن�ج

3

4

5
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املعاميل 

موع األوانـــي التـــي تصنع فيها القهوة، وتعرف حاليًا بالدالل التـــي تصنع  م�ج
امهــا والغــرض منهــا فـــي  مــن الن�ــاس األصفــر واألبيــض، نبيـــن هنــا أح�ج

عمليــة التصنيــع:

املطباخة
ــي القهــوة بهــا، وهــي أصغــر مــن  ــم غلـ ــى »امللقمــة« يتـ تعــرف حاليــًان بمسمـ

املصفــاة.

املبهارة
هــي الدلــة التـــي يصــب بهــا مــن املصفــاة القهــوة ويضــاف إليهــا البهــارات 
أو  القهــوة  بهــا  شــرب  و�تُ تقريبــًان  املطباخــة  ــم  كالهيــل، وهــي ب��ج املفضلــة 

تصــب فـــي الــزل.

املصفاة 
مــع بقايــا القهــوة  �ج أكبـــر الــدالل، ويكــون مكانهــا بالقــرب مــن النــار قديمــًا؛ ل�يُ

»الحثــل« بهــا. 

الزل
رمــس« تعــد أصغــر الــدالل تقريبــًان وهــي التـــي  تعــرف حاليــًان بمسمـــى »ال�ت

فــة وســهولة حملهــا حيــث ال يتعــب مــن يقدمهــا. تقــدم بهــا القهــوة؛ لح�
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أنواع الدالل

تنوعت وتعددت األنواع حسب مصدرها واستخدامها، منها:

وهــي  األحســاء،  فـــي  تصنــع 

التـــي  الــدالل  أقــدم  واحــدة مــن 

لونهــا  اململكــة،  فـــي  تســتخدم 

أصفــر. وغطاؤهــا  أبيــض 

ودة  ل، وت�تميـــز بالحج تصنــع فـــي حا�ئ

والدقــة العاليتيـــن فـــي الصنــع؛ 

مــل الــدالل  لذلــك تصنــف مــن أحج

فـــي اململكــة. 

اليدويــة  الصناعــات  أهــم  مــن 

ــزءًا مــن  التقليديــة التـــي تمثــل حج

ــازان. حج منطقــة  ثقافــة 

علـــى  وتـــكون  مكــة،  فـــي  تصنــع 

ام، وت�تميـــز بمنقوشاتها  ثاثة أح�ج

واألصفــر. األبيــض  ولونهــا 

واشــتهرت  ــاز،  الح�ج فـــي  تصنــع 

كثيـــرًا بخامتهــا وشــكلها امل�تميـــز؛ 

ــي  ــر انتشــارًا فـ علهــا األكثـ ممــا حج

اململكــة.   أن�ــاء 

داخــل  وفـــي  بغــداد،  ن  ــ�ي �� تصنــع 

غطاؤهــا قمــع يصــدر صوتــًا عنــد 

الصــب،  أثنــاء  الدلــة  ت�ريــك 

وتســتخدم بكثـــرة فـــي اململكــة. 

تنســب إلـــى صانعها رســان فـــي 

ــام  الشــام، لونهــا أصفــر ولهــا أح�ج

ال�ثمــن  غاليــة  وتعتبـــر  مختلفــة، 

مقارنــهتً بالــدالل األخــرى.

الدلة ال�ساوية

الدلة ال�ايلية

نة ـ�بَ َ ال�ب

الدلة القرشية 

ازية  الدلة ال��ب

الدلة البغدادية

دلة رسان
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القرط

امليذنة

العقرب

القاع

الحفصر

د الحف

املصب
)الثعبة(

الفوهة

اللهاة

زاء الدلة أسماء أحب
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الـمهباش

ليف الدلة

ان الفــنـــ�ب
شــرب بــه القهــوة، حيــث كان يصنــع قديمــًا مــن الفخــار   هــو اإلنــاء الــذي �تُ
ــان الحيســـي  ــزف األبيــض، وهنــاك نــوع يســـمى فن�ج أمــا اآلن فيصنــع مــن الح�

نوبيــة.  اشــتهرت بصناعتــه املنطقــة الحج

ان فـــي اململكة العربية الســعودية دليًا علـــى إكرام الضيف  يعد كســر الفن�ج
تــه لــدى املضيــف، ويعنـــي أنــه ال يمكــن لضيــف آخــر أن يشــرب فـــي هــذا  ومعر�ّ

ــان بعده. الفن�ج

بـــــــيـــــــز
قطعــة مــن القمــاش ذات طبقتيـــن ي�شـــى مــا بينهمــا بالقطــن أو الصــوف، 
ــي  �تِ ويطــرز عليهــا بزخــارف وألــوان متعــددة، ويســتخدم للــف ُعــروة الدلــة؛ ل�تَ

ــرارة.  حاملهــا مــن الح

لبــة، وهــي عبــارة عــن ليــف النخــل األشــقر   تسمـــى عنــد البعــض باللثامــة أو الح�
 . �� ـ�ي منع نزول الهيل أثناء صب القهوة فـي الفناحج توضع داخل مصب الدلة ل�ي

أداة خاصة لط�ن القهوة.
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ن مـن الدلة “سـّوولـي الكيـف وأرهـول�ي
الــه” الـبـن األشقر يداوي الرأس فـنــ�ب

خلف بن هذال

ماملقصود بالَكيف؟
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ان األول )الهيف(:               الفن�ب
“املضيــف”  املعــزب  ي�تســيه  الــذي  ــان  الفن�ج

ليأمــن  قديمــًا؛  العــادة  وهــذه  الضيــف،  قبــل 

مسمـــومة.  القهــوة  تكــون  أن  مــن  الضيــف 

ان الثالث )الكيف(:                الفن�ب

وليــس  للضيــف،  يقــدم  الــذي  الثانـــي  ــان  الفن�ج

ــرد تعديل كيف  بـــرًا علـــى شــربه؛ إنمــا هــو م�ج م�ج

يـــن القهــوة قــوة  ن الضيــف، وهــو أقــل فناحج ومــزا��

فـــي عــادات العــرب. 

ان ال��امس )الفارس(:             الفن�ب

حيــث يكــون هنــاك مــن يطلــب شــخص مــا بــدم 

مــع شــيخ القبيلــة الشــباب ويصــب  أو ثــأر، وي�ج

رؤوس  علـــى  ويرفعــه  ــان  الفن�ج فـــي  القهــوة 

ويقــول:  الشــهود 

ــان فــان بــن فــان مــن يشــربه ويأخــذ  هــذا فن�ج

ثأرنــا منــه؟ فيقــوم أحــد الفرســان ويقــول أنــا لــه 

ويشــربه وينتقــم لــه. 

ان الرابع )السيف(:                 الفن�ب

ــان الثالــث الــذي يقــدم للضيــف، أقــوى  الفن�ج

ــي  ــرد شــربه يعنـ ؛ ألنــه بم�ج ــهتً ــن دالل يـ الفناحج

أن الضيــف يقــف مــع املضيــف فـــي الســراء 

ب�ــد  عنــه  الدفــاع  علــ�  بـــرًا  وم�ج والضــراء، 

الســيف.

�ي )الضيف(: ان الثا��             الفن�ب
وهــو  للضيــف  يقــدم  الــذي  األول  ــان  الفن�ج

بـــرًا  م�ج الضيــف  ويكــون  الضيافــة،  ــب  واحج

علـــى شربه إال فـــي حالة العداوة أو أن يكون 

فــا  املضيــف  عنــد  صعــب  طلــب  للضيــف 

يشــربه إال بعــد وعــد مــن املضيــف بالتلبيــة. 

�� �ي ن الفناحب �ي داللة شرب القهوة ��
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ر القهوة السعودية طرق ت�ض�ي
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مقاديرها:

رها: طريقة ت�ض�ي

 املنطقة الوسطى

وضــع املــاء علــ� النــار ح�تــ� الغليان. �يُ

يضــاف البـــن املط�ون.

ضــاف باقـــي البهــارات، باســتثناء الهيــل. �تُ

طبــخ القهــوة علــ� نــار متوســطة ملــدة 17 دقيقــة. �تُ

ق. طبــخ مــع القهــوة ملــدة 3-2 دقا�ئ ضــاف الهيــل و�يُ �يُ

اهــزة للشــرب. ن حتـــى ترتــا� وتكــون حج ــ�� انبــًا ملــدة دقيقت�ي ثــم تــزال القهــوة مــن علـــى النــار، وتتـــرك حج

 800 مــل 

مــــــن املاء

حمصــة متوســطة لبـُــن القهــوة.

ــرام من  40 حج

البـــن املطحون.

رام  نصــف حج
 مــن القرنفــل.

مـــــن  ـــــرام  حج  30
الهيــل املطحــون.

بالنســبة للطريقــة الســعودية فـــي صنــع القهــوة فهــي تختلــف باختــالف املنطقــة واملقصــود 
ــة املحيطــة بعملهــا، نســتعرض أشــهرها: ــر البي�ئ وهريــًا وإنمــا بتأثيـ بذلــك االختــالف ليــس حج

 قليــل من
 الزعفــران.
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مقاديرها:

رها: طريقة ت�ض�ي

مالية املنطقة السش

وضــع املــاء علــ� النــار حتـــى الغليان. �يُ

يضــاف البـُــن املط�ون.

طبــخ القهــوة علــ� نــار متوســطة ملــدة 20 – 30 دقيقــة. �تُ

ق. طبــخ مــع القهــوة ملــدة 3-2 دقا�ئ ضــاف الهيــل و�يُ �يُ

اهــزة للشــرب. ن حتـــى ترتــا� وتكــون حج ــ�� انبــًا ملــدة دقيقت�ي ثــم تــزال القهــوة مــن علــ� النــار، وتتـــرك حج

800 مل 
من املاء.

ــرام من  40 حج
 البـــن املطحــون.

ــرام من  30 حج
الهيــل املطحون.

حمصــة غامقــة لبـُــن القهــوة.
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مقاديرها:

رها: طريقة ت�ض�ي

املنطقة الشرقية

وضــع املــاء علــ� النــار حتـــى الغليان. �يُ

يضــاف البـُــن املط�ــون والزعفــران.

طبــخ القهــوة علــ� نــار متوســطة ملــدة 17 دقيقــة. �تُ

ق. طبــخ مــع القهــوة ملــدة 3-2 دقا�ئ ضــاف الهيــل و�يُ �يُ

اهــزة للشــرب. انبــًا ملــدة دقيقتيـــن حتـــى ترتــا� وتكــون حج ثــم تــزال القهــوة مــن علــ� النــار، وتتـــرك حج

800 مل

 مــن املاء.

 قليــل من
 الزعفــران.

ــرام من 40 حج

 البـُــن املطحــون.

ــرام من 30 حج
 الهيــل املطحــون.

حمصــة متوســطة لبـُــن القهــوة.
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مقاديرها:

رها: طريقة ت�ض�ي

املنطقة الغربية

وضــع املــاء علــ� النــار حتـــى الغليان. �يُ

يضــاف البـُــن املط�ون.

ن البهــارات، باســتثناء الهيــل. ــ�ي ضــاف با�ت �تُ

طبــخ القهــوة علـــى نــار متوســطة ملــدة 15 دقيقــة. �تُ

ق. طبــخ مــع القهــوة ملــدة 5 دقا�ئ ضــاف الهيــل و�يُ �يُ

اهــزة للشــرب. انبــًا ملــدة دقيقتيـــن حتـــى ترتــا� وتكــون حج ــرك حج ثــم تــزال القهــوة مــن علـــى النــار، وت�ت

800 مل 

من املاء.

ــرام من  40 حج

ي املطحــون. ــ�ف  ال�ج

قليــل من
 الزعفــران.

رام واحد  حج
من املســتكة.

ــرام من  30 حج
الهيــل املطحون.

حمصــة متوســطة لبـُــن القهــوة.
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مقاديرها:

رها: طريقة ت�ض�ي

نوبية املنطقة ال�ب

وضــع املــاء علــ� النــار حتـــى الغليان. �يُ

يضــاف البـُــن املط�ون.

ضــاف باقـــي البهــارات، باســتثناء الهيــل. �تُ

طبــخ القهــوة علـــى نــار متوســطة ملــدة 15 دقيقــة. �تُ

ق. طبــخ مــع القهــوة ملــدة 5 دقا�ئ ضــاف الهيــل و�يُ �يُ

اهــزة للشــرب. انبــًا ملــدة دقيقتيـــن حـــ�ت� ترتــا� وتكــون حج ثــم تــزال القهــوة مــن علـــى النــار، وتتـــرك حج

800 مل 

من املاء.

ــرام واحد من  حج
بيــل املطحــون. الزنحج

ــرام من  40 حج

 البـُــن املطحــون.

قليــل من
 الزعفــران.

ــرام واحد من حج
 القرفــة املطحونــة.

رام واحد  حج
من الشـــمرة.

رام واحد  حج
مــن القرنفل.

ــرام من  30 حج
الهيــل املطحون.

حمصــة فاتحــة لبـُــن القهــوة.
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عادات تقديم القهوة السعودية
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عادات تقديم القهوة السعودية

تختلف العادات حسب أعراف وتقاليد كل قبيلة ومنطقة، لكن املتفق عليها:

مــن  املقربيـــن  أحــد  أو  ابنــه،  أو  البيــت  إال صاحــب  للضيــوف  القهــوة  بصــب  يقــوم  ال 
منــه. أصغــر  هنــاك  مــادام  الكبيـــر  بصبهــا  يقــوم  وال  لــة،  العا�ئ

أو  منــاه ثالثــة  ــوز مخالفتهــا( وب�� يحج القهــوة بيســراه )قاعــدة ال  يمســك املضيــف دلــة 
 . �ف الســ�� الحج ــول بهــا علــ� ضيوفــه  يـــن يتحج أربعــة فناحج

انــه الصغيـــر بيـــن إصبعــي الســبابة واإلبهــام لليــد  مــًا فنحج باملقابــل يمســك الضيــف دا�ئ
منـــى أثنــاء شــرب القهــوة.  ال��

قبــل أن تــدار القهــوة أول مــرة للضيــوف علـــى املعــزب أو صانــع القهــوة أن يشــرب 
ـــن املعــزب ضيوفــه بخلوهــا مــن أي  ــان األول وهــي عــادة قديمــة ُعرفــت ليطم�ئ الفنحج

ودتهــا. مــواد ســامة، ويتأكــد مــن حج

لــس حتـــى ينتهــي الضيــوف  ــم علـــى صــب القهــوة واقفــًا، وال يحج ــب أن يكــون القا�ئ يحج
مــن الشــرب.
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يب:                           عنــد التقديــم يفضــل قــول إحــدى مفــردات املواحب
• تفضــل.

• َسم. 
• تقُهــو.

ــن والبــد مــن انحنــاء الظهــر  ــن الضيــف خطوتيـ ــان يكــون بينــك وبيـ عنــد تقديــم الفنحج
الــس. هــا إلـــى األســفل حتـــى تصــل يــد الحج لألمــام ومــد اليــد وإرخا�ئ

قــدر بـــ ثــاث خطــوات بينــك وبيـــن الضيــف أثنــاء صــب القهــوة  الحــرص علـــى مســافة �تُ
ــان.  فـــي الفنحج

لســون  أول مــن تقــدم لــه القهــوة هــم الكبــار بالســن أو الضيــوف الذيــن عــادهتً مــا يحج
لــس، ومــن بعــض العــادات أول مــا تقــدم للوالديــن إذا كانــوا من  فـــي صــدر املحج

لــة. ميـــن إذا كانــوا الضيــوف مــن األصدقــاء والعا�ئ الحضــور، ومنهــم مــن يبــدأ بال��

ماهــي داللــة االكتفــاء من الشــرب؟
بيــده  يغطيــه  أو  متتابعــة،  ســريعة  بهــزات  ــان  الفنحج يهــز  أو  “بــس”  الضيــف  يقــول  أن 

القهــوة. باملزيــد مــن  الرغبــة  الحركــة فتــدل علـــى  الســكوت وعــدم  أمــا  ويقدمــه، 

مــاذا يقــال إذا فرغــت القهــوة مــن الدلة؟
“حقــك بالفايــر مــو بالبايــت” وهنــا يــرد الضيــف: “النقــص مــو فيــك النقــص بالدلــة”.

ان؟ هــل فكــرت يومــًا مــا هو ســر هــز الفن�ب
شــابًا  يعينــون  الــس  املحج شــيوخ  كان  عندمــا  العــرب  عنــد  قديمــًا  العــادة  هــذه  بــدأت 
فشـــي  ُ�� وال  لحديثهــم  يتنصــت  ال  حتـــى  الســهم  محج فـــي  القهــوة  وتقديــم  لصــب  أخرســًا 
ــي” أن الشــيخ اكتفــى مــن قهوتــه يقــوم الشــيخ  ــل أن يعلــم “القهوحج أســرارهم، ومــن أحج
ــان  ر إشــارة هــز الفنحج عتـــ�ج يــة علـــى االكتفــاء، إضافــهتً إلـــى ذلــك �تُ انــه كداللــة مر�ئ بهــز فنحج

املتحــدث.  مقاطعــة  لعــدم  الســعودي  لــس  املحج أدب  ميــل  حج مــن 

ــان ال يصلــح أن يمــأل بالكامــل ألن ذلــك  صبــة ال�شـــمة: عنــد صــب القهــوة فـــي الفنحج
اله بالشــرب  ــل بعــدم رغبتهــم باســتقبال الضيــف أو اســتعحج يــدل عنــد بعــض القبا�ئ
وال يصلــح أن تكــون الكميــة أقــل مــن الربــع ألن ذلــك داللــة علـــى البخــل والكميــة 

الصحيحــة هــي مــلء الثلــث.  
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سم

تفضل

سم هللا  عدوك 

زاد فضلك

يسار ما تشناك
يسارك يمينك
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ــال مــع سـيحــة الــبــال           “يــا مـا حـال الفـــنــــحج
لٍس ما فيه نفٍس ثقيلة ي محج ��                                     �ف

هذا ولــــــــــد عـــــــــٍم وهذا ولـــــــــــــد خــــــــــــــــــال        
ٍ مـــا لـــقـــينا مثيله”                                    وهـــذا رفــيـــ�ت

�� الشاعر راكان بن حثل�ي
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هــذه الوثيقــة لالســتفادة العامــة مــن قبل األفراد وال يمكن 

هة املصدرة. االســتفادة منها  دون إذن خطي من الحج

www.nefal-ksa.com


