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 بعض فضائل أهل اليمن
ن لفظ اليمن أ» إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن« كتايب رشحت يف

يل فإن مكة نفسها كانت تعترب من اليمن, ّيطلق عىل يمني الكعبة املرشفة, وبالتا
 . النبي اليامين والنبي التهاميوكان يطلق عىل النبي حممد 

فتح الباري, رشح صحيح (  كتابهوقال احلافظ ابن حجر العسقالين يف
 أن مبدأ اإليامن من مكة, ومكة من هتامة, وهتامة من اليمن وذلك )١()البخاري

 .»اإليامن يامن«لصحيح يف أثناء تعليقه عىل احلديث ا
ثم إن أهل . )٢(»وهتامة كلها من الغور ومكة من هتامة«: وقال اخلطايب

هم من األزد الغساسنة الذين هاجروا من اليمن عند االهنيار ) املدينة(يثرب 
وإن . واألوس واخلزرج هم سكان املدينة وهم من اليمن. ِّاألول لسد مأرب

  ويف احلديث اآلخر أن . ّأزر احلية إىل حجرهااإليامن ليأزر إىل املدينة كام ت
 ها هنا الشام, ونظر : يف رحلته إىل غزوة تبوك نظر إىل جهة تبوك وقال النبي

 .)٣( ها هنا يمن:إىل املدينة املنورة وقال
ُإين لبعقر حويض يوم القيامة أذود الناس ألهل «: ويف صحيح مسلم

                                 
 .٨/٩٩ و ج ١٣/٨٧فتح الباري, ج   ) ١(
 .١٣/٤٧فتح الباري, ج   ) ٢(
 .٩٤ مسند اإلمام الشافعي, ص  ) ٣(
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أصله : وعقر احلوض. )١(»َّاليمن, وأرضهبم بعصاي حتى يرفض عنهم
نى أنه يطرد الناس عوامل. أي يسيل: ّومنخفضه وموضع الشارب منه, ويرفض

 .»واألنصار من أهل اليمن «:قال اإلمام النووي. ًحتى يرد أهل اليمن أوال
 أن املدينة من )٢( الطربي يف كتابه القر لقاصد أم القر املحبوقد ذكر

نن واإلمام ابن أيب الصيف, واإلمام  نقل ذلك عن البيهقي يف الس− اليمن
 )٣(النووي يف رشح صحيح مسلم ومثله عند ياقوت احلموي يف معجم البلدان

 .»نقل ذلك عن األصمعي وغريه. املدينة املنورة من اليمن«: قال
من األوس واخلزرج وكانوا هم أنصار ) يثرب(وقد أسلم أهل املدينة 

سالم ومأو اإليامن ووطن  وصارت مدينتهم عاصمة اإل,رسول اهللا 
 ,وقد مدحهم اهللا سبحانه وتعاىل يف قرآن يتىل إىل يوم القيامة. الرسول حممد 
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¦ § ̈   © ª « ¬ ® ¯ ° ²± ³  ´ 

µ  *¸ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä 
Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì  Í    Î   ÐÏ  Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö × *  A B C D E F 
G     H    I J K L M N O P   Q R S T 

U  V W l )١٠ – ٨: احلرش(. 
m  nml :وقد نزل يف أهل اليمن من غري األنصار قوله تعاىل

 } | { z y   x w v u t s r q p o
                                 

 .صحيح مسلم برشح النووي ومسند اإلمام أمحد  ) ١(
 .٦٤٩القر لقاصد أم القر, ص : حمب الدين الطربي  ) ٢(
 .٢/١٣٧معجم البلدان لياقوت, ج   ) ٣(
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 والبخاري يف تارخيه أهنا ,الزوائد جممع يفمي  واهليث,وقد ذكر أهل التفسري
. يعني أبا موسى األشعري » هذاهم قوم «ويف رواية .. نزلت يف أهل اليمن

 , والبيهقي يف الدالئل, وابن أيب حاكم,وقد أكد هذه الرواية احلاكم وصححه
 وابن جرير وعدد كبري من أئمة العلم ,وابن عساكر يف تبيني كذب املفرتي

 .حلافظ الذهبي يف ترمجته أليب موسى األشعري يف سري أعالم النبالءومنهم ا
  m  a b c d e  *g h: ونزل فيهم قوله تعاىل

i j k l m *o p q  sr t     u v l 
 .)٣ – ١: النرص(

 أهنا نزلت يف أهل اليمن فقد وفد منهم دفعة واحدة ,ذكر البغوي وغريه
املاوردي واخلازن وابن جرير وذكره . حونِّسبعامئة إنسان مؤمنون مسب
  عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا روو. والطرباين يف الكبري واألوسط

ّوجاء أهل اليمن رقيقة أفئدهتم, لينة  m  a b c d e l: قرأ
 .اإليامن يامن والفقه يامن واحلكمة يامنية. قلوهبم

سورة  قال يف تفسري أن النبي ) وغريه(ويف تفسري الكشاف للزخمرشي 
 .»إين أجد نفس الرمحن من قبل اليمن«النرص

نثر الدرر املكنون بفضائل «وقد مجع السيد حممد بن عيل األهديل يف كتابه 
شواهد كثرية وآيات عديدة وأحاديث صحيحة ) الدار اليمنية(» اليمن امليمون

 . فمن أراد املزيد فلريجع إليه,وحسنة يف فضل اليمن وأهله
الفصل ) إضاءات قرآنية ونبوية يف تاريخ اليمن(وقد وضعت يف كتايب 

 وبعد أن ذكرت اآليات ,»ما ورد يف فضل أهل اليمن يف القرآن والسنة«: التاسع
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ً حديثا من مخسة وثالثني ذكرت ,القرآنية يف فضل أهل اليمن املتقدم ذكرها
 .يف فضل أهل اليمن) ّخمرجة(األحاديث الصحيحة واحلسنة 
 وهو يف حممد يف وفود أهل اليمن إىل النبي « :وجعلت الفصل العارش

أسلم ): عبد اهللا بن قيس(أوائل من أسلم أبو موسى األشعري ومن . »املدينة
ا يف ثم عاد مع وفد األشاعرة ووصلو.  يف مكة, ثم عاد إىل وطنه زبيدوالنبي 

 ووصلوا الب ومن معه ممن هاجر إىل احلبشة طسفينة واحدة مع جعفر بن أيب
, ففرح هبم )السنة السادسة وقيل السابعة من اهلجرة(املدينة بعد فتح خيرب إىل 

ً فرحا شديداالنبي  ً. 
 يقول أنه قد  وكان رسول اهللا أبو موسى األشعري حسن الصوتوكان 

ًأويت مزمارا من مزامري آل داود ويستمع إىل تالوته ُ. 
  سله مع معاذ  وأر,)اليمنهتامة (عىل زبيد وعدن  وقد استعمله النبي 

  َ عىل اجلنَد, وجعلوجعل معاذ . بن جبل وأمرمها أن يتفقا وال خيتلفاا
 .أبا موسى عىل عدن وهتامة وزبيد

يف الغزاة ) أو قحطوا( األشاعرة ألهنم إذا أرملوا وقد مدح رسول اهللا 
هم مني وأنا «:  فقال عنهم,مجعوا ما معهم من الطعام واقتسموه بالسوية

 وذكره بتفاصيل كثرية ابن حجر العسقالين يف ,يث يف البخاري واحلد.»منهم
, كتاب املغازي, باب قدوم ٩٧, ٨/٩٦فتح الباري رشح صحيح البخاري ج 

 .األشعريني
 .وكان أبو موسى ممن اشتهر بالقضاء من أصحاب حممد

 بمكة قبل اهلجرة عىل النبي ) وقيل قيس بن مالك( نمطقيس بن وقدم 
  فلام فتحت مكة أرسل. بيلته مهدان أفراد من قومه وقفأسلم وأسلم معه

 خالد بن الوليد إىل مهدان يدعوهم, فمكث ستة أشهر مل يسلم  رسول اهللا
  عىل أثره عيل منهم أحد سو من أسلم من قبل, فبعث رسول اهللا 
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َّخر  فلام بلغ ذلك النبي حممد .  فأسلمت مهدان يف يوم واحدبن أيب طالب ا
 .»!!سالم عىل مهدان!! سالم عىل مهدان«: الًساجدا وق

 :كرم اهللا وجههوقال اإلمام عيل 
ٍ رضوانا عىل باب جنَّةُولو كنت ً 

 

ْلقلــت هلمــدان اد  ــسالمُخــُ  يل ب
 

   وكتب هلموكثرت الوفود من مهدان وقبائل اليمن إىل املدينة املنورة,
ّ كتبا ووىل النبي   وملوك  واألزدةوقدمت الوفود من كند.  أمراءهم عليهمً

 , وسائر قبائل اليمنمحري وخوالن وحرضموت ومراد وجتيب وبجيلة وقضاعة
 فلم يسلموا ورفضوا −  وكانوا نصار− فأسلموا طائعني ما عدا وفد نجران

وبقي . املباهلة ودفعوا اجلزية ورجعوا إىل بالدهم, ولكن اإلسالم فشا فيهم
 .اهللا عليهم رضوان هم نصار إىل ما بعد عهد الصحابةفي

 ,اهللا  وما أكرمها هبا رسول تلك الوفود وما جر هلا وقد توسعت يف ذكر
الفصل احلادي عرش من كتاب إضاءات قرآنية ونبوية (فلرياجعه من أراد املزيد 

 ).يف تاريخ اليمن
ومن بعثهم إليها لتعليم  لوالة الرسول : الفصل الثاين عرشوجعلت 
ًما يتعلق بعدن خصوصا واليمن عموما وسننقل منه .أهلها اإلسالم ً. 

 : ومن بعثهم إىل اليمنوالة الرسول        
 اإلمام عيل بن أيب طالب ) ١(

ً عددا من كبار الصحابة إىل اليمن للدعوة إىل لقد بعث رسول اهللا 
اإلسالم, منهم ابن عمه وختنه, ومن هو منه بمنزلة هارون من موسى اإلمام 

 :, وقد بعثه إىل اليمن مرتنيم اهللا وجههَّكرعيل بن أيب طالب 
  عندما أبطأ إسالم مهدان بعد أن مكث فيهم خالد بن الوليد )األوىل(
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 ا فأمره بالقفول وبعث مكانه علي..أشهر, فلم يسلم عىل يديه أحد ستة
 .ً كام تقدم آنفا,فأسلمت مهدان بكاملها عىل يده يف يوم واحد

 ,ًه هذه أشهرا يف اليمن يعلم الناس اإلسالموقد مكث اإلمام عيل يف رحلت
وقد ثبت أنه كان يف صنعاء وما حوهلا, وذهب إىل أرايض مهدان, كام أنه ذهب 

 .إىل زبيد وإىل عدن وإىل آبار عيل
 :)١(»قرة العيون بأخبار اليمن امليمون« يف كتابه الديبعذكر املحدث و

َذلك املؤرخ اجلندي وغريهوأثبت . »اإلمام عيل دخل إىل صنعاء ثم إىل عدن« َ. 
قال الطيب » حتفة الزمن«ًوذكره ابن الديبع أيضا مرة أخر يف كتابه 

ويقول .. جامع عدن يف طرف البلدُبني «: »تاريخ ثغر عدن«يف كتابه باخمرمة 
دخل عدن  بأن اإلمام عيل بن أيب طالب «يف كتابه حتفة الزمن احلافظ الديبع 

وخطب عىل منربها, وذلك يف منتصف السنة .  مديف أيام الرسول سيدنا حم
فلام  .يف حجة الوداع وتوجه من اليمن ليلحق بالنبي . »العارشة للهجرة

. وكان هو القارن الوحيد بني الصحابة. ّوصل إىل مكة, أمره النبي بأن ال حيل
 فلم , وتعللوا بأهنم ساقوا اهلدي,ّوحاول بعض الصحابة أن يفعل فعل عيل

 . بذلكم الرسول يأذن هل
 عليا إىل نجران ليجمع صدقتهم ممن أسلم منهم  بعث النبي )الثانية(

وهذه املرة كانت يف السنة العارشة من . ويقدم عليه بجزية النصار منهم
 يف حجة الوداع, فكان القارن الوحيد بني اهلجرة, وهي التي واىف فيها النبي 

 من اإلبل وأمر ٦٧ر بيده الرشيفة يف منى نحكام أن النبي . الصحابة كام تقدم
 .ًعليا بأن ينحر الباقي, ومل يرشك معهام أحدا من الصحابة

 بن أيب طالب ّباب بعث عيل(وقد ورد يف صحيح البخاري, كتاب املغازي 
                                 

حتقيق حممد بن عيل األكـوع, مكتبـة امليمون, قرة العيون بأخبار اليمن : ابن الديبع  ) ١(
 .٦١اإلرشاد صنعاء, ص 
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البيهقي بسند ً ورواه أيضا ,) بن الوليد إىل اليمن قبل حجة الوداعوخالد
  ًذلك أيضا , وأورد»زاد املعاد«م ّكتابه القيم يف ّصحيح كام يقول ابن القي

 املطبعة ٦٦/ ٨ج  (ابن حجر العسقالين يف فتح الباري رشح صحيح البخاري
 .٢٧١/ ٤كام ذكر ذلك ابن هشام يف السرية ج . بتفاصيل أكرب) السلفية

 إىل اليمن, ودخوله عدن وصالته يف ّكرم اهللا وجههوال شك إذن يف ذهاب عيل 
ويبدو أن ذلك كان يف املرة الثانية عند عودته من . ه عىل منربهاجامعها, وخطبت

نجران بعد أن أخذ الصدقات ممن أسلم واجلزية ممن بقي عىل دينه من 
وذلك يف السنة العارشة من اهلجرة, ألن بعض الروايات التي ذكرها ,النصار 

حلق فيها هلجرة, وهي التي الديبع تشري إىل دخوله عدن يف السنة العارشة من ا
 .ىل مكة يف حجة الوداعالنبي إ

 :,  ومنهاّكرم اهللا وجههّوقد حدثت حوادث أخر تبني مكانة اإلمام عيل 
أهيا «:  وقال فغضب رسول اهللا ,ّاشتكى ناس ممن كانوا مع عيل يف نجران

  رواه.. »الناس ال تشتكوا عليا, فواهللا إنه ألخشن يف ذات اهللا أو يف سبيل اهللا
 وجاء مثله يف صحيح .٢٧١/ ٤ ج ,د اخلدري يف سرية ابن هشامأبو سعي

 .ّ بعث عيل إىل اليمن:البخاري يف كتاب احلج وكتاب املغازي, باب
 بعث النبي :  قال, عن أبيهةويف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن بريد

ُوكنت أبغض عليا. ليقبض اخلمس) بن الوليد وكان يف نجران(عليا إىل خالد  ُ .
بي كانت مع بريدة سويف رواية أن عليا اصطفى لنفسه جارية من ال(قد اغتسل و

أال تر إىل هذا? فلام قدمنا عىل ): ةالقائل بريد (تلفق) ة لذلكفغضب بريد
ال : قال. نعم:  أتبغض عليا? فقلتةيا بريد«: فقال.  ذكرت ذلك لهالنبي 

اري كتاب املغازي, صحيح البخ(» تبغضه فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك
 ). وخالد بن الوليد قبل حجة الوداع بعث عيل بن أيب طالب :باب

 يف اخلمس, باعتباره من آل البيت, هو أكثر من جارية, كام ّونصيب عيل
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 .ّ وحمبيهٍّ, فرو بريدة احلديث وصار من أنصار عيلة لربيدأوضحه النبي 
خرج أمحد وأبو داود وقد أ«: وقال ابن حجر العسقالين يف فتح الباري

يا رسول اهللا :  إىل اليمن فقلت بعثني النبي : قال ّوالرتمذي عن عيل
ِّ أسن مني, وأنا حديث السن ال أبرص ٍتبعثني إىل قوم فوضع يده : قال. القضاءبَّ

ِاللهم ثبت لسانه وأهد قلبه«: عىل صدري وقال ّيا عيل إذا جلس إليك : وقال. ّ
 .» حتى تسمع من اآلخرِاخلصامن فال تقض بينهام

 . ما شككت يف قضاء بعدها قط: أنه قال ّوروي عن عيل

 :معاذ بن جبل) ٢(
جبل اخلزرجي األنصاري, أحد الصحايب اجلليل أبو عبد الرمحن معاذ بن 

السبعني الذين شهدوا بيعة العقبة وكان عمره آنذاك سبعة عرش أو ثامنية عرش 
ًوشهد بدرا وأحدا واملشاه. ًعاما وفاته يف وكانت .  د كلها مع رسول اهللاًُ
وقربه معروف مع قرب أيب عبيدة يف  (هـ١٨ بالشام سنة ن عمراسوطاع

 ).األردن
كانوا ثالثة من : قالوا. ً معدودا يف علامء الصحابة املفتنيوكان 

ّ وعمر وعثامن, وثالثة من األنصار وهم أيب بن كعب ومعاذ ّاملهاجرين هم عيل
وكان ممن حيبهم . وكان من كتبة الوحي وحفظة القرآن. ن ثابتبن جبل وزيد با

 عنه ا أحاديث ورواه عن رسول اهللا رووقد .  وجيعله رديفهرسول اهللا 
يا معاذ إين «:  ًويكفيه فخرا قول رسول اهللا. البخاري ومسلم وأهل احلديث

 وحسن كاللهم أعنّي عىل ذكرك وشكر: ْفال تدع أن تقول دبر كل صالة. ّأحبك
 ).أخرجه أبو داود والنسائي واحلاكم يف املستدرك وصححه(» عبادتك

وقال .  قططجعدً مجيال, حسن الثغر, عظيم العينني, أبيض, وكان معاذ 
نهم ًكان معاذ بن جبل أمجل الناس وجها, وأحس: جابر بن عبد اهللا األنصاري
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ًنا كثريا ْدي) ّأي تدين(ان , فأدًخلقا, وأسمحهم كفا ) سبب كرمه الفائضب(ً
ِّفلزمه غرماؤه, حتى تصدق عليه, وأعطاهم رسول اهللا  ُ ماله كله, فلم يكف 

 أرسله ثم إن رسول اهللا . نه, فأصاب كل واحد منهم مخسة أسباع حقوقهْلدي
, فلم يزل باليمن حتى »نكْ ديَّلعل اهللا جيربك ويؤدي عنك«:  وقال له,إىل اليمن

ع معاذ يف خالفة أيب بكر, ومعه بعض املال الذي فلام رج.  تويف رسول اهللا
َّمجعه من عطائه, وقد اجتر فيه, فأشار عليه عمر بأن يدفع املال إىل أيب بكر ألنه 

ًوذلك ورعا وتأثام(مال املسلمني وليس لألمري احلق يف التجارة  فأبى معاذ, ) ً
ُّفرأ يف املنام أنه جير إىل النار وأن عمر آخذ بحجزته لينقذ    فذهب إىل.ه منهاُ

فوهبه له أبو بكر ملا يعلم من حاجته وركوب .  حتى سوطهأيب بكر بجميع املال,
 فامتت زوجتاه  فخرج معاذ إىل الشام فأصابه طاعون عمراس.ن عليهْيَّالد

 .وابناه, ومات هو بذلك الطاعون
 معاذ يف اليمن

كيف تقيض إن عرض لك : ًمعاذا إىل اليمن قال له عندما بعث رسول اهللا 
فيام قىض به رسول :  قال.فإن مل يكن?:  قال.أقيض بام يف كتاب اهللا: ُقضاء? قلت

فرضب . أجتهد رأيي وال آلو: فإن مل يكن فيام قىض به الرسول? قال: قال.  اهللا
ِ احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا :صدري وقال َ َّ١(ل اهللا رسو ملا يريض(. 

حفظك اهللا من بني يديك, ومن «: َّ حني ودعهوقال له رسول اهللا 
ّخلفك, ودرأ عنك رش اإلنس واجلن يبعث :   فقال رسول اهللا, فسار معاذ.»ّ

 .فوق العلامء) أي درجة(له رتوة 
                                 

كتاب األقـضية, : , وأبو داود يف سننه يف٢٤٢, ٢٣٦/ ٥ أمحد يف مسنده ج أخرجه  ) ١(
كتاب األحكام, باب مـا جـاء يف : باب اجتهاد الرأي يف القضاء, والرتمذي يف سننه

واحلـديث ينبنـي عليـه . ١١٦/ ١٠ ورشح السنة للبغـوي ج ,القايض كيف يقيض
 .قهاجتهاد العلامء والقياس, وهي مواضيع هامة يف أصول الف
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 ,ُ فلام رست, أرسل يف أثري. إىل اليمنبعثني رسول اهللا : وقال معاذ 
ً إليك? ال تصيبن شيئا بغري علم, فإنه غلول ُأتدري مل بعثت: فقال َّ َm g h 

i j k l m l) َلقد أذعرت« .)١٦١: آل عمران ِ  .»فامض لعملك. ُ
 .أخرجه الرتمذي والروباين

ّوقد حدث معاذ أن رسول اهللا  َ  خرج يوصيه ملا بعثه إىل اليمن, فلام ّ
َّعلك أن متر ول. إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا. يا معاذ«: فرغ قال ّ
: , فقال له رسول اهللاً فبكى معاذ جزعا لفراق رسول اهللا .»ي وقربيدبمسج

 أخرجه أمحد يف مسنده عن طريق .»ال تبك يا معاذ, أو أن البكاء من الشيطان«
 .أيب اليامن, ورجاله ثقات

ِّيرسا «:  قال هلام,ً أنه ملا بعثه ومعاذا إىل اليمن,وعن أيب موسى األشعري
ِّعرسا, وتطاوعا وال تنفراوال ت ِّ ًإن لنا بأرضنا رشابا يصنع من : فقال أبو موسى. َ

 ٍ مسكرّكل:  قال رسول اهللا. العسل يقال له البتع, ومن الشعري, ويقال له املزر
 .)١(»حرام

 فهناك العديد العديد من األرشبة , آية يف البالغة واإلعجاز هوجواب
ّ فرد عليه .اإلسكار) ة التحريمّأو عل(يم وضابط التحر.. سامئها املختلفةأب

فهو ليس ) قليله وكثريه(ًوما مل يكن مسكرا .  حرامٍ مسكرّكل:  الرسول
 .بحرام

بينام نحن بدثينة بني «:  قالت, خالتهأم جهيشعن وعن جابر اجلعفي, 
َاجلند وعدن إذ قيل  ئفوافينا القرية, فإذا رجل متوك.  ُ هذا رسول رسول اهللا:َ

                                 
كتاب املغازي, : كتاب األرشبة, والبخاري يف صحيحه: أخرجه مسلم يف صحيحه  ) ١(

 .٤١٧, ٤١٦, ٤١٠وأخرجه أمحد يف مسنده 
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ًقلد السيف, متعلق حجفةترحمه, يعىل  َ َ َ ّ ٌ, متنكب)ًترسا (ّ فيها (ً قوسا وجعبة ِّ
ِإين رسول رسول اهللا إليكم: ّ فتكلم وقال,)السهام  فإنام ,موالاتقوا اهللا, واع. ُ

 عمل ئكل امر). أي سفر(هي اجلنّة والنار, خلود فال موت, وإقامة فال ظعن 
َال ما ابتغي به وجه إبه فعليه وال له   وكل صاحب استصحبه أحد خاذله. اهللاُ

فإذا رجل . انظروا ألنفسكم واصربوا هلا بكل يشء. وخائنه إال العمل الصالح
ّموفر الرأس, أدعج, أبيض, براق, وض  . أي هو معاذ بن جبل )١(»احّ

َ معاذ بن جبل اجلنَد وما حوهلا إىل عدنّوقد وىل رسول اهللا  وهو الذي . َ
ُ أول مسجد بني يف اليمن, وهو من املآثر اإلسالمية يف د, وهونََبنى مسجد اجل

 .اليمن
وهو الذي بنى املسجد اجلامع الذي يف عدن . وقد دخل عدن وحلج ودثينة

د هجومه هينس عن) القرصان( فقد هدمه القبطان ,والذي مل يبق منه إال املنارة
م  واستيالئه عليها عندما رضب عدن باملدافع فتهدم١٨٣٩عىل عدن سنة 

 .املسجد وبقيت املنارة
  وقد خطب عىل منرب هذا املسجد الصحابة األجالء معاذ بن جبل

. ًومل يدخلوه معا, بل دخلوه فراد .وأبو موسى األشعري واإلمام عيل 
ًوكان مسجدا متواضعا يف أطراف البلدة ً. 

 ببناء اجلامع ألن أهل عدن وجدوا كمية ثم قام عمر بن عبد العزيز 
 فأشار ببيعه وبناء اجلامع ما يعملون به?: العنرب فأرسلوا للخليفة من ةكبري
 وكان عىل علم , هـ٤٢٦ّوجدد بناءه األمري احلسني بن سالمة سنة . بثمنه

وزاد يف . ًوتقو وصالح, ووسع املسجد من جهة الغرب, وصنع له منربا
ثم . »عاء وزبيداملفيد يف أخبار صن« يف كتابه ياجلامع جناحني كام قال عامرة اليمن
                                 

 .قالوا ضعيف يف سنده لضعف زيد وجابر اجلعفي  ) ١(
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ًجدد املسجد ونصب منربا جديدا األمري عمران بن حممد بن سبأ الزريعي ً, 
ثم قام امللك املجاهد عيل بن داود الرسويل بإصالح املنرب . هـ٥٦٠وذلك سنة 
امع بعد ذلك عامر بن عيل بن عبد الوهاب الطاهري يف وجدد اجل. وجتديده

 .أواخر القرن التاسع اهلجري
معامل « فصل خاص عن هذا اجلامع واملنارة يف  اجلزء األولوقد تقدم يف

 .»عدن التارخيية والدينية
 :أبو موسى األشعري) ٣(

 بعثه مع .. إىل هتامة اليمن بعثه رسول اهللا . وقد سبقت ترمجته خمترصة
ِّيرسا وال تعرسا, وتطاوعا, وال تنفرا«: معاذ وقال هلام ِّ  اجلند وما وتوىل معاذ . ِّ

 .إلخ.. زبيد واملخا واحلديدة( اليمن ة هتاموتوىل أبو موسى . ا إىل عدنحوهل
 ).وبالد األشاعر وهي بالده

ن عدن فمنهم من قال إ. ن توىل منهام عدنوهناك خالف يف الروايات فيم
وطريقها إىل عدن ) احلجرية وتعز(د من بالد املعافر نََ واجل,دنََكانت تابعة للج

ن عدن ومنهم من قال إ.  أيام دولة أوسان وذلك منذ,توصلتها هبا أقو الصال
 . أبا موسى األشعري التهائموقد وىل رسول اهللا ) أي هتامة(عىل الساحل 

النصوص  وخاصة أن ,د أقرب إىل عدننََ نجد أن اجل,وعىل أية حال
وأما هتامة .  وحلج حتت حكم وإمرة معاذ بن جبلاملتكاثرة ذكرت دخول دثينة

ونرجح أن عدن كانت تابعة .  واألشاعر فهي بعيدة عن عدنزبيدواليمن 
 وسارا عىل ما أوصامها به ريض اهللا عنهاموال شك أهنام كانا متفقان ومل خيتلفا . دنََللج

 . رسول اهللا
 بن أيب طالب ومعاذ ّوقد ثبت أن ثالثة من الصحابة الكبار هم اإلمام عيل

وخطبوا عىل منرب جامعها, وا عدن وأبو موسى األشعري قد دخلبن جبل ا
 .ّوصلوا فيه
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َّ قسم بالد اليمن  أن النبي :وقد جاء يف كتاب االستيعاب البن عبد الرب
 :بني مخسة رجال

ًال وكان عليها أو(ه عىل صنعاء ّخالد بن سعيد األموي وقد وال  )١(
 ).باذان

 . رشق حرضموتةه عىل كندّاملهاجر بن أمية املخزومي, وال  )٢(
 ).ومنها تريم(ه عىل حرضموت ّلبيايض األنصاري والزياد بن لبيد ا  )٣(
 ).وسط اليمن(َه عىل اجلنَد ّمعاذ بن جبل وال  )٤(
 .ه عىل زبيد وعدن والساحل ورمحّأبو موسى األشعري, وال  )٥(

 يف دعوته إىل حرضموت, ذكره السيد أمحد حممد  وقد وصل معاذ
لكندية, كان نزول معاذ بحرضموت بني قبيلة السكون ا«: الشاطري, قال

 .»وتزوج منهم, وله طلبة من حرضموت رووا عنه
أن أبا موسى ) ٨٨, ٨٧/ ١أدوار التاريخ احلرضمي ج (  يف كتابهوذكر

ّاألشعري أيضا نزل إىل حرضموت وعل    .م الناسً
وقد يكون أحدهم عىل الصدقة, واآلخر عىل الصالة . وهناك والة كثريون

فروة بن مسيك املرادي عىل  ل اهللا وتعليم الناس اإلسالم, فقد استعمل رسو
 فكان .مراد ومذحج, وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص ليقوم عىل الصدقة

 . معه يف بالده حتى تويف رسول اهللا
عىل  وكان زياد بن لبيد األنصاري اخلزرجي البيايض أحد والة الرسول 

لناس بام أنزل  وكان من واجباته نرش تعاليم اإلسالم, واحلكم بني ا.حرضموت
ُّاهللا ومجع الصدقة وتوزيعها, تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم, وما زاد عن  ُ

 . يف املدينةحاجتهم يبعث به إىل رسول اهللا 
 وهو ُوكان زياد يسمى املهاجري األنصاري, ألنه قدم عىل رسول اهللا 
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دينة وشهد  فهاجر إىل امل وأسلم وأقام معه يف مكة, حتى هاجر النبي ,بمكة
ًالعقبة وبدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا ًُ . 

وحارب . ل بني بالدهاّقويتن) حرضموت(امته يف شبام وتريم وكانت إق
 . وكانت تريم من البالد التي مل ترتد,املرتدين يف أيام أيب بكر 

ل ًداعيا إىل مهدان, وهو رجخالد بن الوليد  وقد أرسل رسول اهللا 
 بعثه مرة وعبقري احلرب, فلم ينجح يف دعوته السلمية, ولكن الرسول 
 ودعاهم إىل ,أخر إىل بني احلارث بن كعب بن مذحج من أهل نجران

 فأسلموا وذهب منهم وفد إىل املدينة املنورة يف عهد رسول اهللا وهو ,اإلسالم
 .وفد نجران املشهور

ومنها ما حدث (وب الردة كلها وكان خلالد بن الوليد الدور العظيم يف حر
.  وله مائة غزوة, وأعظم معاركه الريموك.ويف فتح العراق والشام) يف اليمن

من أرض الشام وقربه  وتوىف بحمص .ومات عىل فراشه فال نامت أعني اجلبناء
ه ّ والط من مهداننم عىل اليمن مالك بن  ومن والة النبي .هبا معروف

 . عىل خارفالنبي
ً أي كل واحد منهم رئيسا لقبيلة أو ,ًوكانوا أقياال (سلم ملوك محريأوعندما 

ّ فكتب هلم كتابا يولوذهبوا إىل الرسول ) جمموعة من القبائل يهم أمر قومهم, ً
ّويعرفهم تعاليم اإلسالم, ومقدار الزكاة يف الزرع والرضوع واألموال, وجزية 

 . أبوا الدخول يف اإلسالماأهل الكتاب إذ
 مناطق واسعة من أرايض مراد  املراديمسيكفروة بن  سول اهللا  رّووىل

, وفيه كُوله مسجد معروف شاميل صنعاء يعرف بمسجد مسي. ومذحج وزبيد
ّوقد عمر املسجد واجلبانة شامل صنعاء بأمر . قربه, وهو قرب مشهور إىل اليوم

وجرير بن ) عنها ريض اهللا ابن خدجية(الطاهر بن هالة   رسول اهللا ّووىل..  النبي
 .عبد اهللا البجيل بعض مناطق اليمن لفرتات حمدودة
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ويقال هلم األبناء ألهنم .  من أبناء األساورة الفرسومنهم فريوز الديلمي
وقد وفد عىل . من الفرس من جهة اآلباء ومن محري واليمن من جهة األمهات

ن وقالوا إ. ففعلبتطليق أهيام شاء, , فأمره النبي , وأسلم وحتته أختنيالنبي 
 .)١(ه عىل صنعاءّ والالرسول 

ًواتفقوا عىل أنه كان عاقال حازما وأنه أعان عىل قتل األسود العنيس املرتد  ً
نه وفد عىل عمر إ فمنهم من قال ,واختلف يف سنة وفاته. بواسطة أحد جواريه

 نه مات عىلإومنهم من قال . وتوجه إىل مرص ومنها إىل بيت املقدس حيث توىف
 م ٦٧٣/ هـ٥٣نه مات يف عهد معاوية سنة إوأما الزركيل فقال . عهد عثامن 

 .واهللا أعلم بالصواب. ه عىل صنعاءّوأن معاوية وال
 أحد السابقني يف خالد بن سعيد بن العاص بن عبد شمس القريشومنهم 

عىل صنعاء وكانت  استعمله رسول اهللا . اإلسالم والذين هاجروا إىل احلبشة
 .يف معركة أجنادين يف غزو الشاموفاته 

وقد اشتهرت عدن يف العهد النبوي وما بعده بأهنا فرضة اليمن وأهم 
, وهي أجود أنواع الطيب, وكانت )الغالية( وقد استعمل رسول اهللا . موانيها

 وهي تصنع من العنرب واملسك والزباد . هباتصنع يف عدن, واشتهرت عدن
 واملسك إفراز , فالعنرب إفراز حوت العنرب,ييةوكلها من إفرازات حيوانات ثد(

قط الزباد ويكثر يف جزيرة من من غدة من غزال املسك, والزباد إفراز من غدة 
 ).ر منها إىل عدنّسقطر ويصد

 وقيل , وكانت من أمجل الثياب املوشاةكام اشتهرت عدن بالربود العدنية
 وسحول قريبة من ,سحوليةًاشتهرت أيضا الربود الكام .  استعملهاإن النبي 

ِّتعز, وقد كفن  ُيف ثالثة برود سحولية . 
                                 

, إن فريوز الديلمي كـان ٨٦ص » املقتطف من تاريخ اليمن«: قال اجلرايف يف كتابه  ) ١(
 .وقيس بن مكشوح املراديعىل صنعاء, هو 
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وبقيت عدن ميناء اليمن, بل ميناء بالد العرب بأكملها يف العهد النبوي 
 .والعهود اإلسالمية التي تلته

 ويف أثناء حروب  رسول اهللا د دخل كثري من الصحابة عدن يف عهدوق
أخضع حرضموت واملهرة التي الردة, ومنهم عكرمة بن أيب جهل الذي 

 .انتقضت وارتدت
وملا .   املرتدين, أبقى عىل والة رسول اهللا أبو بكر بعد أن أخضعو
ثم . َّوأقره عثامن . عزل يعىل بن أمية صاحب صنعاء ثم أعاده  عمر ّتوىل
 فأرسل عبيد اهللا بن عباس عىل اليمن,  بن أيب طالب ّ اخلالفة اإلمام عيلّتوىل

َىل اجلند سعيد بن سعد بن عبادة األنصاريوجعل ع َ. 
ً أرسل معاوية جيشا كثيفا بقيادة ّويف آخر أيام اإلمام عيل , أرطاةبرس بن ً

 ثم نزل إىل .ّفذهب إىل مكة, وأثخن القتل يف اهلاشميني وأنصار اإلمام عيل
ّاليمن, فلام قرب من صنعاء مجع عبيد اهللا بن عباس أهل صنعاء وحثهم عىل 

ّ يقدم األموال واملناصب, ويغري −  كعادة األمويني− ل فأبوا, ألن برسالقتا
ً ومنهم أبو معيد محزة بن احلارث اهلمداين فكان لبرس رجال ويدا, ,القادة بذلك ً

من أرض » املرصع« رقبة يف موضع يسمى اثنان وسبعني» األبناء«وقتل من 
  فدخلها برس بن أرطاة,ّباإلمام عيلاهللا بن عباس يستنجد عبيد  فخرج. مهدان

األكرب منهام  بن عباس مها قثم وعبد الرمحن وفيها غالمان صغريان لعبيد اهللا
وهكذا كان بنو أمية ووالهتم ال .  بيدهأرطاةعمره ثامن سنوات, فقتلهام برس بن 

 ..ًيرعون ذمة وال عهدا وال يتورعون عن قتل األطفال والنساء
ك أمتي عىل يد أغيلمة من قريش, هال:  يف قولهوقد صدق رسول اهللا 

وقرب الطفلني معروف يف صنعاء إىل اليوم خارج مسجد . يقصد بذلك بني أمية
 .الشهيدين
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ّ من األمثلة التي جتسد احلكم األموي الظامل الفاجر أرطاةوكان برس بن 
َالذي ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا, فقتل الطفلني, وقتل كل من تشفع هلام َّ ً ً .

  فلام بلغ ذلك. ق أماكن كثرية من اليمن, وأرسف يف القتل والبطشَّوحر
 اجلميع َّ, وأمر عىل جهز ألفي فارس من الكوفة ومثلها من البرصة ّاإلمام عيل

 وفقد عقله وساءت مة السعدي, فهرب منه برس بن أرطاة,جارية بن قدا
ء  من أصحاب برس الذين قتلوا النساه وقتل جارية كل من وجد.خامتته

 إىل − بعد أن أخضع اليمن −ووصل جارية . واألطفال ومل يرعوا هللا حرمة
وكانت . ّ, فأخذ البيعة ملن بايع له أصحاب عيلّمكة, فبلغه مقتل اإلمام عيل
ً, ولكنَّه وجد اختالف أصحابه كبريا, وقد عانى ّالبيعة لإلمام احلسن بن عيل

َّمنهم أبوه أشد املعاناة, فامل للصلح مع ما قد مه له معاوية من عهود ومواثيق ّ
 .وأموال وبأنه سيكون اخلليفة من بعده

 إال أن أغر زوجة احلسن −  بعد أن استتب له األمر− فام كان من معاوية
. َّودست له السم فامت به) ألف ألف(جعدة بنت األشعث الكندي باألموال 

. السم يف العسلال اشتهر بوضع ّثوكان ملعاوية طبيبان نرصانيان أحدمها ابن أ
ًل به معاوية أكثر خصومه السياسيني, والثاين أبو احلكم وكان طبيبا توقد ق

  .يثق به ويتداو عنده فكان معاوية ,ًماهرا يرفض التعامل مع السموم
 .وبقي أبو احلكم وأوالده إىل آخر العهد األموي
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الطاغية املجرم, قاتل النساء  أرطاةبرس بن بدأ معاوية عهده بإرسال 
ًأرسله أوال إىل مكة فأثخن القتل يف اهلاشميني ومن نارصهم ثم نزل . واألطفال

ّإىل اليمن, وكان فيها عبيد اهللا بن عباس واليا عليها من قبل اإلمام عيل  َ ِ  .كرم اهللا وجههً
 أن يغري القادة ورؤساء القبائل باألموال واهلدايا أرطاةواستطاع برس بن 

ه إىل اإلمام ّاضطر للخروج من صنعاء وتوجالذي فرفضوا القتال مع عبيد اهللا, 
وكان له طفالن أكربمها يف الثامنة, من أم يمنية, فلم خيطر بباله .  يف الكوفةّعيل

 يف جاهليتهم قتل , إذ مل يكن ذلك من عادة العربأرطاةأن يقتلهام برس بن 
ولكن ما كان من برس بن . النساء واألطفال, فكيف يكون ذلك يف اإلسالم

 .َّ إال أن قتلهام بيده, وقتل كل من تشفع هلامأرطاة
 جارية بن قدامة يف أربعة آالف فارس من ّ أرسل اإلمام عيل كان ذلك,فلام

ساء واألطفال ل جارية هرب احلقري اجلبان, قاتل النووصوبالكوفة والبرصة, 
 وال ذمة فقتل جارية أنصاره القتلة املجرمني الذين ال يرعون إال. أرطاةبرس بن 

ًوال دينا وال خلقا ّقال ابن عبد الرب يف االستيعاب أن برس فقد عقله وجن . ًُ ُ
 .وساءت خامتته

, , وتنازل اإلمام احلسن ّملا استتب األمر ملعاوية بعد مقتل اإلمام عيلو
 ثم ّعثامن بن عفان الثقفي,وأول من استعملهم كان . مه ووالته عليهاأعاد حكا
َالفني صنعاء واجلندخأخاه عتبة بن أيب سفيان, ومجع له والية امل ّعزله ووىل َ. 

 كام كان عىل ,ٍوكانا حتى ذلك احلني خمالفني منفصلني لكل واحد منهام وال
 .ٍ وعىل حرضموت والٍهتامة وال
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 واحدة هو ٍسياسة وجعل اليمن كلها حتت إمرة والّولكن معاوية غري ال
ق أن ذكرنا وقد سب(ثم استخلف عىل اليمن فريوز الديلمي . عتبة بن أيب سفيان

نه ذهب إىل مرص ومنها إىل بيت املقدس حيث مات أن بعض املصادر قالت إ
 )., وقيل بل يف عهد عثامن هناك وذلك يف عهد عمر 

الضحاك بن  ثم استعمل بشري األنصاريالنعامن بن واستعمل معاوية 
فلام توىل يزيد . ومات معاوية والضحاك هو الوايل عىل اليمنفريوز الديلمي, 

احلمريي عىل اليمن ) ريشان(وقيل بن ريساك بن معاوية استعمل بحري ا
 .بأكملها

ً كان كبريا, وهكذا نجد أن عدد الوالة عىل اليمن يف عهد رسول اهللا 
ًكام أرسل عددا كبريا من الصحابة . ل رئيس قوم أسلم قومهحيث كان يويل ك ً

. إلخ.. لتعليم الناس شؤون دينهم وجعل بعضهم قضاة, وبعضهم عىل الصدقة
  ت معظم جزيرة العرب ومنها اليمن, فقاتلّ ارتدرسول اهللا فلام مات 

 املرتدين بجيوشه التي أرسلها من املدينة وبمن ثبت عىل اإلسالم أبو بكر 
ويف اليمن كان فريوز الديلمي ممن ثبت, وممن قتل األسود . ن أهل تلك البالدم

رضموت فقاتل معه أهل تريم كام كان زياد بن لبيد األبايض عىل ح. العنيس
ثم  وانخفض عدد الوالة يف اليمن يف عهد أيب بكر,.. ينِّام املرتدوأهل شب

ت اليمن خمالفان وبقي. ّانخفض العدد بعد ذلك يف عهد عمر وعثامن وعيل
 واستمر األمر عىل ذلك يف . والثالث حرضموت,دنََاجل, والثاين دمها صنعاءأح

ٍولكن معاوية وحد أمر اليمن إىل وال واحد هو عتبة بن . بداية العهد األموي َّ
 .وبقيت والية اليمن بعد ذلك يف شخص واحد. أيب سفيان

ىل اليمن الضحاك بن فريوز  عبد اهللا بن الزبري اخلالفة استعمل عّوملا توىل
وتكرر عزل الوالة يف اليمن . الديلمي, ثم عزله بعبد الرمحن بن خالد بن الوليد

 .يف فرتات متقاربة



،אFאEאא  

 

١٣٢

استوىل احلجاج بن يوسف الثقفي ر األمر إىل عبد امللك بن مروان وملا صا
 .بهَّعىل مكة بعد أن رضهبا باملنجنيق وهدم الكعبة وقتل عبد اهللا بن الزبري وصل

َعني احلجاج بن يوسف أخاه حممد بن يوسف الثقفي عىل اجلو د وصنعاء, نَّ
وملا مات حممد بن يوسف . ّوعني عىل حرضموت احلكم بن أيوب الثقفي

. كله إىل ثقيفوصار أمر اليمن واحلجاز . الثقفي توالها أيوب بن حييى الثقفي
ات الوليد بن عبد ّوقد جدد أيوب بن حييى الثقفي بناء اجلامع بصنعاء بزياد

ع وبنى مسجد املدينة, ّامللك الذي اشتهر ببناء وتوسيع املساجد فهو الذي وس
ومسجد دمشق, وبنى املسجد األقىص, وغريها من املساجد العظام يف أرجاء 

 .الدولة اإلسالمية املمتدة إىل األندلس وإىل حدود الصني
 أمر )١( بن حممد السعديعروة ّ وىلسليامن بن عبد امللك اخلالفةّوملا توىل 

 .اليمن وبقي عىل ذلك يف عهد عمر بن عبد العزيز 
 أمر ّ اخلالفة عزل عروة بن حممد السعدي ووىليزيد بن عبد امللك ّفلام توىل

اخلالفة عزله هشام بن عبد امللك  فلام توىل .مسعود بن عوف الكلبياليمن إىل 
 . عرشة سنةثال وحكم اليمن ملدة ثيوسف بن عمر الثقفي ّووىل

نسبة إىل شيخه اجلعد آخر عهد مروان بن حممد اجلعدي ويف . وتتاىل الوالة
ّخلفاء بني أمية وامللقب باحلامر لشدة صربه وجلده, استعمل القاسم بن عمر 

طالب احلق عبد اهللا بن حييى بقيادة ) ُالرشاة(ويف أيامه ثار األباضية . الثقفي
                                 

قـال . ًكان عروة بن حممد السعدي من أهل العلم وخاصة علم احلديث, أمينا عفـا  ) ١(
: ملا دخل اليمن قال. وأنه كان أصلح العامل. أنه ويل اليمن عرشين سنة: ابن املديني

 بعد ١٠٣فخرج سنة . يا أهل اليمن هذه راحلتي فإن خرجت بأكثر منها فأنا سارق
ومل يكـن معـه سـو راحلتـه )  هـ١٠١تويف سنة (ة عمر بن عبد العزيز بسنتني وفا

املقتطف مـن تـاريخ : انظر عبد اهللا بن عبد الكريم اجلرايف(وسيفه ورحمه ومصحفه 
 ).٩٤, ص ١٩٨٧اليمن, منشورات العرص احلديث, بريوت 
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ثم انطلق إىل . ت, واحتل اليمن بأكملهاالذي بدأ ثورته يف حرضموالكندي 
ثم تكاثرت عليه جيوش األمويني وتغلبوا عليه . احلجاز ودخل مكة واملدينة

 .وقتلوه
  , وثار اخلراسانيون بقيادةانقضتولكن مل تلبث دولة األمويني أن 

 وقتل .أيب مسلم اخلراساين ووصلت اجليوش إىل العراق ثم الشام ثم مرص
َّواستتب األمر .  خلفاء بني أمية يف بوصري من أرض مرصمروان بن حممد آخر

لبني العباس بقيادة السفاح وأخيه املنصور, وقامت دولة جديدة باذخة هي 
وكام بدأت دولة بني أمية بالدماء, بدأت كذلك دولة بني . الدولة العباسية

ولكن صقر قريش عبد الرمحن . العباس باالنتقام من بني أمية ومطاردهتم
ّاخل استطاع أن يفر مع غالمه إىل قبائل الرببر وأخواله يف أقىص املغرب, الد

ومنها توجه إىل األندلس حيث كانت الفوىض ضاربة أطناهبا, واحلرب بني 
فأسس دولة . اليامنية والعدنانية دائرة, وحكومة العباسيني مل تصل بعد إليها

ادت عليها يف أجمادها ّقوية يف األندلس أعادت بعض أجماد أمية العسكرية, وز
 .احلضارية والعلمية

 )١(طالب احلق عبد اهللا بن حييى الكندي
وكان .  بالشجاعة والفصاحة اشتهر طالب احلق عبد اهللا حييى الكنديوقد

ًقدم إىل بلده حرضموت فرأ عسفا وظلام ,من أباضية البرصة تب إخوانه , فكاً
وقد قدم إليه عدد من شجعان . أيدوه فقام بالثورةمن أهل البرصة الذين 

 أبومحزة املختار بن عوف األزدياألباضية منهم القائد الشهري واخلطيب املصقع 
, وبايعه عامة األباضية من حرضموت )الشاري أي البائع نفسه يف سبيل اهللا(

                                 
رضمي, عـامل هذه املادة من كتاب السيد حممد أمحـد الـشاطري أدوار التـاريخ احلـ  ) ١(

 .١٤٠ – ١٢٧/ ١, ج ١٩٨٣ جدة –املعرفة 
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رة يف دمون اهلجرين, وطرد عامل فاستوىل عىل دار اإلما. حوهلا وظفار وما
مروان بن حممد, واسمه إبراهيم بن جبلة الكندي, وحبسه ثم أطلقه فهرب إىل 

 .صنعاء
واستوىل عبد اهللا بن حييى عىل حرضموت بدون إراقة دماء, وذلك ملوافقة 

ّاألهايل له ألهنم قد عانوا كثريا من جور والة بني أمية وقام بإصالحات هامة, . ً
من الذين ) األباضية(وكان الرشاة . دل وأطعم الفقراء وكساهمفنرش الع
 كان يف تكفري طوائف من ّلقرآن, ويقومون الليل, ولكن غلوهمّيتدبرون ا
 .املسلمني

وتوجه إىل صنعاء بجيش عدد أفراده ألفني من الشجعان, واستخلف عىل 
والتقى . حرضموت عبد اهللا بن سعيد احلرضمي ودخل أبني وحلج وعدن

َّعامل األمويني القاسم بن عمر الثقفي بالقرب من صنعاء يف جيش أقو عدة ب ُ
ّوأكثر عددا, فالتحم اجليشان وانترص طالب احلق عبد اهللا بن حييى الكندي  ً

ًانتصارا مؤزرا ً. 
وعاد القاسم بن عمر الثقفي إىل صنعاء وحاول أن جيمع شتات جيشه, 

وبعد ثالثة أيام من ..  يقال له جوينومجع آالف اجلند وتقابل اجليشان يف مكان
ًالكر والفر انترص جيش طالب احلق عبد اهللا بن حييى الكندي انتصارا مبينا ً ّ .

 ودانت له بالد اليمن من حرضموت .ودخل صنعاء, ومجع األموال املخزونة
 فقال بعد أن محد اهللا وأثنى , وألقى يف جامع صنعاء خطبته البليغة.إىل صنعاء

اإلسالم . ّا ندعوكم إىل كتاب اهللا وسنّة نبيه, وإجابة من دعا إليهامّإن«: عليه
ًرضينا باحلالل حالال, ما . ّديننا, وحممد نبينا, والكعبة قبلتنا, والقرآن إمامنا

 .. وراء ظهورناّوحرمنا احلرام ونبذناه. ًنبغي به بديال, وال نشرتي به ثمنا قليال
 .لّهللا املشتكى وعليه املعوّوال حول وال قوة إال باهللا, وإىل ا

من زنى فهو كافر, ومن رسق فهو كافر, ومن رشب اخلمر فهو كافر, ومن 
 .َّشك يف أنه كافر فهو كافر
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ونشهد أن اهللا . آثار مقتد هبانات وآيات حمكامت وّندعوكم إىل فرائض بي
 . إىل آخر ما قال..»دق فيام وعد, عدل فيام حكمص

فالزاين كافر ما مل يتب, : َّفر أصحاب الكبائرأمجل كالمه لوال أنه كوما 
َّ من شك يف أنه :واألدهى من ذلك أنه قال. وكذلك السارق وشارب اخلمر

َّوبذلك كفر طائفة كبرية من املسلمني, بل كفر مجيع املسلمني . كافر فهو كافر َّ
ّالذين مل يقروا بمذهبه الشطط, وأحل دماء املسلمني باعتبارهم كفرة ي وهذه ه. ّ

 ).الرشاة(أكرب أخطاء اخلوارج 
 االستيالء عىل احلجاز

بعد استيالء طالب احلق عبد اهللا بن حييى الكندي عىل صنعاء دانت له 
أبا محزة أرض اليمن بأكملها إىل ظفار, وأرسل عبيد اهللا بن حييى الكندي, 

 فوصل إىل مكة يف , رجلألف ومائةوامه  يف جيش قاملختار بن عوف األزدي
 .دخلوا عرفات وقد جعلوا عىل رؤوس رماحهم عامئم سودو ..وقت احلج

فارتاع احلجاج, فراسلهم أمري احلجاز األموي عبد الواحد بن سليامن بن 
ًعبدامللك, ومتت بينه وبينهم اتفاقية عىل أن ال حيدثوا شيئا إال بعد أداء النسك  ّ

 .ووقفوا عىل صعيد عرفات وحدهم.. احلجوفراغ الناس من 
ّفلام انتهى احلج توجه األمري عبد الواحد األموي مرسعا إىل املدينة, وجهز  ً
ًجيشا لقتال أيب محزة عدده ثامنية آالف أغلبهم من أهل املدينة وليسوا من اجلند 

َفالتقى هبم أبو محزة يف قديد قرب املدينة, فهزمهم أبو محزة و. أهل القتال قتل ُ
, ومن ثامنني, ومن األنصار أربعامئة ومخسنيمن قريش (منهم أكثر من ألفني 

. ًمع أن جيش أيب محزة كان ألفا ومائة فقط) ألف وسبعامئةالقبائل واملوايل 
 :ودخل املدينة وألقى خطبة بليغة جاء فيها

 شباب أحداث,  همقلتم. صون أصحايبقتن بلغني أنكم ت..يا أهل املدينة«
 إال وحيكم يا أهل املدينة, وهل كان أصحاب رسول اهللا . جفاةراب وأع
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ًشبابا أحداثا ِّشبابا واهللا مكتهلون يف شباهبم, غضيضة عن الرش أعينهم, ثقيلة . ً ً
ً قد باعوا أنفسا متوت غدا,عن الباطل أقدامهم  .ٍ بأنفس ال متوت,ً

ىل جهاد الكالل هو التعب أي أهنم من جهاد إ(قد خلطوا كالهلم بكالهلم 
حمنية أصالهبم عىل أجزاء وقيام ليلهم بصيام هنارهم). ومن مشقة إىل أخر ,ّ

ًن, كلام مروا بآية خوف شهقوا خوفا من النّالقرآ ّار, وإذا مروا بآية شوق شهقوا ّ
ُشوقا إىل اجلنة, فلام نظروا إىل السيوف قد انتضيت, وإىل الرماح قد أرشعت,  ً

ْوإىل السهام قد فوقت, وأر ّعدت الكتيبة بصواعق املوت, استخفوا وعيد ِّ
الكتيبة, فطوبى هلم ّالكتيبة عند وعيد اهللا, ومل يستخفوا وعيد اهللا عند وعيد 

ُوحسن مآب فكم من عني يف منقار طائر طاملا بكى صاحبها من خشية اهللا, . ُ
ًوكم من يد قد أبينت عن ساعدها طاملا اعتمد عليها صاحبها راكعا وساجدا ً ٍ ..

ويا . »أقول قويل هذا وأستغفر اهللا من تقصرينا, وما توفيقي إال باهللا:  أن قالإىل
ويا هلم من شباب أشبهوا شباب . هلا من خطبة مجعت البالغة واإليامن والتقو

, لوال ما جاء يف مذهبهم من تكفري مرتكب الكبرية إن مل يتب, وتكفري حممد 
 .ّمن مل يكفره

 )الشاري( عوف األزدي مرصع أيب محزة املختار بن
ّملا بلغت هذه األنباء اخلليفة مروان بن حممد اشتد األمر عليه, ولكنه أرسل 

عبد امللك بن عطية ًجيشا قوامه أربعة آالف من الفرسان املعدودين بقيادة 
الطائف ومنهم آمنة السعدية مرضعة رسول ازن بهومن بني سعد يف (السعدي 

 ). اهللا
وقام أبو محزة الشاري بإرسال محلة بقيادة بلج يف ستامئة رجل ملواجهة 

 والتقى اجلمعان يف وادي القر يف .جيش الشام الكثيف يف أربعة آالف فارس
 .هـ١٣٠األسبوع األول من مجاد األوىل سنة 
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ه, ِّة نبيلج ودعاهم إىل كتاب اهللا وسنّوعند املواجهة تكلم قائد األباضية ب
ُ فاستعر القتال فقتل بلج وأكثر أصحابه,وذكر ظلم بني أمية وشتمهم وبقي . َّ

منهم مائة اعتصموا بجبل فقاتلهم عبد امللك بن عطية السعدي ثالثة أيام, 
 . وقتل منهم سبعني, وانحاز الباقون إىل أيب محزة إىل املدينة

زة أشاروا عليه بقتل املنهزمني من اجليش وكان بعض أصحاب أيب مح
فلام قرب . األموي يف املدينة, فرفض ذلك ألهنم قد استسلموا وأقروا باحلكم

جيش عبد امللك بن عطية السعدي إىل مكة انضم إليه من كان قد اهنزم من 
وأبد من رضوب ّوقاتلهم أبو محزة الشاري أشد قتال . اجليش األموي

  وانتهت املعركة بقتل. لصغري ما يعجب له اإلنسانهو وجيشه االشجاعة 
وبعث قائد اجليش األموي عبد امللك بن عطية . ّأيب محزة وجل أصحابه

السعدي برأس أيب محزة إىل اخلليفة بالشام, وصلب جثته وجثث أصحابه, وهو 
 .أمر اعتاد عليه بنو أمية يف مجيع معاركهم منذ عهد يزيد بن معاوية

 , وشجاعتهم, بزهدهم– ً واخلوارج عموما− ء األباضيةز هؤالَّوقد متي
ًوبطوالهتم اخلارقة, رجاال ونساء حتى أن غزالة زوجة شبيب الشيباين نذرت  ً

ّ فدخلت الكوفة أيام احلجاج فربت ,أن تصيل الليل كله يف مسجد الكوفة
ًخماطبا ) عمر بن حطان( حتى قال الشاعر , وارتعب منها احلجاج.بوعدها
 :احلجاج

  برزت عىل غزالة يف الوغىّهال
 صدعت غزالة قلبـه بجحافـل

 

 بل كان قلبك يف جناحي طائر 
 تركت عساكره كأمس الـدابر

 

 فقاتلت مع زوجها حتى قتلت معه ,وكذلك كانت مريم زوجة أيب محزة
 :وهي ترجتز

 ِ األعلـــمتُأنـــا اجلعيـــداء وبنـــ
 

 ل عن اسمي فإسمي مريممن سا 
 

 َّدمــخـمف ــّواري بسيـُت سـبع
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ّ فقد باعت أسورهتا واستبدلتها بسيف بتار كثري ,والسواري هي األسورة(
 التي تولت ,ومنهن الفارعة أخت الوليد بن طريف الشيباين) اخلدمة يف املهالك

القيادة بعد مقتل أخيها, وقاتلت يزيد بن مزيد الشيباين, قائد الرشيد حتى 
 .لقتالّذكرها بحق العشرية فرتكت من أجل ذلك ا

 مرصع طالب احلق عبد اهللا بن حييى الكندي
ّبعد أن قىض عبد امللك بن عطية السعدي عىل أيب محزة املختار بن عوف 
ق األزدي الشاري, توجه إىل اليمن للقضاء عىل طالب احلق, فتحرك طالب احل

, فكانت )ة مكعىل طريق اليمن للخارج من (ةالُقال له تبملواجهته يف موضع ي
معركة فاصلة انترص فيها عبدامللك بن عطية السعدي بجيشه الكثيف من 
ًالفرسان بعد أن أبد طالب احلق وصحبه رضوبا من البسالة والشجاعة 

اتلون يف سبيل اهللا, ابتغاء  وهم يعتقدون جازمني أهنم يق,والصرب والفداء
, ال يرون أمامهم سو اجلنة, وال جيدون يف أنوفهم سو رحيها,  اهللامرضاة

لوال ما ذكرناه يف مذهبهم من تكفري (فكانوا مثال الشجاعة والفداء والبطولة 
ّ وأد انتصار عبد امللك بن عطية السعدي إىل تفرق .)عدد كبري من املسلمني

مللك بن عطية  فطاردهم عبد ا,أصحاب طالب احلق عبد اهللا بن حييى الكندي
 حيث قامت معركة حامية  الوطيس بني ,يف كافة أصقاع اليمن إىل حرضموت

عامل طالب احلق عىل (عبدامللك بن عطية وبني عبداهللا بن سعيد احلرضمي 
وأرسل ابن عطية فرقة من جيشه يف الليل, . يف منطقة الكرس) حرضموت

األباضية فاقتحموها اصمة والقتال حمتدم مع عبد اهللا بن سعيد, إىل شبام ع
 .ا مع بزوغ الفجرلها عند مدامهته السيف يف أهاوأعملو

َّ بعد أن حقق هذه  اخلليفة مروان, عبد امللك بن عطية موسم احلجّووىل
ن له نفر من األباضية يف طريقه إىل مكة وقتلوه, فتوىل أمر مكاالنتصارات, ف

, فأرسل )خ عبد امللكابن أ( السعدي  بن عطيةحماربتهم عبد الرمحن بن عطية
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ًجيشا من الفرسان يقوده شعيب البارقي, فجعل يقتل الرجال والصبيان, ويبقر 
وقد وقع أشد اخلراب . ّبطون النساء, وخيرب القر حتى أصاب البالد اخلراب

 .ن وحورة وقعوظة ودوعنيف مناطق األباضية مثل شبام وهين
ًته مل يتورع يوما عن سفك واخلالصة أن احلكم األموي منذ بدايته إىل هناي

الدماء والبطش, وقتل النساء واألطفال, بل واغتصاب املسلامت العفيفات كام 
بت مئات ِصُغتورة أيام يزيد بن معاوية عندما اّحدث يف وقعة احلرة يف املدينة املن

هم راية اإلسالم يف كل  ذلك بنات األنصار الذين رفع آباؤمن نساء املدينة بام يف
ل ذكروا أن يزيد بن معاوية ملا بلغه اخلرب أخذ ينشد أبيات الزبعر يف ب. مكان
ا انتقام قريش من املسلمني يف وىل بدر من املرشكني ويتمنى لو حرضرثاء قت
 :أحد

  شهدواٍليت أشياخي ببدر
 ساداهتم من قرمقتلنا القد 

 

ْجزع اخلزرج من وقع األسل  َ َ 
 ْ فاعتــدلٍوعــدلنا ميــل بــدر

 

ًي يف غالبه, وال يتورع أبدا عن رشاء الذمم باألموال وهو حكم دمو
ومع ذلك . واملناصب والواليات ملن هلم قيادة ووالية عىل قبائلهم وأصحاهبم

شدين, كام إن منهم ُكان فيهم عمر بن عبد العزيز الذي أحلق باخللفاء الرا
.. فة بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان الذي رفض امللك واخلالمعاوية الثاين

. وفيهم سليامن بن عبد امللك وهو الذي جعل اخلالفة بعده لعمر بن عبد العزيز
 .وكان بعض والهتم عىل علم وتقى كام سبق أن ذكرنا

 :ز احلكم األموي يف اليمن باألشياء التاليةّومتي
َّالشدة وسفك الدماء يف البداية حتى يستقر احلكم وختضع جيوب املقاومة )١( ّ. 
د وصنعاء نََاجل: وقد كانت ثالث واليات . واحدٍمن يف والتوحيد الوالة للي )٢(

 وإجراء إصالحات إدارية ,وهذا أتاح للوايل سلطات واسعة. وحرضموت
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د ّكام أن اخلالفة األموية متيزت باهتامم اخللفاء الشدي. ومراقبة األمور
 .وأن يكونوا عىل اطالع عىل جمريات األمور. بوالياهتم البعيدة والقريبة

وقد قام معاوية بإجياد .  الربيد يأيت فيدخل عىل اخلليفة يف أي وقت كانوكان
فال تصل اخليل . ّنظام بريدي قوي بحيث تستبدل اخليل يف حمطات متعددة

 فال ,بالربيد إىل حمطة إال واخليل األخر وحاملها اجلديد قد استعد لذلك
ملغرب  من أقىص خراسان أو ارسالةيميض وقت طويل إال وقد وصلت ال

 .إىل اخلليفة يف دمشق
 وقد كان . باملوانئ والتجارة−ه  ومن بعد− اهتم معاوية بصورة خاصة )٣(

ًاهتامم معاوية بالتجارة يف عدن اهتامما كبريا ملعرفته وإدراكه أمهية عدن  ً
ً فوسع من تلك التجارة ورتب أمورها, وبالتايل كانت مصدرا ,التجارية َّ

كام كانت من أهم روابط الدولة . كملهاللثروة لعدن وأهلها ولليمن بأ
ًوكانت تشكل دخال كبريا للدولة. املمتدة من خراسان إىل املغرب ً ُ ِّ. 

وازدادت أعدادهم يف .  يف الفتوحشارك أهل اليمن منذ عهد أيب بكر  )٤(
ومل تتوقف مشاركات أهل اليمن يف الفتوح إىل .  ّعهد عمر وعثامن وعيل
ىل الرتكستان ًىل جنوب فرنسا غربا, وإاألندلس إأقىص املغرب وفتح 

واشتهر أهل اليمن برسعة .. ًوحدود الصني رشقا يف العهد األموي
ن العاص مجع أهل اليمن  فقد أورد أهل التاريخ أن عمرو ب..اندماجهم
ن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب كتب إليه أن ال يفصل بينه وقال هلم إ

. اجليزة يف غرب النيلن قد نزلوا ب وكان أهل اليم.وبينهم بحر وال هنر
 .خيشى عليكم أمري املؤمنني: ومل? قال: ن يرجعوا فقالواو أوأمرهم عمر

ّفإنا قد نزلنا بني القبط وصاهرناهم . ً أمري املؤمنني نفساْفليطب: قالوا
. كام كانت مرص القديمة مضارب أهل اليمن يف غالبها). وتزوجوا منهم(

 عدد غفري تولوا القضاء, كام اشتهر احلضارمة واشتهر من احلضارمة خاصة
 .خاصة باألمانة, فولوهم شؤون املال, فحافظوا عىل أموال األمة
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الذي بقيت (وكان أوهلا وأمهها املسجد اجلامع . كثرت املساجد يف عدن )٥(
  وقد بناه معاذ بن جبل). منارته من أهم معامل عدن التارخيية إىل اليوم

وقد دخله عدد كبري . ّ عىل منربه اإلمام عيلوخطب. وأبو موسى األشعري
  .ّمن الصحابة وعلموا الناس دينهم

معامل مساجد عدن ( تاريخ اجلامع ومن جدده يف فصل ناوقد ذكر
 .فال حاجة إلعادته. )وأعالمها

  :)١(مسجد أبان بن عفان
 وقد كان أبان من التابعني ومن .ّينسب هذا املسجد ألبان بن عفان 

ّفرتة يعلم الناس ودخل عدن وأقام فيها .  فقهاء املدينة املنورةالعلامء ومن
 عدن, ولكن يشهد له أن ابنه هوأنكر بعض املؤرخني دخول(شؤون دينهم 

ورجع إىل املدينة املنورة ). احلكم بن أبان كان يعرف بالعدين وولد يف عدن
بن عبد وتوىل أمر املدينة, فكان من خرية أمراء بني أمية, وال شك أن عمر 

ًالعزيز كان أكثر فضال وعدال وتقو منه ّ وأحبه أهل ,وقد كانت فيه دعابة .ً
 ورو وقد سمع من أبيه عثامن .  وتقواه,ُاملدينة حلسن خلقه, ودينه, وعلمه

وقد رو عنه عمرو بن دينار . َّعنه, وسمع من زيد بن ثابت وحدث عنه
 .ن علامء التابعنيوال شك أنه كان م. والزهري وأبو الزناد ومجاعة

ُ وكان يؤتى به إىل املسجد النبوي حلضور الصلوات يف ,وأصابه الفالج
 َّوقدم كتابه إىل اخلليفة سليامن. ً وهو أول من كتب كتابا يف السرية النبوية.ّحمفة

 ل, فأضاعه سليامن, فضاع بذلك أو هـ٨٢بن عبد امللك عندما قدم للحج سنة ا
 .ن املصنف مل تكن لديه نسخة أخركتاب يف السرية النبوية أل

                                 
 .انظر مساجد عدن يف اجلزء األول من هذا الكتاب, ففيه تفصيل كامل عنها  ) ١(
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 من علامء عدن
أخذ عن أبيه أبان . كان من علامء وصلحاء تابعي التابعني: بن أباناحلكم 

ِّ بن عباس, وعني اهللاَوأدرك ابن طاووس يف اجلنَد فأخذ عنه عن أبيه عن عبد ُ
 .ًيا لعدن فاشتهر بالعدل واالستقامة والكرمقاض

 ,ولست أدري إن كان هو الذي بنى مسجد أبان أم أن والده هو الذي بناه
 .ّألن ما لدي من املصادر مل توضح ذلك

وكان من شيوخ احلكم أبو عيسى, أخذ عن طاووس وعكرمة ووهب بن 
 .منبه وسامل بن عبد اهللا ومجاعة

   ُ, وابن عيينة,ّعمر, ومعتمر بن سليامنوأخذ عنه ابنه إبراهيم, وم
َّوابن علية َ وهل أتى هؤالء إىل عدن لألخذ عنه أم أنه التقى هبم يف .  وطائفة,ُ

وكان كثري من . مكة واملدينة وغريها? الظاهر أن الرحلة كانت إليه إىل عدن
وقد قال املديني عن . أهلهأهل العلم يسافرون لسامع حديث ولطلب العلم من 

َت عدن, فلم أر مثل احلكم بن أبانتيأ: ةُبن عيينن سفيا ومات احلكم سنة . ُ
 .بن معني والنسائيحلديث احلكم بن أبان ومنهم حييى ّوقد وثق أهل ا. هـ١٥٤

يذكر ) يف صرية(وكان احلكم إذا هدأت العيون وقف يف البحر إىل ركبتيه 
 .اهللا تعاىل حتى يصبح

يه احلكم بن العلم, وإن مل يبلغ مقام أخًوكان املكثر بن أبان أيضا من أهل 
بن احلكم بن أبان فقد سافر إليه اإلمام أمحد ليأخذ عنه, ومل وأما إبراهيم . أبان

يف سبيل اهللا الدرهيامت التي «): عم إبراهيم(جيده كام سمع, وقال للمكثر 
 .»نفقناها يف قصد ابن أخيكأ

ن لألخذ من علامئها ًوهكذا نجد كثريا من أعالم العلامء قد قصدوا عد
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َّد, ومنهم معمر, ومعتمر بن سليامننََاجلوومن علامء صنعاء   ,ة وسفيان بن عيين,ُ
ّوابن علية  جاء إىل صنعاء :ومنهم إمام أهل احلديث اإلمام أمحد بن حنبل. ُ

َليسمع من عبد الرزاق ونزل إىل عدن ليسمع من إبراهيم بن احلكم بن أبان, 
 .كن كأبيه يف العلمفلم جيده كام ظن, ومل ي

واخلالصة أن عدن قد ظهرت يف العهد األموي بجانب جديد مل تكن 
 .تعرف به, وهو جانب العلامء, فكان العلامء يأتون إليها ليأخذوا عن علامئها

وكان علامؤها يذهبون إىل مراكز العلم يف مكة واملدينة والكوفة والبرصة والشام 
 ,وكانت الرحالت العلمية متبادلة.. دنََومرص, ويف اليمن ويف صنعاء واجل

 .وبضاعة العلم نافقة
وانترشت املساجد وبعدها املدارس يف عدن, ويف اليمن بأكملها, كام 

وكان املسجد هو املدرسة واجلامعة وهو . انترشت يف أصقاع العامل اإلسالمي
ُّمأو املسلمني ومقصدهم, وفيه حتل مشاكلهم الدينية والدنيوية ُ. 

ثم بعد ذلك .  املسجد اجلامع ومسجد أبان: أشهر مساجد عدنوكان من
ريخ بعض علامئها يف أتً ذكرنا منها عددا ال بأس به مع  وقد,املساجد واملدارس

عدن وأعالمها, فال يف اجلزء األول من هذا الكتاب, ) مساجد(فصل معامل 
 .حاجة إلعادته

 أمهية عدن التجارية
ّاستمرت مكانة عدن التجارية يف النمو يف العهد األموي, واشتهرت بأهنا 

ّوكان يصد. فرضة اليمن, بل فرضة بالد العرب ر منها أفخر أنواع الطيب, وهو ُ
 :− )١( كام ينقله عنه حسن صالح شهاب− وقال املرزوقي).  ثمنهّلغلو(الغالية 

                                 
, كام ينقله عنه حـسن صـالح شـهاب يف ١٦٣/ ٢األزمنة واألمكنة, ج : املرزوقي  ) ١(

 ).٨٠, ٧٩ص (» عدن فرضة اليمن«كتابه 
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, وتفخر به يف السند واهلند, )بعدن(ار البحر لرتجع بالطيب املعمول ّن جتإ«
أي إىل (والناس عىل ذلك إىل اليوم . ّار الرب إىل فارس والرومّوترحتل به جت

 .»ُما حيسن عمله إال أهل اإلسالم بعدن). زمنه
 مالءة كلها نسيج  هووالرياط. دها املوشاة وأرياطهاوواشتهرت عدن برب

ّواحد, وتطلق أيضا عىل كل ثوب لني رقيق ًكان بعدن أيضا مغاوص اللؤلؤ, و. ً
 .)١(وهي عىل بعد مرحلة منها إىل الغرب, صوب باب املندب

والصمغ والصرب وشجرة دم األخوين ) اللبان(واستمر تصدير الكندر 
 .ر من عدن إىل أطراف الدنياّحيث تأيت من سقطر وحرضموت وعامن وتصد

                                 
 .املصدر السابق  ) ١(
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F١٣٢–٢٠٣E 

انتهت دولة بني أمية بمقتل مروان بن حممد يف بوصري يف مرص, واستتب 
  أبا العباس عبد اهللا بن حممد بن عيل بنوقد بايع الناس . األمر لبني العباس

 .أثخن القتل يف بني أمية وأنصارهمالذي عبد اهللا بن عباس امللقب بالسفاح, 
 فاستناب داود عىل أعامل ,مل السفاح عىل اليمن عمه داود بن عيلواستع

ّاليمن عمر بن عبد احلميد حفيد زيد بن اخلطاب, وهو الذي بوب جامع 
  اس استعمل السفاح حممد بن زيد بنوملا مات داود بن عيل العب. صنعاء

الك عبد املدان احلارثي وساءت سريته باليمن, فاستبدله السفاح بعبد اهللا بن م
احلارثي ثم عيل بن الربيع بن عبد اهللا بن عبد املدان, فمكث يف منصبه أربع 

 .سنني, زاد خالهلا يف عامرة جامع صنعاء
 تويف أبو العباس السفاح وتوىل بعده اخلالفة أبو جعفر هـ١٣٦ويف سنة 

واستعمل عبد اهللا بن الربيع احلارثي عىل اليمن ثم استخلف عبد اهللا املنصور 
ً جهز املنصور العبايس جيشا هـ١٤٠ويف سنة . ىل اليمن وعاد إىل بغدادولده ع

 وكان معن من آخر رجاالت الدولة .بقيادة معن بن زائدة الشيباين الشهري
األموية, فلام زالت دولتها انتقل إىل صف الدولة اجلديدة حتى صار من 

 .ةّواشتهر معن بالكرم وبالشجاعة وبالشد. رجاالت املنصور العبايس
ُوعند بناء الدول اجلديدة يكثر املعارضون هلا, فتستخدم الشدة حتى ختضع  َّ ِ

َوقد قدم معن بن زائدة إىل اليمن وحرضموت يف . الثائرين واملناوئني والطامعني ِ َ
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وأخضع معن اليمن وجعل عىل حرضموت أخاه, . أربعني ألف جندي كام قيل
َّذاك جن جنون معن وكر بجيوشه آن. فاشتهر بفسقه وظلمه يف تريم, فقتله أهلها َّ ُ

ّهم مخسة عرش ألف نسمة, وخرب بالدهم  منعىل حرضموت فاستباحها وقتل
ًفسد مياه العيون وبعض اآلبار, وقطع كثريا من أشجارهم وأمرهم بلبس . َّ

فشكاه أهل حرضموت إىل املنصور, ولكن املنصور مل يسمع لشكاهتم . السواد
 .مؤسسيهاألن معن كان من رجال دولته و

وبعد أن شفى معن غليله من احلضارمة استخلف ابنه زائدة عىل اليمن, 
 .وبقي فيها زائدة ثالث سنوات ثم تتاىل الوالة من الدولة العباسية

 هـ١٥١ سنة معن بن زائدة الشيبايناالنتقام من 
سة عرش ألف نفس منهم, فقام حممد بن عمرو أوتر معن احلضارم بقتل مخ

من بني احلارث بحرضموت باالنتقام ألن معن قتل والده عمرو بن بن عبد اهللا ا
. ًفرتبى حممد بن عمرو وإخوته أيتاما.  وكان أحد األمراء الذين قاوموه,عبد اهللا

كة ّوقرر حممد االنتقام لوالده وملن قتلهم معن من أبناء حرضموت, فذهب إىل م
ان, ىل سجست فذهب إلشدة احلراسة عليه,للحج, ومل يستطع الوصول إىل معن 

ًواشتغل عامال يف بناء قرص ملعن, حتى أمكنته الفرصة بزيارة معن للقرص بعدما 
َّوقط حممد بن عمرو بطن معن بسكني مسموم وهو يقيض حاجته, . متت عامرته

وفرح بعودته أهل . َّوفر وأخوه الذي أخذه معه حتى وصال إىل اليمن
 :وقال الشاعر. حرضموت ووضعوا التاج عىل رأسه

ــت ــرضمي تلفع ــو أن أم احل  ّفل
 لغالتك إن شاءت كام غالك ابنها

 

ِبثوبني يف جنح من الليـل دامـس  ُ 
ِوقد يقتل املغرور أضعف المس َ ُ َ 

 

 يزيد بن ّ وكان املنصور قد وىل,وملا تويف املنصور توىل اخلالفة ابنه املهدي
ّن بأكملها, فأقره املهدي, ثم استقدمه مير احلارثي, خال املهدي, والية المنصو
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ّثم .  الشيباينَّإىل مكة ليحج بالناس, فاستخلف عىل اليمن عبد اخلالق بن حممد
 اجلذامي, ثم عيل بن سليامن العبايس, ثم عبد اهللا بن سليامن  رجاء بن حيوةّتوىل

 عبد اهللا بن سليامن ّة, ثم توىللوالوكانت الواليات قصرية فكثر ا. العبايس
ّ, يروي احلديث عن الزهري, وأحبه وفيل, وكان من علامء احلديث واخلربالن

 .الناس لعدله وعلمه
 فتوىل اخلالفة ابنه موسى اهلادي الذي استعمل هـ١٦٩سنة وتويف املهدي 

اهلادي عىل اليمن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم العبايس فأقام هبا سنة, ثم بعث 
ًبدال عنه الربيع بن عبد اهللا احلارثي, ولكن أهل صنعاء ثاروا عليه فأرسل 

 .اهلادي إبراهيم بن سليامن الباهيل
 توىل بعده هارون الرشيد فاستعمل عىل هـ١٧٠وملا مات اهلادي سنة 

وكانت الفتنة قائمة عىل قدم وساق بني أهل صنعاء . اليمن خاله الغطريف
د ثالث سنوات وسبعة نََصلح بينهم الغطريف, ومكث يف اجلَوخمالف اجلنَد, فأ

 .دنََأشهر, وكانت عدن تابعة للج
ّوقد كثرت ثورات الطالبيني يف أيام العباسيني ابتداء من ثورة النفس الزكية 

بن أنس يف عهد املنصور إىل املدينة التي أيدها اإلمام مالك حممد بن احلسن يف 
 بن موسى بن جعفر الصادق يف اليمن يفإبراهيم  يف العراق وثورة ابن طباطبا

م اإلمام الشافعي بتأييد ثورة الطالبيني يف اليمن ُّهتوا. هناية القرن الثاين اهلجري
ّفسيق مكبال إىل هارون الرشيد ببغداد, وأراد أن يبطش به, فتشفع له حممد بن  ً

 .احلسن تلميذ اإلمام أيب حنيفة, فعفا عنه
فبقي احلجاز حتت والية حممد بن إبراهيم اهلاشمي, وجعل الرشيد اليمن و

يف احلجاز, وبعث إىل اليمن ابنه العباس, ولكن الناس شكوه, فعزله الرشيد 
وتواىل األمراء عىل اليمن حتى .  عبد اهللا بن مصعب بن عبد اهللا بن الزبريّووىل

 صنو الوزير حييى بن(األمري حممد بن خالد بن برمك أرسل هارون الرشيد 
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ً واليا عىل اليمن, فكان من خرية الوالة, ومحد الناس سريته )خالد الربمكي
 اشتهر بغيل الربمكي, ً وقد أجر ماء إىل جنوب صنعاء,وعدله وأخالقه

 .فزادت ثامر صنعاء وجناهنا
ّورغم مدع الرعية ملحمد بن خالد الربمكي إال أن أهل هتامة ثاروا, فأرسل 

ّفاشتد عليهم محاد . أسمعني أصوات أهل اليمن: لهّالرشيد محاد الرببري وقال  َّ
الرياض (الرببري ودانوا له بالطاعة حتى أن القافلة كانت تسري من الياممة 

ًوأخصبت أرض اليمن خصبا مل . إىل صنعاء دون أن يعرتضها معرتض) ًحاليا
 ٠٠٠ ,٨٧٠  وقد بلغ اخلراج. َّواستقرت األمور يف اليمن يف عهده. يعهد مثله

 .ينار سو الثياب واألطيابد
 وتوىل حممد األمني فأبقى , مات هارون الرشيد بطوسهـ١٩٣ويف سنة 

األمني عىل يد طاهر بن احلسني, قائد ُوملا قتل . ًعىل محاد الرببري واليا عىل اليمن
أحد أشهر ( القرسي دجيوش املأمون استعمل املأمون يزيد بن جرير حفيد خال

َّكان ضعيفا فعزله املأمون, وحل حمل ولكنه )والة بني أمية َّ ه إسحاق بن موسى ً
 ثم استخلف ابن عمه القاسم بن ,هـ فأقام باليمن مدة١٩٨العبايس سنة 

 .إسامعيل العبايس
وظهر باليمن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق وعظم أمره, 

أظهر بالكوفة الذي ودخل صعدة, وكان يدعو ملحمد بن إبراهيم بن طباطبا 
وكثر الثوار عىل الدولة العباسية فقام املأمون بإخضاع هذه .  هـ١٩٧دعوته سنة 

د إىل هتامة ًوبعث املأمون أخريا حممد بن عبيد اهللا بن زيا. الثورات كلها
ليخضعها فأخضعها وأسس دولة بني زياد يف اليمن وجعل عاصمتها زبيد التي 

يف أوالده  هـ واستمرت٢٠٣سنة ه وكانت بداية واليته وحكم. ّخطط هلا وبناها
 ثم استمرت عىل يد احلسني بن سالمة موىل آل زياد وخرية هـ٣٩١حتى عام 

 . هـ٤٠٢والهتم حتى سنة 
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 ويف فرتة حكم آل زياد عىل هتامة وعدن وحرضموت قامت عدة دول أخر
  فقد بعث اخلليفة املعتصم بن هارون الرشيد.منها دولة بني يعفر احلوايل احلمريي

 هـ٢٤٧ويف سنة . هـ٢٢٥ًعبد الرحيم بن إبراهيم احلوايل, عامال عىل اليمن سنة 
بل اخلليفة املنترص بن املتوكل حممد بن يعفر بن عبد الرحيم ِتوىل حكم اليمن من ق

ويف نفس الوقت كانت دولة بني زياد مستمرة يف هتامة اليمن وعاصمتها . احلوايل
 . إىل حرضموتويمتد حكمها. زبيد وحتت حكمها عدن

ّوكانت الدولة الزيادية مستقلة عن احلكم العبايس, رغم إقرارهم بالدعاء 
 .للخليفة وإرسال بعض األموال إىل اخلليفة من حني آلخر
واستمر حممد بن يعفر . وهكذا كان يف اليمن أكثر من دولة يف وقت واحد

َّهتدم من جراء ّبن عبد الرحيم احلوايل حيكم صنعاء, وجدد بناء جامعها الذي ا
ًوبعد أن أتم إعادة البناء واإلصالح أوقف عليه أمالكا . هـ٢٦٥السيول سنة 

 .ًوأمواال بمحل شاهرة غريب مدينة صنعاء
ّ فالمه عىل ذلك الدعام بن إبراهيم ,وقام حممد بن يعفر بقتل أبيه وعمه

ًشيخ مهدان وأرحب, وكان صديقا له, فلطمه حممد بن يعفر, وحاول أن 
ّ فكتمها الدعام حتى خرج, فثار وثارت قبائله وقبيلة حاشد فانتهى .ضيهيسرت

ّبن يعفر احلوايل, وتوىل الدعام بن إبراهيم ملك اليمن من صنعاء احكم حممد 
ل م بن احلسن نرصة آلخلليفة يف بغداد أرسل األمري جفتولكن ا. إىل ساحل عدن

أيام اخلليفتني ) يف صنعاء (ًم عامال عىل اليمنوبقي جفت. يعفر احلوايل احلمريي
 .ّثم كان يف أيام املعتضد يرتدد بني صنعاء وبغداد. املوفق واملعتمد
 خرج اإلمام اهلادي حييى بن احلسني بن القاسم احلسني هـ٢٨٠ويف سنة 

ّالريس إىل اليمن من احلجاز بعد أن طلبه مجاعة من أهل اليمن وساروا إليه, ثم 
 فخرج إليهم, وملك ٢٨٤وبايعوه سنة أهل اليمن إىل احلجاز, فعاد إليه عاد 

وقد استدعاه . َصعدة وأعامهلا, ونجران, ومشارق جبل برط بعد حروب طويلة
ليجعله ) ّوية من أمراء صنعاءَّ الروكان بنو(ّو العتاهية بن الروية أمري صنعاء أب
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 .ةّ, وعاد إىل مقره يف صعد٢٨٦ًملكا عىل صنعاء, فذهب ومتلكها يف شهر حمرم 
ًوكأن ذلك كله مل يكن كافيا فقامت الدعوة اإلسامعيلية عىل قدم وساق  َّ

فكان يف اليمن عدد من . حتى ظهر عيل بن الفضل القرمطي احلمريي اخلنفري
 :الدول يف وقت واحد أمهها

 .الدولة الزيادية )١(
 .الدولة اهلادوية القاسمية الزيدية )٢(
ن عيل بن الفضل  وكا. وهلا عدة دول متتالية,دولة اإلسامعيلية )٣(

َّ احلمريي القرمطي أشدهم بالء عىل اإلسالم وأهله, )١(اخلنفري
 .وسيأيت احلديث عنه بيشء من التفصيل. ًوأكثرهم سفكا للدماء

ومل ختضع اليمن منذ ذلك احلني لدولة واحدة إال عند قيام الوحدة عام 
 أزهى حتى يفّوالواقع أن الدول يف اليمن كانت متعددة . هـ١٤١٥/ م١٩٩٤

عصورها, فقد كانت هناك الدولة السبئية الباذخة والتي سيطرت عىل اليمن 
بأكملها يف فرتات متعددة, لكنها تعايشت فرتات أخر طويلة مع دولة قتبان, 

وقد تتعاون عدة دول للقضاء عىل . ومعني, ودولة حرضموت, ودولة أوسان
قتبان للقضاء عىل دولة من هذه املجموعة كام حدث لتحالف سبأ وحرضموت و

 .ل وتريدولة أوسان يف القرن السابع قبل امليالد عىل يد امللك السبئي كرب إ
 النبوي والراشدي كانت اليمن ختضع للعديد من الوالة ينويف العهد

, ثم كان عدد الوالة ثالثة يف عهد اخللفاء الراشدين الذين أرسلهم النبي 
ثم جعل خلفاء بني . دنََ تابعة للجوكانت عدن).  وحرضموتَاجلنَدصنعاء, و(

وعاد . واستمر ذلك يف بداية العهد العبايس. أمية أمر اليمن كلها لعامل واحد
ّحكم اليمن ملجموعة من الدول واحلكومات شبه املستقلة, أو املستقلة عن 

 . كام سيأيت,الدولة العباسية
                                 

 .ًخنفر هو االسم القديم ملدينة جعار يف أبني, وهو أيضا اسم جبل فيها  ) ١(
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F٢٠٣–٤٠٧E 

لية أو الكونفدرالية يعترب حكم املأمون العبايس بداية احلكومات الفيدرا
, ولكنها تدين بالوالء للخليفة يف بغداد, فتكون له ًام مستقالكالتي حتكم ح

ُالدعوة يوم اجلمعة, وترسل له بعض األموال, ويمد باجل ُّ . ند إذا احتاج لذلكُ
 .ثم انفرط العقد بعد ذلك

 ,حممد بن عبد اهللا بن زياد أمر اليمن عندما أرسله املأمون ّتوىلوقد 
هلا من ّ وهو الذي بناها وحو,فأخضع القبائل الثائرة, ثم جعل عاصمته زبيد

احلكم حتى وفاته واستمر يف . هـ٢٠٣قرية صغرية إىل مدينة كبرية, وذلك سنة 
 لطول مدته, ولكن. هـ مع وجود كثري من القالقل والثورات والفتن٢٤٥سنة 

َّوطد احلكم آلل زياد وأقام دولة مستقلة تدين للخالفة العباسية بالوالء 
 .سمي والشكيل فقطاال

ة العيون بأخبار ّقر«ّوقد أورد املؤرخ واملحدث عبد الرمحن الديبع يف كتابه 
ّ أن خمابرات املأمون أتت له بنفر من بني أمية, فاستنسبهم, )١(»ونماليمن املي

 ,دهم إىل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان والثاين هلشام بن عبدامللكفانتسب أح
يف رواية ( فقال حممد بن عبيد اهللا بن زياد املنتسب إىل يزيد .فأمر املأمون بقتلهام

                                 
حتقيق وتعليق حممد » ّقرة العيون بأخبار اليمن امليمون«: عبد الرمحن بن عيل الديبع  ) ١(

 .٢٧٣صنعاء, ص  −ابن عيل األكوع, مكتبة اإلرشاد 
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واهللا يا أمري «): )١(ياخلزرجي والديبع, وإىل زياد بن أبيه يف رواية عامرة اليمن
  :ّ أردت قتلنا بجناية بني أمية فاهللا يقولًما نزعنا يدا من طاعة, فإن: املؤمنني

m Ê Ë Ì Í Î l .وعفا عنه, وجعلهم حتت فاستحسن املأمون كالمه 
وورد إىل املأمون حدوث القالقل . وزيره احلسن بن سهل فأثنى عليهم

ًوالثورات باليمن فأشار احلسن بن سهل بأن يسري حممد عبيد اهللا بن زياد أمريا, 
ً وزيرا, وحممد بن هارون التغلبي  إىل هشام بن عبد امللكواملرواين الذي انتسب

ّقاضيا ومفتيا, فخرجوا فحج ابن زياد سنة  ً    وسار إىل اليمن فافتتحهـ٢٠٣ً
 وهي مدينة صغرية قديمة(َّابن زياد هتامة بعد حروب شديدة ثم اختط زبيد 

 سنة يف شعبان)  ومنها األشاعرة قوم أيب موسى األشعريموجودة منذ اجلاهلية
 ).وهي السنة التي تويف فيها اإلمام الشافعي (هـ٢٠٤

وزبيد مدورة الشكل, عجيبة الوضع, عىل النصف فيام بني «: يقول الديبع
  ّها الوادي املبارك املسمى زبيد الذي دعا ّ ومن جنوبي,البحر واجلبل

ها وادي ّيومن شامل.  فيه بالربكة, فليس يف اليمن واد أبرك منهرسول اهللا 
ً أيضا بالربكة فهي مدينة مباركة بني واديني مع, وقد دعا فيه الرسول ر

ها اجلبال الشاخمة, واحلصون الباذخة واملعاقل املنيعة ّومن رشقي. مباركني
ها البحر الزاخر, والسفن املواخر, والنخيل ّ ومن غربي.واملساكن الرفيعة

 .»الباسقة, واحلدائق الفائقة فجعلها ابن زياد دار ملكه
 اشتهر بالشجاعة والكفاءة وحسن ,ً زياد موىل يسمى جعفراوكان البن

 فأرسله حممد بن عبيد اهللا بن زياد مع األموال الضخمة واهلدايا اجلميلة ,اإلدارة
                                 

وفيـه أنـه  . ر صنعاء وزبيداملفيد يف أخبا: عامرة بن عيل بن زيدان احلكمي املذحجي  ) ١(
ّمن ولد عبيد اهللا بن زياد بن أبيه, وأبوه هو أبو سفيان من زناه باجلاريـة سـمية قبـل 

ودعاه أخاه معاوية لينارصه, فكان من رجال دولته, بعـد . اإلسالم, فأحلقه معاوية
 .كرم اهللا وجههّأن كان مع اإلمام عيل 
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َّفوصل إىل املأمون يف العراق, ورس املأمون . إىل املأمون بعد أن يقيض حجته ُ
ُ وصحبته ألف فارس, لسنة التاليةيف ا) إىل ابن زياد(ّبذلك, وسريه إىل اليمن 

التهائم إىل حيل, ومن وفملك ابن زياد حرضموت بأرسها, والشحر, وعدن, 
َاجلبل اجلنَد وأعامله, وخمالف جعفر, واملعافر وصنعاء وأعامهلا  وهذا خمالف ملا (َ

ٍورد يف مصادر أخر عديدة أن صنعاء ظلت حتت عامل آخرين ترسلهم دار  ّ ُ ّ
وقالت املصادر األخر أنه مل يتوىل احلجاز, ( واحلجاز بأرسه ونجران) اخلالفة

 ).بل حيل, وهي يف هتامة السعودية اليوم
ومل يزل حيمل األموال واهلدايا النفيسة لبني العباس, وهو مالك لليمن 

وهذه نقطة فيها خالف أوضحه حممد بن عيل األكوع حمقق كتاب (بأرسه 
 .هـ٢٤٥ حتى وفاته سنة وبقي عىل ذلك) الديبع يف تعليقاته

 توىل ابنه إبراهيم احلكم هـ٢٤٥وعند وفاة حممد بن عبد اهللا بن زياد سنة 
ّ فوطد امللك كام فعل أبوه, واستمر يف إرسال األموال )١( سنة٤٤وحكم ملدة 

 .واهلدايا لبني العباس, والدعاء للخليفة عىل املنابر
وأغلب املؤرخني عىل أنه . وملك بعد ولده زياد بن إبراهيم فلم تطل مدته

   فتوىل بعده أخوههـ٢٩١فاته سنة  وكانت و,مل حيكم سو سنتني فقط
ودام ملكه ثامنني سنة وكانت وفاته سنة . أبو اجليش إسحاق بن إبراهيم

ِوقد بلغ من العمر ع. ًوهي مدة طويلة جدا. هـ٣٧١ ّا فتشعبت عليه أطراف ّتيُ
 عليه كثري ممن كان حتت طاعته, منهم َّالبالد, كام يقول ابن الديبع, وتغلب

صاحب صنعاء أسعد بن أيب يعفر احلوايل, إال أنه كان خيطب له, ويرضب 
) دخل(الدرهم عىل اسمه, وال حيمل إليه هدية, وال رضيبة وكان يبلغ ارتفاع 

 .بن يعفر يف السنة أربعامئة ألف دينارا

                                 
 سـنة وهـي مـدة طويلـة جتعـل احلكـم ٣٨حكـم ّقال ابن الديبع يف قرة العني أنـه   ) ١(

 .مستقرا
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ّوتغلب . ّغلب عليهاوثار بصعدة اإلمام اهلادي حييى بن احلسني الريس, وت
إىل ) قريب من حرض( وبالده من الرشجة ,عىل أيب اجليش سليامن بن طرف

وبقي البن زياد, من . وخيطب البن زياد) النقود(حيل, وكان يرضب السكة 
 . ومن غالفقة إىل أعامل صنعاء,عدن إىل رشجة 

) خلد(رأيت مبلغ إرتفاع : »املفيد يف أخبار صنعاء وزبيد«وقال عامرة يف 
ً من الدنانري ألف ألف دينار, خارجا هـ٣٦٦أعامل بن زياد بعد تقارصها يف سنة 

.  يف ذلك الزمانوهو مبلغ كبري جدا. »رب, واللؤلؤعن األعواد, واملسك, والعن
 وعبد اسمه ,ًوخلف أبو اجليوش طفال اسمه زياد وقيل عبد اهللا وكفلته أخته

 هو احلسني بن ديرشِىل الكفالة عبد لرشيد هذا فتورشيد, ولكن الوفاة عاجلت 
ًوكان حازما عفيفا شهام فأحسن الكفالة وأعاد الدولة الزيادية إىل سابق . سالمة ً ً

 .بن عبد العزيزهوه بعمر ّجمدها, بل كانت له من املربات أكثر منهم حتى شب
واستولوا عىل صنعاء سنة . ظهر القرامطة يف أيام أيب اجليش: القرامطة

 بعد أن استوىل عىل عيل بن الفضل اخلنفريوكان عىل رأسهم الفاجر ,  هـ٢٩٣
ّوملا متكن ترك ..  يافع حيث تظاهر بالزهد والدين ثم انقلب عىل عقبهورس

علن كفره وفجوره أو. اخلليفة الفاطمي عبيد اهللا املهدي الذي كان يدعو باسمه
ضل رسول  بن الفأشهد أن عيل«: وكان املؤذن يؤذن يف جملسه. ةّعى النبوّواد

وأنشد أبياته املشهورة .  ونكاح البنات وسائر املحرماتاهللا, وأباح اخلمر والزنا
 ):وقيل هي قصيدة ألحد شعرائه(عىل منرب صنعاء 
َّدفخذي ال   يا هـذه وارضيبُّ

ـــي ـــوىل نب ُّت ـــمّ ـــني هاش  ٍ ب
  مـــىض رشعـــةٍّلكـــل نبـــي

 َّفقد حط عنا فروض الصالة
 وا فـال تنهـيضّ الناس صلاإذ

ــريب  ــم اط ــك ث ــي هزاري  وغنّ
ـــي  ـــذا نب ـــيُّوه ـــرببن  ِ يع

 ّوهــايت رشيعــة هــذا النبــي
ــصيام ف ــط ال ــبّوح ــم نتع  ِل

ـــسكوا فكـــيل واإو  رشيبن أم
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  تطلبي السعي عند الصفاوال
 وال متنعي نفـسك املعرسـني
 فلامذا حللـت هلـذا الغريـب
ُألــيس الغــراس ملــن ربــه َّ 
 ومــا اخلمــر إال كــامء الــسامء

 

ــــرب ــــرب يف يث  ِوال زورة الق
ـــي ـــربني أو األجنب  مـــن األق
ِورصت حمرمــــــة لــــــألب َّ 
 ِوســـقاه يف الـــزمن املجـــدب

ِ فقدســت مــن مــذهبًحـالال َ ِّ ُ 
 

وكان األئمة الزيود قد بدأوا بإقامة دولتهم يف صعدة, فقام األئمة 
 كام قام زميله الداعي اإلسامعييل الفاطمي منصور بن حسن ,بمحاربته

ًلفا طويال, وحاربته الدولة الزيادية أيضابمحاربته يف هناية املطاف بعد أن حتا ً. 
وملا عظم أمر القرامطة واستحكم له أمر اليمن وقتل النساء واألطفال 

بن الفضل إذا كتب وكان عيل . م خلع بيعة املهدي الفاطميّواستباح كل حمر
من باسط األرض وداحيها, ومزلزل اجلبال ومرسيها «: ًألحد جوابا بدأه هكذا

ّ وهكذا انطلق هذا الدجال األفاق من التظاهر .» إىل عبده فالنعيل بن الفضل ّ
ّبالدين والزهد إىل إعالن الثورة باسم املهدي عبيد اهللا, ثم ادعى النبوة, ثم 

 .ادعى األلوهية, عليه لعائن اهللا
َّواستطاع طبيب جراح رشيف حسني قدم من بغداد أن يتسلل إىل الطاغية 

ًفحجمه وجعل دهنا فيه السم يف أطراف شعره  ,حتى وثق فيهعيل بن الفضل 
َّفلام مص املبضع مسحه بأطراف شعره فسم الطاغية, ثم هرب َّ. 

بن الفضل وخوفه من السم وحرص ومل جيد حيلة أخر لشدة حرص عيل 
فامت ابن الفضل, وحلق أتباع ابن الفضل بالطبيب فقاتلهم . رجاله عىل حراسته

 أمر أصحابه من بعده وقتلهم أسعد بن فضعف. حتى قتل يف منطقة السحول
ُوكان قتل ابن الفضل سنة .. يعفر احلوايل ْ  وخلصت بذلك البالد هـ٣٠٣َ

 .ّوالعباد من رشه
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وحتولت اليمن يف أثناء حكم الزياديني إىل مناطق متعددة ظهر فيهم األئمة 
وبقيت التهائم وعدن حتت . يف مناطق متعددةوالثورات . الزيدية يف صعدة

 .هـ٤١٢آل زياد حتى هناية دولتهم سنة حكم 
 :وكانت يف اليمن منذ القرن الثالث العديد من الفرق اإلسالمية وهي

 ومنهم احلنابلة حيث أن اإلمام أمحد بن حنبل وصل إىل صنعاء :ةّنّأهل الس )١(
كام أن مذهب . وتأثر به بعض علامء أهل السنة ونرشوا مذهبه. ثم إىل عدن

 انترش ألنه دخل اليمن وتأثر به أهل اليمن ونرشوا اإلمام الشافعي كان قد
 .ًوكان يف هتامة أيضا املذهب احلنفي. مذهبه

 وهم أتباع اإلمام زيد بن عيل بن احلسني الذي ثار ضد هشام بن :الزيدية )٢(
ّعبد امللك, وغره أهل العراق كام غروا جده من قبل, ووعدوه بالنرصة,  َّ َ

  منه وتعللوا بأنه ال يسب الشيخنيّفلام جاءت جحافل األمويني فروا 
ثم إن الزيدية . اذهبوا فأنتم الرافضة: مهلوقال , ريض اهللا عنهامأبا بكر وعمر  

بقيادة احلسن األطروش أوجدوا ) يف إيران(بعد أن أوجدوا دولة يف الديلم 
 وهم أتباع اإلمامني املخرتعة) أ(دولة يف صعدة, واختلفوا إىل فرق أمهها 

امن وعبد اهللا بن محزة ويرون أن اإلمامة تكون يف البطنني فقط أمحد بن سلي
  ون الشيخنيّوما عدا ذلك فهم ال يسب).. أي أوالد احلسن واحلسني(

وفيها : ّاملطرفية) ب. (وعقائدهم معتزلة. أبا بكر وعمر وينهون عن ذلك
ف وتأويل واعتامد عىل فلسفة أرسطو وأن اهللا سبحانه وتعاىل مل خيلق ّتطر
) ج. (وتم القضاء عليهم. إلخ... كون من العدم بل من العنارص األربعةال

ياين الذي ادعى أن كالمه أفضل  وهم القائلون بمهدية احلسني العاحلسينية
 .ّمن كالم الرسول وقد تم القضاء عليه

وهم وإن . وقد تقدم احلديث عن عيل بن الفضل املمثل هلم: القرامطة )٣(
ًعيلية إال أهنم تطرفوا كثريا وفاقوهم هبتانا من اإلسامكانوا يف األصل  بل . ً
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وقد استطاع الفاطميون أن يعيدوا . إن إمام اإلسامعيلة الفاطمي حارهبم
التي كانت (ه القرامطة إىل هجر يف األحساء سود بعد أن قلعاحلجر األ

ومل تستطع اخلالفة العباسية أن تقيض عليهم, ولكن ).. تسمى البحرين
وذلك أهنم أقاموا الدعوة وكسبوا األنصار . ي قىض عليهماخلليفة الفاطم

, ثم أخذوا األمر )اإلحساء(باسمه يف الشام والعراق واليمن والبحرين 
وزادوا عليه يف إعالن كفرهم ويف . ألنفسهم بعد ما عرفوا حقيقة دعوته

وقد حارهبم يف اليمن الزيدية والدولة الزيادية ومجيع . ذبحهم للمسلمني
 .من حتى قضوا عليهمأهل الي

 الدعوة اإلسامعيلية يف عدن واليمن
 وأمره باالمتثال والدعوة ,وكان منصور بن حسن صاحب عيل بن الفضل

ّستقل باألمر الفضل ابن  ولكن عيل .)الفاطمي(إىل عبيد اهللا املهدي العبيدي 
إىل أن تويف ) يف حجة( وتوجه منصور بن احلسن إىل العة .ودعا لنفسه فاختلفا

 الوفاة أوىص باألمر إىل ابنه احلسن بن منصور وإىل ه وعند حضور.م٣٠٢سنة 
فاستطاع الشاوري أن . عبد اهللا الشاوري, وأمرمها باتباع أوامر املهدي الفاطمي

  لذلكمنصورفغضب احلسن بن . يفوز بتعيني املهدي عبيد اهللا كداعية يف اليمن
وقتل الشاوري, فلام تم له األمر مجع الرعايا وأشهدهم عىل نفسه أنه قد خرج 

واشتد األمر عىل .. ّة فأحبه الناسمن مذهب القرامطة إىل مذهب أهل السنّ
القرامطة بعد ذلك وضعف أمرهم, وعادوا إىل الرسية, وكان رؤساءهم خمتفون 

  ي احلمريي, وذلك يف أيام احلاكموكان داعيتهم سليامن بن عبد اهللا الزواح
 .بأمر اهللا واخلليفة الظاهر ويف أول أيام املستنرص

ًواستطاع سليامن الزواحي أن يغري شابا صغريا من مهدان فجعله نائبا له  ً ً
. وجعل له األمر بعده وهو عيل بن حممد الصليحي الذي أقام الدولة الصليحية

ً عيل بن حممد عاملا فقيها سوكان والد ثر بالداعي سليامن ا ولكن ابنه تأ شافعينياً
 .ًوسيأيت احلديث مفصال عن الدولة الصليحية.  أبيهوأخفى األمر عن
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وهم املعروفون باسم الرشاة أي الذين رشوا أنفسهم أي باعوا : اخلوراج )٤(
 وقد قام طالب احلق عبد اهللا بن حييى الكندي وهو من كندة .أنفسهم هللا
 كبرية امتدت من عامن إىل مجيع اليمن ومنها إىل  وأقام دولة,حرضموت

 وانتهت دولته بتكالب اجليوش األموية عليه يف عهد آخر خلفاء .احلجاز
 يف حرضموت ولكن بقيت. بن حممد امللقب باحلامرابني أمية مروان 

امن وصاللة فقد تولت زمامها ُوأما ع.  األباضيةواملهرة وسقطر الدعوة
 .استمرت عىل ذلك إىل القرن العرشين امليالديإمامة من األباضية و

ولكن حرضموت تنازعتها القبائل واحلكومات املختلفة وتقسمت إىل 
ي الشافعي مع بقايا من دويالت صغرية متحاربة وبقي فيها املذهب السنِّ

ن عيسى واختفى هذا املذهب تدرجييا بدخول اإلمام أمحد ب. املذهب األبايض
وقد دخل حرضموت يف بداية القرن .  العرييضمام عيلاملهاجر من ذرية اإل

ي الشافعي مع علامء ته أن توطد للمذهب السنِّي واستطاعت ذر,الرابع اهلجري
اصة يف وبقيت عىل ذلك ونرشته يف اآلفاق وخ. ةحرضموت من أهل السنّ

, وأول من أدخل إليها )ظفار(فريقيا ويف صاللة أندونيسيا وماليزيا ورشق إ
 , وقربه موجود إىل اليوم,ل السنة اإلمام حممد بن عيل صاحب مرباطمذهب أه

 .وهو جد آل بني علوي سادة حرضموت
 عدن يف أيام دولة بني زياد

وهو مؤرخ وجغرايف, قام منتصف القرن الثالث  ,الرحالة اليعقويبزار عدن 
 وزار عدن يف عهد امللك إبراهيم .ومرص وبالد املغرباهلجري برحلة إىل اهلند 

 تأيت ,فرضة صنعاء«بأهنا » كتاب البلدان«كتابه ا يف  ووصفه,بن حممد بن زيادا
 .)١(»السفن من احلبشة, ومنداه, وجدة, وسليهات والصني, وترسو هنا

                                 
عـدن فرضـة : ًنقال عن حـسن صـالح شـهاب. ٣١٩كتاب البلدان, ص : اليعقويب  ) ١(

 .٨٧اليمن, ص 
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 وذكرها يف كتابه الرحالة حممد بن أمحد املقديسويف عهد أيب اجليش زارها 
ًيف اليمن عاما كامال وقد أقام ,)١(»سن التقاسيم يف معرفة األقاليمأح« ومما قاله . ً

 بلد جليل عامر آهل, حصني, خفيف, دهليز الصني, وفرضة عدن «:يف عدن
صور, مبارك عىل من دخله, املغرب, ومعدن التجارات, كثري القاليمن, وخزانة 
م َعِونخالق طاهرة,  مساجد حسان, ومعايش واسعة, وأ.)٢(ٍمثر ملن سكنه

وهو يف شبه صرية الغنم قد أحاط .  يف سوق منى وعدنوبارك النبي . ظاهرة
 فال يدخل إليه ,به جبل بام يدور إىل البحر, ودار خلف اجلبل لسان من البحر

َّوقد شق فيه طريق يف الصخر . إال أن خياض ذلك اللسان فيصل إىل اجلبل ُ
ًا من نحو البحر حائطا, اجلبل إىل ّعجيب, وجعل عليه باب حديد, ومدو

  وهو الذي بناه عمر بن(سواق واجلامع ناء عن األ. اجلبل, فيه مخسة أبواب
هي الصهاريج, وهي (وهلم آبار ماحلة, وحياض عدة ).  وقيل غريه,عبد العزيز

 باملياه العذبة من ومتتلئ. حلف جبل شمسان يف الطويلةقديمة موجودة يف 
هنا كانت يف ويقال إ). تى موسم األمطار الثايندن حاألمطار فتكفي أهل ع

 ال زرع وال رضع, وال شجر ,إال أهنا يابسة عابسة. القديم حبس شداد بن عاد
 جامع ,)وهو العيب والفساد( كثرية احلريق والوكف .وال ثمر, وال ماء وال كأل

 هناية هي( من مرحلة ءة, حيمل إليهم املاّيشعت, وهرج وحش, ومحامات رد
رم ذات العامد عند القدماء ويعرفها أهل عدن وادي تبن يف منطقة تعرف بإ

 ).املعارصون بالعامد
َّهي أقدم من عدن, وإليها تنسب عدن ألن برهم وفواكهم وخرضهم : نيْأب ُ

 .»منها لكثرة القر واملزارع فيها
                                 

أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم, حتريـر وتقـديم شـاكر لعيبـي, املؤسـسة : املقديس  ) ١(
 .١٠٢, ص٢٠٠٣نرش, أبو ظبي العربية للدراسات والنرش, بريوت ودار السويدي لل

أين عدن وأهل عدن اليوم من هذا الوصف بعد أن حطمها الشيوعيون ودار عليها   ) ٢(
ًالزمان, ونكبت بحكام من الشيوعيني أوال ثم من املختلسني ثانيا ً. 
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وملا ركبت بحر اليمن اتفق اجتامعي «: يقول) ١١٠ص (ويف موضع آخر 
َ احلافظ املروزي يف اجللبةمع أيب عيل قد شغلت : فلام تأكدت املعرفة بيننا قال يل. َ
ًأراك رجال عىل طريق حسنة حتب اخلري وأهله, : بامذا? قال: قلت. واهللا قلبي

ّوقد قصدت بالدا غرت كثريا من الناس وصدهتم عن . وترغب يف مجع العلوم ً ًّ
ًسمعت أن رجال ذهب وأخشى إذا أنت دخلت عدن ف. طريق الورع والقناعة

, وآخر )أي أكثر من عرشة أضعاف ما دخل به(بألف درهم رجع بألف دينار 
ًفرجع بمثله كافورا, وطلبت ) لبان(دخل بامئة فرجع بخمسائة, وآخر بكندر 

 . أرجو أن يعصم اهللا:  قلت.نفسك التكاثر
عىل وعملت .  القومَّين واهللا ما غرَّ غرفلام دخلتها وسمعت أكثر مما قال,

وأتيت ما ينبغي أن يشرت, وتقدمت ) فريقيارشق إ (جالذهاب إىل ناحية الزن
ّفيه إىل الوكالء, فربد اهللا عز  اسمه ذلك عىل قلبي بموت رشيك كنت عاقدته, َّ

أن مع كل ربح مما ذكرنا  ,ُهديت ,واعلم. وكرست نفيس بذكر املوت وما بعده
ًخطرا, واألرباح دائام مع األخطار, فال ين وليعلم أن . ّبغي لعاقل أن يغرت بذلكً

 إذا أخلصهام أكثر من الدنيا بحذافريها, وما ,ُاهللا تعاىل يعطي عبده بركعتني
ومن خصائص .  من تركهاّ ألموال ال بدٍ املوت من ورائها, ومجع,ٍيصنع بنعمة

ال نظري له كأنه ) وهو مادة زرقاء(زبيد ونيلها ) اجللد املبدوغ(هذا اإلقليم أديم 
ً املهجرة يسمى ليفا, ّ ومسد,)١(الزورد, ورشوب عدن تفضل عىل القصب

                                 
فهمها شاكر لعيبـي حمـرر كتـاب رحلـة املقـديس, أن الـرشوب نـوع مـن الثيـاب   ) ١(

وفهمهـا حـسن صـالح . ّصبة أي املوشاة بالفضة أو غريهاوالقصب هي الثياب املق
شهاب صاحب كتاب عدن فرضة اليمن, بأن رشوب هـو رشب املـاء وأنـه شـديد 

هنايـة (احلالوة مثل قصب السكر, وعلل ذلك بأن ماء عدن ينقل إليهـا مـن العـامد 
أن مـع . وماؤه شديد احلالوة, أو من ماء املطر الذي جيمع يف الصهاريج) وادي تبن

املقديس ذكر أن مياه آبارها ماحلة وأهنا قليلة املاء فيبدو أن فهم شاكر لعيبـي أقـرب 
 .إىل الصواب
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ني ومص) طرسق(وطره وورس عدن وصرب أسق.. ًسحوال) أي ثياب(وبرود 
 .امنُع) متر جيد(

ومن أجل معايش عدن الواسعة والكسب «: ويف موضع آخر قال املقديس
ُّالوفري تشد إليها الرحال  فهو ,تناقضونر يف وصف املقديس بعض ال. »ُ

ها ّها تارة, وذمحمعجب بعدن, ومع هذا فهو خائف منها عىل دينه وقد مد
أخر. 

 يصف عدن يف كتابه صفة جزيرة , مؤرخ اليمناحلسن بن أمحد اهلمداين
ًوكان معارصا أليب اجليش إسحاق ) وهو من أهل القرن الرابع اهلجري(العرب 

وذكر اهلمداين ). هـ٣٧١ إىل ٢٩١(ًبن إبراهيم الذي حكم اليمن ثامنني عاما ا
إهنا جنوبية هتامية, وهي أقدم أسواق : جغرافية عدن وطبيعتها وجتارهتا, وقال

 فقطع يف اجلبل باب بزير ,العرب, وهي ساحل حييط به جبل مل يكن فيه طريق
ً وصار هلا طريقا ودربا, وهبا بؤواحلديد, ورشوب ) أي ماحلة(ملح ) أي آبار(ر ً

. واحلاممحيون واملالحيون) أي املرابون اليهود(ا املربون وسكنه) أي عذبة(
  ومن أهل عدن). ي النبي هارونأ(هنم من ولد هارون إواملربون يقولون 

ّوعد اهلمداين باب عدن من عجائب . »بن مناذر الشاعر وابن أيب عمر املحدثا
 .)١(اليمن وأنه ليس له مثيل يف الدنيا

 رغم املنازعات الداخلية ورغم حتول اماًوقد بقيت عدن مركزا جتاريا ه
.. جزء من التجارة إىل اخلليج العريب وسرياف والبرصة يف العرص العبايس

 إىل أن الدولة الفاطمية التي سيطرت عىل ويرجع حسن صالح شهاب ذلك
أجزاء كبرية من سوريا الكرب واحلجاز وتطلعت إىل اليمن ونرشت دعاهتا 

اجة إىل دور عدن التجاري الذي ال يقع حتت سيطرة ِّفيها, كانت يف أشد احل
                                 

ًنقـال عـن حـسن صـالح . ٩٤صفة جزيرة العرب حتقيـق األكـوع, ص : اهلمداين  ) ١(
 .٨٩, ص »عدن فرضة اليمن«: شهاب
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لذا بقيت التجارة بني مرص واهلند عرب عدن . عدوهتا الكرب, الدولة العباسية
ّرائجة, وأقامت الدولة الفاطمية ميناء عيذاب عىل البحر األمحر لتلقي السفن 
 اآلتية من عدن, ومن عيذاب تنقل إىل قوص يف صعيد مرص عىل ظهور اإلبل,

 .كام كانت جتارة املغرب تصل إىل قوص ومنه إىل عيذاب ومنها إىل عدن
بلد بساحل ) كرم( نسبة إىل )الكارم(وكان جتار املغرب يعرفون بتجار 

وقد تعاظم نشاط عدن . فريقيا الغريب كام يقول ابن املجاور يف املستبرصشامل إ
الهم من أتباع التجاري وارتباطها بعيذاب يف عهد الصليحيني وبني زريع وك

 ثم توطنوا واشتغلوا ,وجتار الكارم من املغرب. املذهب اإلسامعييل الفاطمي
 ويقصدون بذلك ,ًأساسا بتجارة البهارات حتى أطلق عليها جتارة الكارم

 .البهارات
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F٣٧١–٤٠٢E 

 إبراهيم بن زياد, كانت الدولة الزيادية قد بعد وفاة أيب اجليش إسحاق بن
 اإلشارة إىل خروج قتوقد سب. ضعفت وكثرت الثورات عليها واخلروج عليها

وإن استمر يف اخلطبة والسكة أي (صاحب صنعاء أسعد بن أيب يعفر من طاعته 
 وثورة ,)هتامة السعودية(, وسليامن بن طرف من الرشجة إىل حىل )النقود

 وثورة القرامطة عىل يد عيل بن ة,حييى بن احلسني الريس يف صعداإلمام اهلادي 
َّ حتى تم قتله بالسم بواسطة طبيب شجاع ,الفضل الذي روع البالد والعباد

تله أنصار عيل بن الفضل بعد أن ق له السم يف حمجم, فّأنقذ املسلمني, ودس
 ., فضعف أمر القرامطة واضمحلت دولتهم هـ٣٠٣وذلك سنة . قاتلهم
ًهيم طفال صغريا اسمه زياد وقيل ّخلف أبو اجليش إسحاق بن إبراو ً

 .عبداهللا فكفله احلسني بن سالمة وعمة الصبي
ًواحلسني بن سالمة عبد نويب, ولكنه كان حازما عفيفا شهام حسن السرية,  ً ً
وكان األمراء وعبيدهم حيرصون عىل تربية مواليهم حتى يسندوا إليهم أعامل 

والناس . ريخ اإلسالمي كم توىل هؤالء املوايل أمور الدولة ويف التا,الدولة
ولكن . ا مرص والشامواملثقفون ال يعرفون سو دولة املامليك الذين حكمو

 منذ العرص العبايس إىل العهد العثامين, ,ن معظم الدول اإلسالميةالواقع يقول إ
 العربية والنحو بل إن علامء الدين واللغة. حكمها وتوىل جيوشها وأمرها املوايل

ًفابن طولون كان عبدا . كانوا من املوايل أضعاف ما هم من العرب األقحاح
خشيديون وكذلك كان اإل. ه أمر مرص والشامّللخليفة املعتصم العبايس فوال
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ً مؤسس الدولة اخلوارزمية أيضا من املوايل وكان. واشتهر عبدهم كافور
أن تذكر دولة من دول اإلسالم وال تستطيع . وكذلك مؤسس الدولة الغزنوية

وهذه خاصية مل تعرفها أمة .  ويكون مؤسسها أو أحد كبار قادهتا من املوايلّإال
 .من األمم حيث يصل العبيد واملوايل إىل منصة احلكم

وال شك, كام تقول دائرة املعارف الربيطانية, أن أسوأ معاملة للعبيد كانت 
 فكانت أسوأ وأما يف العصور احلديثة. .يف العصور القديمة للدولة الرومانية

يوزيلندة وقارة املعاملة عندما استولت أوربا عىل األمريكيتني وعىل أسرتاليا ون
ويكفي أن نعرف أن الرجل األبيض استورد إىل األمريكيتني ما يقرب . فريقياإ

من مائة مليون من األفارقة خالل قرنني من الزمن قتل منهم حتت سياط 
ولكن  .ً املناجم ويف احلقول ويف الثورات أكثر من سبعني مليوناالتعذيب, ويف

 .نسانالرجل األبيض جييد الكالم عن حقوق اإل
. وال يوجد يف تاريخ البرشية أسوأ من استبداد الرجل االستعامري األوريب

وال شك أن هناك جمموعات من البيض رفضت هذا االستبداد والعنرصية 
 .النسبة ملجموع أوربا أعداد قليلةالبغيضة إال أن أعدادهم ب

تدرب عىل املسؤولية يف أثناء حياة سيده رشيد وكان احلسني بن سالمة قد 
ووثق فيه رشيد ). بن زيادبق أليب اجليش إسحاق بن إبراهيم وهو عبد سا(

  ّ سيده قام مقامه, وذب عىل ملك مواليه فكان ماتّه مجيع أموره, فلامّفوال
 .)١(ش وأخته هند, كام يقول ابن الديبعًوزيرا لولد أيب اجلي

ّوكانت الدولة قد تضعضعت وتغلب والة األطراف واحلصون عىل ما 
 ومل , يف الطاعةدانوا له, ومحلوا األتاوة, ودخلوابأيدهيم فلم يزل يغزوهم حتى 

ًتبق مدينة وال حصنا يف اليمن إال استناب فيه من يرضاه, وعادت مملكة بني 
                                 

 ).بتحقيق األكوع (٢٧٧ّقرة العيون, ص : ابن الديبع  ) ١(
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وأعاد بناء . ط مدينة الكدري شاميل مدينة زبيد وأعاد بناءهازياد األوىل واخت
 .)١(العديد من املدن التي كادت تندثر
ًة وشيئا من الفقه, حسن السرية, حمسنا إىل وكان قد تعلم القرآن والسنّ ًَ ََ

ً معتمدا ومقتفيا لسرية عمر بن عبد العزيز ,ّ الرب والصدقةريالرعية, كث ً يف 
 .السلوك

 .سني بن سالمة اجلوامع الكبار, واملنائر الطوال, وحفر اآلباروقد بنى احل
ومبتدأ عامرته من حرضموت إىل مكة املكرمة ستني مرحلة, يف كل مرحلة جامع 

 .ومئذنة ومنرب وبئر
ع املسجد من جهة ّد احلسني بن سالمة عامرة جامع عدن, ووسّوجد

ري حسني زاد يف اجلامع وقال اجلندي واألهدل أن األم. ًالغرب, وصنع له منربا
 .)٢(جناحني من ناحية الغرب
َوعمر مسجد اجل َ َ  وكان د الذي بناه معاذ بن جبل صاحب رسول اهللا نََ

 .أول مسجد يتم بناؤه يف اليمن
 مكة مآثر, ويف كل مرحلة جامع − وللحسني بن سالمة يف طريق اليمن

َ ومن اجلنَد إىل .أرشقَومئذنة وبئر, ومنها جامع اجلفرة, ومسجد اجلنَد, ثم ذي 
 إىل الطائف يف كل ةثم من صعد. صنعاء مسافة ثامنية أيام, يف كل مرحلة جامع

ثم من الطائف إىل مكة عامرة متقنة يميش . ً يوماستة عرشمرحلة جامع, وبينهام 
 . ثالثة مجال بأمحاهلا, فهذه الطريق العليا,فيها, يف عرضها

تاح فيه املسافرون ويأكلون ووجود جامع يعني وجود بئر ومكان ير
ساحلية ) إحدامها: (وأما طريق هتامة فإهنا تفرتق إىل طريقني. ويرشبون

                                 
 .املصدر السابقّقرة العيون, : بن الديبعا  ) ١(
معـامل عـدن التارخييـة, مركـز الدراسـات اليمنـي واملركـز : أمحد صالح رابضة. د  ) ٢(

 .٥١م, ص ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠الفرنيس للدراسات اليمنية, صنعاء 



،אFאEאא  

 

١٦٦

 ويف كل مرحلة منرب وجامع وآبار حتى يصل املسافر من ,وسطى) الثانية(و
 وكذلك الطريق الوسطى معمورة باجلوامع واآلبار عرب وادي ,عدن إىل جدة

 .قات أهل اليمنمور وجيزان إىل وادي يلملم وهو مي
 .وما أكثر عامرته للطرق املؤدية إىل مكة املكرمة وعرفات واملدينة املنورة

يد  ولزب.ة وكانت مدة ملكه ثالثني سن.وهو أول من أدار السور عىل مدينة زبيد
 .ّأربعة أبواب جددها كلها

ن الطرق التي أقامها احلسني إ) تاريخ اليمن(وقال عامرة اليمني يف كتابه 
اليمن وإىل مكة الطرق من عدن إىل خمتلف مدن و ,ًسالمة كثرية جدابن ا

وطريق ) اجلادة السلطانية(عديدة, ومنها طريق الساحل, والطريق املتوسطة 
وكلها خترج من عدن حتى تصل إىل عدد من مدن . اجلبال والطريق العليا

نها ويف كل مرحلة م. اليمن, ثم تتصل حتى تصل إىل جدة ومكة يف طرق آمنة
 .بئر ومسجد

قبل  وكان احلسني بن سالمة كثري الذكر, ويكثر من الصالة عىل النبي 
ً فجاءه فقري من فقراء الصوفية, وطلب منه مبلغا , بذلك أحدأن ينام, وال يعلم

وما : فقال احلسني بن سالمة!  يأمره بذلك?من املال, وذكر له أن الرسول 
 مائتي مرة قبل أن أنك تصيل عىل النبي بدليل : الدليل عىل ذلك? قال الفقري

ومل يكن أحد يعرف بذلك قط, فأعطاه احلسني بن سالمة ما طلبه . تنام كل ليلة
ًومل يكن مبلغا كبريا ً. 

 وبكاه أهل احلجاز الذين ا,فلام مات احلسني بن سالمة بكته اليمن بأكمله
 اسمه عبد اهللا وانتقل األمر إىل طفل من بني زياد. وصلتهم صدقاته ومكرماته

ّوكفلته عمة له وعبد حبيش اسمه مرجان من عبيد احلسني بن سالمة, 
كان ملرجان عبدان مها نفيس الذي يتوىل التدبري يف و. ت الوزارة ملرجانّفاستقر

ًوكان نجاح رؤوفا رحيام بينام كان . احلرض ونجاح الذي يتوىل املهجم ومور ً
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اله فسلمه الصبي من آل زياد واستطاع نفيس أن يغري مو. ًنفيس ظلوما
ًوعمته, فبنى عليهام جدارا, ومها قائامن ينشدان اهللا, حتى ختمه عليهام, فكان 

 .هـ٤٠٧وذلك سنة . ذلك آخر العهد هبام
ًوكان نجاح بعيدا عن زبيد فلام عاد انتقم من نفيس وأسس دولة بني نجاح 

 .التي سيأيت ذكرها
 فانتهت ,ته هو آخر من بقي من آل زيادًكان هذا الغالم املقتول ظلام مع عم

 . هـ٤٠٧بذلك دولتهم سنة 
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 )هـ٤٥٢ – ٤١٢ (
 بقتل آخر طفل من بني زياد هـ٤٠٧ادية سنة عندما انتهت الدولة الزي

 نجاح بتأليب أهل اليمن هوعمته عىل يد العبد احلبيش نفيس, قام منافسه وزميل
 .لالنتقام من نفيس ومواله مرجان عىل فعلتهام الشنعاء بقتل الطفل وعمته

وبدأت احلرب الرضوس بني نفيس الطاغية, ونجاح املشهور بالعدل 
يقتل نفيس,  نجاح بعد معارك ضارية عىل باب زبيد أن  حتى استطاع,واحلكم

قبض عىل مرجان وأخرج جثة الطفل وعمته وصىل  وهـ٤١٢فدخل زبيد سنة 
ثم أخرج جثة نفيس وأوقف مرجان حيا وبنى . ً وبنى عليهام مشهدا,عليهام

ًعليهام حائطا, متاما كام فعال ببقية آل زياد ً. 
ملظلة, ورضب السكة باسمه, كام يقول واستوىل نجاح عىل البالد, وركب ا

وكاتب . »ة العيون بأخبار اليمن امليمونّقر«عبد الرمحن بن الديبع يف كتابه 
وهي طاعة اسمية ال تتعد الدعاء للخليفة (اخلليفة العبايس وبذل له الطاعة 

 فكتب إليه اخلليفة يوليه أمر هتامة اليمن, وتقليد .)وإرسال بعض األموال
فضبط هتامة . ًومل يزل مالكا لتهامة وعاصمته زبيد. ً يراه أهالالقضاء ملن

عن عىل عدن وأبني والشحر  وبنو م,ولكن مهدان تغلبت عىل صنعاء. بأكملها
وليسوا من ولد معن بن زائدة الشيباين الذي واله املنصور ( وحرضموت

 العبايس عىل اليمن والذي أثخن القتل يف أهل حرضموت حتى قتل منهم مخسة
 هـ١٥١ واغتاله يف سجستان سنة عرش ألف نفر, فانتقم منه أحد أبناء املقتولني
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 وآل معن الذين حكموا عدن وحرضموت والشحر هم من .)١()كام تقدم معنا
ّوتغلب بنو الكرندي من محري عىل حصن السمدان . ولد ذي أصبح احلمريي

 كل رئيس قبيلة وهكذا توىل. َ والتعكر واجلنَد واملعافروه وصربوحصن الدمل
فكان عىل عدن وحرضموت . منطقة من مناطق اليمن, وكثرت فيها الدويالت

, واألئمة )من احلبشة(والشحر بنو معن, وعىل زبيد والتهائم الدولة النجاحية 
 وتولت .إلخ).. احلجرية(واملعافر د نََالزيدية يف صعدة, وبنو الكرندي يف اجل

 .قبيلة مهدان عىل صنعاء, وهكذا
 دولة الصليحيةال

وتزامنت دولة نجاح مع بداية دولة الصليحيني, ودخلت معهم يف 
 .ت ومؤامرات, ومعارك سيأيت ذكرهاعالقا

 :ًقال ابن الديبع نقال عن اخلزرجي وهو يصف بداية الدولة الصليحية
حممد بن عيل بن  املؤرخون واإلخباريون من أهل اليمن أن القايض أمجع

مؤسس الدولة (يوسف اهلمداين الصليحي والد عيل بن حممد الصليحي 
ّكان فقيها سنيا, حسن السرية, مريض) الصليحية اإلسامعيلية ُ ً الطريقة, مطاعا ً

احي يلوذ به سامعييل سليامن بن عبد اهللا الزووكان الداعي اإل. يف أهله ومجاعته
ًدده وصالحه وعمله, فرأ يوما ولده عليا  لرياسته وسؤ,ًويركب إليه كثريا
وكان إذا وصل إىل أبيه خيلو به, .  وكان يومئذ مل يبلغ احللم,فالحت فيه النجابة

ّوحيدثه, ويطلعه عىل ما عنده حتى استامله, وغرس يف قلبه من علومه وأدبه حمبة 
الداعي احي  الزوفلام حرضت الوفاة سليامن بن عبد اهللا).. اإلسامعييل(مذهبه 

ًاإلسامعييل أوىص بجميع كتبه وماال جزيال للشاب الصغري عيل بن حممد  ً
                                 

صالح شهاب أن بني معن يرجعون يف نسبهم إىل معن بـن زائـدة حسن ذكر السيد   ) ١(
» ّقرة العيـون«وقد حقق األستاذ حممد األكوع حمقق كتاب . و وهم منهالشيباين, وه

 .للديبع هذه النقطة وأكد أهنم ليسوا من أوالد معن بن زائدة
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ام أخربه بذلك الداعي ك(الصليحي, والذي عكف عىل الدرس, ووقر يف نفسه 
ًأنه يملك اليمن, ويقيم الدعوة اإلسامعيلية, وصار متضلعا ) احيسليامن الزو ّ

 .ًفقيها يف مذهب اإلسامعيلية
اخلامسة عرشة إال أنه كتم مذهبه, وأبد من رضوب ورغم أنه مل يبلغ 

ُّالعقل واحلكمة والتدين ما أحبه الناس من أجله, فكان حيج بالناس عىل طريق  ّ ّ
وظهر يف صورة ناصعة من التقو والكرم . الرساة ويعلمهم مناسك احلج

وبدأ بالدعوة رسا ملذهبه حتى . وحسن اخللق حتى كسب قلوب قبيلته مهدان
 .وأشاع يف الناس أنه يملك اليمن بأرسه. عه األنصاركثر م

يف ) حراز(يف منطقة ) مسار( استوىل عىل رأس جبل هـ٤٣٩فلام كانت سنة 
: ًستني رجال, واستعمل الدهاء واحلكمة عندما أحاط به أهل املنطقة, فقال هلم

 .إنام أحرسه لكم فإذا شئتم نزلت, فانرصفوا عنه
ُووصلهومل يزل شأنه يظهر,   الشيعة اإلسامعيلية من أنحاء اليمن ومجعوا له َ

 .األموال اجلزيلة
 حتى وثق به, فأرسل له جارية , يرسل له اهلدايا, نجاحوكان خلوفه من

 فملكها,  فانترش أمر الصليحي, وسار إىل صنعاءهـ٤٥٢قتلته بالسم سنة 
بن وقد حاربه جعفر . ّوطو اليمن سهله ووعره, وبره وبحره يف مدة وجيزة

وسار مع جعفر بن القاسم, شخص آخر ). إمام الزيدية(اإلمام القاسم بن عيل 
يدعى جعفر بن العباس شافعي املذهب, شديد البغض لإلسامعيلية, ومعه 

ِ فتمكن عيل بن حممد الصليحي من قتله وقتل مجيع .ثالثني ألف مقاتل
 .وبذلك فتحت له الطريق إىل صنعاء وإىل اليمن بأكملها. أصحابه

ّوأظهر عيل بن حممد الصليحي شجاعة وقوة وكرما فاتبعته كثري من قبائل  ً
ّاليمن, وخاصة قبيلته مهدان, وأظهر الدعوة للمستنرص معد بن الظاهر 

 .العبيدي الفاطمي
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َومن أخبار الصليحي أنه خطب يوما عىل منرب اجلنَد يف مثل هذا « : وقال,ً
 فلام كانت اجلمعة الثانية خطب «ىلاليوم نخطب عىل منرب عدن إن شاء اهللا تعا

َعىل منرب عدن بعد أن احتلها, فكان ذلك مما مكن له يف القلوب َّ َ. 
.  زبيدًوكان الصليحي يدعو للمستنرص العبيدي وخياف نجاحا صاحب

فلام صفا اجلو للصليحي أرسل إىل املستنرص العبيدي يستأذنه يف إظهار الدعوة, 
َّن سيفا قوائمها من العقيق, فرس بذلك َّووجه إليه هبدية جليلة منها سبعو ً

املستنرص العبيدي وأمر له بالرايات وكتب عليها األلقاب, وعقد له األلوية 
 إال وقد ملك الصليحي هـ٤٥٥ومل متض سنة . وأذن له يف إعالن الدعوة

ًاألرض من حرضموت إىل مكة سهال وجبال, وامتنعت عليه صعدة بأوالد  ً
واستقر ملكه يف صنعاء وأخذ معه ملوك . ع أن خيضعهااإلمام النارص ثم استطا

 .)١(اليمن الذين أزال ملكهم وأسكنهم معه يف حراسة مشددة
ّووىل ابن عمه أسعد بن شهاب الصليحي أمر التهائم, وكان الداعي 
ّمتزوجا من احلرة أسامء بنت شهاب الصليحي وهي ابنة عمه وأخت أسعد بن  ُ ً

نة عاقلة فاستطاعت أن جتعل زوجها عيل بن ّوكانت حصيفة ذكية فط. شهاب
 هـ٤٥٦حممد الصليحي يويل أخاها أمر التهائم, فدخل أخوها زبيد سنة 

ّوأحسن سريته يف الرعية, وأذن ألهل السن ة يف إظهار مذهبهم, وكان حيمل إىل ّ
ة وعامل احلبش.  أرزاق اجلند وغريهاعيل بن حممد الصليحي ألف ألف دينار بعد

وأقام الصليحي بصنعاء حتى  .بالصفح حتى زرع حمبته بالقلوب) أتباع نجاح(
 . امللك عىل ثم توجه إىل مكة, واستخلف ابنه املكرم أمحد بن عيلهـ٤٥٩عام 

                                 
ّقرة العيون بأخبار اليمن امليمون, حتقيق حممد بن عيل األكـوع, : عبد الرمحن الديبع  ) ١(

 .٢١٢ – ٢٠٧ص 
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وسارت أسامء مع زوجها وكانت من أعيان النساء وال خيالفها زوجها 
ال فلام تقدم الصليحي إىل مكة ومعه من األمو. لوفور عقلها وكامهلا ومجاهلا
وبعد الصليحي عن جنوده يف ثلة صغرية من . واألمراء واجلنود عدد كبري

ول , فهامجه سعيد األح)املهجم(لدهيم عسكره وهو آمن يف ضيعة تعرف بأم ا
ًبن نجاح وقتل الصليحي وأخذ زوجته أسرية لديه انتقاما لقتل أبيه بالسم من ا

د يه وفتك هبم سعل نظام جيشفلام نودي بقتل الصليحي اخت. قبل الصليحي
وأخذ رأس عيل بن حممد الصليحي ورأس عبد اهللا بن حممد . ل ورجالهاألحو

الصليحي وجعلهام عىل باب املسجد الذي فيه السيدة أسامء بنت شهاب زوجة 
واستوىل سعيد . ثم جعلها يف دار وجعل الرأسني يف حربة أمام نافذهتا. الصليحي

شهار ملدة سنة أسامء يف األرس بدار وأقامت . عىل خزائن الصليحي وأمواله
م أمحد بن عيل يف رغيف خبز رسالة ختربه ّ إىل ولدها املكروأرسلت رسا. كاملة

ومل يكن األمر . فيها أهنا قد محلت من الطاغية العبد األسود سعيد األحول
ّكذلك, بل أرادت أن تستفز ابنها ورجاله ليهبوا إلنقاذها ّفهب املكر. ّ م وخرج يف َّ

ًب عازما عىل إنقاذها أو املوت, فكثر القتل وهرب سعيد األحول الذي يش جلج
ًكان قد أعد خيال ملثل هذا املوقف, وسفنا يف البحر, فركب السفن إىل جزيرة  ً َّ

 .)رتيا اليوم, وهي تتبعها وتقابل بندر ميدييوهي جزيرة بني اليمن وأر(دهلك 
م أمحد بن عيل الصليحي إىل زبيد وكان أول فارس وقف حتت ّودخل املكر

 فرفع املغفر ,ّ فسلم عليها وهو حتت املغفر فلم تعرفه, والدته أسامء)نافذة(طاقة 
ّوهكذا فك أم. من كان جميئه كمجيئك فام أخطأ وما أبطأ: فقالت ه من األرس َّ

ًوقتل دوهنا عرشون ألفا ُ. 
. يحي بعد هذه احلادثة الشلل الرعاشم أمحد بن عيل الصلّوأصاب املكر

ّ ووىل خاله أسعد بن شهاب زبيد واألعامل ,وسار إىل زبيد ثم إىل صنعاء
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ّوملا وصل صنعاء فوض األمر إىل زوجته احلرة السيدة . التهامية ّ)بنت ) أرو
أمحد الصليحي فكانت مثل قريبتها أسامء التي تولت تربيتها بعد وفاة والدهيا يف 

 . اهندم املنزل عليهامعدن بعد أن
, فلام مرض حذات مجال وكامل وعقل راج) أرو(ّوكانت احلرة السيدة 

إن امرأة تراد : واستعفته من نفسها وقالت. ّزوجها تولت شؤون احلكم
ثم ارحتلت يف جيش . للفراش ال تصلح لتدبري أمر, فدعني وما أنا بصدده

ًدارا, وبنت ) القريبة من أب( ةِ جبلتجرار, وتركته بصنعاء مع جواريه, واختذ
وال تزال الدار .  نافذة تطلع الشمس كل يوم عىل واحدة منها٣٦٠ًفيها قرصا له 

باقية إىل اليوم وحتتاج إىل ترميم, ويأيت إليها السياح وقد زرهتا يف شعبان 
ًوقد عرفت دارها بدار العز, ودار السلطنة, وبنت بجانبها مسجدا . هـ١٤٢٩ ّ ُْ ِ

ّمجيال تصيل  عبد اهللا بن حممد الصليحي, وهي مدينة بني ةَّواختط مدينة جبل.  فيهً
وكانت وفاة السيدة أسامء أم . جاريني يف الشتاء والصيف) جدولني(هنرين 
وبنت املسجد املعروف بمسجد الصعدي يف .  بصنعاءهـ٤٧٩م سنة ّاملكر

 . وكانت كريمة تعطي الفقراء وغريهم, آخرًاصنعاء, ومسجد
ن زبيد ثم  بنو نجاح فأخرجوا أسعد بن شهاب مالسنة عادويف هذه 
 .م منهاّأخرجهم املكر

ّ دبرت احلرة السيدة هـ٤٨١فلام كانت سنة  ّّ)قتل سعيد األحول ) أرو
م مفلوج ّفأمرت صاحب حصن الشعر أن يكاتب سعيد ويعلمه أن املكر

لوك ّ, وقد عكف عىل رشب اخلمر, ووىل أمره امرأة, وأنت أقو م)مشلول(
ُّامة فدولتكم أحب عىل اليمن, فإن رأيت أن تطبق عىل ذي جبلة من هت

من  (ة فخرج يف ثالثني ألف حرب, فحسن موقع ذلك عند سعيد.املسلمني
قد كتبت إىل عمران بن الفضل ) أرو(وكانت السيدة ).. حراب احلبشة

ا بعد  فوصلو,ًوأسعد بن شهاب أن خيلفوا سعيدا عىل زبيد يف ثالثة آالف فارس
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 فلام وصل سعيد األحول بجيشه حتت .آل نجاحخروج سعيد وهرب بقية 
ُحصن الشعر أطبق عليه اجليشان فقتل وقتل من معه, وأرست زوجته أم  َ َِ ُِ ُ
املعارك, فأخذوا رأس زوجها عىل رمح, وأسكنتها السيدة أرو يف دار, 

ليت «: ولتق) أرو(َّ فكانت احلرة السيدة ,ونصبت رأس سعيد أمام طاقتها
ًلك عينا يا موالتنا أسامء حتى تنظري رأس سعيد األحول حتت طاقة  ) زوجته(ِ

 .»أم املعارك
 وأسند الوصية إىل األمري هـ٤٨٤م أمحد بن عيل الصليحي سنة ّوتويف املكر

ًكان شجاعا جوادا شاعرا ولكنه دميم وسبأ بن أمحد بن املظفر الصليحي,  ً ً
ّالوجه, فخطب احلرة السيدة  ّ)بنت أمحد فكرهت ذلك وأنكرته, فجمع ) أرو

ًجيشا ومجعت جيشا أكثر منه, وتصا وقال . ًلة فاقتتال أياماب العسكران بذي جّفً
واهللا ال أجابتك إىل مرادك إال بأمر «: له أخوها ألمها سليامن بن عامر الزواحي

 املستنرص فأرسل هلا بتفكا. )اخلليفة الفاطمي (»املستنرص باهللا العبيدي
: تاذ حامل الرسالة بعد أن مدحها وقال هلا األس.املستنرص يأمرها بأن تنكح سبأ

جك من الداعي سبأ بن أمحد عىل ما حرض من املال, وهو ّن أمري املؤمنني قد زوإ
ًمائة ألف دينار عينا ومخسون ألفا أصنافا من التحف ً  :تعاىلواستشهد بقوله . ً

mA B        C D   E F G H I J K L  M N O P  l.. 
). كام تزعمه هي( أن قبلت أمر أمري املؤمنني ّومل تلبث بعد أخذ ورد

 وندم سبأ عىل خطبتها . املهر منّفأقامت الضيافات وأنفقت أكثر مما قدمه
وقيل . فأرسل إليها رسا يستأذهنا يف الدخول, فأذنت فاجتمع هبا ليلة, ثم ارحتل

ومل يزل بحصنه حتى مات سنة ..  بعدهافلم جيتمعا. إنام أرسلت بجارية تشبهها
حتكم اليمن بحكمتها ودهائها رغم ) أرو( وبقيت امللكة السيدة .هـ٤٩٢

 بجبلة هـ٥٣٢سنة ) أرو(ّ وتوفيت احلرة امللكة السيدة .تكرر الثورات
. وعمرها ثامن وثامنون سنة وقربت باجلامع الذي أنشأته بجوار قرصها
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ّما منها عرشون عاما يف عهد زوجها املكر اليمن أكثر من سبعني عاتوحكم ً م ً
ً ومخسني عاما تقريبا بعد وفاته,أمحد بن عيل الصليحي بعد إصابته بالفالج ً. 

 خرجت صنعاء هـ٤٩٢وعندما مات الداعي سبأ بن أمحد الصليحي سنة 
 .وأعامهلا من مملكة الصليحي, واستوىل عليها السلطان حاتم بن الغشم

ن مملكتها املفضل بن أيب الربكات عِّللذب ) أرو(وأقامت السيدة 
ِ وجعلت أخاه أبا خالد بن أيب الربكات واليا عىل التعكر, فلام قتل,احلمريي ُ ً  

 .أبو خالد بن أيب الربكات توىل أخوه املفضل مكانه عىل التعكر
ًإىل عدن مرارا, وحارب آل زريع الذين وهبط املفضل بن أيب الربكات 

 وكان مائة ألف دينار يدفع للسيدة أرو منذ أن تزوجت أوقفوا ارتفاع عدن,
ًعترب مهرا هلا دائامم أمحد بن عيل الصليحي واّاملكر ً َ ِ ّفحارهبم املفضل ثم اتفقوا . ُ

 .عىل أن يدفع آل زريع نصف املبلغ أي مخسني ألف دينار فقط
َجر الغيل من خنوة إىل اجل«ّوللمفضل مكرمات, منها أنه  َّ ٍد , فكان وا»دَنَ

َيسيل طوال السنة فارتوت اجلند وما حوهلا  واقعة يف خمالف جعفر, وخنوة. َ
ّوحفر املفضل يف الصخر . وفيها مصبات أودية عديدة وتسقى بامء منهمر

ّحتى أخرق بعضها إىل بعض من مواضع ال يصدق هبا إال من رآها) الصفا( ُ .
َوجدد بناء مسجد اجل  مهدي بن عيل بن مهدي,  ومل يزل عىل بنائه إىل أن هدمهدَنّ

) أخو صالح الدين األيويب(ّفأخربه وحرقه, حتى قدم سيف اإلسالم طغتكني 
 .فأعاد البناء وزاد يف سمك املسجد

ابن عمه أسعد بن أيب الفتوح بن ) أرو(أقامت السيدة ّثم ملا مات املفضل 
 سنة  إىل أن غدر به رجالن من أصحابه فقتاله يف حصن تعز,العالء بن الوليد

ًعيل بن إبراهيم بن نجيب الدولة داعيا سنة ) أرو( فأقامت السيدة , هـ٥١٤
 .ّ, ثم ولته الدفاع عن مملكتها بعد وفاة أسعد بن أيب الفتوح٥١٠
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 بنت أمحد الصليحية) أرو(ّترمجة موجزة للحرة السيدة 
ة العيون بأخبار ّحمقق كتاب قر(وقد كتب القايض حممد بن عيل األكوع 

أمحد بن حممد بن بنت ) أرو( ترمجة موجزة للسيدة )اليمن امليمون للديبع
 :القاسم الصليحي, قال

ّتلقب باحلر ّ  وكفلها امللك والداعي عيل .هـ٤٤٤ ومولدها يف عدن سنة ,ةُ
وقد مات والداها .. ت الفارع الصليحيةبن حممد الصليحي, وأمها رداح بنا

ًوكان أبوها واليا . أروعندما اهندمت دارهم بعدن, ونجت الطفلة الصغرية 
عىل عدن من قبل امللك والداعي عيل بن حممد الصليحي فكفلها الداعي 

وهلذا .. ّوزوجته وأحسنا تربيتها, بل خصاها بعناية تفوق عنايتهام بأوالدمها
. ّالتقى والصالح والكرم, وتعلمت األدب وسائر الفنوننشأت عىل العلم و

ًوأخذت من امللكة أسامء بنت شهاب زوج الداعي كثريا من صفاهتا وأخالقها 
وتوسم فيها الداعي الصليحي امللك عيل بن حممد . وحكمتها وكرمها وأدهبا

ا, أكرميها فهذه واهللا كافلة ذرارين«:  وقال لزوجته أسامء,أهنا سيكون هلا شأن
 .»القائمة هبذا األمر ملن بقي منا

ّثم زوجها امللك عيل بن حممد الصليحي عىل ابنه امللك املكر م أمحد بن عيل ّ
. الصليحي, وكان ويل عهده, والقائم باألمر بعده, واشتهر بالشجاعة والكرم

 , يرسل إليها كل عام مائة ألف دينارً صداقها خراج عدن دائام ومستمراوكان
ّىل ذلك دهرا طويال حتى مات املكرواستمر ع ً م فتوقف حكام عدن من آل ً

  ّزريع عن إرساله, فأرسلت امللكة احلرة سيدة بنت أمحد املفضل بن
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عدن مخسني ) ارتفاع(أيب الربكات, فحارهبم, واتفقوا عىل إرسال نصف خراج 
م  ث,ألف دينار, ثم ملا مات املفضل انخفض املبلغ إىل مخسة وعرشين ألف دينار

 .توقف آل زريع عن الدفع
وأما عيل وحممد . عيل وحممد وفاطمة وأم مهدان: م أربعةّوأنجبت للمكر

جها أمحد بن سليامن الزواحي, وتوفيت قبل ّووأما أم مهدان فتز. فامتا طفلني
  ً بعد أن أنجبت له طفال, وأما فاطمة فتزوجها شمس املعايل٥١٦أمها سنة 

 .هـ٥٣٤ بعد وفاة أمها بسنتني أي ابن الداعي سبأ, وكانت وفاهتا
م أمحد بن عيل الصليحي أمر اململكة إليها بعد أن ّوملا فوض امللك املكر

أصيب بالشلل قامت بالدولة خري قيام, وأحسنت التدبري واستخدمت احليلة 
ّحينا, والقوة حينا آخر, وواجهت ثورات متعددة, وخاصة بعد وفاة املكر ً م, ً

 ).هـ٥٣٢سنة (ت الدولة إىل وفاهتا وأقامفأحسنت التدبري 
 وهلا العديد من املساجد العامرة, واألوقاف الكثرية عىل ,ومآثرها كثرية

وكم . وجعلت مدينة جبلة قبلة القاصدين. األيتام والفقراء وعىل طلبة العلم
ًعبدت طريقا, وأقامت سدودا, وأجرت مياها إىل مناطق متعددة من اليمن ً ً ّ . 

من كبار الدعاة إىل املذهب اإلسامعييل الفاطمي إال أهنا ورغم أهنا كانت 
 مثل من سبقها من اإلسامعيلية الصليحيني, سمحت بوجود املذاهب األخر

وهذا يف الواقع مما يمدح للصليحيني, بل وللدعوة . ومل حتاول فرض مذهبها
الفاطمية التي مل حتاول فرض مذهبها, كام حاول الصفويون يف القرن اخلامس 

عندما استولوا عىل ) االثنا عرشي(عرش امليالدي فرض مذهبهم اجلعفري 
 حيث قاموا بفرض مذهبهم بالقوة, ومنع املذاهب األخر وقتل أو طرد ,إيران

 .كل من خيالف مذهبهم
وهذا ما سمح هلذه الدولة اإلسامعيلية أن حتظى برىض أغلب أهل اليمن 

يخ عىل هذه الدولة, رغم أهنم من وقد أثنى أهل التار. يف زمنهم وبعد زمنهم
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 .السنّة كاخلزرجي والديبع وعامرة احلكمي
 فمنها .َّوأوصت امللكة عند موهتا بمجوهراهتا العظيمة, وقسمتها إىل أقسام

ما أرسلته إىل اخلليفة الفاطمي ومنها ما جعلته للدعوة للمذهب يف اهلند, وهلذا 
ومنها ما جعلته يف قرابتها . ارة قربها لزي كل سنة إىل اليمنيأيت البهرة من اهلند

, ومنها ما جعلته يف األوقاف ملشاريع اخلري )مات أوالدها وورثتها قبلها(
 ). دون حتديد ملذهب معني(وللفقراء واأليتام ولطلبة العلم 

واستمرت الدولة الصليحية حتى مات الداعي سبأ بن أمحد الصليحي سنة 
جت صنعاء من حكم الصليحيني, ً وكان ملكا عىل صنعاء, فخرهـ٤٩٢

وانتهت . بنت أمحد) أرو(وضعفت الدولة رغم كل ما بذلته امللكة السيدة 
 . هـ٥٣٢الدولة الصليحية بوفاهتا سنة 
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F٤٠٢ J٥٦٩E 

 كتابه عدن فرضة اليمن  يفًاّ جيدًالسيد حسن صالح شهاب فصالوضع 
ّعن تاريخ عدن يف أيام بني معن وبني زريع خلصه من عدة ) ١٢٠ – ٩٨ص (

صفة بالد اليمن ومكة وبعض : تاريخ املستبرص( أمهها كتاب ابن املجاور ,كتب
  الذي دخل عدن يف عهد دولة بني أيوب إىل بداية ملك عمر بن عيل) احلجاز

. هـ٦٢٦ وبقي فيها إىل سنة ٦١٨د سنة بن رسول ووصل عدن من ديبول باهلنا
, فال شك أنه عرف ٥٦٩وعهده قريب من عهد دولة آل زريع التي انتهت سنة 

 .ًكثريا من أخبارها ممن عارص تلك الدولة
املؤرخ ًومنه ننقل هذه املعلومات مع حذف وإضافة وقد نقل أيضا عن 

ي عاش يف عهد بني  الذ»تاريخ اليمن«ي يف كتابه مكواألديب عامرة اليمني احل
 . كام نقل عن مراجع تارخيية أخر,زريع

وكال . وينتسب آل زريع والصليحيون إىل قبيلة مهدان اليمنية املشهورة
الفريقني متذهبوا باملذهب اإلسامعييل وكانوا يسموهنم الدعاة تابعني للدولة 

م وال تزال قبائل يا.. وقد نرشوا مذهبهم يف اليمن دون إكراه. الفاطمية
 .اهلمدانية ومناطق حراز تدين باملذهب اإلسامعييل إىل اليوم

بعد وفاة احلسني بن سالمة متزقت مملكة بني « :يقول حسن صالح شهاب
زياد من جديد, فتغلب والة املناطق اجلبلية عىل ما حتت أيدهيم, وتغلب بنو معن 

 أن وظلوا مسيطرين عىل هذه املناطق إىل. عىل عدن وحلج وأبني وحرضموت
, فاستسلموا له فأبقاهم  هـ٤٥٥غزاهم الداعي عيل بن حممد الصليحي سنة 
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م أمحد بن عيل الصليحي بالسيدة بنت أمحد بن حممد ّفلام تزوج املكر. عىل واليتها
, فكان بنو معن يرفعون إليها  جعل صداقها خراج عدنهـ٤٥٨الصليحي سنة 
 امتنع بنو هـ٤٥٩ي سنة ُفلام قتل الداعي عيل بن حممد الصليح. خراج عدن

م ّمعن عن دفع اخلراج وتغلبوا عىل ما حتت أيدهيم من البالد, فسار إليهم املكر
م ّ عىل عدن العباس ومسعود ابني املكرّأمحد بن عيل وأخرجهم منها, ووىل

لعباس حصن التعكر وما يدخل من باب الرب, أي عشور لاهلمداين, فجعل 
سعود حصن اخلرضاء, املطل عىل عدن, وجعل ملي تنقل من الرب إىل البضائع الت

فبقيا يبعثان . امليناء, وباب البحر وما يدخل منه, وأوكل إليه حكم املدينة
وقد يزيد وقد ينقص, يعني (بارتفاع عدن إىل السيدة يف كل سنة مئة ألف دينار, 

إىل أن تويف العباس فخلفه ابنه زريع عىل حصن التعكر وباب الرب, ) االرتفاع
 .بقي عمه مسعود عىل حصن اخلرضاء وباب البحرو

 بقي زريع وعمه هـ٤٧٧م أمحد بن عيل الصليحي سنة ّفلام مات املكر
ارتفاع عدن, فلام قتال عىل باب زبيد, وكانا ) أرو( السيدة مسعود حيمالن إىل

ّحياربان مع األمري املفضل بن أيب بركات, يف إحد غزواته ملدينة زبيد أيام 
   إليها املفضل بنفبعثتانتقل أمر عدن إىل السيدة, ي نجاح عيها, سيطرة بن

. فاع عدنأيب الربكات فجرت بينه وبينهام معارك انتهت باالتفاق عىل نصف ارت
 عىل النصف اآلخر, فبعثت السيدة إليهام أسعد بن أيب وملا تويف املفضل تغلبا

راج, لكنهام تغلبا عىل الفتوح ابن عم املفضل, فقاتلهام ثم صاحلهام عىل ربع اخل
وفاهتا سبأ وتوىل أمر عدن بعد . ًربع السيدة, ومل حيمال إليها شيئا بعد ذلك منه

وملا تويف حممد بن . بن أيب السعود بن زريع, وحممد بن أيب الغارات بن مسعودا
ُخلفه وهو صاحب حصن اخلرضاء املسيطر عىل املدينة وامليناء أيب الغارات,  َ َ َ
 الداعي سبأ بن أيب السعود حروب,فجرت بينه وبني  أيب الغارات شقيقه عيل بن

قائد الداعي سبأ, وواليه عىل عدن كلها بعد شارك فيها بالل بن جرير املحمدي 
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. أعني بالل, عىل حصن اخلرضاء من يد أصحاب عيل بن أيب الغاراتاستيالئه, 
فن يف سفح اجلبل وتويف سبأ يف عدن ود. صفت البالد آلل زريع بن العباسوهكذا 

 وخلفه ابنه عيل األعز بن .هـ٥٣٣الذي يقع عليه حصن التعكر من الداخل سنة 
 وهو الذي قتل عيل بن أخوه حممد بن سبأ, فويل بعده .ًسبأ, لكنه مل يمكث طويال
 فخلفه ولده هـ٥٤٨وتويف حممد بن سبأ سنة . هـ٥٤٥أيب الغارات يف حلج سنة 

وأبو السعود,  حممد: , وخلف طفلني مها ـه٥٦٠عمران الذي عاش إىل سنة 
ًوجعل كفالتهم إىل أيب الدر جوهر املعظم, فطلع هبام إىل حصن الدملوة خوفا  ُ

الذي كان يدير أمور الدولة, واستبد . ام من يارس بن بالل بن جرير املحمديهعلي
  .)١(»هـ٥٦٩يارس بن بالل باحلكم إىل أن قبض عليه توران شاه بن أيوب سنة 

  صاحب قيس لعدنغزو
وذكر ابن املجاور يف تاريخ املستبرص قصة غزو صاحب جزيرة قيس 

استوطنتها قبائل عربية, أغلبها ) الفاريس(وهي جزيرة يف اخلليج العريب . لعدن
تغلوا بصيد السمك واللؤلؤ, ثم اشتغلوا بنقل هل اليمن واشمن األزد, أ

فريقيا, كبحارة خلليج العريب وكل من اهلند ورشق إ بني موانئ االبضائع
 .وأصحاب سفن, واشرتك بعضهم بالتجارة

تتحكم يف ) عىل اجلهة املقابلة خلليج هرمز, وهي يف إيران(وكانت سرياف 
 العراق وكانت أهم ميناء للتجارة بني الرافدين ودار اخلالفة يف. خليج هرمز

. وكان حكامها من الفرس املسلمني السنّة. فريقياوبني اهلند والصني ورشق إ
, وبنو صهاريج منها صهريج الزعفران ًوقد أورد ابن املجاور أهنم احتلوا عدنا

ولكنه مل يذكر متى حكموا عدن, وقد أرشت إليهم . وماؤه أعذب من الفرات
 .يف فصل عدن واليمن والفرس

                                 
 .٩٢ – ٨١عامرة, تاريخ اليمن, ص   ) ١(
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ها التجاري ويقول حسن صالح شهاب أن سرياف بقيت حمتفظة بمركز
ًوهم من الفرس أيضا وحكموا بغداد, (اهلام إىل أن سقطت الدولة البوهيية 

ًوكانوا أقاموا للعلم واألدب سوقا, واشتهروا . معرتفني باخلليفة العبايس
 والعجيب أهنم كانوا من الشيعة ,باهتاممهم بالعلم واألدب والكرم والشجاعة
. ّ حيكموا دولة اخلالفة العباسية السنيةاجلعفرية اإلمامية, ومع ذلك استطاعوا أن

 ).هـ٤٤٧ّوبقوا كذلك حتى جاء السالجقة وحلوا حملهم وذلك منذ سنة 
) قيس(وعندما سقطت دولة البوهييني, أفل نجم سرياف, وبدأ نجم جزيرة 

ًويف احلالتني كانت عدن منافسا خطريا لكل من سرياف وقيس. يف الظهور ً. 
 بمحاولة ,كام سرياف, ثم حكام قيسوال يستغرب إذن أن يقوم ح

وألن سرياف وقيس . االستيالء عىل عدن لوجود التنافس التجاري اهلام
ختدمان الدولة العباسية وجتارهتا, بينام ختدم عدن الدولة الفاطمية املنافسة هلا, 

فالفاطميون إسامعيلية استطاعوا أن يستولوا عىل عدن . واملضادة هلا يف املذهب
إسامعيلية (وحكم آل زريع ) إسامعيلية(أثناء حكم الصليحيني واليمن يف 

ً, بينام دار اخلالفة العباسية سنية, وإن حكمها أحيانا شيعة مثل البوهييني)ًأيضا َّ ُ. 
ويقول ابن املجاور إنه كان جيري بني جباة سبأ بن أيب السعود بن زريع 

مكان اء واحلطب يف وحممد بن أيب الغارات نزاع عىل ما يدخل إىل عدن من امل
 وكان سبأ جيبي ما دخل من ., وقتال عىل الداخل واخلارج)السائلة(يعرف بـ 

, وابن أيب الغارات جيبي ما دخل من البحر وله حصن )التعكر(الرب وله حصن 
ًفبقوا عىل هذا احلال زمنا إىل أن غزاهم صاحب . وحكم املدينة) اخلرضاء(

. )١()النهابيق(و) البومات(و) الدوانيج(يف عدد من السفن من ) قيس(جزيرة 

                                 
أنواع من السفن التـي اشـتهر هبـا العـرب يف تلـك : الدوانيج والبومات والنهانيق  ) ١(

الـسنابيق مجـع (والنهانيق هي التـي تطلـق عليهـا يف حـرضموت وعـدن . األزمنة
 ., هي سفن رشاعية كبرية تبحر إىل اهلند وإىل سواحل إفريقيا الرشقية)سنبوق



،אFאEאא  

 

١٨٤

أي رئيس أصحاب جزيرة ) اجلاشو(فلام أرست السفن يف امليناء بعث رئيس 
فبعث .  إىل والة عدن بالتسليم أو احلرب– كام يسميهم ابن املجاور –) قيس(

ما «: يقول) اخلرضاء(إىل ابن عمه صاحب حصن ) التعكر( حصن بصاح
فقال . »غلطنا يف الكيل فرشد منا احليل«: فأجابه» ?نصنع وهذا العدو قد دامهنا

فنزل وسلم . وأنا أكفيك رشهم) اخلرضاء(انزل عن «): التعكر(له صاحب 
يقول إن البلد بلده يويل ) اجلاشو(, فبعث هذا إىل رئيس »احلصن إىل ابن عمه

) الدوانيج(هذا الكالم فرحت ونزلت عن ) اجلاشو(فلام سمعت . فيها من يشاء
بطعام ورشاب كثري, ) اخلرضاء(إىل الساحل, فبعث إليهم صاحب ) لبوماتا(و

َفعل ) اجلاشو( فلام رأ رئيس .فانشغلوا باألكل والرشب حتى غلبهم السكر ِ
 .»وال شك أهنا حيلة هلالككم. وا عام أنتم عاكفونّكف«: صاح فيهمأصحابه 

ابه وأعمل يف مع مجاعة من أصح) التعكر( فنزل صاحب .لكنهم مل يصغوا إليه
وبقيت مجامجهم متأل املكان . ّاجلاشو السيف, فلم يسلم منهم إال طويل العمر

أين من : فكان إذا أشكل عىل رجل من أهل عدن موضع سأل«. الذي نزلوا فيه
 .)١(»اجلامجم? فعرف املوضع باجلامجم

العمران 
عدن التي » م يف معرفة األقاليمأحسن التقاسي«يف كتابه وصف املقديس 

دخلها يف عهد أيب اجليش إسحاق بن إبراهيم الزيادي, الذي دام ملكه ثامنني 
وقد نقلت مقاطع عديدة من وصفه لعدن عند احلديث عن الدولة . سنة

 .وقد وصف القصور العامرة والدور الكبرية. الزيادية
ُّمشاهدته للقصور يرد عىل و. ُّوهذا يدل عىل كثرة املباين والقصور واملساجد

ابن املجاور أنه مل يكن بعدن قصور وال دور من حجر إال يف عهد الزريعيني, 
وبالذات بعد أن أفشلت هجمة مالك قيس عىل عدن, فنزل آل زريع من 

                                 
 .١٢٦ – ١٢٤ص : ابن املجاور  ) ١(
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وزعم ابن املجاور أن أول من أظهر . حصوهنم, وبنوا القصور والدور املالح
هو ) ن اجلبل وتسويتها وإقامة األبنية منهااقتالع احلجارة م(ألهل عدن املقلع 

ًالذي توطن عدن واشرت عبيدا يقطعون » أبو احلسن عيل بن الضحاك الكويف« َّ
احلجر من جبال عدن, وكانت اجلواري تنقله عىل أعناقها, فمن حينئذ قطعوا هبا, 

 ومنهم أبو احلسن الضحاك, ,)١(ُوصارت مقالع يعرف كل مقلع بصاحبه
 . )٢(سالمي, ومحيد بن محاسة وعبد الواحد بن ميمونوإسامعيل ال

بينام دخلها ابن املجاور وقد دخل املقديس عدن يف القرن الرابع اهلجري, 
 بينهام أكثر من قرنني ونصف  أن, أي هـ٦٢٨وبقي فيها إىل سنة هـ ٦١٨سنة 

ًوالقصور موجودة منذ زمن املقديس, وال شك أن كثريا منها مبني . من الزمان
 .حلجارة التي اشتهرت هبا مباين عدنبا

 دار املنظر
ان نحو صرية, ويفصل بني مدينة سيقع جبل املنظر يف امتداد جبل شم

وإذا صعد إنسان هذا اجلبل, وهو غري شديد االرتفاع, . قاتليج حعدن وخ
حقات وأمامه ً منظرا من أمجل املناظر, فعىل يمينه خليج حقات وجبل رأ

ويبدو أن . جزيرة صرية واخلليج األمامي, وعن يساره وخلفه مدينة عدن
. احلكام منذ عهد بني زريع, وربام من كان قبلهم, بنو قصورهم عىل هذا اجلبل

مسابقات للخيل أو اجلامل  ملوك عدن ّوساحل حقات ممتد ويقيم فيه
نظر البديع من ّوهم يطلون عىل امل. حون لسكان عدن بمشاهدة ذلكمسوي

, ألن نوبة احلرس كانت )جبل النوبة(وأمامهم جبل صغري يسمى . قصورهم
وأمام ناظرهيم جبل صرية واخلليج األمامي . تسكن فيه, وهلم فيه حصن صغري

                                 
 .١٢٦تاريخ املستبرص, ص :  املجاورابن  ) ١(
 .املصدر السابق  ) ٢(
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فال شك . وعن يسارهم مدينة عدن) أي ميناء عدن القديم املشهور(والفرضة 
.. بل يستحق اسم جبل املنظرأن هذا القرص يستحق اسم قرص املنظر, وهذا اجل
 .ثم بنى عليه إسامعيل بن طغتكني قرصه املشهور

قلوا إىل تًوكان اإلنجليز قد بنوا فيه قرصا حلاكم عدن, ثم تركوه عندما ان
رص عهد املاركيس الشيوعي, حتول إىل قثم يف ال. التواهي يف مواقع أمجل وأهم

عىل قمة جبل حقات ) سوين بت(ناه لعيل سامل البيض, بينام كان القرص الذي ب
ّوكانت الطرق معبدة إىل . قد استوىل عليه عبد الفتاح إسامعيل) ومنظره أروع(

 . منذ أيام اإلنجليزهذين اجلبلني
ثم دالت دولة املاركسيني الذين يسكنون أمجل القصور وينهبون أموال 

نيني عيل األمة وحيتفظون باملليارات يف بنوك سويرسا, كام فعل االشرتاكي اللي
يف ) توين بس(سامل البيض, وجاء الرئيس عيل عبد اهللا صالح فاستوىل عىل قرص 

َّحقات, والذي كان قد استوىل عليه عبد الفتاح إسامعيل ومنع جنوده الناس . ُ
ّمن الدخول إىل حقات بأكملها, كام قام الشيخ عبد اهللا بن حسني بن األمحر  ُ

. ٍ واحد منهام بتوسيع قرصه إىل قصورباالستيالء عىل جبل املنظر, وقام كل
 .واأليام دول, ولكنها رسعان ما تزول

ُوقد دخلت قرص املنظر مع حمافظ عدن األستاذ طه غانم, وأخي أمحد 
للسالم عىل الشيخ عبد اهللا بن حسني األمحر عندما كان يف عدن, وكنت وأخي 

 .أمحد قد ذهبنا إىل عدن لزيارة األهل يف أيام عيد ذي احلجة
 السور البحري

) حظرية(يف شبه حصرية «عدن بأهنا » أحسن التقاسيم«وصف املقديس يف 
وقد شق يف اجلبل طريق من الصخر عجيب, وجعل .. الغنم قد أحاط هبا جبل

ًومدوا من نحو البحر حائطا, اجلبل إىل ). باب عدن املشهور(عليه باب حديد  ّ
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 .»ًحائطا, فيه مخسة أبواب) من امتداد جبل املنظر إىل جبل املنصوريأي (اجلبل 
 من بنى السور هم الزريعيون, وهو أمر غري أنولكن ابن املجاور يزعم 

 فالسور موجود منذ أيام بني زياد, وقد وصفه املقديس عندما زار عدن ,صحيح
 بسبب وربام هتدم السور البحري). يف أواسطه(يف القرن الرابع اهلجري 

. األمواج التي كانت تشتد وأن بني زريع أعادوا البناء, ثم هتدم بعد ذلك
وجعلوا .  وايل األيوبيني عىل عدن يف القرن السابع اهلجريالزنجييل هوأعاد

ّأبوابه ستة بدال من مخسة, وزادوا يف سمكه وقو ً  أبوابه من حديد ته, وجعلّ
 ). يف عدنالزنجييلوسيأيت وصف منشآت (

من املغرب دخل ) ربان وصاحب سفينة(بن املجاور أن ناخوذة وزعم ا
ّعدن, وكانت الرضائب والعشور مرتفعة, فأراد أن هيرب بضاعته إىل داخل 

ًفطاف هبا ليال ورأ دارا عالية. املدينة  ألحد ًا فظنّها دار, منارة بالشموع الكثريةً
إين قدمت : وقال له فدخل عىل صاحب الدار ,َّكبار التجار, فدق باهبا واستأذن

سبأ بن (ّالليلة من املغرب ولدي بعض التحف أريد أن أخفيها من الداعي 
أقبل وال ختف من الظاملني, :  فقال له صاحب الدار., وهو حاكم عدن)زريع

 فلام أصبح الناخوذة وجد أن صاحبه هو .فنقل بضاعته وسلعه الثمينة إىل الدار
 .خفت من املطر فوقعت حتت امليزاب: فقال لنفسه) حاكم عدن(الداعي نفسه 

ولكن الداعي أكرمه ووهبه عشور مركبه, والدار التي نزل هبا وألف دينار 
فأدير ) حقات(إىل جبل ) اخلرضاء(ّثم أمر أن يشيد سور من جبل . ينفقها يف عدن

وبقي . ٍسور ضعيف اهندم بفعل املوج, فأدير عليه سور ثان من القصب املشبك
 .)١( يف عهد الدولة األيوبيةالزنجييله أبو عثامن عمر بن عثامن حتى أعاد بناء

                                 
 .١٢٨ – ١٢٦تاريخ املستبرص, ص : ابن املجاور  ) ١(
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 كام , فقال)١(وذكر ابن املجاور صهريج بني زريع يف كتابه تاريخ املستبرص
 :)٢(ينقله حسن صالح شهاب يف كتابه عدن فرضة اليمن

 صهريج بني زريع
 كام –ويقع  عدن الكبرية إىل بني زريع,أحد صهاريج ينسب ابن املجاور 

 . »ل األمحربالزعفران, أيمن الدرب, يف حلف اجل(عىل طريق  «−قال 
 .ًويطلق اسم الزعفران اليوم عىل شارع أو حارة يف قلب مدينة عدن تقريبا

ها بأنه عذب فرات, عىل بئر يف عدن يصف ماءابن املجاور هذا االسم  ويطلق
وبجوار البئر صهريج كبري آخر ينسب عامرته إىل . كان يصنع منه نبيذ جيد

 ويتضح من هذا الوصف أن موقع كل من بئر الزعفران والصهرجيني, .الفرس
, حني نزول الغيث الغزير )الطويلة(كان بجوار جمر السيل املنحدر من جرف 

ّومن املياه املترسبة من جمر السيل إىل باطن األرض تكون ماء بئر . بعدن
 أي اجلبل ذي الصخور احلمراء, يقع وبلحف اجلبل األمحر,. ن العذبالزعفرا

, )الزعفران(الصهريج الذي تنسب عامرته إىل بني زريع, وهو عىل الطريق إىل 
ً قائام عىل طول حافة جمر – كام يبدو –أيمن الدرب, أي احلائط, الذي كان 

ون سقوط األطفال, السيل, أو الوادي, ليحول دون تدفقه إىل أحياء املدينة, ود
 .واملشاة بالليل إىل بطن الوادي

? بيقل« ابن املجاور أن السيل كرب صهريج بني زريع بقولويستدل عىل 
وضمن بعضهم هذا يف منتصف «. »ن كل عام بسبع مئة دينارّويضم. إليه يومني

 .»ربيع اآلخر سنة اثنني وعرشين وست مئة بألف وثالث مئة دينار
                                 

 .١٣٣ – ١٣١املصدر السابق, ص   ) ١(
 .١٢٠ – ٩٨, ص »عدن فرضة اليمن«: حسن صالح شهاب  ) ٢(



 

 

١٨٩

אאא)عدن فرضة اليمن:  صالح شهابًنقال عن حسن( 
ّالفوة 

أهم السلع اليمنية, التي كانت تدخل إىل عدن من الرب وتصدر إىل اهلند, يف 
محر دقاق  له عروق ّوالفوة نبات عشبي. ّالفوة واخليل: عهد بني زريع, سلعتان

وكانت زراعتها مربحة بسبب ما تلقاه من رواج كبري يف . )١(ال يصبغ هباطو
التي كانت تغل, إذا زرعت حنطة أو ) اجلريب(أن قطعة األرض بحيث . اهلند

ًشعريا ما قيمته مخسة دنانري ملكية, أصبحت تغل, إذا زرعت فوة, ما قيمته 
وكانت تزرع . )٢(ها فأقبل الناس عىل زراعتها, وتركوا زراعة غري.ًستون دينارا

ويف سنة . بحيث يوافق موسم حصادها موسم سفر املراكب من عدن إىل اهلند
وبلغ سهر .  اليمن اخلصبة فوة, وتركت زراعة الغاللجبالزرع معظم  هـ٦١٥

 وكانت ترفع من عدن كل . )٣(ً ستة وسبعني ديناراهـ٦٢٢ّالبهار من الفوة سنة 
هلا إىل عدن من الرب, تبلغ مئة ومخسني سنة خزانة من رضائب الفوة عند دخو

 .)٤(ألف دينار, قد تزيد أو تنقص
 يف املياه وبقيت الفوة تصدر إىل اهلند إىل ما بعد تدخل األساطيل الربتغالية

 كتابهفقد ذكر بافقيه الشحري يف . الرشقية يف هناية القرن اخلامس عرش امليالدي
قبضت عىل مركب يف ميناء الشحر  أن سفينة حربية برتغالية ,)حوادث السنني(

فاستعاده مالكه من الربتغاليني يف , كانت به شحنة من الفوة  هـ٩٣٥سنة 
ِحرييج( ْ  . مقابل مبلغ ثامن مئة وألف دينار أرشيف) َ

                                 
 .القاموس املحيط  ) ١(
 .١٧٥ابن املجاور, املستبرص, ص   ) ٢(
 .١٧٥ – ١٧٤, ص  نفسهرملصدا  ) ٣(
 .١٤٥ – ١٤٤, ص  نفسهاملصدر  ) ٤(
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١٩٠

 باغتت سفينتان حربيتان للربتغاليني أحد املراكب العربية هـ٩٤٧ويف سنة 
ومل . يريد اهلند) املخا(قلع هبا من , كان حيمل شحنة من الفوة أ)حرييج(يف ميناء 

يطلق الربتغاليون املركب إال مقابل مبلغ كبري دفع هلم عند وصوهلم إىل ميناء 
 .)١(بساحل املهرة) قشن(

اخليل 
ومعظم اخليول التي تصدر إىل . وكان للخيل مثلام للفوة من الرواج يف اهلند

ًا من منطقة هتامة, من زبيد شامال, املعروفة عند اهلند من عدن كان يؤتى هب
ويف سنة ثامن «: )العقود اللؤلؤية(قال اخلزرجي يف . اليمنيني ببالد الشام

 بعدة من اخليول اجلهات الشاميةوصلت التجار من ] وسبعامئة[ومخسني 
رأهتا األشاعر, ) فشال(فلام دخلوا . يريدون هبا موسم عدن, كام جرت عاداهتم

. )٢(وا انتشار الفساد يف البالد, فأخذوا اخليل الواصلة إليهم بأرسهاونظر
وللخيل يف عدن مكان, تربط به قبل تصديرها إىل اهلند, يعرف بمرابط اخليل, مل 

وكانت الرضائب التي تؤخذ عىل اخليل عند خروجها . حيدد ابن املجاور موقعه
 .)٣(ر كل عاممن عدن إىل اهلند, تبلغ حوايل مئة ومخسني ألف دينا

 الكندر واملر
نالحظ أن السلع التي اشتهرت اليمن بإنتاجها, وكانت من أهم مصادر 

                                 
 ).خمطوط( هـ ٩٤٧بافقيه الشحري, حوادث السنني, حوادث سنة   ) ١(
واملقصود اجلهـات الـشامية أي شـامل . ٩٠, ص ٢اخلزرجي, العقود اللؤلؤية, ج   ) ٢(

: لوكـذلك عنـدما يقـو. الشام, فإنه يقـصد الـشامل: وعندما يقول اليمني. اليمن
والـيمن . هو الشامل) والعرب(فالشام عند أهل اليمن . اليمن, فإنه يقصد اجلنوب

 .هو اجلنوب
 .١٤٥ – ١٤٤ابن املجاور, املستبرص, ص   ) ٣(



 

 

١٩١

ها, ّت حملّ, والصرب, قد حلّ, واملر)لبانال(عصور الوثنية, مثل الكندر ثرائها يف 
من  ضذكر سلع أخر كالفوة واخليل وغريها, ومل تعد ت,بعد ظهور اإلسالم

بل إهنا مل تذكر, عند ابن املجاور, ال ضمن البضائع التي . صادرات اليمن اهلامة
 .تؤخذ عليها رضائب, وال ضمن البضائع املعفية منها

لكن هذا ال يعني أهنا مل تعد تستعمل, أو تعرض يف سوق عدن, فمن 
 املحتمل أهنا أصبحت, لقلة اإلقبال عىل رشائها ووفرة املعروض منها يف
 .األسواق, من السلع الرخيصة قليلة االستعامل, لذلك أمهل ابن املجاور ذكرها

العطور 
 بصناعة أجود − قبل ظهور اإلسالم − رأينا من قبل أن عدن اشتهرت

وأن جتار البحر كانت ترجع . وظلت حمتفظة بعد ظهوره هبذه الشهرةالعطور, 
بالطيب املعمول بعدن تفخر به يف السند واهلند, وترحتل « −املقريزي  كام قال –

 .)١(»به جتار الرب إىل فارس والروم
ويف القرن السابع اهلجري وجد ابن املجاور أهل عدن يشتغلون بصنع 
العطور, وبيعها يف أسواق خاصة هبا, لكنه مل يذكر العطور ضمن صادرات 

نتج بكميات جتارية, وأن ما ذلك يرجع إىل أهنا مل تكن تولعل سبب . )٢(عدن
 .ًخيرج منها من الفرضة كان ضئيال ولغرض االستعامل الشخيص

الرضائب 
بمئة ألف وأربعة عرش ألف «ن ّابن حوقل إن عشور املركب كان يضميقول 

  يف عهد بني– كام ذكرنا من قبل –وابن حوقل زار عدن . )٣(كل سنة» دينار مرابطية
                                 

 .١٦٣, ص ٢املرزوقي, األزمنة واألمكنة, ج   ) ١(
 .١٣٧ابن املجاور, املستبرص, ص   ) ٢(
 .٣٢ابن حوقل, صورة األرض, ص   ) ٣(
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١٩٢

من الرضائب التي جتبيها احلكومة التزام بدفع ما خيمن مقداره والضامن هو . زريع
والضامن, وهو امللتزم بذلك, يقوم بنفسه . طوال العام من اجلامرك وغريها

بتحصيل الرضيبة التي ضمنها, وما زاد عن املبلغ الذي التزم, أي ضمن دفعه 
من املقربني لد السلطان ويكون الضامن, عادة, . للحكومة يكون من نصيبه

 .ًائام يف اليمن إىل عهد قريب جداواملشهورين يف البلد, ونظام الضامن ظل ق
هم السلع يف فرضة أويذكر ابن املجاور مقدار الرضائب التي تؤخذ عىل 

عدن, يف أيام وجوده هبا, ويقول إن هذه الرضائب استحدثت يف عهد بني 
, وهي )الشواين(كرضيبة يف أيام األيوبيني  منها ّزريع, ويشري إىل ما استجد

وغريها من السفن احلربية التي جاءت إىل اليمن مع األيوبيني من مرص, 
 :)١(الرضائب, كام نالحظ يف اجلداول التالية

 ) رطل٣٠٠: البهار (رضائب البهار
 خروجها من الفرضة الشواين عشور الفرضة البضاعة

 ديناران دينار ثامنية دنانري الفلفل
   ثامنية دنانري )احللتيت(األنكزة 
   ثالثة دنانري ونصف حلبقرش امل

  دينار ّواحد وعرشون إال ثلث الطباشري
   سبعة دنانري اهليل
   سبعة دنانري ونصف الكتان
َّالفوة    )رضيبة قديمة(ديناران  ُ

   ًاثنا عرش دينارا 
 أيام اسامعيل بن استجدت يف( 

 )طغتكني األيويب
  

َاحلمر     ثالثة جوائر )متر هندي(ُ

                                 
 .١٤٥ – ١٤٠ملجاور, املستبرص, ص ابن ا  ) ١(



 

 

١٩٣

ويوزن البهار بالقبان وهو ميزان كبري توزن به الكميات الكبرية الثقيلة من 
 .السلع

 )ً رطال٢٠: الفراسلة (رضائب الفراسلة
  الفرضةخروجها من الشواين عشور الفرضة البضاعة

  دينار عرشة دنانري القرنفل
   ثالثة دنانري وثلث الزعفران
   مخسة وعرشون ونصف وسدس الكافور

 
القامش 

رضائب  الشواين رضيبة الفرضة العدد الصنف
أخر 

   نصف دينار وجائز ً ذراعا٢٠الشقة  )عمل زبيد(شقق احلرير 
   دينار وجائزربع   الثوب الظفاري
َالكورجة  قطع السباعي َْ َ٢٠ 

 قطعة
   ديناران ونصف

   ديناران ونصف الكورجة قطع األحواك
   أربعة دنانري الكورجة قطع املحابس

   ديناران ونصف العرشة املقاطع
   نصف وربع جائز الشعر العقدات

   ديناران ونصف الكورجة الثياب اخلام اهلندية
   ع وجائزرب  فوط السويس

   جائزان وقرياط  سوايس الكتان الكبار
   جائزان وفلسان  سوايس الكتان الصغار

   ثمن دينار  الشقة البيضاء
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١٩٤

 سلع ال يؤخذ عشورها بمقدار وزهنا
 .يؤخذ عىل الرأس الضأن ربع دينار −
ًن الرب مخسون دينارا, استجد يف أيام امللك عىل احلصان إذا دخل عدن م −

النارص أيوب بن طغتكني بن أيوب, وعىل خروجه إىل البحر سبعون 
 .ًدينارا

احلديد يؤخذ نصفه, استجد يف أيام طغتكني بن أيوب سنة ثامن وتسعني  −
 .ومخس مئة

 ًيؤخذ ربعه, ويقال ثلثه, وديناران استظهارا?) الرصاص(الالك  −
 .أربعة دنانري, وخروجها من الفرضة ربع دينار) اغصب(قطعة النِّيل  −
 .يؤخذ نصفه) الدفواء?(عود  −
 .املركب إذا ابتاع يؤخذ من البائع من املئة عرشة دنانري −
َقفعة ذرة, وهي كيس ينسج من اخلوص, ثمن دينار − ْ. 
يل عند ويؤخذ عىل العوب. , ودينار شواينيل? السندابوري ثامنية دنانريالعوب −

دينار, لضامن دار  الرب نصف دينار, وهو أي نصف الخروجه من باب
 ].بالسند) سندابور( إناء مملوء بنبيذ من – كام يبدو –يل والعوب[النبيذ, 

 ما ال يؤخذ عليه عشور
احلنطة, الدقيق, السكر, األرز, الصابون, األشنان,  : الوارد من مرص−١

ًت الزيتون, زيت اجلار? الزيتون اململح, عسل النحل إن كان قليال, القطارة, زي
 .ًوكل ما يتعلق بالنقل إذا كان قليال

األرز, املاش املخلوط, السمسم, الصابون, املخاد,  : الوارد من اهلند−٢
األنطاع, املساور, األكرار, اهلليلج املربى, املغر الكالهي, النشم, حطب 

, النعال إن كانت بدون رشاك, )بادقال(بية? تعمل يف القرنفل, الثياب العرا
 ).الديبول(خرز 



 

 

١٩٥

 .التمر املقلف وهو الذي استخرج نواه, السمك اململح : من الشحر−٣
 .)١(املاعز : من احلبشة−٤

لكن البضاعة التي ال تؤخذ عليها رضيبة مجركية كان يؤخذ منها زكاة 
 معروفة يف عهد بني –ذكرنا من قبل  كام –فلم تكن ) الشواين(وداللة, أما رضيبة 

 .ع, وكذلك رضيبة دار الوكالة التي استحدثت يف بداية عهد الدولة الرسوليةيزر
 استقبال املراكب

 املراكب الرشاعية عند اقرتاهبا من البلد, الذي تنتهي عنده رحلتها, تكان
وياهتا, وعند دخوهلا امليناء ترضب الطبول, حتية تنرش األعالم اخلاصة بالبلد وهب

 .ًللميناء وابتهاجا بسالمة الوصول, مع أهازيج الفرح
كانت املراكب تستقبل من قبل الوالة واحلكام باحلفاوة ويف بعض املرايس 

ًالبالغة, ترغيبا ألصحاهبا يف الرتدد عىل املرايس, من أجل االستفادة من التجارة 
ًامن اجلنويب, مثال, كان سلطاهنا يرسل عبيده ُبساحل ع) ظفار (ففي ميناء. معها

ومعهم الكسوة الكاملة لكل من صاحب السفينة أو وكيله, والربان, وكاتب 
وينزل هؤالء إىل الساحل فريكبون اخليل التي أحرضت هلم, وترضب . السفينة

مون فيسل. أمامهم الطبول وتنفخ األبواق من ساحل البحر إىل قرص السلطان
ويقدم الطعام لركاب السفينة وبحارهتا ملدة ثالثة أيام, . عىل الوزير وأمري اجلند

وهذه املبالغة يف إكرام أصحاب السفن . ويف اليوم الرابع يأكلون بدار السلطان
 .)٢( من أجل ترغيبهم يف الرتدد عىل امليناء واالستفادة من التجارة معهم–هي 

, وغريها من املوانئ التي مل تكن )ظفار( عن أما عدن فكان األمر فيها خيتلف
, فقد كان التجار وأصحاب السفن هم الذين )عدن(هلا أسواق جتارية مثل سوق 

                                 
 .١٤٥ – ١٤٠, ص  نفسهاملصدر  ) ١(
 .٢للسيد حسن صالح شهاب, ط » أضواء عىل تاريخ اليمن البحري«انظر   ) ٢(
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ًيتسابقون بتجارهتم إىل عدن, طمعا يف الكسب الوفري الذي ال حيصلون عىل مثله 
لذلك مل يكن حاكم عدن بحاجة إىل اسرتضائهم, . يف األسواق األخر

 .ًهم يف املعاملة اجلمركية, ترغيبا هلم يف الرتدد عىل عدنوالتساهل مع
 ملراقبة قدوم املراكب شخص ذو برص حاد, جيلس عىل ذروة ّوكان يعني

فإذا شاهد خيال يشء يف األفق, عند ). َأبني(من ناحية ساحل ) اخلرضاء(جبل 
ً حترك يمينا أو ًرشوق الشمس أو غروهبا, نصب أمام ذلك اليشء عودا, فإذا

ً ذلك اليشء ثابتا أمام العود, ود عرفه أنه طري, أما إذا ظل خيالًيسارا عن الع
فيشري هذا إىل ! هوريا: ًعرف أنه مركب, فيشري إىل زميل له صارخا بأعىل صوته

ًزميل ثالث صارخا بام رصخ به األول, وهذا ينادي رابعا يسميه ابن املجاور  ً
لمه بقدوم املركب, ثم يعلم بعده شيوخ , فيرسع هذا إىل وايل البلد ويع)اجلراي(

ًويعطى املراقبون دينارا واحدا عن كل مركب من خزينة الفرضة. الفرضة ً .
فريقيا ب السفن القادمة من اهلند ورشقي إيراق) األخرض(واملراقب عىل اجلبل 

 أما السفن القادمة من مرص وتسمى سفن الكارم فكان املراقب ,واخلليج العريب
 .)١()حقات(س جبل اجيلس عىل رض

, أي الزوارق )الصنابيق(وعند دخول املركب امليناء يركب املبرشون 
الصغرية, للقاء املركب ويصعدون إىل ظهره, ويسلمون عىل الناخوذة, 

ويسأهلم الناخوذة عن حال البلد, وعن . ويسألونه عن اجلهة التي وصل منها
فينة, يف البلد, أهل أو ومن يكن له من ركاب الس. الوايل, وأسعار البضائع

 ويكتبوا اسم الناخوذة والبلد التي – له وعليه –معارف, إما أن هينئوه أو يعزوه 
ً ويقدم كاتب املركب بيانا بام يف املركب من متاع إىل .قدم منها, وأسامء التجار

الوايل, ويقدمون له قائمة كاتب املركب, مع ما كتبوه من أسامء التجار, 
                                 

 .١٢٩املستبرص, خريطة عدن, ص : ابن املجاور  ) ١(
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ثم خيرجون يطوفون بحارات . املركب, وما فيه من البضائعوحيدثونه بأمر 
املدينة يبرشون أهل من وصل يف املركب من املسافرين, ويأخذ كل واحد منهم 

 .مكافأة بشارته
ويفتش الركاب . فإذا أرسى املركب صعد إليه نائب الوايل واملفتشون

ًواحدا واحدا, ويبلغ التفتيش إىل العاممة, والشعر, والكمني,  وحزة الرسوال, ً
وينزل . وتكون معهم عجوز تفتش النساء. وحتت اآلباط, وما بني الفخذين

الركاب يف صباح اليوم التايل بأمتعتهم, من فرش ونحوه, وبعد ثالثة أيام تنزل 
ًالبضائع إىل الفرضة, فإن كانت من القامش فتحل شدة شدة وتعد ثوبا ثوبا ً ُّ ً. 

 إصالحات آل زريع يف عدن
مل تقم الدولة الصليحية يف عدن بأية إصالحات, وإنام كان مهها األول هو 

فكان الداعي امللك عيل بن حممد الصليحي . عدن) دخل(احلصول عىل ارتفاع 
 فأبقاهم عىل هـ٤٥٥ّيأخذ هذا االرتفاع من عدن بعد أن تغلب عىل بني معن سنة 

 تزوجت السيدة أرو ٤٥٨ويف عام .  أن يستمر دفع الدخل لهواليتهم, برشط
وكان يبلغ حوايل (عىل املكرم أمحد بن عيل الصليحي, فجعل صداقها خراج عدن 

ًمائة ألف دينار سنويا قد يزيد أو ينقص قليال, وهذا بعد أن يأخذ حاكم عدن  ً
يحي سنة فلام قتل الداعي امللك عيل بن حممد الصل). حصته ومصاريف الدولة

م أمحد بن عيل ّ توقف آل معن من دفع خراج عدن فأخرجهم منها املكرهـ٤٥٩
 .م اهلمداين من قبيلته وقرابتهّووىل عىل عدن العباس ومسعود ابني املكر

 :ولكن الدولة الزريعية قامت بإصالحات عديدة يف عدن أمهها
والتيسري . اوترتيب الرضائب, وحتديدهيف صرية, ) امليناء(العناية بالفرضة  )١(

ها من  املواد, وخاصة الغذائية, وإعفاؤعىل التجار واألهايل يف بعض
 .الرضائب
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 .العناية ببناء السور البحري )٢(
 .العناية باألسوار وباب عدن )٣(
ّكثرة بناء القصور واملساجد احلسان مما يدل عىل الرفاهية وكثرة األموال  )٤(

وهو (خ اليمن  تاري كتابه بإسهاب يف عامرة احلكميحتدث عنهاالتي 
وقد (» تاريخ املستبرص«وابن املجاور يف كتابه ) معارص للدولة الزريعية

كام ن املقديس قد وصف عدن أمجل ). أتى بعد زواهلا بأقل من نصف قرن
وصف يف كتابه أحسن التقاسيم عندما زارها يف أواسط القرن الرابع 

 .اهلجري يف زمن أيب اجليش إسحاق بن إبراهيم الزيادي
قد بنى آل زريع قرص املنظر البديع, كام أهنم أقاموا بعض احلاممات العامة و  

 .اجلميلة
 أن الداعي امللك عمران بن حممد بن ناعتنى آل زريع باملساجد ويذكرو )٥(

ّسبأ بن أيب السعود جدد بناء املسجد اجلامع يف عدن وجدد بناء املنرب وكتب 
 .عىل املنرب اسمه

يتجمع فيه ) يف مكب مدينة عدن (الزعفرانبناء صهريج كبري عىل طريق  )٦(
وماؤه كام يقول ابن املجاور أعذب من الفرات, ويصنع منه نبيذ (ماء املطر 

عندما ) من سرياف(وبجواره صهريج آخر بناه الفرس املسلمون ). جيد
وكالمها بجوار جمر السيل املنحدر من جرف .. استولوا عىل عدن

  وقد أقام. السيل ومن باطن األرضالطويلة بحيث يترسب إليها مياه 
ًبنو زريع أيضا دربا بجانب طريق السيل ليحول دون تدفقه إىل أحياء  ً

 .املدينة ودون سقوط األطفال واملشاة يف بطن الوادي يف الليل
 .وخارجها) ً بئرا١٨٠(كثرة اآلبار يف داخل عدن  )٧(

 مياه عدن
ًبارها وأن منها مياها عذبة جدا عدن وآوصف ابن املجاور مياه , وذكر منها ّ

يقع عىل طريق الزعفران, أيمن الدرب يف بئر الزعفران املتصل بصهريج كبري 



 

 

١٩٩

ًإن هذه البئر عذبة جدا, وكانت ماؤها تستخدم « :وقال. حلف اجلبل األمحر
 لصنع أجود أنواع النبيذ, بل حسب زعمه إذا ترك هذا املاء يف الشمس يرجع

 .»ًنبيذا, وال حيتاج إىل عسل
وهناك صهريج آخر من عمل ر والصهريج من عمل آل زريع, بئوهذا ال

الفرس, كام يقول ابن املجاور, ويقصد بذلك الفرس املسلمني السنّة من أهل 
 .سرياف الذين استولوا عىل عدن قبل حكم آل زريع

 أي وصف(ويتضح من هذا الوصف «: قال األستاذ حسن صالح شهاب
ٍّأن موقع كل من بئر الزعفران والصهرجيني, كان بجوار جمر ) ابن املجاور

السيل من جرف الطويلة, حني نزول الغيث الغزير بعدن, ومن املياه املترسبة 
 .ّمن جمر السيل إىل باطن األرض, تكون ماء بئر الزعفران العذب
صل يف عذوبتها ًوذكر ابن املجاور عددا من اآلبار األخر العذبة, وإن مل ت

إىل ما وصلت إليه بئر الزعفران, ومنها بئر حلقم عود السلطان, وبئر عيل بن 
آبار لداود بن مضمون وثالثة . أيب الربكات, وبئر ابن أيب الغارات, وبئر املقدم

وثالثة آبار للشيخ عمر بن احلسني, وبئر ).  يبيع ماءها للناسوكان(اليهودي 
وبعضها أوقاف للمسلمني وأهل عدن, . بئر جعفرلعيل بن احلسني األزرقي, و

 والصهاريج , من اآلبار املاحلةًاوذكر أعداد.. عون املاءا ملك ألفراد يبيوبعضه
وأما خارجها . ً بئرا١٨٠جلمع ماء املطر وجمموع اآلبار احللوة بداخل عدن 

ن فكثرية وماؤها عذب ومنها بئر أمحد العشري, قديمة طيبة املاء, وبئر أمحد ب
 .إلخ.. ٦١٤املسيب حفرت سنة 

 صفات ومكارم آل زريع
وقد اشتهر آل زريع بالكرم كام اشتهر قبلهم الصليحيون, ولكنهم فاقوهم 

 .ًكام يبدو كرما وشجاعة
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وقد قامت احلرب بني الداعي سبأ بن أيب السعود بن زريع وبني ابن عمه 
غارات وذلك بسبب تطاول آل ابن أيب الغارات وخدمهم عىل سبأ عيل بن أيب ال

ّوسبهم له أقبح سب, فتقاتل القوم بوادي حلج يف بنا أبه  بالقرب من احلوطة (ّ
بت فال أث«:  وأرسل بن أيب الغارات لسبأ يقول له,َّأشد قتال) عاصمة حلج اليوم

ل والطعن حتى حال  فاشتد القت.أي نساء سبأ» ّياتمُبد الليلة من تقبيل اجلش
ّ رأيت تقبيل اجلشميكيف:  الغارات فقال الداعي سبأ البن أيب,بينهم سيل ات? ُ

ِ والطعن عند حمبيهن كالقبل:فقال وجدته كام قال املتنبي ِّ. 
وهذا يدل عىل انتشار األدب والشعر بني . فاستحسن الفريقان هذا الرد

 مما ,تلني استحسنوا هذا الردمن آل زريع آنذاك, بل أن اجلنود واملقاالفريقني 
 .ّيدل عىل تذوق الشعر

وتوىل بعده حممد . وزال ملكهم األمر لسبأ واهنزم آل أيب الغارات اثم صف
ًوكان كأبيه شجاعا كريام فوافاه الشعراء يمدحونه. بن سبأا فلام توىل ابنه . ً

عمران بن حممد بن سبأ بلغ األمر ذروته, ومدحه الشعراء من كل صوب 
 :م األديب الشاعر أبو بكر العندي الذي مدحه بقصائد كثرية ومنها قولهومنه

ِحيــاك ِ يــا عــدن احليــا حيــاكّ ّ 
ُوافرت ثغر  ًضاحكاُ فيـه مـِوضّ الـرَّ
 ً مطارفــاِه عليــكُ حدائقــْووشــت
ْ رس أصبحتِ بفضلِتْصِصُفلقد خ ٍّ 

 

ــاب  ــر رض ــاهُوج ــاكُ مل ــوق مل  ِ ف
ِ الـــضحاكِكِرْ ثغـــَ رونـــقْرشِبالبـــ ّ 

ــــال ــــا عطَيف حرب َفاخت ــــاكْاهت  ِف
ْ وهـــن مـــن أرسُفيـــه القلـــوب  ِاكَّ

 

 :وفيها يقول
  بعـدماِوعالم أستسقي احليـا لـك

 ْ عليـك فـصافحتُهُ مكارمْومهت
ــت ْوتأرج ــاكَّ ِ ري ــّ ــدماْسِ م  ًكا عن

 

ـــد ســـقياكَضـــمن  ُ املكـــرم بالن ّ 
ـــه ِعـــن كف ـــى الغِّ ـــاكِ مغن ـــا مغن  ِن
ِ بريــــا ذكــــرْعبقــــت ِ ريــــاكِهّ ّ 
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 :إىل أن يقول
 ِهِلـــْ الثغـــور ببذُ مبتـــسمُواجلـــود
  الـذيّ الزريعـيِ الرشفِمن دوحة

 

ـــدا  ـــتًأب ـــالُ وبي ـــهِ امل ـــاكُ من  ِ ش
ــخت ــلْرس ــاخرٍ بأص ــيِ يف املف   زاك

 

قصائد كثرية يف مدح عمران » قرة العيون«وقد أورد ابن الديبع يف كتابه 
ًوأثنى عليه ثناء عاطرا : قال ف, املؤرخ واألديبيونقل ما ذكره فيه عامرة اليمن. ً

ن إوال يكذب من قال ..  عمران ما أغزر ديمة جوده, وأكرم نبعة عودهَّدر ِهـَّلِل«
 .»ّاجلود والوفاء ملة عمران, بل خامتها

إن األديب أبا بكر العندي الشاعر الذي مدحه يف :  املؤرخوقال اجلندي
ه يف  ودفن, نقله الداعي عمران إىل مكة عندما مات,)ًاملذكورة آنفا(هذه األبيات 

 ). هبا قبل وفاته أوىصربام لوصية(برها امق
, وهو آخر  هـ٥٦٠وكانت وفاة عمران بن حممد بن سبأ الزريعي سنة 

ّ, وخلف طفلني مها حممد وأبو السعود, وجعل نملوك بني زريع املشهوري
ّكفالتهام إىل أيب الدر جوهر املعظم  ُ إىل حصن الدملوة  فطلع هبام,)موىل عمران(ُ

ً, وهو من احلصون املنيعة خوفا عليهام من بطش يارس بن )زن تعبالقرب م(
 .بالل بن جرير املحمدي

ً واليا آلل زريع عىل عدن, وقاتل معهم آل وكان بالل بن جرير املحمدي
ثم توىل ابنه يارس هذه املهمة . أيب الغارات وغريهم ممن حاول الوصول إىل عدن

َّ زريع عمران بن حممد بن سبأ استبد فلام مات آخر رجاالت بني. بعد وفاة أبيه
يارس باألمر يف عدن وجعله لنفسه, وبقي عىل ذلك حتى وصل امللك توران 

لالستيالء عىل اليمن التي تناوشتها ) أخو امللك صالح الدين األيويب(شاه 
ّاحلروب واستبد هبا بصورة خاصة عيل بن يوسف مهدي الذي كان خارجي 

ًواعتربهم كفارا, ًيدخل مذهبه, فقتل أناسا كثريين, املذهب, ويعتقد كفر من مل 
فأرسلوا إىل اخلليفة العبايس يستنجدونه, فكتب إىل . واستباح أمواهلم ونساءهم
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والغز أتراك (صالح الدين األيويب, فأرسل أخاه توران شاه يف جيش من الغز 
) شجعان كانوا يف جيش نور الدين زنكي ثم يف جيش صالح الدين األيويب

 عىل اقتحم توران شاه األهوال حتى قىض عىل دولة ابن مهدي, كام قىضف
الدويالت الصغرية ومنها دولة يارس بن بالل بن جرير املحمدي الذي استوىل 

 , وفيها انتهى حكم آل زريع وأتباعه.هـ٥٦٩ وذلك سنة ,عىل عدن وما حوهلا
 . وصفت اليمن حلكم األيوبيني
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א 
אאא 

بعد أن انتهت دولة الصليحيني يف اليمن وشارفت دولة الزريعيني يف عدن 
عىل قرب هنايتها عند وفاة آخر ملوكها املشهورين عمران بن حممد بن سبأ سنة 

قام يارس بن ع بأمر عدن وما حوهلا وأبل آل زريهـ استبد وايل عدن من ق٥٦٠
كام قامت يف داخل اليمن العديد من الدول . بالل بن جرير املحمدي دولته

واألئمة الزيدية يف ! وكل أمري أو شيخ قبيلة له دولة?.. املتحاربة املتقاتلة
بعد وفاة سبأ بن أمحد (صعدة, وحاتم بن الغشم املغليس اهلمداين عىل صنعاء 

 توىل بعده هـ٥٠٢فلام تويف حاتم بن الغشم سنة ). هـ٤٩٢ الصليحي سنة
عبداهللا بن حاتم أمر صنعاء, وبقي أمر صنعاء يف مهدان الذين ولوا حاتم بن 

 ويف أيامه استوىل اإلمام املتوكل .هـ٥٣٣أمحد بن عمران بن الفضل اليامي سنة 
 حارب حاتم عىلو ,أمحد بن سليامن عىل صعدة ونجران واجلوف والظاهر

وعىل زبيد آل نجاح ثم الصليحيون . صنعاء وفشل يف احتالهلا وإخراجها منه
ثم آل نجاح مرة أخر يف حروب مستمرة, ثم قام عيل بن مهدي بن حممد 

 .احلمريي الرعيني الذي قىض عىل دولة األحباش من آل نجاح
ًبن الفضل القرمطي بادعاء الصالح والتقو, ظهر أيضا وكام ظهر عيل 

 حممد الصليحي اهلمداين اإلسامعييل, وكذلك ظهر بنفس الطريقة عيل عيل بن
وكان يتابع بني احلج, .. بن املهدي بن حممد احلمريي الرعيني) عبد النبي(

ويلقى العلامء والوعاظ, ويظهر العبادة والنسك والزهد مع فصاحة وبالغة 
 حتى استامل قلوب العامة فأحبوه لعلمه وزهده ,وحسن صوت وصورة
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هـ ٥٣١ومل يكن يقبل الصدقة وال حتى اهلدية, فظهر سنة . وحسن خلقه وأدبه
َّفساحمته احلرة  , يف )من آل نجاح األحباش حكام زبيد(أم فاتك املنصور ) علم(ُ

خراج أرضه, وخراج من الذ به, فازدادت أمواهلم حتى اجتمع له حتت إمرته 
قتل من حاربه, ولكنه  واحتل هتامة, وهـ٥٣٨ فسار سنة .أربعني ألف مقاتل

اهنزم عىل يد القائد إسحاق بن مرزوق السحريت فعاد ابن مهدي إىل اجلبال, 
وأراد التحالف مع الداعي حممد بن سبأ الصليحي ضد األحباش يف زبيد, فلم 

 ثم هاجم زبيد , هـ٥٤٩ّجيبه إىل ذلك, فدبر قتل القائد رسور الفاتكي سنة 
 ثالثة مات بعد دخوهلا بحواىلو . من أهلهاً, وأباد كثريا هـ٥٥٤ودخلها سنة 

 فلام مات. خ امللوكّ ودو فغزا البالد,أشهر فتوىل ابنه مهدي بن عيل بن مهدي
ًاستباحوا بالدا كثرية منها حلج و بعده إبناه عبد النبي, ومهدي بن مهدي ّتوىل

هـ بعد أن أصيب بمرض دعاه ٥٥٨وتويف مهدي بن مهدي سنة . َوعدن واجلنَد
ثم استوىل أخوه . هريُّنه الز وقال عنه األكوع, حمقق الكتاب, إ,)الطازة(يبع الد

هـ ثم تعز وصرب ٥٦١عبد النبي عىل األمر, وهجم عىل املخالف السليامين سنة 
 .  هـ٥٦٢وخمالف جعفر ثم إب سنة 

   حتالف حاتم بن عيل بنماوبدأت بعض اهلزائم حتل بابن مهدي عند
ي, وانضمت إليهام قبائل  حاتم اليامء عيل بنم صنعاأيب السعود الزريعي وحاك

ّمجع , ولكنه  هـ٥٦٩زائم بابن مهدي سنة  ووقعت اهل.ن ومذحجمهدان وسنحا
 فلم يلبث إال . ثم هجم عىل زبيد واستوىل عليها,َّقواته وهجم عىل عدن فصدته

يف ) أخو صالح الدين األيويب( عندما قدمت جحافل امللك توران شاه ًيسريا
ً فافتتحها وهنبت زبيد هنبا شديدا وقتل عبد النبي هـ٥٦٩وال من نفس السنة ش ً
 . هـ٥٧٠يف سنة بن مهدي ا

ّ األصول, يكفر ّ الفروع, خارجيّابن مهدي حنفيكان «: )١(قال ابن الديبع
                                 

 .٣١٨ – ٣١٧, ص ّقرة العيون: ابن الديبع  ) ١(
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باملعايص ويوجب القتل, ويقتل من خالف اعتقاده من أهل القبلة, ويستبيح 
وكان يقتل مستمع . م, وجيعلهم دار حربوطء نسائهم واسرتقاق ذرارهي

 .»ويقتل املنهزم من عسكره. الغناء, واملتأخر عن جمليس وعظه االثنني واخلميس
وكانت هذه الرسوم عىل العسكر, وأما الرعايا فأمرهم ألطف, واجتمع له «

وكانت دولة بني .. ال والتهايم, وانتقلت إليه أموال اليمن وذخائرهابملك اجل
وانتهى عبد النبي  .»ًليمن مخس عرشة سنة وشهرين وأربعة عرش يومامهدي يف ا

 .)١(٥٧١ًبقتله مشنوقا سنة 
 سبب وصول األيوبيني إىل اليمن

 عدة أسباب لقيام امللك صالح الدين يوسف بن أيوب )٢(يروي ابن الديبع
لدولة توران شاه إىل اليمن ليخضعها وهي بن شادي بإرسال أخيه شمس اا

 :كالتايل
 رسالة ّتسلم ,أن اخلليفة العبايس النارص لدين اهللا أمحد بن املستيضء باهللا )١(

 احلسن بن حممد النساخ إىل اخلليفة يشكو هي كتبها الفقاستغاثة من اليمن
ومعاملتهم كأهنم كفار يف دار إليه فعال ابن املهدي وتكفريه للمسلمني, 

َّوأن رشه قد طمى ووصل . ًب مستبيحا دماءهم وأمواهلم ونساءهمحر
فأرسل اخلليفة العبايس إىل السلطان صالح الدين األيويب . عنان السامء

ّوهو أقو سالطني املسلمني والذي حرر القدس ومعظم بالد الشام من (
ِّأن ينقذ املسلمني يف اليمن من رش ابن مهدي هذا, فاستجاب ) الصليبيني

                                 
بد النبي ذكرها ابن الديبع, منها أنه قتـل يف معركـة هناك روايات متعددة يف وفاة ع  ) ١(

والثالثة أن بقي .  هـ٥٧٠والثانية أنه أرس وقتل بعدها سنة .   هـ٥٦٩فتح زبيد سنة 
 فأمر بشنقه وشنق أخويـه ٥٧١يف األرس إىل ما قبل عودة توران شاه إىل دمشق سنة 

 .ًأمحد وحييى فشنقوا مجيعا
 .٣٢٠ – ٣١٨, ص ّقرة العيون: ابن الديبع  ) ٢(
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ح الدين لذلك وأرسل أخاه شمس الدولة توران شاه لتحرير اليمن صال
 .من ظلم ابن مهدي

 أن ابن مهدي قتل الرشيف وهاس بن غانم احلاكم للمخالف السليامين, )٢(
   فلجأ أخوه قاسم بن غانم إىل مرص واستنجدوأنه أرسف يف القتل

 .الدين األيويب فأنجده بصالح
نه سيملك ّ اليمن, كان يتبجح ويقول إىل عىلأن ابن املهدي, بعد أن استو )٣(

األرض كلها, وسيقيض عىل الدولة األيوبية وغريها, فلام بلغ صالح الدين 
بن مهدي, قبل أن يزداد قوة ذلك غضب, ورأ من احلكمة املبادرة بغزو ا

 .وعتوا
وربام كانت هذه األسباب جمتمعة مع سوء سرية ابن مهدي, وقتله 

ًرا, وأخذ نسائهم وذرارهيم عبيدا, واستحالل فروج للمسلمني واعتبارهم كفا ً
النساء املسلامت العفيفات إذا كانوا من أعدائه, ربام كانت هذه األسباب كلها 

معناها ملك (ًسببا يف إرسال صالح الدين أخاه شمس الدولة توران شاه 
 .هـ٥٦٩يف جيش جلب إىل اليمن سنة ) املرشق

ع قوات  بعد قتال عنيف مهـ٥٦٩ ودخل توران شاه زبيد يف شوال سنة
 فقتله توران شاه ,ُنه قتل يف املعركة, وقيل بل أرسعبد النبي مهدي الذي قيل إ

وقيل بل . هـ٥٧١مع أخويه أمحد وحييى قبل عودته إىل دمشق يف رجب سنة 
 .مات حتف أنفه يف األرس

 توران شاه يستويل عىل اليمن ويطلب العودة إىل دمشق
ّوقد استوىل توران شاه عىل زبيد أوال ألهنا مقر ابن مهدي, وقا ل معه تً

ًورا حيث قتل الرشيف قاسم بن غانم صاحب املخالف السليامين ألنه كان موت
خذ د, وأنََثم هنض توران شاه إىل اجل. اس بن غانمّيف وهابن مهدي أخاه الرش

ً ثم هنض لعدن فأخذها من يارس بن بالل املحمدي الذي كان واليا .حصن تعز
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,  هـ٥٦٠ عمران سنة  مات فلام.ِعىل عدن من قبل عمران بن حممد بن سبأ
استوىل يارس عىل عدن, فأخذها منه امللك شمس الدولة توران شاه سنة 

ا دخل توران شاه ومل. ً وبحرا ومعه السفن احلربية الشواين وغزاها براهـ٥٦٩
عدن أنشده أبو بكر بن أمحد العندي قصيدة طويلة, وهي مليئة بمبالغات 

 :لوا احلكام إىل طغاة وجبابرة, وفيها يقولّالشعراء وإرسافهم يف املدح حتى حو

ِرصِ ومَ منكِ الشامَ أرضِفليأت  هاْ
 ْتَفَ أنـصِ البـسيطةَ أفـالكّنولو ا
ــو ا ــتول ــا أوف ــْهن ــهَكَ مقام ُ حق ّ 

 

ــد أرسأن   ــوكَتْق ــا املل ــداَ عَ هب  بي
ُخــرت لعــزك ركعــا وســ ُ ًَّ ّ ِّ  جوداِ

ــدمكْفرشــت ــاعَ ملق ــَ البق  دوداُ خ
 

 :إىل أن قال
ـــدِتحِفاســـتف ـــسيفُّ ال ـــَكِنيا ب  هّ إن

ــت ــد تطاول ــبالدِفلق ــدتُ ال ْ ومه ّ 
ــست ــاعْوتناف ــك البق ــُ في  ًقاِشارَ م

ْ وغــردتُ الزمــانَكَوتــال مــدائح ّ 
ــت ــصورَوبقي ــواءَ من ــِ الل  ًراَّ مظف

  املخــِ حممـدِّم الصالة عىل النبـيث
 

ِحكـــم القـــضاء  ًسددا تـــسديداُ مـــُ ً ّ 
ـــك ـــز من َللع ـــتوتِّ ـــداْ واس   متهي

ـــــائام ونِارَومغ ـــــا وهت ُب ً ـــــوداً  ج
ــــداْها تغِ بوصــــفِاممَ احلــــُورق  ري

ـــان ـــا أردُوغـــدا الزم ـــداُ مَتْ مل  ري
ـــ ـــان جِتارـ ـــرت الزم ـــا اف َ م ُ ـــداَّ  دي

 

ل إىل ّن كل من توصوهؤالء الشعراء يمدحو. ًوهي قصيدة طويلة جدا
وكان . ليهم العطاءاحلكم وانترص بالسيف, وقتل أعداءه, وخاصة إذا أغدق ع

نه ويقولونه, هلذا ذوقون الشعر, بل وينشدوته طغتكني ممن يتوران شاه وأخو
 .ًهم جزيالكان عطاؤ

 األمر لتوران شاه يف اليمن أرسل إىل أخيه صالح الدين ّوملا استتب
 :العودة إىل دمشق وأرسل بقصيدة أوهلايستأذنه يف القفول و
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ــوال حملــ ــي وأفكــاريْ يف قلَكَّل  ب
 هاِنِ وســـاكٍ إىل مـــرصُّوال التفتـــت
ـــ ـــشوال حننْ   وإنِمآُت إىل أرض ال

  والشـٌ, واملنى حلبَ دمشقّ إالُارّما الد
ْ ال حلــُلِ املنــازَتلــك  ٌنَ وال عــدٌجَ

ــدر امل ــذا عــىل أن ق ُه َ ْ ــنَ ٍلــك يف يم َ 
ــوك ا ــدت املل ــد أب ــنيَملنتُوق ــَم  ِهِ ب

 

َمـا رنـح  ِ الـشوق أعطـايف وتـَّ  ذكاريُ
ِضــت عــن مــّوقــد تعو َرصُ  ِصارْ بأمــْ
ــت ــالْكان ــاريُعِ مط ــاين وأوط   أوط

ــ ــُوقـ ٌرصِ م ــداْ ــزور آم   داري ويف ال
ــــد ــــافٌوال زبي ــــِ تُ وال أكن  ِشارْع

ــه يف دون م ِغـــال, ولكنـّ  داريْقـــٍ
ُواقتـــدهت  ِغارْ وإصـــٍذاللِ إَدْوَ قـــْمُ

 

ّ شاه إىل أخيه صالح الدين, حديث املشوق واملحب وهكذا يتحدث توران
واملنى ) ما الدار إال دمشق(لري طلعة أخيه, ولريجع إىل الوطن يف دمشق  

ر آمد من مدن الشام وله فيه ووز.  داريحلب, والشوق مرص, ويف الزور آمدا
. ّثم ذكر فتوحاته وكيف أذل امللوك واقتادهم قود إذالل وإصغار. أهل ودار

 .عقلية مرفوضة يف عرصنا, ولكنها مقبولة يف زمنهموهي 
وبعد أن مدح صالح الدين فتوحاته اجلديدة التي بلغته وهو يف اليمن أهنى 

 :قصيدته بقوله
ــمْوإن ــصَ أعظ ــىلَدي أن أراكْ ق   ع

ــف ــاجتَفكي ــكٍامعِ يل ب ــافيةَ من  ً ص
 

ِاملـــألوف, بـــاهر إرشاق وأنـــوار  ٍ َ 
ــه ــواردُمن ــنُ امل ــدارْ ع ــوب وإك ِ ش ٍ 

 

ّرد عليه صالح الدين يرغبه يف اليمن, وأنه بلد مبارك كثري األموالف  فلام .ّ
املسؤول عن شؤون القرص (قرأ الكتاب استحرض ألف دينار وقال ألستاذ داره 

ال ثلج يف اليمن, فقال له اشرتي لنا : اشرتي لنا به قطعة ثلج فقال): وطلباته
ي ما أصنع باألموال إذا مل ليت شعر: كذا وكذا مما ال يوجد باليمن, ثم قال

 وفيه يقول .ذن له بالعودةفعاد الرسول إىل صالح الدين فأ. ?انتفع هبا فيام أريد
 :)ويبدو أهنم كلهم شعراء(ًصالح الدين شعرا 
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 رَري يف الـوْ فخِ الدينُ فخرَوألنت
ــ ــرص إن أقبل ْالن ــَتُ ــْقُوي مْ نح  ٌلِب

 

ــــالذ  ــــعُوم ــــن أمن ــــايل ورك ُ آم ٌ 
ْواليمن إن أرسعـ ُ ِرسُوي مـْ نحـَتُ  ُعْ

 

 ما يزيد  يف اليمن بعد أن مكث, هـ٥٧١وعاد شمس الدولة توران شاه عام 
وجعل نائبه . ّوطد فيها األمن وحكم اليمن من حرضموت إىل صنعاءعىل العام, 

من أرسة آل منقذ التي كان هلا دور يف حماربة (عىل اليمن مبارك بن كامل بن منقذ 
 عىل عدن الزنجييلوجعل عثامن  عىل زبيد والتهائم, ًحاكام) الصليبيني يف الشام

جعل ياقوت التعزي يف التعكر وتعز, ومظفر و .وحلج وما حوهلا إىل حرضموت
ّوساق معه أمواال مجة و. أعامهلاالدين قايامز عىل ذي جبلة و خرج من صنعاء ً

من هجم عليه جيش ) أشيح ( فلام وصل قرب,ًمتوجها إىل احلجاز ومنه إىل الشام
وهي جرأة كبرية من هؤالء اللصوص الذين هيامجون (اللصوص, فنهبوا خزائنه 

ه صالح الدين ّفلام وصل دمشق وال). ًملكا أخضع اليمن بأكملها يف أقل من عام
 فنقلته أخته إىل , هـ٥٧٤ ثم نقله إىل االسكندرية, وهبا كانت وفاته سنة ,أمرها

 . دمشقدمشق ليدفن يف مدرسته التي أنشأها بظاهر
وكان نواب توران شاه يرسلون له األموال من اليمن إىل دمشق, فلام تويف 

 عىل عدن إىل الزنجييلواستوىل عثامن . ٍاستوىل كل وال عىل ما حتت يده
.  من املظفر قايامز ألهنا خرجت من يدهةحرضموت, ثم استوىل عىل ذي جبل

ن وامتد حكمه إىل ً مفصال ألنه حكم عدالزنجييلوسيأيت احلديث عن عثامن 
ًحرضموت رشقا وإىل ذي جبلة غربا  كام ,وكانت له إصالحات كثرية يف عدن. ً

 .ًكان شديدا عندما ثارت عليه حرضموت فقتل فيهم مقتلة كبرية
وكان بزبيد صويف يقال له . وأما املبارك بن منقذ فضبط التهائم وزبيد

 يعيد قصة ابن مهدي املبارك بن خلف, أقبل عليه الناس, فخيش ابن منقذ أن
 وقد سبقهم ,الذي تظاهر بالزهد والصالح, ومن قبله الداعي عيل الصليحي
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هلذا قام املبارك . ًمجيعا القرمطي املرتد السفاك عيل بن الفضل السبأي اخلرضي
بن منقذ بقتل الصويف املبارك بن خلف, دون أن يبدر منه يشء ضد الدولة, ا

ًل بريئا بدون ذنب إال أوهام وخماوف ال سند هلا ّفأصبح ضمريه يعذبه عىل أنه قت
وال دليل, فلم يستطع ابن منقذ النوم حتى كاد يفقد صحته وعقله, فنصحه فقيه 

ون, وأن جيعل فيه ُبأن يعيد بناء اجلامع الذي بنته احلبشة من آل نجاح وهم سنِّي
م  ث.)١(امنرب جامع ابن مهدي, ففعل, واسرتاح ضمريه فاخلطبة, وأن خيْ

استأذن املبارك بن منقذ من صالح الدين فعاد إىل مرص واستناب أخاه خطاب 
وقام صالح الدين بمصادرة األموال التي عاد هبا املبارك بن . بن منقذ عىل زبيدا

منقذ من اليمن باعتبارها مال الدولة, وخيش صالح الدين أن يقوم خطاب بن 
با لطودخل خ. مر زبيد واليمنمنقذ بالثورة فأرسل له مملوكه خطلبا ليتوىل أ

د وتعز نََ, ثم دخل اجلالزنجييل بعد أن دخل عدن وأطاعه هـ٥٧٤زبيد سنة 
 ثم دخل زبيد فهرب منه خطاب بن منقذ ثم اسرتضاه خطاب وعاد .والتعكري

وأوشك عىل املوت  بالطفلام مرض خ. ملقاطعات إىل واليتهكل من حكام ا
يش من فلام علم صالح الدين بذلك خ. زبيد ه أمرّبن منقذ ووال ًبااّاستدعى خط

نفالت األمر باليمن, فأرسل أخاه سيف اإلسالم طغتكني بن أيوب إىل اليمن ا
, فخرج خطاب بن منقذ للقائه  هـ٥٧٧يف ألف فارس, فوصل زبيد آخر سنة 

ّوترجل له سيف اإلسالم طغتكني, فسارا إىل زبيد, ثم إن خطاب بن منقذ 
ّوأخذ خطاب أمواال مجة, فلام رجع . مرص فأذن طغتكنياستأذنه للعودة إىل  ً

ًلتوديع طغتكني قبض عليه وصادر األموال اهلائلة التي معه, وقتله رسا بحصن 
 .هـ٥٧٩تعز سنة 

ّ فإنه استقبل طغتكني, وسلمه مفاتيح حصون تعز, ّياقوت التعزيوأما 
َّفرس منه طغتكني وأبقاه عىل واليته بتعز ُ. 

                                 
 .٣٢٨ – ٣٢٧ّرو هذه احلادثة ابن الديبع يف كتابه قرة العيون ص   ) ١(
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اب بن منقذ ّ فإنه ملا سمع بقبض طغتكني خلطجييلالزنعثامن وأما 
ًومصادرة أمواله, خاف من املصادرة, فحمل أمواله ونفسه يف البحر متجها إىل 

من زبيد فأدركت سفنه ) السفن احلربية(الشام; فأرسل طغتكني الشواين 
وبعث . ّ أن يفر بسفينته وما فيها من أموالالزنجييلفأخذهتا, واستطاع عثامن 

 . عني الزمان ابنًني واليا عىل عدن يدعىطغتك
توجه سيف اإلسالم طغتكني إىل مكة ثم . وملك طغتكني اليمن بأكملها

ه بقية آل زريع, فلام عاد من مكة هجم عىل حصن رجب, وكان في. هـ٥٨١سنة 
ة ئمخسام املاء والطعام استسلموا فقتل منهم سيف اإلسالم فحارصهم, فلام نفد

 وقام السلطان .رواستوىل سيف اإلسالم عىل بالد جنب وذما. )١(ً رجالومخسني
يف ) وهو غري القرص املشهور يف اجلاهلية(عيل بن حاتم بتخريب قرص غمدان 

ّصنعاء, وخرب سورها, وأحرق الغالت, حتى ال يستفيد منها سيف اإلسالم 
ثم إن حاتم بن سعد ابن عم . هـ٥٨٣طغتكني الذي أقبل ملحاربته وذلك سنة 

لطان عيل بن حاتم اهلمداين حاكم صنعاء, استطاع أن يسرتيض سيف الس
.  فرجع عن صنعاء,اإلسالم وأعطاه ثامنني ألف دينار حامتية ومائة حصان

اء استسلمت لسيف اإلسالم, كام استسلمت كل واليات وحصون عنولكن ص
 .ًاليمن واحدا بعد اآلخر

 بعد أن , هـ٥٩٣وتويف سيف اإلسالم طغتكني بن أيوب يف شوال سنة 
  , كام يقولكانو. استوىل عىل اليمن من حرضموت إىل صنعاء إىل هتامة

ّ جوادا, ممدحا, شجاعا ال يمل احلرب, منصفا, إذا تظلم إليه أحد ,ابن الديبع ًُّ ً ً ًّ
ودان له اليمن كله, . وهو يف موكبه أمسك فرسه, ووقف حتى يكشف ظالمته

ّ, وسور صنعاء وزبيد, وعمودان له بنو حاتم بصنعاء, ودخل اجلوف ر عدة َّ
َّوهو الذي قرر قواعد امللك .. ومعظم حصن تعز من عامرته. حصون باليمن

                                 
 .وذكره الشعبي يف تارخيه بتفصيل) ّقرة العيون(ًذكره ابن الديبع إمجاال يف   ) ١(
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ًوكان فقيها له مقروءات . َّباليمن فرضب الرضائب السلطانية, وقنن القوانني
َّ وهو الذي بنى مؤخر جامع زبيد واجلناحني واملنارة, واختط .ومسموعات

تبعد عن اجلند بمقدار ثالث ساعات قبل الطرق  سفال يف ذي(مدينة املنصورة 
ومن مناقبه إنشاء املساجد واملربات .. )١(دنََمدينة اجل) أي شامل(ِقبيل ) احلديثة

 .واملدارس والطرق واآلبار
 الزرع,  أهلوكان امللك طغتكني أول من جار عىل أهل النخل ورفق عىل

ىل من أراد حرثها, كام هي ا إي األرايض الزراعية, وأن يؤجرهفأراد أن يشرت
العادة يف مرص, فاجتمع الصلحاء يف جامع ذي أرشق فصاموا ثالثة أيام ودعوا 
ّاهللا أن يفرج عن األمة, فلم خيرجوا إال وهم يسمعون نبأ وفاة سيف اإلسالم 

وكانت وفاة طغتكني . ًنه مات مسموماإوقيل . هـ٥٩٣ شوال سنة يفطغتكني 
 .تعزُباملنصورة وقرب بحصن 

 .املعز إسامعيل بن طغتكني فامل إىل املذهب الشيعي اإلسامعييلوتوىل بعده 
 , بن محزة, فقابله اإلمام الزيدي عبد اهللا هـ٥٩٦ر إىل صنعاء أول سنة اسو

ًوكان كريام متالفا ال .  ودخل املعز إسامعيل صنعاء.فاقتتلوا وانكرس اإلمام ً
ّد أن حيول اجلند إىل مذهبه فلم ثم أظهر مذهبه القبيح, وأرا. ًيمسك شيئا

. ُّيطاوعوه, فغلب عليه الشح عىل اجلند, والكرم عىل الشعراء وأهل املجون
 ?!)٢(ّوادعوا أنه أصيب بلوثة فكان يقتل اآلدميني ويأكل حلومهم

ّوادعى املعز إسامعيل اخلالفة  ,وهو أمر متناقض ( كام ادعى أنه من بني أمية,ّ
ِ, وخطب له ) وهو دليل عىل اضطراب عقله?ّ أميةًفكيف يكون شيعيا من بني ُ

وهو شاعر كبقية آل أيوب (ًوقال يف ذلك شعرا . بلقب أمري املؤمنني
 :)وسالطينهم

                                 
 .٣٣٨ – ٣٣٥ة العيون, ص ّقر: ابن الديبع  ) ١(
 .٣٤٤ – ٣٤١نفسه, ص   ) ٢(
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  أنا اهلادي اخلليفة والـذيّوإين
َوال بد من بغداد  هاَبوعُ أطوي رّ

ِّب يل فيها عـىل كـلَوخيط ٍ منـربُ َ 
ُوأنرش  ِهِولـُ مخَ بعـدِهـَّ اللـَ ديـنُ

 

ِ الغلبَ رقابُيقود   ِ اجلردِمرُّ بالضُ
ُوأنــرش ــرشُ ــسامرسَها ن ــربدِ ال ِ لل ُ 

َوأظهر دين ُ  ِدْ والنجـِ اهللا يف الغورُ
َّوأعلن ما قد كان أسـ  ّ جـديُسهُ

 

ّولسنا ندري من يقصد بجده ها هنا? وكيف يستقيم أنه يدعي أنه من بني  ِّ
ثم ) غيالنوبنو أيوب من أكراد العراق, وقيل من العرب من قيس (أمية? 

ًغالبا باملذهب اإلسامعييل الفاطمي ألنه كان رائجا يف (ينادي باملذهب الشيعي  ً
 ).اليمن ويف مرص والشام

وكره أعامله . واستنكر أبناء عمومته من آل أيوب يف مرص والشام أفعاله
ٌفقتله ثلة منهم, من األكرادجنوده,  ًبعد أن قاتل قتاال  هـ٥٩٨ وذلك يف رجب ,َُّ
ّوقرب يف قبة اخلليفة, رشقي زبيد.  هو ومملوكه رشف الدين احلبيشًشديدا َ ِ ُ. 

َّوعاد األتابك سيف الدين سنقر من مدينة حجة بعد مقتل إسامعيل بن  َ
ً, وكان صغريا فتوىل األمر وا النارص بن طغتكنيّوولطغتكني وأقبل إليه أنصاره, 

 .هـ٥٩٨نفس سنة وذلك يف  ,سيف الدين سنقر وأعادوا اخلطبة لبني العباس
ّويدعى مريب . ّوكان سيف الدين سنقر هو الذي ربى النارص بن طغتكني ُ

األمري, األتابك, فأحسن السياسة وكاتب األكراد وصاحلهم, وأقطع األمري 
 .وردسار صنعاء, واألمري حسام الدين السيفي هتامة, ما عدا زبيد
لملك النارص بن ّودخل سيف الدين سنقر يف معارك متعددة ليوطد األمر ل

لعله  (ابيد ونواحيهز نزل من السامء رماد أبيض بهـ٦٠٠ ويف سنة ,طغتكني
وتوىف األتابك سنقر سنة . )١(, وأظلمت الدنيا ثم نزل رماد أسود وزالزل)ثلج
اإلمام عبد اهللا بن محزة الزيدي واألمري : بني رجلنيفبقيت اليمن هـ ٦٠٨

                                 
 .٣٤٦ – ٣٤٥ ,ونة العيّ قر:ابن الديبع  ) ١(
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ُأن يعطي اإلمام عبد اهللا بن محزة األمري ًواصطلحا أخريا عىل . وردسار األيويب
وعىل أن . ًوردسار كل سنة مائة محل موقرة حديدا من صعدة, وعرشة أفراس

يكون البون األعىل واألسفل لألمري وردسار, والظاهران واجلوف وصعدة 
 .لإلمام عبد اهللا بن محزة

 بن طغتكني سنة ارصن, وتوىف امللك ال هـ٦١٠ثم توىف وردسار سنة 
وكان . وخاف النساء من بني أيوب. وعادت اليمن إىل واليات معتددة. هـ٦١١

ف ونو ّ أيوب يدعى تقي الدين عمر األيويب قد ترك الدنيا وتصويأحد أمراء بن
 امللك النارص بن طغتكني, فدخل احلصن يف تعز, وبايعه ّ, فاستغاثت به أماحلج

ًاجلند, وأعلن ملكا عىل اليمن يف ربيع سنة  ّوحتول هذا امللك املتصوف . هـ٦١١ُ
 . »انظروا للملك غريي«: اللعب واالهتامم باجلواري حتى قال هلمإىل 

أخو صالح الدين (وملا بلغ امللك العادل أبو بكر بن أيوب بن شادي 
ّ جهز حفيده املسعود صالح الدين يف ,وهو بمرص ما جر يف اليمن, )األيويب

عل أتابكه مجال الدين فليت, فوصل جيوش عظيمة وكان يف سن البلوغ, وج
 واستطاع األتابك أن يوطد امللك ملسعود الذي تزوج .هـ٦١٢زبيد يف أول سنة 

 .بنت األمري سيف الدين سنقر
فدخل  ,واستمرت احلروب يف اليمن إىل أن تويف اإلمام عبد اهللا بن محزة

 , وقيل هـ٦٢٠ثم عاد إىل مرص سنة ,  هـ٦١٧امللك املسعود األيويب صنعاء سنة 
   مكانه عىل مرص واحلجازّووىل. )١( بعد أن استوىل عىل مكةهـ٦٢٥سنة 

 وبقي آل رسول حيكمون اليمن .ًنور الدين عمر بن عيل بن رسول نائبا عنه
 وخيطبون , ويرسلون هلم باألموال,واحلجاز, ويظهرون الوالء آلل أيوب

                                 
ً أن امللك مـسعود أخـذ أمـواال ,رضة اليمنذكر حسن صالح شهاب يف كتابه عدن ف  ) ١(

فلام وصل مكة, وكانت حتت حكمه, قتلوه . ًضخمة شحنها من عدن يف سبعني مركبا
 ).١٢٤, ١٢٣ص ( وال بملكه, ومل يصل إىل مرص هبالسم, فلم يستمتع بأموال
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ستقلوا بحكم باسمهم,  ثم تركوا ذلك كله عندما ضعف حكم آل أيوب وا
اليمن واحلجاز وأظهروا الدولة الرسولية التي كانت من أقو الدول يف اليمن 

 .يف العهود اإلسالمية وأطوهلا بقاء
  يف عدنالزنجييلاألمري 

َوحكم عدن من سنة ) م١٢٢٩/ هـ٦٢٦وفاته بعد سنة (  هـ٥٧٩ – ٥٧١َ
لالستيالء عىل ) أخو صالح الدين األيويب (ري توران شاهعندما قدم األم

ً وبحرا, وأخذها من عليها, ثم دخل عدن براً قدم إىل زبيد أوال فاستوىل ,اليمن
وذلك سنة يارس بن بالل املحمدي ومن معه من أوالد عمران بن سبأ الزريعي, 

طع عدن ملهامجة عدن, فلم تست) وهي سفن حربية(واستخدم الشواين . هـ٥٦٩
 .مقاومته آنذاك

 وما حوهلا, إىل حرضموت أليب عمر عثامن ,وجعل توران شاه حكم عدن
.  نسبة إىل زنجيلة, قرية من قر دمشقالزنجييل, وقيل ييلبالزنجبن عيل ا

ًوعرف أيضا باسم الزنجاري ألن مدرسته يف دمشق عرفت باسم املدرسة  ُ
. يها فمولده ووفاته هباوال شك أنه من أهل دمشق وضواح. )١(الزنجارية

ًوينسب أيضا إىل تكريت بالعراق, وقد نسبه ابن املجاور هلا, وأهله من العراق 
 .من األكراد, هاجروا إىل دمشق وتوطنوها

ثم سار مع شريكوه ) نور الدين زنكي(وقد ظهر يف الدولة الزنكية 
هلذا عندما و. )٢(وصالح الدين األيويب إىل مرص فصار من رجال الدولة األيوبية

يها وعىل ما حوهلا لً واليا عالزنجييلّفتح امللك توران شاه عدن, عني فيها عثامن 
 .إىل حرضموت

                                 
عدن (ندوة . » وأعامل العمرانية يف ثغر عدنالزنجييلاألمري  «:ن الشجاعالرمحعبد . د  ) ١(

 .٢٤ – ١١ص ) ٢٠١١ يناير − بوابة اليمن احلضارية
 .املصدر السابق  ) ٢(
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 ليخضعها, وكانت أغلب هـ٥٧٥ إىل حرضموت سنة الزنجييلوتوجه عثامن 
ْوهم أرسة من بني قحطان من مححرضموت ختضع حلكم آل راشد,  ري, وينتسبون ِ

 مع قيام هـ٧٠٠ سنة  إىل حواىل٤٠٠وت من سنة كموا حرضمح(إىل سبأ األصغر 
وضعف دولتهم ثم قيامها مرة أخر ١( ) كام يقول الشاطري,دول أخر(. 

 ثم تقدم حتى احتل حرضموت, وجعل , الشحرالزنجييلواحتل عثامن 
بقى آل راشد عىل ملكهم ليؤدوا له اخلراج ًنائبا, وأ) أو سويد(أخاه األسود 

 ,وأيدهم بعض العلامءيرقهم ذلك فخلعوه وحاربوه ّوينفذوا أوامره, فلم 
 بن راشد وأخاه أمحد وأرسلهام إىل  وأرس السلطان عبد اهللالزنجييلفهامجهم 

من  بإخضاع الثوار والزنجييل وقام.  هـ٥٧٦ مع آخرين سنة عدن, ثم أطلقهام
ًأيدهم فقتل منهم عددا كبريا  عمر بن مهدي أحد أرسة  كام كان يف حرضموت.ً

ي اخلارجية التي من أجل القضاء عليها أرسل السلطان صالح الدين  مهدآل
وبقي .  أخاه توران شاه إىل اليمن فقىض عىل آل مهدي يف زبيد واليمناأليويب

وهم (ومعلوم أن األباضية . عمر بن مهدي يف حرضموت ومعه بعض األنصار
وبقي .  شبامكانوا يف حرضموت وكانت هلم دولة يف) ًأقل فرق اخلوارج تعصبا

 .مذهبهم يف حرضموت مع ضعف فيه, بعد مقتل طالب احلق
 مهدي نب رم أن يقيض عىل هذه الثورة, وعىل قوات عالزنجييلواستطاع 

ي أن مويقول األستاذ حممد الشاطري يف كتابه أدوار التاريخ احلرض. اخلارجي
ّغز الذي قىض عىل عمر بن مهدي اخلارجي هم القبائل النهدية, وليسوا ال وهم (ُ

وقد تم ذلك سنة ). األتراك الذين جلبهم توران شاه لقتال أهل اليمن
بل كانت فيها ثورات من للزنجييل ّوالغز ومل تستسلم حرضموت . )٢(هـ٦٢١

                                 
 .١٨١ – ١٦٨/ ١ي, جم أدوار التاريخ احلرض:حممد أمحد الشاطري  ) ١(
 دمـشق  إىلالـزنجييل أي أن ذلك تم بعد عودة .١٨١ – ١٦٨/ ١ ج,فسهاملصدر ن  ) ٢(

  .وهروبه من عدن
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 من الزنجييلبعد خروج ّاستمرت الثورات ّجمموعات من الثوار والقبائل, و
ِسالم طغتكني قام سيف اإل عندما هـ٥٧٩ّوقد تم ذلك سنة . اليمن كلها

 . بأموال من عدن يف السفنالزنجييلّبن منقذ, ففر ابمصادرة أموال خطاب 
 وقد خرجت من زبيد بأمر سيف اإلسالم − فأدركته الشواين يف البحر األمحر

 واستولت عىل سفنه, ما عدا السفينة التي كان فيها, فتوجه هبا إىل − طغتكني
ّ بعدما فر بأمواله, هـ٥٧٩ يف مكة سنة يلالزنجينه شاهد إوقال ابن جبري . الشام

وهلذا فإن . ًومل يكن مطاردا من قوات سيف اإلسالم طغتكني, ومعه أمواله
 الزنجييل, خاصة وأن )١(عبد الرمحن الشجاع يشك يف قصة املصادرةالدكتور 

 الزنجييلوذكر ابن األثري أن . عاد إىل دمشق دون أن تصادره الدولة األيوبية
وفوق ذلك فإن . ة دائمة بصالح الدين األيويب عرب الرسائلكان عىل صل

ً ترك أمواال وأوقافا كثرية يف عدن, وجعل ريعها لألعامل اخلريية الزنجييل ً
 .واملساجد واملدارس يف مكة ويف عدن

 فرتة يف القدس −  كام يقول ابن كثري−  بعد عودته من عدنالزنجييلوعاش 
 ورو ,اري البخاري?خر الدين عثامن الزنجّ, وسامه فالرشيف ووصفه باألمري

. م, وأرشف عىل بناء قبة املعراج١٢٠١/ هـ٥٩٧ًيا عىل القدس سنة ِّأنه كان متول
 .)٢( كان ذا حظوة عند سالطني آل أيوب يف الشامالزنجييلوهذا يعني أن 

  عىل عدنالزنجييلوالية 
 بعدما استوىل توران شاه عىل اليمن هـ٥٧١ من سنة الزنجييل امتدت والية

 خوف املصادرة من سيف , من عدن−  كام يقال– الزنجييلإىل أن هرب 
 . هـ٥٧٩اإلسالم طغتكني سنة 

                                 
نـدوة عـدن .  وأعامله العمرانية يف ثغـر عـدنالزنجييلاألمري : عبد الرمحن الشجاع  ) ١(

 .٢٤ – ١١ ص ,بوابة اليمن احلضارية
 .املصدر السابق  ) ٢(
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ً متتد من عدن إىل باب املندب غربا, وقال بعضهم الزنجييلوكانت والية 
 والية واسعة تشمل حلج وهي ال شك. ً ومتتد رشقا إىل حرضموت)١(إىل املخا

 .وأبني وشبوه وحرضموت والشحر
وكان للزنجييل دور كبري يف توطيد األمن وإرساء قواعد إدارية ومالية يف 

َّوقد قسم توران شاه اليمن بعد أن أخضعها إىل أربع مناطق هامة . هذه الوالية
 له ًاجبلة, وجعل عىل كل منطقة منها أمري) ٤(تعز ) ٣(عدن ) ٢(زبيد ) ١ (:هي

 الزنجييلوكان . هـ٥٧١َّصالحيات كاملة بعد أن قرر العودة إىل دمشق عام 
 . القواد األربعة الذين حكموا اليمن باسم امللك توران شاهأحد هؤالء

 فأرسل صالح ,فلام مات توران شاه توقف الوالة عن إرسال األموال
 اليمن إىل تقديم الدين مملوكه خطلبا ليضبط األمور يف اليمن, فسارع الوالة يف

, فلام مات خطلبا أرسل السلطان الزنجييلالطاعة كام تقدم, ومنهم عثامن 
 .صالح الدين األيويب أخاه سيف اإلسالم طغتكني كام تقدم

 صادر ه ولكن,استوىل عىل اليمن وأظهر له الوالة الطاعةفلام وصل طغتكني 
 خاف عىل نفسه,  بذلكنجييلالز أظهر له املودة وقتله, فلام علمابن منقذ بعد أن 

 سيف اإلسالم أرسل ولكن. ًوشحن أمواله يف سفن, ناويا العودة إىل دمشق
كان فيها عثامن  من زبيد فلحقت بالسفن وصادرهتا ما عدا السفينة التي الشواين
 .ًنه توجه أوال إىل مكة ومنها إىل دمشق, ومعه أموال جزيلة, ويقال إالزنجييل

  وإصالحاته يف عدنزنجييلالالدولة األيوبية و
 :اهتمت الدولة األيوبية بعدن لعدة أسباب

أمهيتها التجارية القصو ملرص وجتارهتا مع اهلند والرشق األقىص  )١(
 .والصني

                                 
 . وأعامله العمرانية, مصدر سابقالزنجييلاألمري : عبد الرمحن الشجاع  ) ١(
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)٢( منع اخلطر الصليبي الذي بدأ يتصل باحلبشة التي حيكمها النصار. 
التي قىض عليها ) أتباع الدولة الفاطمية العبيدية(حماربة املذهب اإلسامعييل  )٣(

وقد كان للمذهب اإلسامعييل دولة قوية يف . صالح الدين يف مرص والشام
 ًاهرعدن داليمن عهد الصليحيني وأتباعهم بني زريع الذين حكموا 

 .ًطويال
 وجعل هـ٥٦٩نة  استوىل توران شاه عىل عدن وعىل اليمن س,وكام أسلفنا

 يف حرضموت إال أنه قام الزنجييلورغم بطش . ً واليا عىل عدنالزنجييلعثامن 
 :باألعامل التالية يف عدن

. بنى العديد من األسوار واحلصون املنيعة حول عدن من الرب والبحر) ١(
ًمد سورا متينا من احلجارة واجل  البحرفمن جهة ً  عىل طول ساحل عدن من ّصّ

َّ شامال إىل جبل حقات جنوبا وركب فيه ستة أبواب من الشامل اجلبل األخرض ً ً
ومن حومة  ()باب السيلة(, )باب حومة(, )باب الصباغة(إىل اجلنوب هي 

تذهب إىل ) العر(والسيلة كانت السيول املتدفقة التي تأيت من جبل شمسان 
ة ومنه تدخل البضائع الواردة من البحر إىل ساح: )باب الفرضة(, )البحر

الفرضة حيث يتم تعشريها ووضع الرضائب عليها, ومنه خترج املراكب إىل 
, وهو جنويب باب الفرضة, ويعرف أيام الطيب )ِمرشف(عرض البحر, وباب 

باب و. ًويظل مفتوحا للمشاة بني املدينة والساحل بباب الساحل, باخمرمة
وكان . لسوروهو يف أقىص جنوب ا). ّالرس( ويعرف عند أيب خمرمة, بباب ,حيق

. وهي مقر حاكم عدن) ادةدار السع(ألمر مهم, وينفذ إىل حوش ال يفتح إال 
 .)١(والباب بلحف جبل النوبة

                                 
 وجبـل النوبـة هـو امتـداد .١٢٦ – ١٢٥اليمن, ص عدن فرضة : حسن صالح شهاب  ) ١(

َّوكان عليه ثلة. جبل املنظر نحو صرية  .ي جبل النوبةِّ من اجلند يف نوبات للحراسة فسمُ
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 والسور القديم الزنجييلوالفرق بني سور : )١(قال حسن صالح شهاب
أن السور القديم كانت له مخسة ) والذي بناه بنو زريع(الذي وصفه املقديس 

 .أبواب من حديدستة  أقو وأمتن وعليه نجييلالزفقط وأن سور أبواب 
 يف رسم ملدينة عدن وضعه أحد الربتغاليني الذين الزنجييلويظهر سور 

/ هـ٩١٢رافقوا محلة البوكريك يف حماولته فتح عدن من جهة البحر سنة 
ُ وقد رضبت عدن باملدافع ألول مرة يف تارخيها, ومع ذلك صمدت ,م١٥١٣
والغريب أن هذا السور الذي بني .  الذي سيأيت ذكرهت اهلجوم الربتغايلّوصد

وال شك أنه بناء تم . بقي لعدة قرون) م١١٧٤/ هـ٥٦٩ (الزنجييليف عهد 
جتديده يف العهود املتتالية حتى يصمد لعاديات الزمن واهلجوم املستمر من 

 .األعداء
ً سورا آخر فوق اجلبل املحيط بعدن من جهة الربزخ, وما الزنجييلّومد 

اخلليج (ّيعرف اآلن بساحل أبني, من حصن اخلرضاء, املطل عىل امليناء 
ًواملدينة, صاعدا عىل رأس جبل نحو الشامل إىل احلصن الذي فوق ) األمامي

وكان احلصن , ) عدن واملؤدي إىل املعال والتواهي وخور مكرسباب (باب الرب 
 .يعرف باسم التعكر

ّوهبذا السور يتعذر تسلق اجلبل واهل بوط إىل عدن من ناحية الرب, ورتبت ّ
باب  )فتحة باب عدن(ّوكان الباب الذي يسد به الشق يف اجلبل . عليه حامية

وكل من حياول حتطيمه يتعرض لوابل من ) كام قال املقديس(قوي من الفوالذ 
 .)٢(السهام واحلجارة التي يقذف هبا احلراس من رأس اجلبل

                                 
 .عدن فرضة اليمن: حسن صالح شهاب  ) ١(
 .١٢٦املصدر السابق, ص   ) ٢(
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 الذي كان عليه قبل هدم السور عدنباب 
 أن »ثغر عدن« زعم الطيب باخمرمة يف كتابه .شرص أو فتحة يف اجلبل) العقبة(باب عدن 

 .ًاد بن عاد, وجعل عدن سجنا ملن  غضب عليهّأول من فتح الباب شد
لتي ليس هلا اباب عدن من عجائب اليمن » صفة جزيرة العرب«َّوعد اهلمداين يف كتابه 

وقد تم توسيع الباب لتدخل منه ). فهو طعنة يف جبل(الشرص أي الطعنة ّمثيل يف الدنيا, وشبهه ب
 ويف أسفله باب من حديد يغلق كل , وعىل قمته سور. ووضع عليه حراسة,القوافل وخترج منه

 .مساء ويفتح كل صباح
 وعىل اليمني .م١٨٦٧ اإلنجليز عام ه السور الذي جدد, الصورة نر أعىل البابويف

وامتداداته إىل قرب ساحل صرية, ) جبل املنصوري( الفتحة جبل اخلرضاء للخارج من عدن من
جبل ) يسار الباب(وعىل يسار اخلارج من عدن . ىل جبل حديد, وعليه عدد من الدروبوإ

 .وحتته اخلساف) شمسان(التعكر 
وقد أقيم الباب من احلديد يف عهد بني زريع ومتت زيادته وتدوير السور حول اجلبل يف أيام 

وقام الرسوليون بتوسعة الفتحة ووضع باب آخر ) ييلبالزنج( الزنجييل أليوبيني عىل يد واليهم ا
 .حوله

ً تم إزالة اجلرس وتوسيع الباب ليتسع الطريق املسفلت للسيارات ذهابا م١٩٦٣ويف عام 
 .ثم توسيع الباب مرة أخر بعد االستقالل). عودة إليها(ًوإيابا ) ًخروجا من عدن(
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ً سورا ثالثا عىل جبل الزنجييلوأدار  ّحقات(ً ّمن طرفه الرشقي املطل عل ) ُ
وحييط بعدن املعروف بجبل شمسان ) ّالعر(ًامليناء, صاعدا نحو الغرب إىل جبل 
ًويعترب سور حقات مكمال للسور البحري, . من جهة الغرب والشامل الغريب

َّخليج حقاتّومهمته منع هتريب البضائع, وصد اهلجامت البحرية من جهة  ُ ..
يؤدي إىل ساحل ) شق يف اجلبل عليه سور ويقفل بباب(وبجبل حقات باب 

الذي يسكنه عادة حاكم عدن  ًوهو يقع أيضا حتت جبل املنظر والقرص. حقات
 .منذ أيام بني زريع

) جبل حقات(سور َّ ركب عىل ييلبالزنجن  إقال ابن املجاور يف املستبرص
 بأن ذلك يعني أن الباب  عىل ذلك,ح شهابويعلق حسن صال. )١(باب حقات

 .)٢(املوجود اآلن يف اجلبل) الفتحة(كان يف السور وليس يف الشق 
وعىل ذر اجلبال العالية املحيطة بعدن من الغرب والشامل, وهي 
امتدادات جبل العر املعروف بجبل شمسان, هناك آثار حصون قديمة تؤكد أن 

ملراقبة القادم من بعيد إىل عدن سواء من من حصون هذه اجلبال مل تكن ختلو 
 .جانب الرب أو البحر

وعىل جبل صرية حصن قديم وفيه بئر حلفظ مياه األمطار, وكانت عىل 
, الزنجييلاحلصن حامية, ولكن ابن املجاور مل يذكره ضمن احلصون التي بناها 

ًن حصن صرية يشبه متاما إوقول بعض الباحثني . ها بنيت بعد عهدهلولع
 . هو الذي بناهييلبالزنجحلصون األيوبية يف مرص والشام مما يعني أن ا

ً اهتامما شديدا بالنشاط التجاري يف عدن ييلبالزنجاهتم : )٣(ضةالفر) ٢( ً
                                 

 .١٢٨ ص ,املستبرص  ) ١(
 .١٢٧عدن فرضة اليمن, ص : حسن صالح شهاب  ) ٢(
 .املصدر السابق  ) ٣(
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لذلك قام بتوسيع النشاط التجاري وبنى الفرضة . ألن دخل عدن كله منه
بحري وجعل الفرضة مالصقة للسور ال) التي تدخل وخترج منها البضائع(

باب يف السور, : شاميل باب مرشف, وأحاط ساحتها بجدار وجعل هلا بابني
 خترج منه , وباب إىل املدينة,ومنه تدخل البضائع من امليناء إىل ساحة الفرضة
 .البضائع إىل املدينة بعد أن يتم وضع العشور عليها

 أن موظفي) القرن العارش اهلجري ()١(ويقول باخمرمة يف تاريخ ثغر عدن
غريب ) دار الطويلة(الفرضة كانوا جيلسون عىل دكتني مسقوفتني أمام باب 

الفرضة وبينها وبني الفرضة فضاء, مما يعني أن اجلدار املحيط بساحة الفرضة 
ًكانت متجرا ) دار الطويلة(وقال عن . َّقد هتدم بفعل الزمن ومل يعد له وجود

ار صالح بن عيل وصارت اآلن د) أي حكام عدن وحكام اليمن(للملوك 
 فلام حصل اجلور يف أيام النارص الغساين الرسويل ,)ًكان تاجرا بعدن(الطائي 

 وخرج صالح بن عيل إىل مينبار ,هرب التجار من عدن إىل جدة واهلند
وملا توىل بنو طاهر حكم عدن ). أي صادرهتا(فاسستصفت الدولة أمواله 

الشيخ عيل بن طاهر زيادة كبرية, ّواليمن تعلقوا بالتجارة, وزيد فيها يف أيام 
, ثم زيد فيها زيادة أخر من جهة )من جهة حقات(اشتملت عىل خمازن كبرية 

 . بن عبد الوهابررشقي الدار أيام عام
القيصارية « بنى الزنجييلن  إ)٢(يقول ابن املجاور: األسواق التجارية) ٣(
إىل (ن يف زمانه  واألسواق والدكاكني, ودور احلجر, ورجعت عد)٣(»العتيقة

                                 
 .١٢ – ١١تاريخ ثغر عدن, ص : الطيب باخمرمة  ) ١(
 .١٣٠املستبرص, ص : ابن املجاور  ) ٢(
 هي سوق ومكان ينزل فيه التجار الغرباء وفيه أماكن ,وتكتب القيساريةالقيصارية   ) ٣(

 ويـدفعون. ة, ويبيعـون بـضائعهمّمعدة لبضائعهم, فيسكنون ويلتقون بتجار البلد
 لقاء إقامتهم وحفظ بضائعهم ودواهبم ومعاشهم, وقاد انتـرشت هـذه أجرة حمددة

 . القيساريات يف مجيع مدن اإلسالم اهلامة
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 فلام دخل سيف اإلسالم طغتكني بن أيوب إىل عدن, أوقف .)االزدهار والنمو
 ألنه كان الزنجييلوهو يدل عىل ذكاء من ( مجيع أمالكه عىل مكة الزنجييلابن 

ًمعرضا ملصادرهتا حلساب طغتكني فأوقفها عىل مكة وبالتايل يستحيل عىل 
والقيصارية جمموعة من «: ل ابن املجاورقا). األمري طغتكني أن يستويل عليها

الدكاكني مرتاصة يف صفوف متقابلة, تضمها بناية كبرية مسقوفة هلا أبواب 
 وقد رأيت .وأعىل الدكاكني غرف لسكن هؤالء التجار: ُ قلت.)١(»تقفل بالليل
قيصارية مشاهبة هبذه الطريقة وذلك يف بداية ) يف منطقة األزهر(يف القاهرة 
 .من القرن العرشين عندما كنت أدرس هناكالستينيات 

  وكان. ً خانا حوله دكاكني, كانت تعرف بسوق اخلانييلبالزنجوبنى ابن 
 ً بزازاهـ٦٢٦املتوىف سنة ) أصله عبد حبيش(أبو البهاء جوهر بن عبد اهللا العدين 

. يف اخلان, واشتهر بأمانته وصدقه, ثم صار من كبار العارفني األولياء يف عدن
وقد ). كريرت(ه معروف, وهو بجوار مسجده, شامل حافة القايض بعدن وقرب

 .ييلبالزنج اخلان عىل املسجد الذي بناه يف عدن وعرف بمسجد ييلبالزنجأوقف 
ً بالصناعة وبنى مصنعا ييلبالزنج اهتم :صناعة الزجاج واآلجر) ٤(

ة تسمى  عدن من الرب يف قرية إىلمللزجاج خارج عدن عىل طريق القوافل القاد
َخلب  .)٢(وكان ينقل منها الزجاج واآلجر إىل عدن. ًكام بنى فيها مصنعا لآلجر. هَ

 بن طغتكنيعيل اسام) ساريةقي(قيصارية 
, الزنجييلاهتم ملوك بني أيوب بالنشاط التجاري يف عدن بعد هروب 

ن طغتكني قيرصية جديدة, وكل دكاكينها لبيع العطور وبنى امللك إسامعيل ب
وكانت عدن تشتهر بالعطور منذ ما قبل اإلسالم ويف العهد النبوي وإىل (

 ).العهود املاضية القريبة
                                 

 .١٣٠املستبرص, ص   ) ١(
َخلبه( أدري أين تسول. ١٤٨املستبرص, ص   ) ٢(  ولعلها يف املنداره التابعة ,هذه اآلن) َ

 .ملدينة الشيخ عثامن
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وقد قام وايل عدن ريض الدين حممد بن عيل التكريتي بتجديدها يف عهد 
ل بن العادل األيويب لعله امللك املسعود صالح الدين بن الكام(امللك املسعود 

وبنى هذا ).  وكالمها حكم اليمن وعدن,أو امللك املسعود بن املظفر الرسويل
ًالوايل أيضا محاما فاخرا هبا ً ً. 
أن تزدهر  − )١( كام يقول األستاذ حسن صالح شهاب− وكان من الطبيعي

م ويف السنوات األخرية من احلك. , ويتسع عمراهناالتجارة بعدن, ويزداد سكاهنا
وما حتته منطقة اخلساف كانت  ()٢(األيويب بلغت أطراف عامرة عدن إىل باب الرب

 ).وجود بعض صهاريج املاء هباوكة لبعض أشجار العرعر واألراك ولمرت
 سوق الصاغة, وسوق , التي تذكر يف تلك الفرتة,ومن أسواق عدن

قصب السكر أو (زف, وسوق القصب  اخلان, وسوق اخلالرصافني, وسوق
 .) الطويلة التي كانت غذاء احليواناتشائشاحل

وكلها موجودة إىل (القطيع, الزعفران, البزازين ): احلافات(ومن احلارات 
 .ر, وحافة الدناكلب, وحافة األحبوش, وحافة الربا)اليوم

الذي بناه عمر بن عبد العزيز والذي  (املسجد اجلامع: وأشهر مساجدها
, ييلبالزنجومسجد قدم املساجد يف عدن,  وهو أوجامع أبان ,)أسلفنا ذكره

ومسجد املالكية, ومسجد الشجرة, ومسجد النبي, ومسجد ابن البندار, ومسجد 
 .عيسال

 وقامت مساجد كثرية يف عدن يف العهد ,وبعض هذه املساجد اندثر
                                 

 .١٢٩عدن فرضة اليمن, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(
ٌّوهو شق يف اجلبل وكان عليه باب من حديد .  أو باب عدنةباب الرب هو باب العقب  ) ٢(

يتم قفله وال يفتح إال بأمر احلاكم, ومنه تدخل البضائع ومنه خترج إىل حلـج وأبـني 
أيـام ( ومل هيـدم الـسور إال يف الـستينات ,وكان عليه سور وعليـه حراسـة. واليمن

 .لتوسيع الطريق للسيارات) إلنجليزا
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 . العهد الرسويلد الطاهري الذي تال العهد األيويب, والعهالرسويل الذي تال
 . حينهاوسيأيت ذكرها يف

 بناء القصور واحلاممات والدور
. ييلبالزنجعه ّه ووسءد بناّ الذي بناه بنو زريع, ثم جداشتهر قرص املنظر

وكيف استوىل عليه عيل سامل البيض يف . ّوقد تم احلديث عنه يف فصل الزريعيني
وكل من . عبد اهللا بن حسني األمحر بعد الوحدةفرتة احلكم املاركيس ثم الشيخ 

ًتوىل منصبا هاما استوىل عىل هذا القرص وجدد بناءه ً. 
 وكانت .ٍ بناها سيف اإلسالم طغتكني بن أيوب مقابل الفرضة:دار السعادة

ن الدار بناها أحد التجار من بني اخلطباء, ثم اشرتاها وقيل إ. دار احلكم يف زمنه
ثم آلت إىل احلكام من بني رسول . ف اإلسالم طغتكنيأو استوىل عليها سي

. وزاد فيها املجاهد الغساين الرسويل زيادات كبرية يف اجتاه البحر. الغساين
من جهة حقات فهي مواجهة لصرية ) اخلليج األمامي(وموقعها مقابل الفرضة 

 . وهو منظر بديع ومجيل, تطل عىل جزء من حقات نفسهويف الوقت. ًمتاما
واستخدمها ) نئابن اخلا(بناها أحد التجار سامه ابن املجاور : الطويلةدار 

 .احلكام من األيوبيني والرسوليني كمتجر للملوك
 .ومها مما أضيفا إىل جوار الفرضة ألخذ العشور والزكاة: دار الوكالة ودار الزكاة

 .بحرّكام تم بناء محامات كبرية عامة ومجيلة يف الطريق من القطيع إىل جهة ال
 توفري املياه واآلبار يف عدن

وهناك الصهاريج منذ ما قبل . وقد اهتم كل من حكم عدن هبذه املسألة
وهي املعروفة )  عام٢٥٠٠عمرها كام يقال (اإلسالم بل منذ ما قبل املسيح 

ّالعر (قة من جبل شمسان ياه املتدف وبنيت بطريقة فنّية تسمح للم,بصهاريج الطويلة
 .لوصول إىل البحر, ولكن بعد أن حتتجز كميات هائلة من املياه العذبةبا) ًقديام
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 وهي ,وهناك عرشات اآلبار احللوة املاء يف عدن وربام مئات اآلبار املاحلة
ويف الفصل السابق عن آل زريع . التي تستخدم يف املساجد للوضوء وللغسل

 ومنها , ماؤها وتلك املوقوفةاآلبار احللوة اململوكة والتي يباع منهذكر لعدد من 
 .ماء بئر الزعفران العذبة

ة والعامد خب يف عدد اآلبار ويف إيصال املياه من احلسوة واللالزنجييلوزاد 
 .التي كانت تأيت هبا اجلامل

 بناء املدارس
وكذلك فعلوا . املدارس يف مرص والشام واحلجازاشتهر األيوبيون ببناء 

ً مسجدا ووقف عليه أموال الزنجييلوقد بنى . عندما احتلوا اليمن ومنها عدن
وكانت . واخلان منزل ينزل فيه التجار مع بضائعهم مقابل أجرة عليهم(اخلان 

 ).اخلانات والقيساريات منترشة يف مدن العامل اإلسالمي ألمهيتها للتجارة
بد الرمحن  ويقول الدكتور ع.ً رباطا ومدرسة يف مكةالزنجييلأنشأ وقد 

ن يكون فعل ذلك يف عدن التي حكمها ثامن سنوات, الشجاع إن من املتوقع أ
 .)١(والتي أثر منها

وهذا كله .  بعد عودته من عدن مدرسة باسمه يف دمشقييلبالزنجوقد بنى 
ً جدا أن يكون قد بنى رباطا ولذا فمن املتوقع. من املال الذي مجعه من عدن ً

وخاصة أن األيوبيني كانوا يتنافسون . ومدرسة يف عدن كام بنى مسجده املشهور
 .يف إقامة املدارس واألربطة واملساجد ويوقفون عليها األوقاف اجلزيلة

                                 
نـدوة عـدن .  وأعاملـه العمرانيـة يف عـدنالزنجييلاألمري : عبد الرمحن الشجاع. د  ) ١(

 .٢٤ – ١١بوابة اليمن احلضارية, ص 
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 عدن يف عهد امللك األيويب املسعود

 حفيد امللك العادل أيب بكر بن أيوب
ووطد امللك لبني أيوب مرة , هـ ٦١١دخل امللك املسعود عدن واليمن عام 

, )سن البلوغ(ربت األمور, رغم صغر سنه عند ذهابه لليمن أخر بعد أن اضط
 . ّولكن كان معه رجال منهم األتابك مجال الدين فليت, وطدوا له امللك

ر ّعندما قر −ويف آخر أيامه .  هـ٦١٧ودخل امللك املسعود صنعاء عام 
استدعى التجار واجتمع هبم يف عدن فجاؤوا وذهب إىل عدن  −العودة إىل مرص 

راهتم وأمواهلم عىل أساس أنه سيأخذهم معه إىل مرص لريبحوا وتزداد بتجا
 بيعوين :فلام جاؤوا باألموال والتجارات والبضائع قال هلم. جتارهتم وأمواهلم

هذه البضائع لتسلموا من العشور, فباعوها فأخذها منهم, وكتب هلم بأثامهنا إىل 
حية, فصاحوا بالويل والثبور الوالة يف اليمن, وأحال عليهم بحواالت إىل كل نا

 .»فلم يلتفت إليهم, ومل حيصل ألكثرهم يشء«, )١(كام يقول ابن املجاور
 :وكان من مجلة ما أخذه منهم

 ٣٠٠والبهار (مخسامئة صندوق من فاخر األقمشة وامللبوس, وثالثامئة هبار 
ومن ). أي جارية(من العود الرطب والعنرب الفاخر, وأربعامئة رسية ) رطل

 واألحجار النفيسة ما ال ينحرص, وسبعون ألف ثوب صيني لئجلواهر والآلا
ما ال ينحرص عدده, حتى قيل إن ) أي املصنوعات(ومن الصنائع . ّمعلم بالذهب

 .)٢(ً, سبعون مركبا)كله(املراكب التي أقلت هذا 
                                 

 .١٤٨املستبرص, ص : ابن املجاور) ١(
 .املصدر نفسه) ٢(



אאא  

 

٢٢٩

ًكان ظاملا يسء السرية, يف رعيته « عن امللك مسعود أنه )١(وقال اخلزرجي
ًولكن اهللا مل يمهله فامت مسموما بمكة املكرمة, وهو يف طريقه . »للدماءًسفاكا 

وكم هنب من . إىل مرص, فلم يستمتع هبذه األموال التي هنبها من التجار
 .)٢(ومات وهو يف سن السابعة والعرشين. غريهم

عرب «أهنم ) أيام األيوبيني(وقال ابن املجاور عن سكان عدن يف عهده 
, وعجم وفرس, )املقصود اليمني(ندرية ومرص والريف ّجممعة من اإلسك

, )من احلجرية وتعز(, وجبالية )صومال من مقدشوه(وحضارم, ومقادشة 
أي من بربرة (, وبربر )نسبة إىل زيلع يف شامل الصومال(وأهل ذبحان, وزيالع 

من كل بقعة, ) اخللق(وقد التأم إليها ). أي من احلبشة(وحبوش ) يف الصومال
َلوا فصاروا أصحاب خري ونعمّ أرض, ومتوومن كل ِ ٍ«. 

 الرضائب املستجدة يف العهد األيويب
استمرت الرضائب املفروضة يف عدن عىل التجار كام كانت يف عهد بني 

ا رضيبة فقد أضافو.. زريع, والتي ذكرنا تفصيلها, وما أضافه إليها األيوبيون
.. الشواين, وهي سفن حربية جاء هبا امللك طغتكني عند استيالئه عىل عدن

وكان القراصنة قد انترشوا هيامجون السفن التجارية, فاستخدم الشواين التي 
ولكن . أتى هبا حلامية السفن التجارية, فلم يامنع التجار يف ذلك محاية لبضائعهم

ن, ومل يعد للشواين من حاجة, فكان القراصنة اختفوا بعد ذلك, وتوطد األم
 .)٣(املفروض أن تلغى رضيبتها, ولكن األيوبيني أبقوا عىل هذه الرضيبة

ّوزادت الرضائب واملكوس يف آخر العهد األيويب زيادة كبرية حتى أرضت 
                                 

 .٤٢, ١/٤١العقود اللؤلؤية, ج: اخلزرجي) ١(
 .٨٦ – ٨٥د, ص بغية املستفي:  وابن الديبع٤٧/ ١العقود اللؤلؤية, ج: اخلزرجي) ٢(
 .١٤٢تاريخ املستبرص, ص : ابن املجاور) ٣(
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ًبعدن, كميناء جتاري, رضرا بالغا وخاصة يف عهد امللك املسعود آخر احلكام . ً
يف عهد هذا احلاكم الظامل, أسس (هـ ٦٢٤ففي سنة . ليمناأليوبيني عىل عدن وا

ًعىل الدينار الواحد قرياطا, : دار الوكالة يف عدن, وفرضت لدار الوكالة رضيبة
وعىل كل بضاعة مل يؤخذ عليها عشور يؤخذ عليها زكاة, فصارت الرضائب 

 :التي تؤخذ عىل البضاعة مخس رضائب
 . عشور قديم, وهو مال الفرضة )١(
 . الشواين رضيبة )٢(
 . دار الوكالة )٣(
 . دار الزكاة )٤(
وللدالل إن باع البضاعة بالتجزئة فلس عىل كل دينار, وإن :  الداللة )٥(

 .باع مجلة فله دينار واحد عىل كل مائة دينار
 أن الناخوذة عثامن بن عمر اآلمدي كان معه منّان )١(وقد ذكر ابن املجاور

ّي, فقوم املنّان يف الفرضة من الصنف الرد) واملن الواحد رطالن(من العود 
ًبستة دنانري, وقدر عشوره املعتاد للفرضة دينارا ونصف دينار, ورضيبة الشواين  ُِّ

ِّثم قوم العود يف دار الوكالة بخمسة وعرشين دينارا, وقدرت . نصف دينار ُ ً َُ ّ
ِّعليه رضيبة ثامنية دنانري, فبلغ جمموع ما قدر عىل العود من الرضائب مخسة عرش  ُ

وبعد . فبقي عليه تسعة دنانري) فرفض دفع الرضيبة فصادروا البضاعة(ًنارا دي
جدال طويل وتوسط من األمري نارص الدين بن فاروت أعفوه من الرضيبة 

 .وصادروا البضاعة
 أن هذا الظلم استمر من آخر العهد )٢(وذكر باخمرمة يف تاريخ ثغر عدن

تجار ويدعى صالح بن عيل املقيم األيويب إىل بداية عهد بني رسول, وأن أحد ال
                                 

 .١٤٤ – ١٤٣ص  تاريخ املستبرص,: ابن املجاور) ١(
 .تاريخ ثغر عدن: باخمرمة) ٢(
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هرب من مجلة التجار الذين هربوا من عدن ) دار صالح(يف عدن وله دار حسنة 
املليبار (وخرج صالح بن عيل هذا إىل مينبار . بسبب الظلم وفداحة الرضائب

فاستصفت ) هو الساحل اجلنويب من ساحل اهلند الغريب املعروف اليوم بكرياال
 .الدولة أمالكه

, كان من )١(يجة هلذه الرضائب اجلائرة, كام يقول حسن صالح شهابونت
الطبيعي أن يقل تردد التجار عىل عدن ويتناقص نشاطها التجاري وكانت ترسو 

ِيف عدن من سبعني إىل ثامنني سفينة سنويا ويرفع إىل حصن تعز  ألن عدن (ً
 اهلند, وخزانة خزانة قدوم املراكب من: يف كل عام أربع خزائن) كانت تابعة هلا

سفر املراكب إىل اهلند, وخزانة دخول الفوة إىل عدن, وخزانة خروج اخليل من 
. وكل خزانة من هذه اخلزائن مبلغها مائة ومخسني ألف دينار. عدن إىل اهلند

هذا, سنة مخسة وعرشين ) كام يقول ابن املجاور(وانقطع ذلك يف زماننا 
عمر الرسويل نيابة عن امللك املسعود وهو بداية تويل يوسف بن  ()٢(وستامئة

 ).األيويب الذي وصفنا ظلمه وجشعه
وهكذا كانت عدن يف بداية العهد األيويب تنعم باخلريات الوفرية, وتنعم 
معها الدولة, فلام زاد طمع امللك املسعود األيويب آخر األيوبيني يف عدن زادت 

خر, وخاصة ظفار الرضائب زيادة فاحشة, فهرب التجار إىل املواين األ
 .ًاملجاورة والتي ال تبعد كثريا عن عدن

 

                                 
 .١٣٣عدن فرضة اليمن, ص : حسن صالح شهاب) ١(
 .١٤٥ – ١٤٤ص : ابن املجاور) ٢(
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 كانت الدراسة الدينية, بل وغري الدينية من الطب والفلك واحلساب 

وكان املسجد, . الكبرية يف العامل اإلسالميّواملنطق, تدرس يف كثري من املساجد 
, وعهد الصحابة إىل العهود ًمنذ نشأته, مكانا للتعليم منذ عهد النبي حممد 

التي تلت, ومل تكن املدارس منترشة يف العامل اإلسالمي, إذ كانت وظيفة 
وكان من حيتاج من الطلبة واملدرسني . املدرسة تندرج ضمن وظائف املساجد

 . يسكنون يف بيوت قريبة أو ملحقة باملسجدإىل السكن
وبدأت املدارس يف الظهور يف عهد السالجقة منذ القرن اخلامس اهلجري, 
ثم ازدادت يف عهد األيوبيني الذين اعتنوا عناية كبرية بإقامة املدارس للطلبة, 

من العلامء الذين  وتنافس األمراء واألمريات وذوي النفوذ واألغنياء, بل وكثري
ّدهم اهللا باملال, بإقامة هذه املدارس وكانت منترشة يف الشام ومرص وفلسطني أم

ُومكة املكرمة, وهي كلها مدراس سنّية, تدرس الفقه الشافعي واحلنفي واحلنبيل, 
 .وأغلب مدارس األيوبيني كانت شافعية ألهنم كانوا أنفسهم من الشافعية

اه ليستويل عىل اليمن ش) طوران(أرسل صالح الدين األيويب أخاه توران 
بن املهدي بن حممد احلمريي الرعيني عليها, ) عبد النبي(بسبب استيالء عيل 

. ًوحتوله إىل املذهب اخلارجي الذي يدعوه إىل قتل املسلمني باعتبارهم كفارا
                                 

 املدارس اإلسالمية يف :باختصار وإضافة عن كتاب القايض إسامعيل بن عيل األكوع) ١(
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠اليمن, منشورات جامعة صنعاء 
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وقد أرسف يف القتل, فكتب اخلليفة العبايس النارص لدين اهللا أمحد بن املستيضء 
ّسلطان صالح الدين يعرفه األوضاع يف اليمن, ويطلب منه إنقاذ ًباهللا كتابا إىل ال

فقام السلطان ). وقد سبق رشح ذلك بالتفصيل(أهلها من طغيان ابن مهدي 
هـ ٥٦٩صالح الدين بإرسال أخيه توران شاه الذي دخل زبيد يف شوال سنة 

وجعل عثامن الزنجييل , هـ ٥٧١وقىض عىل ابن مهدي ثم عاد إىل الشام عام 
ىل عدن وحلج وأبني إىل حرضموت, وجعل ياقوت التعزي يف تعز وما ع

جاورها, ومظفر الدين قايامز عىل ذي جبلة وأعامهلا, ومبارك بن كامل بن منقذ 
) الوالة(ّفلام مات توران شاه, استقل كل واحد من العامل . عىل زبيد وما حوهلا

خطلبا سنة ) ه املحررأي عبد(يده, فأرسل صالح الدين األيويب مواله بام حتت 
 ثم أرسل بعده أخاه سيف اإلسالم طغتكني فوطد الدولة مرة أخر هـ ,٥٧٤

 .هـ ٥٩٣وبقي هبا إىل حني وفاته سنة ) هـ٥٧٥وصلها سنة (
ّوكان طغتكني فقيها, وطالب علم, وبنى العديد من املساجد واملربات  ً

 مال إىل املذهب ثم توىل بعده ابنه املعز إسامعيل الذي. واملدارس والطرق
 ..اإلسامعييل

ًمدارس عدة ورباطا يف مكة املكرمة, كام بنى مسجدا يف الزنجييل وقد بنى  ً
والزنجييل هو وايل عدن وحلج (وبنى مدرسة يف دمشق . ُعدن, عرف باسمه

 ).وأبني إىل حرضموت من قبل توران شاه األيويب
ويب مثل مدرسة وقد كانت هناك مدارس حمدودة يف اليمن قبل العهد األي

ُّأيب النهى بناها احلسني بن عيل بن عمر بن أيب النهى يف آخر املائة اخلامسة وأول  ُّ
ومدرسة ابن أيب األمان يف جبلة أنشأها الشيخ عيل بن إبراهيم . السادسة يف إب

كام قام الزريعيون والصليحيون ببناء املساجد . هـ ٥٥٨ابن األمان سنة 
رسهم تدعو إىل املذهب اإلسامعييل, إال أهنم مل واملدارس, وإن كانت مدا
 .يفرضوا مذهبهم عىل أحد
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ّويف العهد األيويب ظهرت املدرسة األرشقية بتعز, بناها ياقوت اجلاميل يف 
 وقد بناها الفقيه . أخي صالح الدين األيويبعهد امللك سيف اإلسالم طغتكني,

ًأمحد بن عيل بن حممد الشعبي نسبا واألرشقي بلدا تويف وهو عىل تدريس . ً
 .املدرسة األرشقية, لبضع وتسعني وستامئة
. أنشأها مجال الدين ياقوت اجلاميل, املدرسة الياقوتية يف ذي السفال

واملدرسة املجريية يف غرب تعز, بناها األمري جمري الدين كافور التقوي, وهو 
لم وخاصة علم وكان حمبا للعلامء, وله اشتغال بالع. أحد خدام امللك طغتكني

 .ومات يف تعز ودفن يف مدرسته. احلديث, ورو عنه مجاعة من الفقهاء
وبنى امللك إسامعيل بن طغتكني مدرسة يف زبيد, عرفت باسم امليلني 

ّوجدد بناءها امللك املسعود ابن امللك الكامل . هـ ٥٩٤ّواملعزية, وذلك سنة 
ع, ثم أغلقها األتابك سنقر وبنى يف القرن الساب) آخر امللوك األيوبيني يف اليمن(

ًمدرسة كبرية تعرف باسم مدرسة ابن دمحان وتدرس املذهب احلنفي بدال من 
 .املذهب الشافعي الذي كان األيوبيون ينتمون إليه

ونقل إليها كام بنى امللك إسامعيل بن طغتكني املدرسة السيفية يف تعز, 
دخل . ة عيل بن حسن األشنهيَّودرس فيها العالم. جثامن والده امللك طغتكني

اليمن من طريق احلجاز وأقام بتعز يف املدرسة السيفية, وأخذ عنه مجع من 
. ُوصلت إليه, وهو يقرئ الناس كتاب احلاوي الصغري: َالفقهاء, وقال اجلنَدي

ًويرو أنه كان معيدا ثم مدرسا باملدرسة النظامية املشهورة يف بغداد ً. 
 ودخل اليمن, .بن طولون..  بكر بن احلسنيحممد بن أيبَّودرس فيها 

وتوىل التدريس يف السيفية بتعز ومدرسة مريم بزبيد وكان أول دخوله اليمن 
 .هـ يف العهد الرسويل٨٠٣سنة 

أي فتح الباري البن حجر (وله كتاب تلخيص أيب الفتح ملقاصد الفتح 
 .وكتاب املرشع الروي يف رشح منهاج النووي) العسقالين
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ًا القايض حممد بن داود الوحيص بلدا, اخلوالين نسبا, يف آخر ّودرس هب ً
وتوىل القضاء يف تعز وما حوهلا يف بداية العهد الطاهري مع . عهد بني رسول

هـ ٨٨٦وفاته سنة . استمراره يف التدريس والفتو. 
ّعزي احلبيش, من موايل املعز فاتن بن عبد اهللا املبناها : ّاملدرسة الفاتنية ِّ

ًوصحب الفقهاء وابتنى مسجدا يف سهفنة, وفيه طلبة . عيل بن طغتكنيإسام
 .أيتام يتعلمون القرآن

ومسجد يف ذي جبلة . وبنى مدرسة يف ذي جبلة عرفت باملدرسة الفاتنية
 .ًوبنى يف املسانيف أيضا مدرسة. ومسجد آخر يف املسانيف, وفيه قربه

ابتنى ثالث مدارس .. مدبناها الشيخ الفقيه عيل بن حم: ُمدارس بني غليس
ًووقف عليها من ماله ومال أخيه عمر, وجلب هلا كتبا كثرية, يف وصاب, 

. وللمدارس الثالث أوقاف عىل إطعام الطعام. وجعلها موقوفة لطلبة العلم
 . فجمعت بني تعليم الناس وإطعامهم

بناها األمري سيف الدين  .)يف هبزيم(يف غرب تعز : املدرسة األتابكية
وكان من حمبي . ابك سنقر بن عبد اهللا األيويب أحد مماليك طغتكني بن أيوباألت

 .هـ٥٩٨العلم والعلامء واستوىل عىل احلكم بعد قتل إسامعيل بن طغتكني سنة 
ّكام بنى فيها جامعا, وجدد جامع معاذ . نيْاملدرسة األتابكية يف أبًوبنى أيضا  ً

َابن جبل يف اجلند, وبنى مدرسة يف غرب تع َ ز, وبنى املدرسة الرمحانية واملدرسة َ
ّالعاصمية يف زبيد, وأوقف عىل مجيع هذه املدارس أوقافا جيدة ً. 

انتهت إليه الفتو . َاإلمام أبو العتيق أبو بكر بن جربيل العذيلّودرس فيها 
من دولة عدول يف أريرتيا واحلبشة وشامل (يف تعز وأصله من السودان 

ثم اعتذر من القضاء وعاد إىل التدريس يف مدرسة وتوىل قضاء تعز ). الصومال
ّوقد تفقه به مجع غفري, منهم . ثم املدرسة املؤيدية) الصالحية(أم السلطان 
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وهو أحد ) للشريازي(الفقيه حممد بن عبد اهللا الريمي شارح كتاب التنبيه 
ّودرس . هـ يف زبيد٧٤١مراجع الشافعية يف الفقه, وكانت وفاة أيب العتيق سنة 

 .هبا بعده عدد غفري من العلامء
أنشأها القايض الرشيد ذو النون بن حممد بن : )يف تعز(املدرسة الرشيدية 

قدم إىل اليمن ). جده ذو النون املرصي الصويف الشهري(ذي النون املرصي 
صحبة امللك املسعود يوسف بن امللك الكامل حممد بن أيب بكر بن أيوب آخر 

 .منامللوك األيوبيني يف الي
ًتوىل أمر عدن مرارا, فحسنت سريته واشتهر فضله, ومحدت طريقته, 

ًوكان موردا للعلامء ومقصدا للفضالء ً. 
أول ملوك الدولة (ثم ويل الوزارة للمنصور عمر بن عيل بن رسول 

وهبا كانت ). مدينة تعز(وأنشأ املدرسة الرشيدية بتعز ). الرسولية ومؤسسها
 .ربة تعز باألجينادهـ ودفن يف مق٦٦٣وفاته سنة 

ّودرس هبا عدد كبري من الفقهاء والفضالء منهم الفقيه أمحد بن عبد الدائم 
وأبو عبد اهللا حممد بن عثامن النُزييل, وعيل بن حممد بن ) الصفي امليموين(

وآل النارشي اشتهروا بالعلم والفقه واألدب والشعر وتوىل (إسامعيل النارشي 
 .ّ, وعمر حممد بن حممد املكرم املذحجي)لقضاءكثري منهم منصب اإلفتاء وا

َيف اجلند: مدرسة ميكائيل بناها ميكائيل بن أيب بكر املوصيل الرتكامين,  .َ
ًوكان من العلامء, فدرس فيها عدة سنني وأوقف عليها أوقافا كثرية وكان قد . ّ

واله قدم اليمن مع امللك املسعود ابن امللك الكامل حممد بن أيب بكر األيويب, ف
ًحكم اجلنَد, فأقام فيها واليا إىل أول دولة املظفر يوسف بن عمر الرسويل وبنى . َ

وفاته . وسقايتان وحوض جيري إليه املاء. سودة) جبل(ًمسجدا يف رأس نقيل 
 .ّودرس هبا عدد من العلامء. َيف اجلنَد يف عهد املظفر الرسويل

 . العهد األيويبهذه بعض املدارس املشهورة التي قامت يف اليمن يف
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אאא 
)هـ٨٥٨  − ٦٢٥ ( 

 
. ًعمرا) يف العهد اإلسالمي(تعترب الدولة الرسولية أطول الدول يف اليمن, 

, أي ألكثر من قرنني  هـ٨٥٨هـ واستمرت إىل عام ٦٢٥وقد ابتدأت من سنة 
 .لزمانمن اقرن وربع 

 نسب بني رسول
وقد أورد الشيخ عيل بن احلسن اخلزرجي, مؤرخ الدولة الرسولية, يف 

ً نسبا طويال لب»العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية«كتابه  ي رسول, نً
يام  وهرب أ.ّ وتنرصَّوأوصلهم إىل جبلة بن األهيم, امللك الغساين الذي ارتد

 فداس عىل ثوبه شخص من الرعايا , عندما كان يطوف,عمر بن اخلطاب
َفلطمه جبل إما أن ترضيه أو القصاص, فاستنكف : , فقال, فاشتكاه إىل عمر ةَ

فقال . ّقد سو اإلسالم بينكام: فقال عمر . ةأنا ملك وهو سوق:  وقالَبلةَج
من مكة, ومن معه من أصحابه ّ فدبر أمر هروبه .ي يا أمري املؤمنني, الليلةنأمهل
 .ّوتنرص) البيزنطيني(تى وصل إىل أرض الروم ح

َوقد أورد اخلزرجي أبياتا منسوبة إىل جبلة بن األهيم, يلوم نفسه فيها عىل  َ ً
 :تركه دين اإلسالم من أجل لطمة وفيها يقول

 َّتنرصت األمالك من أجل لطمة
ــوة ــاج ونخ ــا جل ــي فيه ٌتكنَّفن ٌ 

 ين وليتنـيفيا ليـت أمـي مل تلـد
 

ْوما كان فيها لو صربت هلـا رضر  ُ 
ْفكنت كمن باع الصحيحة بالعور َ ُ 
ْرجعت إىل القول الذي قاله عمر ُ 
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  ومن ولد جبلة بن األهيم«: )١( )باختصار( اخلرزجي هقالونوجز ما 
وكان اسم رسول حممد بن هارون بن أيب الفتح, وهو . بنو رسول ملوك اليمن
ثم انتقل أحفاده ومن معهم من . ّم الغساين الذي تنرصمن ذرية جبلة بن األهي

فسكنوا ) وذلك أن الرتكامن استولوا عىل هذه املناطق(قومهم, إىل بالد الرتكامن 
ّهناك مع قبيلة تدعى منجك, فأقاموا بينهم, وتكلموا لغتهم, حتى ظنهم الناس 

 . أهنم من الرتكامن
بن هارون قد وجد حظوة نهم جمموعة إىل العراق, وكان حممد مثم خرج 

ه برسالته إىل الشام وإىل مرص, فعرف باسم ّ واختص.لد اخلليفة العبايس
 .واشتهر بهرسول 

. وسكن بنو رسول يف مرص ووجدوا هلم حظوة ومكانة عند األيوبيني
شمس ( وظهر منهم عيل بن رسول ,ادّوكانوا يقاتلون معهم فاعتربوا من القو

وعرفوا بالشجاعة . سن وعمر وأبو بكر وموسىح: وأوالده األربعة) الدين
 .وخاصة والدهم عيل بن رسول

 امللك املسعود األيويب
ويف آخر أخر أيام األيوبيني يف اليمن اضطربت األمور بعد وفاة أيوب بن 

 الدين وكان السلطان صالح.  هـ٦١١ وقيل سنة هـ٦١٠ًطغتكني مسموما سنة 
قد تويف, وتوىل أخوه امللك العادل أبو بكر بن أيوب بن ) امللك النارص(األيويب 

امللك املسعود صالح ) حفيده(شادي, فلام عرف أوضاع اليمن جهز ابن ابنه 
الدين يوسف بن حممد بن أيب بكر بن أيوب يف جيش كثيف إىل اليمن وأموال 

بكه مجال الدين فليت, وأرسل معه وكان يومئذ يف سن البلوغ, وجعل أتا. كثرية
 ودخل امللك .ّثلة من القادة ومنهم شمس الدين عيل بن رسول وأوالده

                                 
 – ٣٥٩ّقرة العيـون, ص :  وابن الديبع٤٤ – ٢٦/ ١العقود اللؤلؤية, ج: اخلزرجي )١(

٣٧٨. 
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املسعود صالح الدين يوسف بن حممد بن أيب بكر بن أيوب زبيد يف أول سنة 
 .»د ملكه فيها, ومعه كبار القواد, حتى دانت له اليمن بأكملهاّ, ووطهـ ٦١٢

بق ما فعله امللك املسعود عندما أراد العودة إىل وقد أوردنا يف الفصل السا
فجمع األموال الضخمة, وذهب إىل عدن, واستوىل عىل .  هـ٦٢٥مرص سنة 

, وطلب من التجار أن يوافوه ببضائعهم ليذهبوا معه إىل )أمواهلا(خزانتها 
مرص, فلام اجتمعوا عرض عليهم رشاء بضائعهم حتى يسلموا من العشور, 

ً يبيعوه ما معهم, فلم يدفع هلم شيئا وأحاهلم عىل الوالة يف فاضطروا إىل أن
 . ومل يستطع أغلبهم أن حيصل عىل ثمن بضائعه.اليمن

ويف مكة كانت وفاته, فذهبت . ًثم خرج إىل مكة يف سبعني مركبا إىل جدة
 .تلك األموال التي هنبها إىل غريه

  بن رسول, وهو أن امللك املسعود وثق يف أحد أبناء عيل ,وذكرنا هناك
ه أمر اليمن عندما أراد الذهاب إىل ّ فوال,نور الدين عمر بن عيل بن رسول

وصار له امللك من دون إخوته ألنه استطاع أن حيوز عىل ثقة امللك . مرص
املسعود صالح الدين يوسف بن حممد بن أيب بكر بن أيوب, الذي اشتهر 

ملسعود يف مكة بعد أخذه فلام تويف ا. بالبطش ورسقة األموال رغم صغر سنه
األموال الكبرية, توثق امللك لنور الدين أبو الفتح املنصور عمر بن عيل بن 

 ورغم ذلك استمر يف استعامل العملة األيوبية ,رسول الغساين البيجي الرتكامين
م احلصون يف تعز والتعكر وغريها, ّ, والدعاء هلم عىل املنابر حتى تسل)ُّالسكة(

ب األمور يف اليمن كلها بام فيها أرايض األئمة الزيدية, حيث َّودخل صنعاء ورت
سم, اّهاس بن أيب القوخضع له األمري حييى بن عبد اهللا بن محزة وإخوته, و

ًوعقدوا حلفا وصلحا مع امللك نور الدين املنصور عمر بن رسول الغساين,  ً
 .هـ ٦٢٧وذلك سنة 
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)هـ٦٤٧− ٦٢٩(امللك املنصور عمر الرسويل 
عندما استقرت األمور للملك املنصور عمر بن عيل بن رسول الغساين, و

) العملة(ة ّ السكب أمر برض,ودانت له اليمن, بل ومكة املكرمة واحلجاز
 .هـ ٦٢٩باسمه, وأمر أن خيطب له يف سائر أقطار اليمن, وذلك سنة 

نصور عمر بن عيل بن رسول خزانة عظيمة  جهز املهـ ,٦٣١ويف سنة 
ًوعسكرا إىل مكة, إىل الرشيف راجح بن قتادة, فأخرج ) ًأمواال وهدايا(

العسكر املرصي من مكة, وأرسل هبدية عظيمة إىل اخلليفة املستنرص العبايس 
ببغداد وطلب منه أن يكون نائب اخلليفة العبايس يف اليمن بأمجعه, فأرسل له 

هـ بطريق البحر ٦٣٢ األعالم والترشيفات التي وصلت سنة اخلليفة ذلك مع
 .من البرصة

وكان امللك املنصور عمر بن عيل الرسويل الغساين يواصل إرسال اهلدايا 
واجلنود إىل رشيف مكة, وحماربة اجلنود املرصيني, ألن مرص كانت حريصة عىل 

أن ميناء جدة ) وثانيها (,املكانة الدينية) أوهلا: (احلجاز ومكة لعدة أسباب
انت وك. كانت تأتيه البضائع بعد أن تأيت من عدن فتصل إليها ومنها إىل مرص

فالتجارة بني مرص . , ثم بعد ذلك إىل عدنًبضائع مرص تذهب أوال إىل جدة
 .واحلجاز وخاصة مكة عرب جدة, كانت يف منتهى األمهية للدولة األيوبية

يف اليمن ضد امللك املنصور عمر ومل تتوقف املعارك واملناوشات والثورات 
بن عيل الرسويل وهو أمر معتاد, منذ فرتة طويلة يف تاريخ اليمن, وكذلك ا

َّ إال أنه استطاع أن خيضعها حلكمه مرة بعد مرة,احلجاز وذهب امللك املنصور . َّ
 فانضم إليه كثري , وبذل األموال.ّ ليوطد ملكه فيهاهـ٦٣٥بنفسه إىل مكة سنة 

َّوخضعت له املدينة أيضا وتصدق .  مع حتالفه مع رشيف مكةمن جند مرص, ً
ًبامل جزيل ألهل احلرمني الرشيفني, ودفع أمواال كبرية إلقامة املساجد  ٍ

َّواملدارس, وجعل هلا أوقافا, فأحبه الناس  وبقي يف احلجاز حتى هناية سنة .ً
 حكم  فلام عاد منها قام صاحب املدينة الرشيف شيخه بالثورة عىلهـ ,٦٣٦
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 واستوىل عليها, فأرسل امللك املنصور عمر هـ٦٣٧املنصور, وهاجم مكة سنة 
َّجندا كثيفا, ففر الرشيف شيخه إىل مرص ً ً. 

 وأبطل , وصام هباهـ ,٦٣٩ودخل امللك املنصور مكة مرة أخر سنة 
 . إىل اليمنهـ ٦٤٠املظامل واملكوسات عن مكة املكرمة, ورجع السنة التالية 

 . مةَّة املكرّر املدرسة املنصورية بمكّ عمهـ ,٦٤١ويف سنة 
 ولكن .واستوىل املنصور عىل اليمن األعىل واألسفل ودانت له البالد

قام  هـ ,٦٤٦ ففي عام .األمور يف اليمن ال تبقى عىل حال ولو لبضع سنني
اإلمام أمحد بن احلسني القاسمي وحتالف مع أوالد حممد بن محزة فحارهبام امللك 

 انترص امللك املنصور حتى و واستمرت احلرب ,ور عمر بن عيل بن رسولاملنص
 .ّاستوىل عىل صنعاء وأخضع املتمردين

ين بن السالح بإعادة املكوس دقام وايل مكة فخر النفسه, ويف العام 
واجلبايات فعزله امللك املنصور, وقام الرشيف أبو سعيد بمنع الوايل من 

 .ام كان يريد, فشكره املنصور عىل ذلكاهلروب باألموال إىل العراق ك
 استشهد امللك املنصور نور الدين عمر هـ ,٦٤٧ويف الرابع من شوال سنة 
َعيل بن رسول يف قرص اجلند  هَوثب عليه مجاعة من مماليكه فقتلوه, ومل يكن عند. َ

خيه أسد الدين حممد بن َّوكان سبب ذلك مؤامرة دبرها ابن أ. أحد من أوالده
 فحقد عليه , عمه كان قد أقطعه صنعاء وأراد أن يعزله بابنه املظفرناحلسن أل
 .ّودبر قتله

ومن مآثر امللك املنصور عمر بن عيل الرسويل مدرسة بمكة املكرمة, 
: , ومدرسة بعدن, وثالث مدارس بزبيد)الوزيرية والغرابية(ومدرستان بتعز 

.  باملنسكية بسهام, ومدرسةشافعية, وواحدة حنفية, ومدرسة للحديث النبوي
ًورتب يف كل مدرسة إماما ومدرسا ومعيدا, ومؤذنني, ومعلام, وأيتاما يتعلمون  ً ً ًً ّ َّ

 .القرآن, ووقف عىل كل ما يقوم به
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ًقرية من التهائم مسجدا وجعل هلا أوقافاكل وابتنى يف  وله عرشات . ً
 .احلصون والطرق واملصانع وعامرة الربك واآلبار

 :ثةالً حنفي املذهب ثم صار شافعيا, وله من الولد ثوكان امللك املنصور
وهو الذي توىل امللك بعده, ) هـ٦١٩ولد بمكة سنة (املظفر وهو أكربهم 

 .واملفضل والفائز
 ً ثامنية عرش عامامدة ملك امللك املنصور عمر بن عيل الرسويلوكانت 

 . كان حيكم قبل ذلك باسم امللك املسعود األيويبهألنًاستقالال, 
 املنصور عمر بن عيل بن رسول, سار املامليك بأرسهم إىل زبيد ثم وملا توىف

  إىل مدينة فشال, وكان هبا األمري أبو بكر بن احلسن بن عيل بن رسول, أخو
ّأسد الدين حممد بن احلسن, فلقبوه املعظم, وحلفوا له بالوالء, وقصدوا مدينة  ّ

ًزبيد فحارصوها حصارا شديدا أخت ) الدار شميس( األمرية  وكان هبا يومئذ,ً
) وهو العبد املخيص املسؤول عن نساء امللك(امللك املظفر ووالدته, والطوايش 

ًوكان حمبوسا بزبيد, سجنته زوجة امللك املنصور  .ّبدر الدين امللقب بالصغري
ألنه يوايل املظفر يوسف بن عمر ) ببنت جوزة(عمر بن عيل بن رسول املعروفة 

وال يوايل ابنيها املفضل ) االبن األكرب للمنصور عيل بن عيل(بن عيل بن رسول ا
) الدارشميس(فلام مات امللك املنصور قامت أخت امللك املظفر . والفائز

ًبإطالق رساحه, وأعطته ماال جزيال, فاستخدم الرجال, وأغلق املدينة وحفظ  ً
َأسوارها, ورتب املقاتلة, وحارب املامليك واألمري قائامز  واستمر ). مملوك(ّ

ٌاحلصار حتى سمعوا باملظفر يوسف بن عيل بن عمر رسول قادم بجيش كثيف 
 .إىل زبيد, فارتفعوا حينئذ

)هـ٦٩٤− ٦٤٧( امللك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول 
, واملفضل )وهو األكرب(سف ك املنصور ثالثة أبناء هم املظفر يولكان للم

والفائز ومها من زوجته بنت جوزة التي كانت هلا حظوة كبرية عند املنصور, 
ّفجعلته يقرب أبناءها ويبعد املظفر, وخاصة املفضل حتى حلف اجلند له  ّ
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ّحتى ضاق املظفر, وهم باخلروج إىل العراق, ) ووالية العهد بعد أبيه(بالوالء 
ز املامليك إىل ابن عمه أسد الدين حممد بن احلسن, فسمع بمقتل والده وانحيا

وقيام اإلمام الزيدي أمحد بن احلسني وانتشار أمره يف البالد, واستيالء أخويه 
املفضل والفائز عىل احلصون واخلزائن, فعزم امللك املظفر يوسف بن عمر عىل 

, وخاصة ّوكان له من املحبة يف القلوب. استعادة ملكه الذي ينبغي أن يكون له
 .َّاجلند, ما مكنه من ذلك مع مهة عالية وشجاعة فايقة, وكرم غامر

وكان خروجه بإشارة من الشيخ اجلليل العالمة املشهور بالوالية أيب الغيث 
  بن مجيل, فسار العرب والناس يف صفه بعدما رأوا موقف اإلمام أيب الغيثا
 .بن مجيل ينحاز له ويؤيدها

ابن عمه فخر الدين, فاضطرب أمره وختىل مماليك ًوتوجه أوال إىل حماربة 
فخر الدين عنه, وانضموا إىل امللك املظفر يوسف بن عمر فأرسوا فخر الدين 

 . وسلموه إىل املظفر
 يف موكب عظيم, ومدحه هـ٦٤٧ّودخل املظفر زبيد غرة ذي احلجة سنة 

, ثم  فاستوىل عىل حلج وعدن وأبني وحصون املعافر كلها,ثم خرج. الشعراء
استوىل عىل تعز وحصن يمني ومنيف وجبا وحصن رجب, وذلك كله سنة 

 . هـ٦٤٨
 اتفق اإلمام أمحد بن احلسني واألمري أمحد بن عبد اهللا بن ,ويف هذه األثناء

وهجموا عىل صنعاء, وكان حيكمها أسد الدين حممد ) من األئمة الزيدية(محزة 
ها, , فخرج من) بن رسولابن عم املظفر يوسف بن عمر بن عيل(ابن احلسن 

  وكان. واستوىل اإلمام أمحد بن احلسني عىل صنعاء, ثم عىل ذمار وجهاهتا
  أسد الدين حممد بن احلسن بن عيل بن رسول يف براش, وهو يقاتل اإلمام

بن احلسني, فلام طال عليه القتال أرسل أسد الدين إىل األمري أمحد بن  أمحد
يرجع إىل ابن عمه امللك املظفر, فخرج بجيش عبداهللا بن محزة فأشار إليه أن 

 .إىل امللك املظفر وقام بنو حاتم بالصلح بني املظفر وأسد الدين فاصطلحا كثيف
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ن التعكر, وقدم ص حم هـ وتسل٦٤٨وطلع املظفر إىل صنعاء يف آخر سنة 
هـ ومها احلسن وأبو بكر ابني عيل بن ٦٤٩اثنان من أعامم املظفر إىل هتامة يف سنة 

 .ملا اجتمع هبام, أمر بحبسهام بحصن تعزوسول, فأمر بإكرامهام غاية اإلكرام, ر
ة وأموال جزيلة, ّوكتب املظفر إىل اخلليفة العبايس املستعصم مع هدايا سني

ّيطلب منه االعرتاف به حاكام عىل اليمن واحلجاز ليحل حمل أبيه امللك املنصور ً. 
جاء اخلرب ) اليمنيف ( إىل براقش فأجابه إىل ذلك, فلام وصل رسول اخلليفة

. بدخول التتار بغداد, وقتل هوالكو للخليفة املستعصم, وقتل أهل بغداد
 .ّوكانت تلك الواقعة, أعظم وقعة ونكبة حلت باملسلمني

دخل أسد الدين حممد بن احلسن يف طاعة اإلمام وباع ,  هـ٦٥٠ويف سنة 
 بني اإلمام أمحد بن عليه حصن براش بامئتي ألف درهم, وانتقض الصلح

 .احلسني والسلطان املظفر يوسف بن عمر بن رسول
 وعاد أسد الدين حممد بن .واستوىل املظفر عىل الدملوه ودانت له البالد

 فلام علم به اإلمام خرج .ّمه, فسريه يف جند كثيف إىل صنعاءاحلسن إىل ابن ع
يف احلجاز من صنعاء, وبذلك دانت اليمن للمظفر, وأعاد املظفر حكمه 

ولكن مكة ثارت عىل الوايل الذي أرسله املظفر وهو احلسني . واستوىل عىل مكة
 .ًهـ فعاد إىل اليمن ساملا٦٥٣ّابن عيل برطاس وذلك سنة 

 وهي النار املشهورة التي شوهدت , ظهرت النار باملدينة ,هـ٦٥٤ويف سنة 
ّرة باملدينة املنووسببها ثوران براكني احل.  وقد أخرب هبا النبي. من الشام  .رةّ

. ا حمل القرب الرشيفاحرتق املسجد النبوي ما عدنفسها, ويف رمضان من السنة 
 .وتوابعها) بالد اجلحافل(ّاحتل املظفر دثينة هـ ٦٥٥ويف سنة 

 اجتمع علامء الزيدية وعابوا عىل اإلمام أمحد بن احلسني هـ ,٦٥٥ويف سنة 
ُ قتل يف اليوم الذي قتل فيه :َل اجلنَديقا. وأنكروا أفعاله ثم قاتلوه وقتلوه

َاخلليفة املستعصم ببغداد من قبل هوالكو ِ. 
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واستتبت األمور للمظفر يوسف بن عمر الرسويل واستوىل عىل حجة, 
سنة ( عليها األمري عيل بن حييى العنيس ّوصارت صنعاء حتت حكمه فوىل

 ).هـ٦٥٧
 ومن هـ ,٦٦٢ سنة )عم املظفر( األمري احلسن بن عيل بن رسول وتوىف

 وتاب ابنه األمري أسد الدين حممد بن احلسن يف السجن .مآثره املسجد بعكار
 عليها ن مآثره مدرسة يف مدينة إب وأوقفوم. ًونسخ كتبا كثرية ومصاحف

 . هـ٦٦٦ وكانت وفاته سنة .ًواألساتذة أوقافا مجة) الطلبة(الدرسة وعىل 
ف بن عمر بن عيل بن رسول  امللك املظفر يوسّجح هـ ,٦٥٩ويف سنة 

َّ وتصدق بصدقات واسعة ثم ,وكسا البيت املعظم بعد أن ترشف بغسله بنفسه
 .هـ ٦٦٠عاد إىل زبيد سنة 

ّوتسلم امللك املظفر احلصون املختلفة املنيعة مثل املصنعة وعزان, ومجيع 
 . حصون املخالفة وحصون العرائس وحصن براش يف صعدة

سامل بن إدريس (فذهبوا إىل صاحب ظفار  ,وحصلت جماعة يف حرضموت
ّ فأعطاهم املرية مقابل أن يسلموه ,وطلبوا منه املدد والطعام) احلبوظي

 وكان امللك .حصوهنم, فلام رجع إىل ظفار استعادوا حصوهنم, فتأمل لذلك
 فطرحتهم الريح بساحل ,املظفر قد أرسل هدية إىل ملك فارس يف عدة سفن

ر سامل بن إدريس احلبوظي عىل اهلدايا القيمة  فاستوىل صاحب ظفا.ظفار
. ًة له, وتعويضا من اهللا عىل ما أنفق من مال عىل أهل حرضموتمواعتربها غني

فأرسل له املظفر يطالبه بإعادهتا, فأبى, ثم جهز سامل بن إدريس احلبوظي من 
ًظفار سفنا وجيشا لالستيالء عىل عدن  فغضب املظفر وقدم إىل عدن وأرشف .ً

ًسه عىل هتيئة أسطول بحري كبري وأنفق أمواال ضخمة لذلك وجهز جيشا بنف ً
 : وسار إليهم قائده األتابك أزدرمر يف ثالث فرق. ومراكب
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 .  نقيب املامليك البحرية)١(ر الرتنجيلنج األمري سمفرقة بطريق البحر ومقدمه )١(
 وأخذوا طريق حرضموت بقيادة الشيخ ثالثامئةفرسان العرب وعددهم  )٢(

 .لدين عمر اجلنيدبدر ا
 ومقدمهم األمري حسام الدين لؤلؤ , فارسأربعامئةطريق الساحل وهم  )٣(

 . وهو أمري العلم املنصوري)٢(النويري
 فتقابل ,)ميناء املهرة وقريب من ظفار) (يسوتر(ًواجتمعوا مجيعا يف 

 ثم طلب ,َ وقتل احلبوظي.جيش امللك املظفر وجيش سامل بن إدريس احلبوظي
ُألمان, فأمنهم ودخل األمري ظفار, وخطب للمك املظفر عىل أهل ظفار ا ّ

َمنابرها وقبض عىل كافة بني احلبوظي  ِ َّوتسلم . ُومحلوا إىل زبيد) حكام ظفار(ُ
 واستسلم ,)احلبوظي(ظفار العسكر السلطاين مدينة شبام بحرضموت ومنطقة 

اجي آل يامين وغريهم فأكرمهم وايل حرضموت اجلديد حممد بن حممد بن ن
 .وخضعت البالد للملك املظفر

ّوملا قتل سامل ابن إدريس احلبوظي تم امللك للمظفر يوسف بن عمر 
 .امن وملك الصني وملوك اهلند اهلداياُالرسويل وأرسل له ملك ع

ِ رضهـ ,٦٨٥ويف سنة  رية بصعدة, ونزل أمريها الرشيف ّة املظفَّكِّ السْتَبُ
إىل الباب السلطاين فتلقاه امللك املسعود عيل بن عبد اهللا بن احلسني بن محزة 
 .أكرمهوحسن بن امللك املظفر يوسف بن عمر 

 أرسل امللك املظفر يوسف بن ,ضت مناطق بالقرب من صنعاءقوملا انت
ّ فدخلها األرشف وخرب ,ًعمر ابنه األرشف عمر بن يوسف واليا عىل صنعاء

ًبالد الثائرين ختريبا شديدا ًا إقطاعا لألرشف وذلك فكانت صنعاء وما حوهل. ً
 .هـ ٦٨٥منذ سنة 

                                 
ذكر محزة لقامن يف تاريخ عدن, أن قادة األسطول هم فارس بن أيب املعايل اجلزائري وحممـد ) ١(

 . املليكي واألمري بدر الدين حسن بن عيل املذحجيبن حممد ناجي ومهام بن عيلا
 ).٧٤ – ٧٣ص (ّسامه لقامن التويرزي  )٢(
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  أقطع امللك املظفر منطقة ظفار احلبوظي البنه الواثق,  هـ٦٩٥ويف سنة 
ّ, واستقل هـ ٧١١ فسار إليها من بحر عدن, فوقف هبا إىل وفاته سنة ,نور الدين
 ).هـ٩٤٤وفاته (لك فصاورا ملوك ظفار إىل زمن ابن الديبع ُأوالده بامل

ًوكان الواثق خريا, مل «): ٤٠١ص (ة العيون ّبع يف كتابه قرقال ابن الدي ّ
ًتعرف له صبوة, وكان مشاركا يف الفقه والنحو واللغة, وكان شاعرا فصيحا ً ً ُ. 

وانتقل امللك املظفر يوسف بن عمر الرسويل إىل رمحة اهللا يف شهر رمضان 
 . سنة٤٦ سنة وحكم مدة ٧٤وهو ابن , هـ ٦٩٤سنة 

. َّامللقب بامللك األرشفده يف ابنه عمر بن يوسف وقد جعل والية عه
ه ّفذهب إىل الشحر التي والّوعارض يف ذلك أخوه املؤيد داود بن يوسف 

 .ّوالده عليها وكانت معه عمته الشمسية, وكانت حتبه وتؤثره عىل إخوته
ء, وقد عرف امللك املظفر يوسف بن عمر بن رسول باحلكمة والدها

وكانت له مكرمات . امن إىل مجيع أصقاع اليمنُطراف عودانت له البالد من أ
وقال عنه الفقيه حممد . عديدة ومدارس ومساجد وأوقاف وطرقات وحصون

كان موالنا املظفر يكتب كل يوم مائة آية من كتاب «: احلرضمي معلم املظفر
  ..اهللا, ويكتب تفسريها, وحيفظها مع تفسريها, ويدرسها عن ظهر غيب

 وكان يقرأ عىل العلامء الفقه وعلم احلديث وغريها من .)١(»رمحه اهللا تعاىل
املخرتع يف « وله كتاب .)٢(وقد صنف كتاب املعتمد يف األدوية املفردة. العلوم

ٍ, وفيه فصول عن صناعة مواد الكتابة, ويعتمد يف كثري منها )٣(»فنون من الصنع
ّعمدة الكتاب وعدة ذوي األلباب«عىل كتاب  ة أدوات الكتابة يتعلق بمعرف» ّ

ّوقد أضاف إليه املظفر الكتابة بالذهب . ّمن تأليف املعز بن باديس أو ابنه متيم
ّوالفضة والالزورد, وعمل املواد الالصقة وأنواع الصباغات, وفيه فصل عن 

                                 
 .٤٠٦ة العيون, ص ّقر: لديبعبن اا  )١(
 ., دار املعرفة١٩٨٢ُطبع يف بريوت   )٢(
 .احلرب واملداد يف كتب الصناعات الشاملة: لطف اهللا قاري  )٣(
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دهانات األسقف وجتليد الكتب, وما يمحو الدفاتر والرقوق وقلع اآلثار من 
ّ والقطن والكتان, وفصل عن تركيبات النفط الثياب, وصبغ األقمشة كاحلرير

 .لألسلحة ولأللعاب النارية وأعامل السريك واأللعاب املبهرة
ًولدا ذكرا, أكثرهم ماتوا أطفاال, وعاش سبعة عرش ك املظفر لوكان للم ً ً

, وداود املؤيد, وإبراهيم )الكبري(عمر األرشف :  هم,بعده منهم مخسة منهم
ُوكلهم ويل ملكا وخطب له . واحلسن املسعودالواثق, وأيوب املنصور,  ً َ

 .)١(سمه إال املسعوداّورضبت السكة ب
ًدا, ولد بمكة املكرمة, وأبوه أمري هبا من قبل اوكان امللك املظفر جو

ُاملسعود األيويب, وكان بذاال لألموال, وخاصة يف احلروب, وأعطي من حسن  ً ّ
 .)٢(السياسة والتدبري ما مل يعطه أحد من امللوك

 مدرسة بتعز, وبنى جامع عدينة, ودار الضيف, واخلانقة ومن مآثره
 وجامع واسط املحالب, ومدرسة بمدينة ظفار ,بحيس, وجامع املهجم

وابتنى خادمه تاج الدين بدر .  ووقف عىل ذلك كله ما يقوم به,احلبوظي
اء بالقراءات السبع, ومدرسة ّاملظفري بزبيد مدرسة للشافعية, ومدرسة للقر

ًوبنى خادمه خمتص نظام الدين أيضا مدرسة . للحديث النبوي, ودار ضيافة
 .)٣(ومسجد بزبيد. ّبزبيد تعرف بالنظامية

 . فارس يف مرص جياهدون الفرنج حتت إمرة ملوك مرصمخسامئةوكان له 
 والية العهد من املظفر إىل األرشف

أسند امللك ) أي قبل وفاة املظفر بعدة أشهر( هـ ٦٩٤مجاد األوىل سنة يف 
املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول حكم الشحر البنه املؤيد داود بن 

                                 
 .٤٠٤قرة العيون, ص : لديبعبن اا  )١(
 . املصدر السابق  )٢(
 .٤٠٥ – ٤٠٤املصدر السابق, ص   )٣(
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واستخلف ابنه األكرب األرشف . ً وأرسله حاكام عليها وعىل حرضموت,يوسف
 : قال فيها,غةًعمر بن يوسف ليكون ملكا بعده وأخذ له البيعة, وألقى خطبة بلي

َأما بعد, فقد ملكنا عليكم من مل نؤثر فيه داعي التقريب عىل باعث « َّ
جل التمحيص, وال مالزمة اهلو واإليثار آالتجريب, وعاجل التخصيص عىل 

عىل مداومة البلو واالختبار, وهو سليلنا اخلطري, وشهابنا املنري, وذخريتنا 
ُالذي وفق عىل املراد, ونرصنا الذي َّ ِ ِّونؤمل فيه  نرجو به إصالح البالد والعباد, ُ

ِّوقد رسمنا له من وجوه الذب واحلامية, ومعامل . من اهللا الفوز والنجاة يف امليعاد
ُالرفق والرعاية, ما قد التزم بوفاء عهده, ومىض عزمه بجده وجهده, واملسؤول  ّ

د أفعاله ّولن نعرفكم من محيد خصاله, وسدي. يف إعانته من األعوان من عنده
ِ وفشى من قبلكم عىل كل لسان,إال ما قد بدا للعيان, وزكا مع االمتحان َ ِ. 

ًوقد حددنا له أن يكون بكم رؤوفا رحيام, جوادا كريام, ما أطعتموه عىل  ً ّ
 الطاعة وعىص, فهو نّفأما من شق العصا, وبان ع. املراد, ومطاوعة االنقياد

ِّلطاعة يكن لكم بالرب واإلحسان خري ّبعض منه, فكونوا له خري رعية بالسمع وا
ومعظم (ًويا هلا من خطبة بليغة وقال فيها أبياتا من شعره . )١(»ملك ووال

 ):ة الغابرةنامللوك واحلكام كانوا يقولون الشعر يف تلك األزم
 ُوهُ بـــه وشـــاهدمتْمُوشـــهدت

ُمــن حنــاديس ظلمــة شــملتك ٍ  ْمُ
ُسيفه مغمد علـيك  ٌ, ومـسلولْمٌ

 ُ الطوقِهِ عن جيدَّ منذ حلْمل يزل
 

 ِرْ أمــِّ يف كــلُبــاهْقُ عْمُومحــدت 
ْ ضـوء فجـْمُها لكِكان يف كشف  ِرَ
ــل ــىل ك ــاكِّع ــن رم ــْمُ م  ِرْ بنُك

ـــل ـــا بك ِّخليق ـــً ُ محـــد وش  ِرْكٍ
 

ّأي بعد أقل (هـ ٦٩٤وتوىف امللك املظفر يوسف بن عمر يف شهر رمضان 
 ).من ثالثة أشهر  من هذه اخلطبة

                                 
 .٧٦تاريخ عدن وجنوب اجلزيرة العربية,  ص : محزة عيل لقامن )١(
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 )هـ٦٩٦ −٦٩٤( سف بن عمر بن عيل بن رسولعمر بن يوالكبري امللك األرشف 
َ نفس عليه أخوه داود املؤيد ,ُ امللك األرشف عمر بن يوسف امللكّملا توىل َ

 ومالت طائفة من .نيْذلك, وكان أبوه قد أقطعه الشحر, فخرج حتى وصل أب
خذ حصن السمدان, وعزم عىل حصار عدن, فتوجه إليها, فرأ اجلند إليه, فأ

ًيف بعض نواحيها دربا متشعثا, فطلب صيادا من أهل عدن, وسأله عن اجلبل  ً ًَّ ّ
 , رجلثالثامئةوأرسل معه . ّ فدله عىل ذلك,وهل فيه طريق يفيض إىل باب عدن

 ,ب يف الصباحفتوجه املؤيد نحو البا. وأمرهم أال يظهروا حتى يروا املؤيد نفسه
وا لالذين دخ(فتأهب الوايل لقتاله, فلم يشعر إال والثالثامئة رجل من ورائهم 

, فاستسلموا وطلبوا األمان, )ّ عن طريق الدرب الذي دهلم عليه الصيادارس
 .واستوىل عىل عدن وحلج. ّفأمنهم

 .نيْ فالتقوا يف أب,سارت العساكر األرشفية ملقاتلة املؤيد,  هـ٦٩٥ويف سنة 
ُفاهنزمت اجلحافل التي كانت مع املؤيد, وهنبت خزائنه, وأحاط به العسكر من 

فلام . ُ فأرس مع ولديه املظفر والظافر, وأخذوا اجلميع إىل حصن تعز,كل جانب
علم األرشف أمر بإكرامهم وأرسلهم إىل حصن تعز, وذلك يف التاسع من 

 .هـ٦٩٥املحرم سنة 
 بعد ذلك إىل زبيد حيملون ووصل امللك األرشف عمر بن يوسف

. هـ٦٩٦املصاحف واملقدمات, وعاد بعد ذلك إىل تعز, وهبا كانت وفاته سنة 
 .وكانت مدة حكمه أقل من سنتني

 بينام كان أخوه امللك ,النارص يف القحمة, والعادل يف صنعاء: وكان أوالده
كى  وذهب إىل أخيه, وب.داود املؤيد يف حصن تعز, فأخرجه اجلند وبايعوه,

ًبكاء شديدا, ثم أمر بتجهيزه, ودفنه يف مدرسته األرشفية  التي بناها امللك (ً
 .يف تعز, وقربه معروف هبا) األرشف

» اجلامع«وكان امللك األرشف من العلامء وله تصانيف يف الطب منها كتابه 
 وله يف الفالحة والزراعة كتاب التفاحة يف معرفة .الذي أشاد به األطباء
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 وله .تاب االصطباح, وكتاب الدالئل يف معرفة األوقات واملنازلوك. الفالحة
 وله كتاب مشهور يف .طبع يف دمشقكتاب طرفة األصحاب يف معرفة األنساب, 

ّتعبري الرؤيا عىل حروف املعجم يسمى اإلشارة يف العبارة, كام يقول الديبع يف  ُ
 ).٤٠٧ص(ة العيون ّكتابه قر

ع احليف والظلم عن أهل النخل, وجعل  أنه رف:ومن مآثر امللك األرشف
وقد كان له العديد من . الفقهاء والعدول هم الذين خيرصون النخل للزكاة

 بالعلوم الرشعية, بل ِ ومل يكتف. باإلضافة إىل اهتاممه بالعلم والعلامء,املساجد
ظهرت علومه الواسعة يف الطب والفالحة والفلك وغريها من العلوم النافعة, 

وال شك أن هنضة .  مؤلفات السلطان هكذا فكيف بالعلامء من رعيتهفإذا كانت
 . علمية كانت موجودة يف عهد امللوك من آل رسول

 ) هـ٧٢١− ٦٩٦( امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر بن عيل بن رسول
ًا فارسا مقداما جوادا كريامكان امللك املؤيد مهام ً ً ً َوكان مولده يف اجلنَد, وقد . ً

 املؤيد ّوملا توىل.  ثم الشحر,َّدربه والده عىل احلكم فأقطعه التهائم, ثم صنعاء
واتفقت كلمتهم عىل حرب ) الزيدية( اجتمع األرشاف ,احلكم بعد أخيه املظفر

) عمر بن يوسف(ألرشف ومل ينازعه األمر أبناء أخيه امللك ا. املؤيد فهزمهم
 . فاستعفيا من ذلك, فأبقامها عىل الوالية,وكان العادل بصنعاء والنارص بالقحمة

واستوزر امللك املؤيد القايض عىل بن حممد بن اليحيوي املعروف 
 . وهو أخو الفقيه أبو بكر اليحيوي صديق املؤيد,بالصاحب

يد النحر, وكان ّدخل امللك املؤيد عدن وعيد هبا ع,  هـ ٦٩٨ويف سنة 
فقام الشعراء عىل السامط بأنواع ) بعدن( بحر حقات  شاطئالسامط عىل

 هـ تويف ٦٩٩ويف سنة . )ة الطويلدار(قرصه , وشاهد سباق اخليل من )١(حئاملدا
                                 

متت االحتفاالت واالستعراضات يف ساحل حقات, وسـمح للـشعب بحـضورها,  )١(
وأكرم املؤيد نواخيذ اهلند وغريها, وأمر بإبطال الضامن, وأظهر العـدل, فانتعـشت 

 .ّلتجارة, وأكرم التجار ورد هداياهم النفيسة بمثلها, وخلع عليهم اخللعا
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وكان ولده إدريس من الفرسان ) حفيد ابن محزة(األمري عيل بن عبد اهللا 
 .»يف التواريخ واألخيارار كنز األخب«امء والشعراء وله كتاب والعل

 , وأتاه الشعراء بمدائحهم,نزل املؤيد هتامة ونواحيها,  هـ٧٠٠ويف سنة 
ً األمري سيف الدين ابن طغرطل واليا عىل عدن وحلج وحممد بن ّ وعني.فأكرمهم

ْاحلسني بن نور واليا عىل أب   الدينربد رص األمريم وصل من هـ٧٠٣ويف سنة . نيً
ُ قتل هرص املسلمني عىل التتار يف معركة عني جالوت, وأن املرقبي خيرب بنبمكتو
 . فاحتفل السلطان واملسلمون بذلك النرص املبني,قتيلمائة وعرشون ألف منهم 

 ,أمر امللك النارص حممد بن قالوون باالستيالء عىل,  هـ ٧٠٧ويف سنة 
وون اليمن فامت املسؤول عن احلملة ومجيع أهل داره يف أيام قالئل, فرجع قال

 .عن عزمه ذلك وتشاءم من احلملة

 امللك املؤيد يف عدن وما حوهلا
ًاهتم امللك املؤيد داود بن يوسف بعدن اهتامما بالغا ألهنا ميناء اليمن  ً

 قىض يف عدن عيد النحر سنة ,وكام أسلفنا. ودخلها من الفرضة والتجارة كبري
وشاهد سباق .  وأقام االحتفاالت واملهرجانات يف ساحل حقاتهـ ,٦٩٨

وهي امتداد جبل النوبة ومطلة عىل صرية من ) دار الطويلة(اخليل من قرصه 
وهي بذلك شبيهة بدار املنظر إال أن دار . جهة وعىل حقات من جهة أخر

ي تقع  فتطل عىل حقات من جهة وعىل صرية الت, وتتصل بشمسان.املنظر شامهلا
واملنظر منها بديع, وهلذا . جنوهبا وعىل مدينة عدن التي تقع عىل يسار الدار

ّسميت دار املنظر ّوقد ذكرنا أن أول من بناها آل زريع, ثم جددها األيوبيون . ُ
 .وخاصة الزنجييل حاكم عدن القوي يف أيامهم, ثم آل رسول

مد بن أيب بكر بن  أيام امللك املسعود يوسف بن حم,ويف آخر العهد األيويب
, هرب التجار من هـ ٦٢٥ حتى سنة ٦١١سنة من أيوب الذي حكم اليمن 

 كثرة الرضائب واملكوس وبسبب ما فعله هبم امللك املسعود من بعدن بسب
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أخذ بضائعهم التي مل يدفع ثمنها, بل أحاهلم عىل الوالة يف اليمن, ومل يستطع 
 وكان األمر عىل .ىل املوانئ املجاورةالتجار اسرتداد أمواهلم, فهربوا من عدن إ

ذلك يف بداية العهد الرسويل يف أيام امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول الذي 
ًكان حيكم اليمن أوال باسم األيوبيني, ثم استقل بذلك وأخذ الوالية من اخلليفة 

 ,ومنذ ذلك العهد بدأت بعض اإلصالحات يف عدن. هـ ٦٣١العبايس سنة 
تظهر آثارها إال فيام بعد, يف عهد املظفر يوسف بن عمر وعهد ابنه ولكنها مل 

ًاألرشف عمر بن يوسف بن عمر, وارتقت كثريا يف عهد امللك املؤيد داود بن 
 .يوسف بن عمر

ًوقد قام املؤيد بإبطال الضامن عىل التجار, وأظهر العدل, وأزال كثريا من 
تجار عىل دخول عدن فازدهرت , وشجع ال)١(َّاملكوس وقدم اهلدايا للنواخيذ

ًالتجارة يف عهده ازدهارا كبريا, وازداد انتعاش املدينة  ووصلت املباين إىل ,ً
 . وكثرت فيها املساجد واملدارس واحلاممات العامة,اخلساف حتت باب عدن

 املؤيد الوالة وضبط األمور وحارب قبائل اجلحافل أهل دثينة الذين ّوعني
ً فأخضعهم إخضاعا تاما بحلول سنة ,وراتأكثروا من الغارات والث  هـ٧٠٣ً

 .)٢(بقائده الرشيف عامد الدين إدريس بن عيل
 أنه قدم إىل عدن أحد كبار جتار الشام ,ومن حكمة امللك املؤيد وكرمه

ويدعى عبد العزيز بن منصور احللبي, قدم بسفن كثرية من اهلند والصني, ومعه 
 وعدد ,ً رطالأربعامئة ومخسنيملسك , ومن اةمن احلرير الصيني كمية كبري

ضخم من الفخار الصيني واألواين املطعمة بالذهب, والثياب املختلفة األلوان 
فتقرر عشور ما . من احلرير والقطن والكتان, وعدد كبري من املامليك واجلواري

 فذهب التاجر إىل امللك .وصل به من بضائع إىل ميناء عدن ثالثامئة ألف دينار
                                 

 .مجع ناخوذة وهو ربان السفينة وصاحبها يف أغلب األوقات: النواخيذ )١(
 .٧٩تاريخ عدن, ص : محزة لقامن )٢(
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اهلدايا النفيسة واألموال, وأثبت أن مجيع بضائعه مرسلة من جتار له َّقدم املؤيد و
 فأعفاه امللك املؤيد من مجيع تلك .اهلند املسلمني صدقة للحرمني الرشيفني

ِالرضائب واملكوس, ومل يكتف بذلك, بل أعطاه عوضا عن هداياه خ ًا نفيسة عَلً
عشور وإكرامه, فكانت تلك  وأمر نواب امليناء بإعفائه من ال,ًوخيال مطهمة

فأقبل . الواقعة التي سارت هبا الركبان أكرب دعاية للملك املؤيد ومليناء عدن
 .ً فازدادت بذلك غنًى وثروة وأمنا,التجار نحوها من كل مدن الدنيا

َّثم عزله بعد سنتني وعني ) هـ٧٠٠سنة ( امللك املؤيد ابن طغرطل ّوعني
ريس بن عيل الذي أخضع أهل دثينة املفسدين ًبدال منه الرشيف عامد الدين إد

ّواستقرت األمور يف عدن وحلج وأبني . هـ ٧٠٣ سنة اًإخضاعا تام) اجلحافل(
ً ثم عني املؤيد نائبا جديدا يف حلج هو األمري عمر بن بالبال الدويدار .ودثينة ً ّ
 .هـ ٧٠٣ًواألمري حسن بن عيل احللبي نائبا يف عدن, وذلك سنة , )١(الرومي
ويف هذه السنة نزل مطر . هـ ٧٠٤ً األمري هبرام نائبا عىل أبني وأعامهلا سنة ّوعني

ًبت بيوتا وأغرقت أناساّغزير يف عدن تبعته سيول كثرية تدفقت إىل البحر, فخر ً. 
بمدينة ) املعقيل( فرغ الصناع والعامل من بناء قرص فخم هـ٧٠٨ويف سنة 

َّثعبات فرس بذلك املؤيد ُ. 
 متفرقة كاملعتاد يف اليمن, ولكن امللك املؤيد أخضعهم وسارت حروب

واشتد الوجع بامللك املؤيد داود بن . ًمجيعا, ولكن الفتن ما تلبث أن تعود

                                 
يطلق اسم الرومي عىل ما يعرف اليوم برتكيا ألهنا كانت مقر الدولة البيزنطية والتـي  )١(

وكل منطقة األناضول التي احتلهـا املـسلمون الـسالجقة . ا املسلمون الروميسميه
وال تزال تعـرف منـاطق يف . منذ القرن اخلامس اهلجري كانت من الدولة البيزنطية

ويغلط كثـري . تركيا اليوم باسم الروميل, وهناك قلعة مشهورة باسم الروميل حصار
 والواقـع أهنـم مـن األتـراك من الكتاب عندما يظنـون أن هـؤالء هـم مـن الـروم
 .السالجقة وغريهم, بام فيهم بعض أهل تلك البالد
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فأمر ولده امللك املجاهد عيل بن ) يف العصيفرة شامل تعز(يوسف بدار الشجرة 
 .هـ ٧٢١وتوىف امللك املؤيد سنة . داود بالطلوع إىل حصن تعز ليضبط أمره

 وابتنت كريمته مدرسة بزبيد . املدرسة املؤيدية بتعز, وهبا قربه:ومن مآثره
 وكذلك ابنته األخر بنت مدرسة .ًومسجدا بتعز, ومدرسة بظفار احلبوظي

أستاذ دار أي (وابتنى األمري حممد بن ميكائيل . بتعز وأخر بظفار احلبوظي
 .مدرسة بزبيد) مسؤول القرص
نه أمر باألسد أن يطلق يف جملسه, وأخذ السيف إحتى ً شجاعا اوكان قوي

 األسد بالسيف وألقاه بواجلحفة, فأقبل األسد عليه, وداعبه ساعة ثم رض
 فقد أعطى خزائن عدن بأكملها ,ًكام كان كريام. ًعقريا وقد خرجت حشوته

 هوهو كرم يف غري حمله ألن(لألمري شمس الدين عيل بن رضوان, أحد ندمائه 
 ).األمة وأعطاه لنديمهأخذ مال 

ًوكان املؤيد مشاركا يف كل علم, وله مطالعة يف الكتب املبسوطة يف كل فن, 
. »زرةاجلمهرة يف البي«وسمع احلديث من أساطني هذا العلم, واخترص كتاب 

 ومجع من أشعار اجلاهليني ومن بعدهم .رة هي الصيد بالبازي أي الصقروالبيز
ًشيئا كثريا كام يقول  −كتبه مائة ألف جملد من نفائس الكتب واحتوت خزائن . ً

ّحممد بن عيل األكوع الذي حقق كتاب قر  .−)٤٢٢ص(ّوعلق عليه ة العيون للديبع ّ

)هـ٧٦٤− ٧٢١( امللك املجاهد عيل بن داود بن يوسف الرسويل 
فلام . ثنانان اجلند يف مرض موته فلم خيتلف عليه أخذ والده له البيعة م

 حمله عمر بن يوسف بن ّ امللك عزل األتابك األمري يوسف بن يعقوب ووىلّتوىل
وقبض عىل ابن عمه النارص بن امللك األرشف بدسيسة . منصور فضبط األمور

وكان عمر امللك املجاهد . من عمر بن يوسف فأمر السلطان بحبسه يف عدن
 . امللك مخس عرشة سنةّحني توىل
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ّ وتفقد خزائنه, ولكنه مل يعط اجلند واألمراء ةثم ذهب السلطان إىل الدملو
. أعطياهتم, كام هو معتاد عند طلوعهم الدملوة, فنفروا منه وسعوا يف فساد دولته

ًفثار اجلند واملامليك وأخذوا املجاهد أسريا إىل عمه املنصور, فطلع املنصور إىل 
ّما معزّلكة وطلع املجاهد معه مكرمزي املحصن تعز يف  ع امللك املنصور ّووز. ًزاً

 .الواليات واإلقطاعات عىل أوالده وعىل ابن أخيه النارص بن األرشف
ودبرت أم املجاهد مؤامرة لعزل املنصور واعتقاله, ولكن اجلند ثاروا 

باح هنب ّفلم يمكنهم املجاهد من ذلك, وأ. وأرادوا مبايعة النارص بن املنصور
واستوىل . بيوهتم, فنهبت بيوت األمراء من آل رسول حتى أوقفتهم أم املجاهد

 .املجاهد مرة أخر عىل امللك وعفا عن أوالد عمه
وطلب املجاهد من عمه املنصور أن يكتب إىل ولده الظاهر بتسليم حصن 

 .الدملوة, فكتب إليه, ومل يمتثل األمر فحاربه املجاهد
ق ّنصور باستخدام املامليك الذين مل يأمنوا املجاهد وفروقام الظاهر بن امل

فيهم األموال, فهامجوه ونصبوا املنجنيق, ورضبوه هبا وهو يف تعز, فلم ينالوا 
ًمنه شيئا, فاستولوا عىل هتامة وأخذوا عدن, وأقاموا الظاهر بعدن ملكا ثم . ً

 . عنها فنزل املجاهد إىل عدن وحارصها مدة, ثم ارتفع,افرتقت كلمتهم
وسار املامليك إىل زبيد فملكوها للظاهر واستولوا عىل خراجها, ومل يكن 

 .للظاهر سو اخلطبة
.  وطالت املعارك بني اجلانبني واستمرت الفتن يف اليمن.وهامجهم املجاهد

سار ابن الدويدار إىل حلج يريد عدن لنفسه, فحرص عدن هـ  ٧٢٥سنة ويف 
ًحصارا شديدا , فقام الوايل ابن هان املجاهد أن خيدعو فأشار هلم السلط,ً

 وأراد ابن الدويدار دخول عدن فقالوا له البلد بلدك, ,الصليحي بإمتام الصلح
 فبات يسكر هو .ولكن الرأي أن تدخل يف مجاعة من العقالء ويرتك اجلند, ففعل

. الوايل وقتلوه ومن معهرجال أصحابه, فلام أصبح دخل احلامم فهجم عليه و
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ب ببقية العسكر إىل و ابن الديودار خارج املدينة, فلام بلغه قتل أخيه هروكان أخ
 .)١( فيهحصن منيف وهلك

وكانت زبيد ختطب للملك الظاهر, واألموال تذهب للمامليك, الذين 
عىل جامع زبيد يوم ) البلطجية(وهجم جمموعة من العوارين . حيكمون البلد

ّ وهددوه .. اخطب للملك املجاهد:اجلمعة, واخلطيب عىل املنرب, فقالوا له
 .)٢(فخطب, ومل خيطب للظاهر بعد ذلك يف هتامة

 أرسل السلطان حممد بن قالوون إىل اليمن هـ ,٧٢٥ويف نفس السنة 
ألفي فارس وألفي راجل فأكرمهم املجاهد, فيهم هدايا للملك املجاهد و

ثم . قر املحيطةًولكنهم انتهبوا بيوتا كثرية يف زبيد, وغلت األسعار وهنبوا ال
ساروا إىل تعز فاستطاع الظاهر أن يغرهيم باملال والوعود الكثرية حتى يقفوا 

, ا فأرادوا أن يقبضوا عىل املجاهد فخرج من الباب رس,ًمعه بدال من املجاهد
ً ثم كاتبهم املجاهد طالبا منهم أن يعودوا إىل بالدهم, .وطلع إىل حصن تعز

وأرسل . يعودوا للسلطان حممد بن قالوونًوكتب هلم بذلك كتابا حتى 
 .ّالسلطان املجاهد إىل مرص هبدية سنية مع القايض مجال الدين حممد بن موسى

وعاد املجاهد حياول االستيالء عىل عدن ليأخذها من يد ابن عمه الظاهر 
                                 

 أن األمـري ٨٣وذكر محزة لقامن يف تارخيـه, ص . ٤٢٧ّقرة العيون, ص : ابن الديبع)  ١(
هـ ٧٢٣ويف شعبان ). والد املجاهد(ًابن الدويدار كان نائبا عىل حلج منذ أيام املؤيد 

حارص عدن, وكان فيها عسكر مـن يـافع, مل يكونـوا أعلن العصيان عىل املجاهد و
فدخلها وخطب للملك الظـاهر . عىل وئام مع املجاهد, فسلموا ابن الدويدار عدن

بن املنصور, وألقى القبض عىل حاكمها حسن بن عيل احللبي وأرسـله للظـاهر يف ا
ثم . ةوتم إرسال خزانة عدن مع جعفر بن األنف إىل امللك الظاهر بالدملو. الدملوة

 هــ٧٢٥لدويـدار االسـتيالء عليهـا سـنة بـن ا وحاول ا.استوىل املجاهد عىل عدن
 . كام ذكره ابن الديبع−ففشل

 .٤٢٨ ص ّبن الديبع, قرة العيون, ا  )٢(
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وهي حتت باب عدن ويقول عبد اهللا املحريز يف  (ة, خارج عدنءفتقاتال يف املبا
َثم علم أن نجدة ). ّة املعالّهنا بالقرب من حمطة الكباش يف دكإ »قبةالع«كتابه 

واإلمام حممد بن ) أحد كبار املامليك(فيها ألف فارس ستأيت مع ابن األسد 
 .هـ٧٢٦ فرجع املجاهد إىل تعز وكان ذلك سنة ,مطهر لنرصة الظاهر

ا وكان أهله. عاود امللك املجاهد اهلجوم عىل عدن,  هـ ٧٢٧ويف سنة 
 استطاع املفضل هـ٧٢٨ويف سنة . ة, ومل يستطع دخوهلاءخيرجون ملقاتلته يف املبا

 وأقام السلطان .ًابن املجاهد أن يدخل عدن, فدخلها أوال ثم دخلها والده
. َثم خرج إىل الدملوة ثم إىل اجلنَد )هـ٧٢٨(بعدن من صفر إىل مجاد األوىل 

وقتل املجاهد وايل . ئه عىل عدنللمجاهد بعد استيالنسبيا واستقرت األمور 
عدن وناظر امليناء ومجاعة من املامليك والعسكر, ومع ذلك استمرت املؤامرات 

وكل شيخ قبيلة جيمع أفراد قبيلته ويستويل عىل ما حتته, وكل عبد من . والفتن
يستويل عىل أي بلدة قريبة منه, فإن مل و ,ن جمموعة من العبيدِّالعبيد املامليك يكو

والبالد يف فوىض عارمة, والسلطان وجنوده يف .. طع قام بالسلب والنهبيست
وهو مسلسل يسبب ..  إلخ,معارك ال تنتهي ضد أقاربه واملامليك واألعراب

ّ مع وجود بعض األعامل اإلنشائية اجليدة, ومنها أن السلطان املجاهد .الغثيان
 ,املجاهدية يف مكةأمر بعامرة درب زبيد وسائر أبواهبا وخنادقها واملدرسة 

 .هـ ٧٤٠ وسنة ٧٣٩وذلك سنة 
 ذهب امللك املجاهد للحج ثم رجع يف صفر سنة هـ ,٧٤٢ويف سنة 

ً وأنفق أمواال كثرية يف احلج وكسا الكعبة, وكسا أمري الركب املرصي .هـ ٧٤٣
 .َّ وتصدق بصدقات كثرية يف بالد احلرمني الرشيفني,وأمري الركب الشامي

قام ابن املجاهد امللقب بامللك املؤيد بمخالفة والده , هـ ٧٤٤ويف سنة 
َّ ألن والده قدم أخاه املظفر عليه, فالطفوه حتى استسلم, فحبسه ,وحماربته

ثم ذهب املجاهد . هـ ٧٤٥والده ورضبه, فامت يف احلبس بعد أيام وذلك سنة 
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 ذهب امللك املجاهد هـ ,٧٥١ويف سنة .   هـ٧٤٩ ثم سنة ٧٤٧إىل عدن سنة 
ّلحج مرة أخر, فتآمر عليه جنود مرص وأحاطوا به وهو بمنى فاستسلم عىل ل

ًأال يمسوا أحدا غريه, فأخذوه إىل مرص مع احرتام واحتشام ّوكانت معه جدة . ّ
ُوطريقتهم يف تسمية األمريات, أن تدعى . »جهة صالح«وهنا ّابنه العادل ويسم

. ا فيقولون جهة فالنالذي يدير شؤوهن) الطوايش(كل واحدة باسم اململوك 
ًإىل اليمن ضبطته ضبطا جيدا» جهة صالح«فلام رجعت   حتى عاد امللك )١(ً

املجاهد من مرص بعد أن أقام هبا عرشة أشهر, ووصل إىل زبيد آخر ذي احلجة 
 .هـ ٧٥٢سنة 

 أطلق امللك املجاهد مجيع األرس من أبناء عمومته هـ ,٧٥٣ويف سنة 
 .وأقاربه بشفاعة والدته

 ولده األفضل امللك ّ وتوىلهـ,٧٦٤نتقل السلطان إىل رمحة اهللا تعاىل سنة وا
 .)٢(من بعده, ودفن والده بمدرسة املجاهد يف تعز

ً جوادا شاعرا مشاركا يف كثري من العلوماوكان املجاهد ذكي ً نه إ حتى قيل ,ً
  :ومن شعره املخمس,  )٣(أعلم بني رسول

  ِأنا شبل امللـك زيـن الكتـب
ـــف  ـــديوس   ي وداود أيبّج

  والشهيد القرم زاكي احلسب
 

 ِ عــايل املنــصب)٤( القيــلّوعــيل
 

 )٥(ناِّ جـــدٍنا بعـــد رســـولُّجـــد 
 

                                 
 .٤٤١ة العيون, ص ّقر: لديبعبن اا  )١(
 .٤٤٠ ص ,املصدر السابق  )٢(
 .٤٤٥, ص املصدر نفسه  )٣(
 .و أمري يف اليمن منذ أقدم العصورأ ٍ ملكِّلقب لكل: القيل  )٤(
 .س هذه الدولة يف اليمنِّ بن رسول هو مؤسّوعيل )٥(
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   خـرباْمُالهُ عْ أضحتْإن تكن
  ُ تـــرِ بـــالعنيَيال منِّـــُفــالع

   إذا مــــا زأراِأنــــا كالليــــث
 

ـــالبحر ـــا ك ـــِأن ـــا زخ  راَ إذا م
 

 ىُاملنايـــــا يف يمينـــــي واملنـــــ 
 

  ُهُعــــ وال أمجَ املــــالُأبــــذل
ــل ــافُّك ــا منجٍ ع ــَ نحون   ُهُع

ــرن ــُوإذا الق ــى أرصع   ُهُ طغ
 

ــــــــّوإذا وىل ــــــــال أتبع  ُهُ ف
 

ـــــــَوإذا الذ  ـــــــاْ بعف  ِوي أمن
 

 وله املخرتعات , أنه بنى مدينة ثعبات وسورها وقصورها:ومن مآثره
ً ومدرسة بتعز جعلها جامعا, ,وله مدرسة بمكة. الفائقة يف فن البناء واهلندسة

 ومدرسة بدار ,ر يف النويدرة, ومسجد ببستان الراحة بزبيدوجامع بثعبات وآخ
 .الوعد بتعز وجعل هلا األوقاف العظيمة

ً وأزال عنهم كثريا من املكوس, وله ديوان ,ً للعلامء, عادال برعيتهاوكان حمب
 . سنةأربع وأربعونشعر, ومدحه الشعراء, ومدة حكمه 

فسار به ابنه امللك .  بعدنهـ٧٦٤وكانت وفاة املجاهد عيل بن املؤيد سنة 
ودخل . األفضل إىل تعز وقربه بمدرسة املجاهدية, واستقر هو بقرص ثعبات

ّحروبا عدة حتى وط  .د ملكهً
قبل وفاة  (هـ٧٦٤ حمرم ٢٦ هجم عىل عدن يف ه أن)١(وذكر محزة لقامن

 واتفق مع . ونزل إىل حلج ومنها إىل األخبه,ًمعلنا العصيان عىل والده) والده
ني ْ واهنزم املظفر فعاد إىل أب.خلطةالة العقارب للهجوم عىل عدن ففشلت قبي

ّوملا علم املجاهد بذلك جرد . واستوىل عليها وحبس واليها ثم أطلق رساحه
                                 

 .٩٠تاريخ عدن, ص : محزة لقامن )١(
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ودخل املجاهد عدن التي مات فيها يف . محلة لقتال ولده ولكن ابنه اختفى منه
أبيه وجهزه ونقله إىل , فظهر األفضل بعد وفاة هـ ٧٦٤ مجاد اآلخرة سنة ٢٥

 .تعز حيث دفنه يف مدرسته املجاهدية
 

امللك األفضل العباس بن املجاهد عيل بن املؤيد داود بن األرشف عمر 
 )هـ٧٧٨ − ٧٦٤( بن يوسف الرسويلا

 فأمجع أهل احلل والعقد عىل واليته بعد أبيه, ,رشد أوالد املجاهدكان أ
وانتظمت بيعته بعدن, وسار بجثامن والده إىل تعز فقربه يف املدرسة املجاهدية 
وكاملعتاد ثارت مناطق متعددة, وخاصة عند موت امللك, فقىض امللك األفضل 

, واملعازبة  هـ٧٦٥ سنة عىل هذه الفتن, ومنها فتنة ابن ميكائيل, وفساد القرشيني
 ,وأقام فيها العدل,  هـ٧٦٦ودخل األفضل عدن مرة أخر سنة . هـ ٧٦٦سنة 

 .ًوأبطل كثريا من املكوس وأحسن إىل التجار والنواخيذ فتحسنت التجارة
 ومن كنبايه ومن اهلند وغريها, هـ ,٧٦٨ووصلت اهلدايا من مرص سنة 

 غرائب األطيار واألشجار وأنواع وفيها كثري من) يف اهلند(ومنها كاليكوت 
 .ّوتصدق امللك عىل الرعايا بصدقات كثرية ذلك العام. الفل والورد

 ثم ذهبوا ,خرج األرشاف بحرض حتى هزموا الوايل,  هـ٧٧١ويف سنة 
 ثار بعض القرشيني هـ ,٧٧٢ويف سنة . إىل زبيد فانكرسوا ورجعوا خائبني

 واملناوشات ولكن األمور كانت واستمرت الثورات. فقتل السلطان مشاخيهم
ودخل امللك . تنتهي يف صالح السلطان امللك األفضل العباس بن املجاهد

 . هـ ونرش فيها العدل, وكسا النواخيذ٧٧٥األفضل عدن سنة 
صالح بن عيل بالنزول إىل هتامة يف ) الزيدي( قام اإلمام هـ ,٧٧٧ويف سنة 

ها ثالثة أيام, ولكنه رجع بعد ّجيوش عظيمة حتى قرب من زبيد وأقام برشقي
 .أن يأس من االستيالء عليها
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 نزل امللك األفضل من تعز إىل زبيد وأقام بقرصه هـ ,٧٧٨ويف سنة 
 .  ثم وصل ولده األرشف)١(املعروف باخلورنق

فلام . هـ ٧٧٨ثم انتقل امللك األفضل إىل رمحة اهللا تعاىل يف شعبان سنة 
رشف إسامعيل بن العباس, ثم نقل أباه إىل  بايع رجال الدولة امللك األ,مات

 .)٢(تعز ودفنه بمدرسته

ًوكان امللك األفضل يقظا حازما فاضال فقيها نحوي ً ً, عارفا باألنساب اًً
نزهة العيون يف تاريخ الطوائف « كتاب : منها,والتواريخ, وله مصنفات

ّالعطايا السنية يف املناقب اليمنية« وكتاب ,»والقرون نزهة األبصار « وكتاب ,»ّ
بغية «ً واخترص تاريخ ابن خلكان, وله أيضا كتاب .»يف اختصار كنز األخيار

شجار بغية الفالحني يف األ« وله كتاب .»ذوي اهلمم يف أنساب العرب والعجم
وله جمموع كامل خمطوط قال حممد بن عيل . وقد طبع. »املثمرة والرياحني

َّقرة ال«األكوع حمقق كتاب ابن الديبع  أن عنده نسخة منه بخطه اجلميل » عيونُ
 .»العباس بن عيل«امللوكي بلفظ 

ّوهو الذي جدد سور مدينة زبيد وعم  مدرسة :ومن مآثره. ر خنادقهاّ
 .ًب هلا أوقافاّ ومدرسة بمكة املكرمة ورت.يل وفيها منارة عجيبةببناحية احل

عده, وعبد اهللا أكربهم امللك األرشف إسامعيل الذي توىل ب: َّوخلف سبعة أوالد
 وعثامن ,املنصور, وعيل املجاهد, وحممد املفضل, وأبو بكر املؤيد, وعمر املظفر

 .ً سنة وأشهرا أربع عرشةوكانت مدة حكمه. الفائز
                                 

. اخلورنق والسدير من قصور اجلاهلية املشهورة التي بناها املنـاذرة يف جنـوب العـراق )١(
 . وامتأل بالقصص واألساطري

يبني مدرسة خاصة به يف تعز, وكل واحد يموت كان كل ملك من ملوك بني رسول  )٢(
 .ُيقرب يف مدرسته
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 )هـ ٨٠٣ −  ٧٧٨( امللك األرشف إسامعيل بن العباس الرسويل الغساين
ك األرشف إسامعيل بن العباس بن عيل بن داود لانتظمت البيعة للم

ب ّ ورت, وأقام بتعز من شعبان إىل ذي احلجة ثم نزل زبيد.هـ ٧٧٨الرسويل سنة 
 هـ٧٨١ويف عام .  أمر بعامرة دار النرص يف زبيدهـ٧٨٠ ويف عام .أمور الدولة

ويف نفس العام . حتى أخضعهمثار املعازبة يف طريق النخل, فأتتهم العساكر 
 وأبطل املكوس املستحدثة هـ ,٧٨١ودخل عدن سنة . ًأخذ مدينة إب قهرا

 . بلحج عىل رباط الشيخ أيب الغيث بعدنًرضاأوأوقف 
 وصل مجاعة من أرشاف مكة وقوادها يريدون خدمة هـ ,٧٨٤ويف سنة 

وا إىل السلطان األرشف إسامعيل فأكرمهم, وعند عودهتم إىل بالدهم انضم
ً فقتل كثريا منهم, ثم توجهوا إىل املفسدين فقاتلهم أمري حرض هبادر الشميس

 .مكة فمنعهم أمريها من دخوهلا
 وصل الرشيف األمري داود بن حممد بن عبد اهللا بن حييى بن هـ ,٧٨٥ويف 

 فقوبل باإلجالل ,احلسن بن محزة صاحب صنعاء إىل األبواب السلطانية
ويف .  وقع زلزال يف عدن وسقطت بعض الدورهـ ,٧٨٦يف سنة و. والرتحاب
ً, عني القايض أمحد بن أمحد النارشي قاضيا بمدينة زبيدهـ ٧٨٦نفس سنة  ِّ ُ. 

 وصل العلم بظهور تيمورلنك واستيالئه عىل مملكة الرشق , هـ٧٨٧ويف سنة 
هجم اإلمام النارص صالح الدين بن هـ , ٧٨٩ويف عام . واجتاهه إىل الشام

 .)١(ًعىل عدن فاهنزم, وأصيب جنوده بداء اجلدري فانسحب مرسعااملهدي 
وقتل املفسدون املنصور عبد اهللا أخا امللك األرشف إسامعيل وهو يف طريق 

.  هـ٧٨٨ وذلك سنة , وقربه عند والده,زبيد, فأمر األرشف بحملة إىل تعز
مد وفيها وصل كتاب التفقيه يف رشح التنبيه تصنيف القايض مجال الدين حم

                                 
 .٩٢تاريخ عدن, ص : محزة لقامن )١(
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 ,ً جزءاأربعة وعرشين وكان يف , إىل مقام السلطانةًالريمي مزفوفا بالطبلخان
 . درهمثامنية وأربعني ألففحباه السلطان 

ّسني بجامع املمالح ومقرئ وحمدث ّب السلطان مدرّ رتهـ ,٧٩١ويف سنة 
 هـ٧٩٢ويف سنة .  وأجر عليهم األموال واألوقاف,وطلبة وأيتام لطلب العلم

 .القايض أبو بكر بن حييى بن عجيل يف القضاء األكرب لليمن بأكملهااستمر  ,
 أحصوا املساجد واملدارس يف زبيد فوجدوها مائتني هـ ,٧٩٥ويف سنة 

ّوبضعا وثالثني, وعدوا املعارص فكانت   . معرصة وأربعنيًاتسعً
 ماتت زوجة السلطان األرشف إسامعيل وأم أوالده هـ ,٧٩٦ويف سنة 

 , التي يدعوهنا جهة الطوايش معتب, واملجاهد,, والفائزاألفضل, النارص
 .وكانت كثرية الصدقة

جمد الدين الشريازي, صاحب  وصل القايض هـ ,٧٩٦ أي سنة ,وفيها
 فأكرمه وصل من ثغر عدن ,والذي ألفه للملك األرشفالقاموس يف اللغة 

 .السلطان بام يليق بحاله
ي بادن إبراهيم الفريوزالدين هو حممد بن يعقوب بن حممد ب وجمد

ثم , هـ ٧٢٩ولد بشرياز سنة .  نزيل مكة املكرمة,الشريازي الشافعي اللغوي
وملا دخل . دخل اليمن وويل قضاء األقضية يف اليمن ملدة عرشين سنة متوالية

وكانت . ج ابنة جمد الدين الشريازيّواليمن أكرمه امللك األرشف إسامعيل وتز
 وترجم له اإلمام الشوكاين يف البدر الطالع . هـ ٨١٧ شوال سنة ٢٠وفاته يف 

ك األرشف يطلب اإلذن لنه كتب للمإوقالوا . واإلمام ابن حجر العسقالين
 خلروجي من ملكي ,واهللا, يا جمد الدين:  له امللكبباخلروج من اليمن, فكت

مما يدل عىل عظيم مكانته لد السلطان !! أيرس من أن خترج من مملكتي
 .ىل مد احتفاء هذا السلطان بالعلم والعلامءاألرشف, وع

إىل السلطان ) بن حييى(اإلمام صالح بن عيل  وصل هـ ,٧٩٧ويف سنة 
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األرشف وسلمه حصن دروان, فكساه السلطان وأنعم عليه وأعطاه عرشة 
ب فمنعوه من الدخول إ سار السلطان إىل هـ ,٧٩٨ ويف سنة .آالف دينار

سلطان أصحاب حصن ّوبعد أن أدب ال. هموقاتلوه, فقاتلهم وأخرب ديار
ه إىل زبيد واستوطنها واخرتع فيها القصور ّيش توجاخلرضاء يف جبل حب

قبيلة ( هنب األحيوف هـ ,٧٩٩ويف سنة . العجيبة وعامرة العني من وادي زبيد
ًمجال عليها من الذهب والفضة أكثر من ثامنني قافلة عدن وكانت ) من الصبيحة
 .)ًأي فيها مليون دينار ذهبا (انريمن الدن) يساوي مائة ألفاللك  (كعرشة لكو

 أكمل القايض جمد الدين الشريازي تأليفه املسمى هـ ,٨٠٠ويف سنة 
ووصلت هدية ملك سيالن . ومحل إىل باب السلطان) ثالثة أجزاء (صعاداإل

إىل السلطان األرشف إسامعيل وهي أربعة فيلة وشجرة من العنبا ) سريالنكا(
 .وحتف كثرية) نجةامل(

 استوىل األمري بدر الدين حممد بن زياد عىل خزانة عدن هـ ,٨٠٢ويف سنة 
 . ألخذها فأغراه أتباعه بأخذها,, وهو من مرتب من قبل السلطانكوفيها لكو

ّ السلطان ملدة نصف شهر, ثم طلب األمان من السلطان فأمنه وأعاده إىل هفحارب
 .هـ ٧٨١ً إىل عدن مرارا آخرها سنة ألرشف اوقد ذهب. أحسن من حالته األوىل

 تويف السلطان األرشف إسامعيل بتعز, فجعل قربه يف هـ ,٨٠٣ويف سنة 
وكان ). ا منارتان مجيلتانهل وةيف حلف قلعة تعز القاهر(مدرسته بمدينة عدينة 
ًملكا جودا كريام عطوفا ً ومن مآثره مدرسة بتعز, وزيادات يف جامع عدينة تعز . ًً

وبساتني مجيلة فيها عجائب ). سبل(الح بزبيد, وعدة طرق ماملوجامع 
 .األشجار يف زبيد

 من موقفه من ّ للعلم والعلامء كام تبنياوكان األرشف إسامعيل حمب
ومشاركته يف العلوم أقل من مشاركة من . جمدالدين الشريازي, وإكرامه العلامء

وقال . يف العلوممنه مشاركة سبقه من آل رسول الغسانيني, بل إن ابنه كان أكثر 
أنه كانت لألرشف إسامعيل مصنفات يف النحو » تاريخ عدن«محزة لقامن يف 
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  ًوأنه أوقف أرضا يف حلج عىل رباط الشيخ. والفلك وأخبار اخللفاء وامللوك
 .)١(أيب الغيث بعدن

 امللك النارص أمحد بن إسامعيل بن العباس الرسويل الغساين
) هـ٨٢٧  −  ٨٠٣( 

ملا مرض امللك األرشف إسامعيل يف آخر أيامه أخذ البيعة البنه النارص, 
مراء وساعده ابن ولكن ما إن مات األرشف حتى أخذ السريي حصن احل

 ,ام وأراضيهام فقام النارص بأخذمها واالستيالء عىل أمواهل.مهدي صاحب سناح
وملك سهام وزبيد وما . ًوأخضع بالدا كثرية بدأت بنقض العهد والثورة

 هـ,٨٠٨  سنةويف.  أخذ حصن ريمة وسائر ما هنالكهـ ,٨٠٤ويف سنة  .حوهلا
ثم أعاد .  أخذ مدينة جازانهـ ,٨٠٩ ويف سنة .ًأخذ السلطان دثينة قهرا

 .ًحمبوبا لفعله اخلريصاحب جازان بشفعة العلامء وكان 
 السالطني من ّ تويف الشيخ معوضة بن تاج الدين جدهـ ,٨١٢ويف سنة 

 قدم الشيخ هـ ,٨١٧  سنةويف. الدولة الظاهرية التي خلفت الدولة الرسولية
 .وكانوا والة له. ًطاهر بن معوضة عىل السلطان فأكرمه إكراما يليق به

 , صنعاء بالد بني طاهر قصد اإلمام النارص صاحبهـ ,٨٢٠ويف سنة 
 وانكرس اإلمام . وتقابال يف موضع يقال له الرصم.ز السلطان حلربهّفتجه

وتبعهم السلطان إىل وادي خبان ثم سار إىل أبني ودثينة ثم عدن ثم تعز ثم زبيد 
  .وذلك لتوطيد أركان اململكة

 أخو السلطان النارص أمحد بن( قام احلسني بن إسامعيل هـ ,٨٢٢ويف سنة 
 ه فحارب,باالستيالء عىل زبيد وادعى السلطنة وتلقب بالظافر) إسامعيل

استطاع حسني أن يغري بعض العسكر والسلطان وحبسه ونقله إىل حصن تعز, 
                                 

 .٩٢تاريخ عدن, ص : محزة لقامن )١(
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أي باملرود املحمى بالنار يف عينه (فأخذه السلطان وأمر أخاه الظاهر بكحله 
ر بعامرة املرسى ثم نزل إىل زبيد وأم.  وندم السلطان عىل ذلك.)ّفقور عينه

 .اجلديد بالفازة
 قدم عىل السلطان وفد الصني بثالثة مراكب عظيمة هـ ,٨٢٣  سنةويف

 فاجتمع السفري الصيني بامللك . من الذهباوهدايا نفيسة ما قيمتها عرشين لك
ّسيدك : ّالنارص ومل يقبل األرض بني يدي النارص كعادة السفراء بل قال له

 ,ًمرحبا بك:  فقال له. ويوصيك بالعدل يف رعيتكصاحب الصني يسلم عليك,
إن ملك الصني يظن أن كل الناس : ً ثم كتب كتابا مللك الصني يقول له.وأكرمه

ًعبيده, والظاهر أن فيهم محقا وجهال بأحوال البالد وملوكها وإال فاألدب . ً
 .مجالموجب أن ال خياطب غريه من امللوك إال باللطف واإل

 أمحد بن إسامعيل مشاركة يف العلوم واطالع عىل وكان للملك النارص
 ,ّ إال أنه أحدث يف آخر أيامه مظامل وقرب املبتدعة حتى ضاق الناس,الكتب

وأولع امللك النارص يف آخر عمره برشب . وخرج عليه أخوه احلسني مرتني
الفتوحات « وأقبل عىل كالم ابن عريب يف ,ُب اإلسامعييل ابن األنفّ وقر,اخلمر

 . وما فيها من خمالفات»النصوص« و»كيةامل
ًر حصونا ّر املرسى بساحل وادي زبيد, وعمّومن مآثر امللك النارص أنه عم

والدار . ً وأحدث دورا كثرية وبساتني وساق هلا املاء من أماكن بعيدة,ّعدة
 .الكبرية بزبيد من عامرته

 وبركة )الفرحانية(ببناء مدرسة بزبيد » جهة فرحان«وقامت زوجة أبيه 
 .مسجد األشاعر بزبيد

ما عدا ما فعله بأخيه احلسني من (ًوكان النارص موصوفا بالكرم واحللم 
 فحمل إىل تعز ودفن إىل  , هـ٨٢٧وتوىف يف مجاد األوىل سنة ) تقوير عينيه

 .جنب أبيه األرشف باملدرسة األرشفية بذي عدينة من مدينة تعز
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 سامعيل بن العباس الرسويلامللك املنصور عبد اهللا بن أمحد بن إ
)١( )هـ٨٣٠− ٨٢٧( 

ًكان عدال شجاعا ذا دين متني وأزال كثريا من املنكرات ً  ءةوكان له قرا. ً
 الكرماين وأبطل غناء النساء بباب امللك, وأبعد. قبل واليته يف الفقه والعربية

 للفقهاء واملساكني, حيرض اوكان ذا رأي وتدبري عىل صغر سنه, حمب. عن بابه
 .صالة الصبح مجاعة بمسجد األشاعر بزبيد, وباجلامع املظفري بعدينة بتعز

 املال باملصادرة حتى , فبحث عنولكن مل يتم له أمر بسبب قلة املال بيده
ًمنهام ماال كثرياصادر أخته وصادر زوجة أبيه النارص وأخذ  ً. 

 ,ثالث سنوات فقط, ومات يف زبيدهـ , ومدة حكمه ٨٣٠وكانت وفاته سنة 
 .َومحل إىل تعز وجعل عند جده األرشف بن األفضل ووالده باملدرسة األرشفية

)هـ ٨٣١ −  ٨٣٠(امللك األرشف إسامعيل بن أمحد بن العباس الرسويل 
ور عبد اهللا بن أمحد, فتوىل امللك كان األرشف صغري السن عند موت أخيه املنص

وكثرت يف أيامه الفتن .. مجاعة من أعيان الدولة, وجعلوه صورة, فاختلفت كلمتهم
وحدث يف سنة واليته جدب عام, . وانتهبوا الضعيف) البدو(وخاصة من األعراب 

وه احلكم ّفلام رأ رجال الدولة ذلك أخرجوا عمه حييى بن األرشف إسامعيل, وول
 . وتلقب بالظاهر فقام باألمر خري قيامهـ ,٨٣١د سنة يف مجا

)هـ ٨٤٢ − ٨٣١( امللك الظاهر حييى بن إسامعيل بن العباس الرسويل 
ّ امللك الظاهر, كام تقدم, قرب القايض حممد بن إسحاق, وصادر ّملا توىل
. ف الدين العلوي مصادرة شاقة وأخذ منه نحو مائة ألف دينارالقايض رش

ّوبعد عامني من واليته نكل باجلند الذين خلعوا ابن أخيه ألهنم طغوا وبغوا 
ثم إن . ًوزعموا أهنم يقيمون من شاؤوا وخيلعون من شاؤوا فأبادهم قتال

                                 
 .٤٧٦ة العيون, ص ّقر: لديبعبن اا  )١(
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ها قّالظاهر أراد أن يتزوج زوجة رشف الدين العلوي وأمره بطالقها, فطل
 . وهرب العلوي إىل مكة فنكل بإخوته وأهله.جها الظاهرّزوجها ثم تزو
 حتى , خرج العبيد وأغاروا عىل هتامة وهنبوا املحالب هـ ,٨٣٤ويف سنة 

 .نزل السلطان فأصلح املعازبة ثم هاجم العبيد وقىض عليهم
 قدم عىل السلطان الشيخ عيل بن طاهر معوضة إىل  هـ ,٨٣٥ويف سنة 

 .. وتزوج السلطان ابنة الشيخ عيل بن طاهر بن معوضة,زمدينة تع
هبم ّ فأد, حصلت غارات من األعراب وهنب وسلب هـ ,٨٣٦ويف سنة 

 وثار بركان يف جبل يف البحر بني كمران ودهلك وظهرت فيه نار .السلطان
ُوكان دخانه ير من نواحي . هـ ٨٣٥ودخان وقواصف شديدة وذلك سنة 

 .)١(وملا احرتق مجيعه ظهرت النار يف جبل آخر. رسدد كالسحاب املركوم
ظهرت النار مرة أخر يف اجلزر اجلبلية بني هـ , ٨٣٨ويف صفر سنة 

 .وكان يسمع دوي الزالزل والربكان كالرعد من أماكن بعيدة. دهلك وكمران
ويف نفس السنة خرج العباس بن األرشف عىل أخيه الظاهر وجلأ إىل العبيد 

 .فاهنزمواهـ  ٨٣٩ عىل املحالب يف صفر اخلارجني وأغاروا
. )٢( دخل الطاعون مدينة صنعاء ومات خلق ال حيصونهـ ,٨٤٠ويف سنة 

 ثم حلج وأبني ثم تعز, وكان يموت يف ٨٣٩وكان ابتداؤه يف بربرة وعدن سنة 
ومات جمموعة من الفقهاء يف تعز منهم . اليوم الواحد ما بني اخلمسامئة واأللف

.. ةأيب بكر اخلياط, وقايض تعز العرشاين, وقايض الدملواحلافظ حممد بن 
ًوهلك من أهل عدن بضعة عرش ألفا, ومن تعز كذلك, ورضبت قر كثرية, 
ّفتصدق السلطان الظاهر بصدقات كثرية, وأمر بقراءة القرآن وقراءة صحيح 

 .البخاري وبالدعاء برفع البالء عن املسلمني
                                 

 .٤٨١ة العيون, ص ّقر: ابن الديبع )١(
 .٤٨٣ ص ّقرة العيون,: ابن الديبع  )٢(
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ومل . عيل بن صالح وكثري من فقهائهم إمام الزيدية ,وممن مات بالطاعون
 ).سنقر(يبق من بيت عيل بن صالح اإلمام إال امرأة واحدة ومواله قاسم 

 ثم نقل إىل , بمدينة زبيدهـ ,٨٤٢ومات امللك الظاهر يف شهر رجب سنة 
وبنى . ًا من املظاملري كثّوأبطل ضامن احلسبة ورد. تعز وقرب بمدرسته الظاهرية

 .)١(واملساجدًعددا من املدارس 

 امللك األرشف إسامعيل بن حييى بن إسامعيل بن العباس الرسويل الغساين
)هـ٨٤٥− ٨٤٢( 

 . ودانت له البالد, بعد وفاة والده امللك الظاهر حييى بن إسامعيلّتوىل
َّ فسفك الدماء وشدد الغارة عىل األعراب −ا وكان يومئذ شاب −ته وظهرت بسال

 .ولكنه مل يستطع أن يقيض عليهم) البدو(
 هجم القرشيون عىل قرية املمالح ظاهر زبيد فحارهبم هـ ,٨٤٣ويف سنة 

 .األرشف إسامعيل فانترص عليهم
  فدعاهم األرشف إىل سامط ووليمة,وكان املعازبة يكثرون من الثورات

فلام قعدوا يأكلون ) اسم مدينة والفقيه هو ابن عجيل(كبرية يف بيت الفقيه 
.  هـ٨٤٥ األوىل سنة وتم ذلك يف مجاد. رضب العسكر رؤوس أربعني منهم

 .واشتهر ذلك اليوم بيوم السامط
َوجعل درسة . ومن مآثره الربكة التي أنشأها بجامع زبيد لبة يطلبون ط(َ

 .ب هلم ما يقوم هبمّورت)  كل صالةون القرآن عقبأالعلم ويقر

                                 
جهـة « حييى وأم أخيه امللك النارص أمحـد تعـرف بـأم امللـوك هركانت أم امللك الظا )١(

وقـد .  أي أن املسؤول عن شؤوهنا كان العبـد املخـيص مرجـان,»الطوايش مرجان
 وبنت املدرسة املرجانيـة يف .)قريب من املسجد اجلامع يف عدن(ًبنت مسجدا بعدن 

هر حييى املعروفة ت زوجة الظابنكام . هـ٨٣٦ وتوفيت سنة ,ًحلج وسبيال يف األخبة
املدرسـة الياقوتيـة بحافـة البـصال يف عـدن » جهة الطوايش ياقوت«ّبالسيدة احلرة 

 ).٩٥محزة لقامن يف تاريخ عدن, ص (
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 ودفن عند والده باملدرسة ,يف مدينة تعزهـ , ٨٤٥ومات األرشف سنة 
 وكان األرشف آخر ملوك الرسوليني من بني غسان الذين كان هلم .الظاهرية

ملك, وأما من أتى بعده فكانت هلم صورة امللك فقط حتى استوىل عليها 
 .وكانت عدن أهم مدهنم. ذخةالطاهريون الذين أقاموا دولة با

 املظفر يوسف ومن بعده
وكان حيكم .  بعد وفاة األرشف إسامعيل ابن عمه املظفر بن يوسفّتوىل

 .صورة واحلكم احلقيقي آلل طاهر
 حممد بن إسامعيل بن عثامنوانشق مجاعة من العبيد وفروا إىل زبيد وأقاموا 

ّاألفضل العباس ملكا ولقبن ا . باألفضل, وكان األمر إىل هؤالء العبيدًأيضا بوه ً
َّوانشق فريق آخر من العبيد عىل األفضل حممد بن إسامعيل فأعلنوا أمحد بن 

املسعود صالح الدين بن  فبايعت مجاعة أخر ,َّوتشعث األمر. ًالنارص ملكا
 .األرشف بن النارص

. واضطربت األمور عىل بني رسول وساءت أحواهلم وكثرت الفتن بينهم
َّوتعاون بنو طاهر مع املظفر يوسف الذي حتصن بعدن, وجرت معارك يف حلج 

واستعان املظفر يوسف . بني أنصار املظفر يوسف واملسعود صالح الدين
 موزع ثم توجه بالشيخ عامر بن طاهر فأخرجوا املسعود من تعز وخرج منها إىل

 خرج هـ ,٨٥٤ويف سنة  .إىل عدن فذهب إليه املظفر لقتاله ومل ينترص عليه
قامت املعارك بني هـ , ٨٥٨ويف سنة  .املظفر من تعز فاستوىل عليها املسعود

 وبعد معارك عدة جلأ املسعود إىل ,الشيخ عامر بن طاهر واملسعود يف حلج
ًلكا عىل زبيد فخرج معهم إليها, ثم جاءه العسكر من زبيد ليكون م. خنفر

ولكنه وجد مقاومة من حاكم زبيد, فخلع املسعود نفسه وذهب إىل مكة 
وزحف الشيخ عامر بن طاهر وشقيقه الشيخ عيل بن طاهر نحو عدن  . املكرمة

 وبذلك بدأت دولة الطاهريني وانقرضت هـ ,٨٥٨ رجب ٢٣واحتلوها يف 
 .بني رسول دولة
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يوسف بن حممد بن أيب بكر بن أيوب الدين كان امللك املسعود صالح 
. آخر امللوك األيوبية يف اليمن) حفيد امللك العادل أبو بكر بن أيوب بن شادي(

ً وأعاد اململكة بعد أن تشعثت فرقا ودويالت, هـ ,٦١٢وقد وصل زبيد سنة 
  ً فلام أراد العودة إىل مرص مجع األموال ظلام وذهب إىل عدن.ًن ظاملا كاهولكن
وأخذ خزانتها, وطلب من التجار أن يوافوه إىل  −كام أسلفنا يف فصل سابق  −

عدن فاجتمعوا فيها, فطلب رشاء بضائعهم ليعفيهم من الرضائب والعشور, 
 عىل الوالة يف مفباعوه إياها, فلم يدفع ألحد منهم ثمن بضاعته وإنام أحاهل

ومجع من .. وضاعف الرضائب واملكوس.. ًاليمن فذهبت أموال أكثرهم هدرا
عن طريق (األموال والبضائع ما مأل به سبعني سفينة كبرية, وأرسلها إىل مكة 

وكان املسؤول عن اليمن ونائب امللك نور الدين . هـ ٦٢٥وسافر سنة ) جدة
هو الذي ساعد امللك املسعود يف هنبه و. املنصور عمر بن عيل بن رسول الغساين

ألموال الناس, كام كان هو الذي زاد من الرضائب والعشور يف عدن حتى 
 .هرب التجار منها

فلام وصل امللك املسعود مكة مع أمواله وكنوزه أماته اهللا فجأة, وهو شاب يف 
وم اخلامسة والعرشين, فلم يستمتع هبا يف الدنيا وستكون حرسة وندامة عليه ي

واستمر نور الدين املنصور عمر بن عيل بن رسول يف تثبيت ملكه, ثم أعلن . القيامة
انفصاله عن الدولة األيوبية وطلب من اخلليفة العبايس أن جيعله عىل اليمن 

 . هـ٦٣٢ فأرسل له بذلك اخللع واألعالم التي وصلت إىل املنصور سنة ,واحلجاز
سول سياسته يف أخذ الرضائب ّوغري امللك املنصور عمر بن عيل بن ر
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وبدأت حالة عدن االقتصادية تتحسن . الباهظة والعشور املتكرر من جتار عدن
واستمر االنتعاش يف عهد خلفائه, مع وجود حاالت تزداد فيها . وتنتعش

ًالرضائب, ولكن ملوك بني رسول عموما يعيدوهنا إىل الوضع املقبول, فزادت 
من الدنانري )  لكوكةعرش(يزيد عىل ألف ألف التجارة حتى بلغت الرضائب ما 

 ).لكني(وكانت قبل ذلك ال تزيد عىل مائتي ألف دينار 
 ابن بطوطة , منهموقد وصف كثري من الرحالة عدن يف هذه الفرتة

   وأدرك.»مسالك األبصار«وصالح الدين بن الربهان صاحب كتاب 
مات املتعلقة بعدن يف واملعلو. ابن املجاور حكم املنصور عمر بن عيل بن رسول

هذه املصادر, تصف حالتها العامة, وما استجد من الرضائب والضامنات يف 
هذا العهد, واجلور الذي حدث يف أيام بعض ملوك بني رسول, وهروب 
التجار من عدن, والعالقات اخلارجية, وحماوالت بعض مراكب التجار 

 . ذلكا يف ميناء عدن, وغريالقادمة من اهلند وغريها االمتناع عن تفريغ محولته
 هوسننقل ما ذكره حسن صالح شهاب عن عدن يف العهد الرسويل من كتاب

 .بترصف وحذف وإضافة) ١٧٠ – ١٤٨ص (, »عدن فرضة اليمن«
 الوصف العام

 :)١(يقول ابن بطوطة
 هبا, ّفعدن مرسى بالد اليمن, عىل ساحل البحر األعظم, واجلبال حت«

وهي مدينة كبرية, وال زرع هبا ال شجر . وال مدخل إليها إال من جانب واحد
ُعىل بعد منها, ] العذب[وهبا صهاريج جيتمع فيها املاء أيام املطر, واملاء . وال ماء

ينة وبينه حتى يصانعوهنم باملال دلوا بني أهل املفربام منعته العرب, وحا
مرسى أهل اهلند, تأيت إليها املراكب العظيمة وهي . وهي شديدة احلر. والثياب

                                 
يف شـهر رجـب سـنة ) مراكش(مسقط رأسه باملغرب ) طنجة(بن بطوطة من سافر ا )١(

 . هـ٧٢٥
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) منجرور(و) الشاليات(و) فندرانية(و) قالقوط(و) كومل(و) تانة(و) كنباية(من 
وجتار اهلند ساكنون هبا وجتار مرص . وغريمها) سندابور(و) هنور(و) وفاكنور
 وللتجار منهم .وأهل عدن ما بني جتار, ومحالني, وصيادين للسمك. ًأيضا
وربام يكون ألحدهم املركب العظيم بجميع ما فيه ال يشاركه .  عريضةأموال

 .)١(»وهلم يف ذلك تفاخر ومباهاة. فيه غريه, لسعة ما بني يديه من األموال
مسالك «مدة بعدن, ووصفها يف كتابه صالح الدين بن الربهان وأقام 
اهلند والصني  بأهنا بلد جتارة تأيت إليها املراكب من احلجاز والسند و»األبصار

 .واحلبشة, ويمتار أهل كل إقليم ما حيتاج إليه إقليمهم من البضائع
وبضائع شتى ومتاجر . وال خيلو أسبوع من عدة سفن وجتار واردين عليها«

 املراكب عليها ّوحلط. واملقيم هبا يف مكاسب وافرة, وجتائر مربحة. عةّنوم
 بمركب إىل جهة من وإقالعها مواسم مشهورة, فإذا أراد ناخوذة السفر

خاص به, فيعلم التجار بسفره, ويتسامع به ] بلون[نك رًاجلهات, أقام فيه علام ب
ًفيبقى كذلك أياما, ويقع االهتامم بالرحيل, وتسارع التجار يف نقل . الناس

 واألسلحة النافعة, وتنصب عىل ,أمتعتهم, وحوهلم العبيد بالقامش الرسي
إن املقيم هبا «: وقال .» عدن للتفرج هناكشاطئ البحر األسواق وخيرج أهل

حيتاج إىل كلفة يف النفقات الرتفاع األسعار يف املآكل واملشارب, وحيتاج املقيم 
ولكنهم ال يبالون بكثرة .. هبا إىل ما يتربد به يف اليوم مرات يف زمن قوة احلر

 .)٢(»الكلف وال بسوء املقام لكثرة األموال النامية
العمران 

يؤكد أن عدن مل تعد يف النصف » مدينة عظيمة«ن عدن إقول ابن بطوطة 
األول من القرن الثامن اهلجري تلك املدينة الصغرية التي شاهدها ابن حوقل يف 

                                 
 ).١٩٦٧ –طبعة مرص  (١٥٩, ص ١ حتفة األنظار, ج :ابن بطوطة )١(
 .١٢ – ١٠/ ٥صبح األعشى للقلقشندي, ج )٢(
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فبعد هذا التاريخ اتسعت عامرهتا حتى وصلت يف . منتصف القرن السادس
إال أن غالبية مساكنها كانت . )١( الباببيالعقد الثالث من القرن السابع إىل قر

من اخلوص, وهي مساكن احلاملني وغريهم من العاملني لد التجار من 
 . ما بني جتار ومحالني– كام قال ابن بطوطة –فأهل عدن . األحباش والرببر
 مآثر الرسوليني

التي أسسها نور الدين عمر بن   املدرسة املنصورية,ومن مآثرهم يف عدن
 :وجعلها قسمني. مؤسس الدولة الرسولية) امللك املنصور(عيل بن رسول 

ومن مآثرهم منارة امللك الظاهر عند . )٢(للشافعية والثاين للحنفية) أحدمها(
 . هـ٨٠٩وباب الزيادة يف باب عدن أقامه امللك النارص سنة . باب عدن البحري

ًظاهر حييى وأخت امللك النارص أمحد مسجدا بقرب وقد أقامت أم امللك ال
كام قامت ببناء املدرسة املرجانية يف حلج . طيعق ويبدو أنه يف ال,املسجد اجلامع

جهة الطوايش «ّوكانت تعرف باسم أم امللوك احلرة . ًوأوقفت عليها أوقافا
مرجان هو املسؤول عن شؤوهنا وأمواهلا ) العبد املخيص(والطوايش » مرجان

 .هـ ٨٣٦وقد ماتت سنة . ومزارعها وأوقافها
ّت زوجة امللك الظاهر حييى املعروفة باسم السيدة احلرة كام قام جهة «ّ

 شارع احالي(ّبإنشاء املدرسة الياقوتية يف عدن, يف حي البصال » الطوايش ياقوت
وقد أعيدت املدرسة وأعيد بناء املسجد بواسطة أهل اخلري يف ) امللك سليامن

ً وكتبت عنها فصال يف ذكر معامل عدن الدينية من هذا الكتاب, وكتب .عدن ُ
ًعنها الدكتور رابضة كتابا لطيفا وهام  .اً

ُن بإنشاء املدارس واألوقاف والسبل واملساجد ووقد اشتهر امللوك األيوبي ُ
ات واملدارس يف ّ ولكن آل رسول فاقوهم يف تلك املساجد واملرب,ّواملربات

                                 
 .ّ واملقصود باب عدن الربي القديم.١٤٧تاريخ املستبرص, ص : ابن املجاور )١(
 .١٧٩ص / ٢تاريخ ثغر عدن, ج: خمرمةالطيب با )٢(
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. ات زوجاته أو والدته أو عبيدهّاته ومربّسبق ذكرنا كل ملك ومربوفيام . اليمن
 .اوهي كثرية جد

 ,عندما دخل عدن ,واهتم امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر الرسويل
وأقام االحتفاالت بساحل . بإعادة بناء دار املنظر ودار الطويلة واألسواق

وشجع . ضاتحقات وسمح للعامة حضور تلك االحتفاالت واالستعرا
 فازدادت التجارة وكربت ,ّامللك املؤيد التجار وخفف من العشور والرضائب

 .مدينة عدن حتى وصل العمران إىل قريب من باب عدن
ًوأوقف امللك األرشف إسامعيل بن العباس الرسويل أرضا يف حلج عىل 

 .رباط الشيخ أيب الغيث بعدن
امء, بل كانوا يؤلفون وكانت هلم صدقات واسعة واهتامم بالعلم والعل

وكان كثري منهم .. الكتب البديعة يف الطب والفالحة, والفلك والتاريخ والنحو
 .َّشعراء جييدون نظم القصيد, كام مر معنا

مسجد ابن البرصي, : ومن املساجد التي بنيت يف العهد الرسويل يف عدن
 مسجد الشيخ جوهر ومسجد البيلقاين ,مسجد السامع, مسجد الدوري

 .كام يذكره باخمرمة يف تاريخ ثغر عدن) بالقطيع(

  النشاط التجاري
 يف عهد السلطان نور الدين امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول) ١(

 ): عدن فرضة اليمن(ب يف كتابه قال حسن صالح شها
من تنبأ  إن الدليل عىل صدق ابن املجاوريقول » خراب عدن«حتت عنوان 

دخول نور الدين عمر بن عيل «بخراب عدن يف سنة سبع وعرشين وست مئة 
بن رسول إىل عدن يوم األربعاء السادس والعرشين من شهر رجب سنة أربع ا

ّلثاين من شعبان طرح الفوة عىل كل من ويف يوم اإلثنني ا. وعرشين وست مئة ُ
عىل سعر .. كان يف عدن, من غريب وقريب, وقوي وضعيف, ورجل وامرأة
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ورضب اخللق باخلشب, وكانت األيام شبه أيام . البهار مئتي دينار وثامنني ملكي
أين املفر? فلام كانت سنة مخس وعرشين وست : كل منهم حمترش ينادي. املحرش

حسب الفلفل . ل التجار, ومجيع اخلف والنحاس, والربهبارمئة أخذ مجيع فلف
ًالبهار بأربعني دينارا وطرحه عىل أهل الكارم بستني دينارا, وأخذ الصفر من  ً
ًأهل الكارم عىل سهر البهار بستني دينارا, وطرحه عىل أصحاب اخلف بثامنني 

ّوأعطى أصحاب الفلفل الفو. ًدينارا . ًنني دينارا عىل سهر البهار بأربعة وثامةُ
وخيرج بعد . ّ البهار هبار إال ربع, أعطىويأخذ البهار هبار وربع, وإذا أعطى

ودار الزكاة, ذلك من هذه البضائع الواصلة العشور, والشواين, ودار الوكالة, 
 من وصل )قطن (بطُعوأخذ مجيع .. مع التاجر الش يف الشوالداللة, يفضل 

َّوضمن القبان السنة بعرشين . ءع وال رشا التجار مستهلك, ال بيمعمن اهلند 
وسوق اخلرضة, . ألف دينار, والسليط عىل كل هبار يصل مخسة دنانري

ومل يبق يشء . ًواجلواري, والرطب, واللحم, ومجيع الدواب بأحد عرش دينارا
 .)١(»ّيدور عليه اسم وحرف إال وقد رجع فيه ضامن, ما خال املاء والسمك

 سنرشح ما ورد فيه من األسامء ,الم ابن املجاور هذاوقبل مالحظاتنا عىل ك
.  رطل بغداديثالثامئةفالبهار يساوي . التي قد يصعب فهمها عىل بعض القراء

: والكارم. ما ال حيسب عشوره بالوزن من السلع كاألقمشة ونحوها: فواخل
ْوالعطب. جتار مرص وما يليها من شامل إفريقيا  ميزان كبري: والقبان. القطن: ُ

جتار : وأصحاب الفلفل. والسليط زيت السمسم. توزن به السلع بالبهار
 ).وهي املعروفة اآلن بكرياال(املليبار, بالد الفلفل, بساحل اهلند الغريب 

وأول ما نالحظه يف هذا الوصف للجور واحتكار بيع السلع ورشائها بعدن 
ث وان, حني حديف آخر العهد األيويب, أن نور الدين عمر بن عيل بن رسول ك
فابن املجاور مل . ًهذا اجلور, نائبا للملك املسعود صالح الدين يوسف األيويب

                                 
 .١٤٨املستبرص, ص : ابن املجاور )١(
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فإذا كان نور الدين قد . , وإنام ذكره باسمه املجرد»امللك نور الدين«: يقل
 هذا الترصف اجلائر مع جتار عدن, فإنه ربام فعل ذلك بأمر سيد اترصف حق

 .ًيثق ويأنس به كثريا –ذكرنا من قبل  كام –امللك املسعود, الذي كان 
ويتفق ما وصفه ابن املجاور من ظلم التجار وهنب جتاراهتم بعدن مع ما 

من أن امللك املسعود, حني عزم عىل العودة إىل مرص, أمر رواه بعض املؤرخني 
من أراد من التجار أن يسافر إىل الديار املرصية «من ينادي يف البنادر, بأن 

فأقبلت التجار من كل ناحية بأنواع .  قبل سفره بمدة»مللك املسعودفليسافر مع ا
بيعوين هذه البضائع :  فاجتمع هبم يف ثغر عدن, وقال هلم.التجارات والبضائع

 فباعوها عليه, فأخذها منهم, وكتب هلم .التي عندكم لتسلموا من العشور
 .ا بالويل والثبوربأثامهنا إىل اليمن, وأحال هلم بحواالت إىل كل ناحية, فصاحو

مخس مئة «وكان مجلة ما أخذه منهم . فلم يلتفت إليهم ومل حيصل ألكثرهم يشء
صندوق من فاخر األقمشة وامللبوس, وثالث مئة هبار من العود الرطب والعنرب 

ومن اجلواهر والآللئ واألحجار النفيسة ما ال . الفاخر, وأربع مئة رسية
 بالذهب, ومن الصنائع ما ال ينحرص ينحرص, وسبعون ألف ثوب صيني معلم

ويقال إن امللك . »ًحتى قيل إن املراكب التي أقلت هذا سبعون مركبا. عدده
 .)١(»ًاكا للدماءّ سف, يسء السرية يف رعيته,ًكان ظاملا«املسعود 

فكان من الطبيعي بعد هذه الترصفات اجلائرة, والرضائب اجلمركية 
 يف عدن من عدن, وأن يمتنع جتار البحر من الباهظة, أن هيرب التجار املقيمون

 .التعامل معها, وأن يضعف, نتيجة لذلك, نشاطها التجاري
 ,وقد استفادت من هذا الوضع السيئ للتجارة يف عدن ثغور أخر

, حيث أخذت السفن التجارية من اهلند والرشق األقىص )ظفار(أشهرها ثغر 
واتسع نشاط ظفار التجاري, عند . تفرغ محولتها فيه يف أيام السلطنة احلبوظية

                                 
 .٤٢ – ٤١, ص ١العقود, ج: اخلزرجي )١(
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سقوط اخلالفة العباسية عىل أيدي الترت, وانقطاع الطريق التجارية الربية بني 
والشام, فتحولت السفن التجارية, التي كانت تقصد ميناء البرصة ) البرصة(

 .)١(وسرياف, إىل ظفار
وال يعرف مد ضعف النشاط التجاري يف عدن, يف عهد امللك املنصور 

ر الدين, فمصادر تارخيه, التي بني أيدينا, ال تذكر ما كان يرفع إىل عاصمته نو
من دخل عدن من الرضائب اجلمركية, التي يمكن من خالهلا معرفة ما إذا كان 

إال أنه من املؤكد أن احلركة التجارية يف ميناء عدن مل . اًهذا النشاط ضعيفا أم قوي
ومني أو ثالثة أيام وصل إليه رسول هبدية تتوقف, فقبل وفاة امللك املنصور بي

فتبادل اهلدايا والرسائل الودية, كان عادة مألوفة بني ملوك . )٢(من ملك اهلند
 .البلدان التي تربط بني بعضها البعض عالقات جتارية متطورة

 يف عهد املظفر) ٢(
 املامليك أن يقيموا األمري فخر الدين بعد مقتل السلطان نور الدين حاول

ًأبو بكر بن عيل بن رسول ملكا عىل اليمن, فسارع املظفر بمن معه من العسكر 
  ً هـ , أي بعد شهر تقريبا من وفاة والده٦٤٧إىل زبيد يف ذي القعدة من سنة 

نور الدين, وكان األمري فخر الدين ومن معه من املامليك حمارصين هلا, ففك 
وقبل أن يتسلم معظم حصون اليمن, التي كانت حتت سيطرة . عنهااحلصار 

 هـ إىل ٦٤٨والده, ويستويل عىل تعز وصنعاء, توجه من زبيد يف شهر صفر 
ْعدن واستوىل عليها وعىل حلج وأبني َ ْ)٣(. 

وسأل التجار عن سرية حكام . ويف عدن اجتمع بالتجار وأعيان البالد
ذلك التودد إليهم, وكسب ثقتهم بعدالته, ًعدن من القضاة وغريهم, حماوال ب
                                 

)١( .11 Cavin, Aden Under British Rule, P..  
 .٨٣, ص ١ ج,العقود: اخلزرجي  )٢(
 .٩٤ – ٨٨, ص ١ ج,املصدر السابق  )٣(
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فكان ممن سأهلم عن سريته من قضاة عدن . هتماوطمأنتهم عىل أمواهلم وجتار
ْالقايض أبو بكر بن حممد اجلنيد  ًفأثنى عليه التجار ثناء حسنا وأمجعوا عىل َ ً

وملا قال السلطان للقايض هباء الدين, قايض عدن يف ذلك . عدالته ونزاهته
فكم . فقري وجيب أن تزيد يف رزقه] أبا بكر اجلنيد[بلغنا أن القايض «: الوقت

ًعرشة دنانري, وكانت ثالثني دينارا, فعتب التجار عىل : تر تزيده? فقال
وقدمت التجار . )١(»القايض هباء الدين, حيث مل جيعل الزيادة أكثر من ذلك

من الرضائب وسلمه الوايل دخل عدن . للمظفر اهلدايا من التحف واألموال
 .)٢(لتلك السنة, ومبلغه مخس مئة ألف دينار

وبعد أن سيطر املظفر عىل عدن, وبث يف قلوب جتارها الطمأنينة عىل جتاراهتم, 
وضمن بذلك املورد املايل لسري أمور دولته, توجه إىل تعز وتسلم حصوهنا, 

 .واستكمل بعدها السيطرة عىل بقية املناطق التي كانت خاضعة حلكم أبيه
وهكذا كان كل واحد من املتنافسني عىل امللك حياول أن يسيطر عىل عدن 
قبل اآلخرين, ليضمن بذلك املورد املايل لتثبيت ملكه ومواصلة احلرب ضد 

حينام علم امللك املؤيد بوفاة والده املظفر وهو  :ًوكمثال عىل ذلك أيضا. منافسيه
واله أبوه املظفر امللك قبل ًيف الشحر خرج منها ثائرا ضد أخيه األرشف الذي 

موته, ووصل إىل أبني حيث انضمت إليه طائفة من العسكر هناك, وسار إىل 
وأرسل ثالث مئة من خرية رجاله مع صياد خبري بمسالك اجلبل املنقور . عدن

فيه باب عدن, وتسلقوا يف جنح الظالم إىل رأس اجلبل من جانب ضعيف من 
وقد أوصاهم املؤيد بأن ال . وس اجلبالالدرب, أي السور, املمتد عىل رؤ

ويف الصباح توجه املؤيد . يظهروا حتى يروه مع بقية العسكر بالقرب من الباب
                                 

 .٢٥٢, ص ١ جالعقود  اللؤلؤية,: اخلزرجي  )١(
الـسمط الغـايل : ( عن كتـاب,٣٩٠بنو رسول وبنو طاهر, ص : حممد عبد العال. د )٢(

 ).ليمنالثمن يف أخبار امللوك من الغز يف ا
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ًوكان وايل املدينة قد مجع عسكره وخرج من الباب متأهبا للقتال . نحو الباب
فثار عليهم أولئك الرجال وصاحوا من رأس اجلبل, ونزلوا إىل الباب «

. )١(»وايل وعسكره إىل داخل املدينة, وصاحوا األمان األمانفملكوه, وهرب ال
وبعد أن سيطر عىل عدن توجه منها إىل حلج وأبني واستوىل عليهام, لكن 

) ّاجلوة(اجلحافل الذين أتى هبم من أبني, وهم معظم عسكره, هزموا يف معركة 
 . هـ٦٩٥, سنة )٢(أمام عساكر أخيه امللك األرشف وهنبت خزانته وآلته

بالسيطرة عىل عدن, ثم  – كام سنر فيام بعد –ًودولة بني طاهر أيضا بدأت 
 .بسطت سيطرهتا بعد عدن عىل بقية املناطق

وخري شاهد عىل استعادة عدن ملركزها التجاري يف عهد املظفر أن التجار 
وا إىل أاملسلمني املقيمني يف الصني, ملا حرم ملك الصني عليهم اخلتان جل

ً املظفر كتابا بذلك إىل ملك بر ليشفع يف اإلذن هلم باخلتان, فكتالسلطان املظف
 .)٣(»هدية سنية توافق مراده, فقبل شفاعته«الصني, وبعث به مع 

ًوقد ازداد نشاط عدن التجاري اتساعا, بعد أن سيطر املظفر عىل ظفار 
 أن سامل بن إدريس احلبوظي صاحب ,وكان سبب غزو املظفر هلا. احلبوظي
ملوك فارس, فرمت إىل ض عىل هدية كان املظفر قد بعث هبا مع سفري ظفار قب

فأمر املظفر واليه عىل عدن . الريح بالسفن التي حتمل اهلدية إىل ساحل ظفار
وعاد إىل لكن هذا فشل يف التغلب عىل قوات احلبوظي, . بالتقدم إىل ظفار

شحر, عدن, فتبعه احلبوظي بالسفن مع حليفه راشد بن شجيعه, صاحب ال
بعامرة الشواين واملراكب «ًوأغار عىل عدن, فاستشاط املظفر غيظا, وأمر 

ً, وجهز جيشا من ثالث فرق»والطراريد وأنواع مطايا البحر فرقة سارت يف : ّ
                                 

 .٢٨٥, ص ٢, ج  اللؤلؤيةالعقود: اخلزرجي  )١(
 .٢٨٩, ص ٢ج:  السابقاملصدر  )٢(
 .١٧٩, ص ١ج:  نفسهاملصدر  )٣(
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البحر عىل املراكب مع املؤن والعتاد, وفرقة سلكت طريق الساحل, والفرقة 
ملظفر مجيعها يف والتقت عساكر ا. الثالثة سلكت طريق حرضموت الداخل

, ثم سارت إىل ظفار, وجرت بينها وبني عسكر سامل بن إدريس )ريسوت(
احلبوظي معركة قصرية انتهت هبزيمة عسكر احلبوظي, وقتل يف املعركة سامل بن 

 .)١( هـ٦٧٨ من شهر رجب سنة ٢٨ودخلت عساكر املظفر ظفار يوم إدريس, 
ظفر هدايا من صاحب ويقول اخلزرجي إنه بعد فتح ظفار وصلت إىل امل

كام أد ذلك إىل إدخال . )٢(»ووصل صاحب البحرين إىل زبيد«امن ُالصني وع
الرهبة يف نفوس قراصنة البحر العريب, فأمنت جتار البحر عىل أرواحهم 

 .وأمواهلم فيه وازداد إقباهلم عىل ثغر عدن

 يف عهد بقية ملوك بني رسول) ٣(
املظفر يف مسلك  املظفر من ملوك الدولة الرسولية بعدسلك من جاء 

إنعاش نشاط عدن التجاري, من خالل إبطال بعض الرضائب, وترغيب 
. التجار يف السكنى بعدن, وتشجيع النواخيذ وجتار البحر عىل الرتدد إليها

ّخل عدن وعيد عيد النحر  عندما دامللك املؤيدمنها أن . واألمثلة عىل ذلك كثرية
التقاديم النفيسة, عىل عوائد « هـ قدم له التجار املقيمون هبا ٦٩٩هبا سنة 

ها السلطان, وأمر بإفاضة اخللع عليهم, والتشاريف واملراكب من ّامللوك, فرد
) نوع من الثياب(البغال املختارة, بالعدد الكاملة, والرسوج املذهبة, والزنانري 

نواخيذ اهلند عىل جاري عادهتم, وأمر بإكرام النواخيذ والتجار وأجر . املنوعة
وأقام بفضله موسم . املرتددة إىل الثغر املحروس, وأمر بإبطال ضامن بيت اخلل

وسارت النواخيذ والتجار . وشاهد موسم اخليل من باب الطويلة. العدل

                                 
 .٢١٢ – ٢٠٩, ص ١ جالعقود,:  اخلزرجي )١(
 .٢١٣, ص ١, ج السابقاملصدر  )٢(
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 .)١(»الكارمية نارشين لواء عدله يف أمصارهم
يعني باب دار الطويلة, املتقدم ذكره, وكان يرشف » باب الطويلة«: قوله

موسم خروجها من عدن إىل اهلند, : »موسم اخليل«و. عىل ساحة الفرضة
وبية الغربية يف املحيط اهلندي, وكان السفر هبا نويوافق موسم هبوب الرياح اجل

 .من عدن إىل اهلند جيري يف أول موسم هبوهبا وآخره
فنرش « هـ ٧٧٦ًيف عدن أياما من شهر شوال سنة  أقام األفضل العباسوامللك 

ًشيئا من العدل ال يعهد, وكسى النواخيذ, وأبطل كثريا مما أحدثه العامل, وصارت  ً
 .)٢(»التجارة تذكره باجلميل ونائله اجلزيل, إىل كل ناحية يف الرب والبحر

وقد أدت هذه السياسة إىل زيادة إقبال جتار البحر عىل عدن, فقصدوها من 
 هـ, ٧٠٣ففي سنة . أقىص موانئ املحيط اهلندي, وأقىص موانئ الرشق األقىص

, وصل إىل عدن أحد التجار من بالد )هـ٧٢١ – ٦٩٦(يف عهد امللك املؤيد 
, يقال له عبد العزيز بن منصور احللبي, بامل عظيم )٣(عىل طريق الصني) اخلطا(

واحد ثالث مئة رطل البهار ال. شأنه, وكان معه من احلرير ثالث مئة هبار
ًبالبغدادي, ومن املسك املفرغ يف أواين الرصاص أربع مئة رطل ومخسون رطال, 
ومن الفخار الصيني مجلة مستكثرة, ومن األواين الشم املطعمة بالذهب, ومن 

ومن . الصحون الكبار مجلة جيدة, ومن الثياب املختلفة األلوان مثل ذلك
الفضة املاس? مخسة أرطال زعم أهنا صدقة ومن . املامليك واجلواري يشء كثري

فتقرر عشور ما وصل به إىل ثغر عدن . للحرمني عىل يديه من جتار تلك الناحية
 .)٤(»املحروس ثالث مئة ألف درهم

                                 
 .٣٢١ – ٣٢٠, ص ١ جالعقود,: اخلزرجي  )١(
 .١٥٤, ص ٢, ج السابقاملصدر  )٢(
 .انظر الرحلة. جيعلها ابن بطوطة باجلزء الشاميل من الصني): اخلطا( )٣(
 .٣٥٠, ص ١العقود, ج: اخلزرجي )٤(
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ًومما يؤكد أيضا نجاح هذه السياسة يف إنعاش احلركة التجارية بعدن يف هذه 
ونالحظ هذه الزيادة يف . االفرتة, زيادة دخل عدن من الرضائب اجلمركية خالهل

القائمة التالية لواردات عدن من هذه الرضائب املرفوعة يف بعض السنني إىل ثالثة 
ردات اوترفع هذه الو.  والظاهر,األرشف, والنارص:  وهم,من ملوك هذا العهد

 :كل سنة إىل السلطان, وتعرف يف مصادر التاريخ اليمني باخلزانة السعيدة
  األرشف−١ 

 مقدار اخلزانة يخالتار
من الدنانري, عدا الذهب, والقامش, ) مخسة مئة ألف(مخسة لكوك  هـ٧٩٦ ذو القعدة ١٧

 .)١(والطيب, والتحف
 .)٢(, ومن األصناف ما قيمته ثالثة لكوكاسبعة عرش لك  هـ٨٠٢حمرم سنة 

  النارص−٢ 
ايا من القامش الفاخر, من املال قدر عرشة لكوك, غري التحف واهلد  هـ٨١٣مجاد الثانية 

) الببغاوات(, ومن احليوانات كالفهود, والدرر )الطيب(واملشموم 
 .)٣(ومحري الفرا

 .)٤(من الذهب والفضة والقامش ما يزيد عىل عرشة لكوك  هـ٨١٧مجاد الثانية 
  الظاهر−٣ 

 والذهب, واملصاغ واحليل, والتحف من الطيور, وأنواع ,من النقد  هـ٨٣٤رمضان 
لطيب املفتخرة, والصيني, والبلور, وأواين الفضة, والذهب, والبز ا

ووصل مع . املرصي, والشريازي, والعراقي ما ينيف عىل مخسة لكوك
 .)٥(اخلزانة السعيدة مجاعة من التجار والنواخيذ هبدية للسلطان الظاهر

                                 
 ).حتقيق احلبيش (١٢٤تاريخ الدولة الرسولية, ص : جمهول  )١(
 .١٣٠, ص  السابقاملصدر )٢(
 .١٦٠, ص  نفسهاملصدر  )٣(
 .١٧٢ ص ,املصدر نفسه  )٤(
 .٢٤٣ – ٢٤٢, ص  نفسهاملصدر  )٥(
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الثة من النقد الذهب والفضة, ومن احلرير والبز ما يزيد عىل ث  هـ٨٣٥رمضان  

 .)١(لكوك
ًمن املال النقد والذهب العني قدر أربعة لكوك, ومن البز مخسني محال,   هـ٨٣٦احلجة 

وغري ذلك من اهلدايا ما يأيت ثمنه . ومن التحف واألطياب, والرقيق
َووصل مع اخلزانة الناخوذة كروة. ألف دينارمئة  ْ وأمر السلطان . َ

غري ) كالقوط(خذ من جتار قايض عدن, الذي أتى باخلزانة, بأن ال يؤ
وسمح هلم بالقواعد وغريها, وكسى الناخوذة كسوة فاخرة, . العشور

 .)٢(وسمح له بيشء من العشور, وطابت خواطر التجار
ًلكن زيادة العائدات اجلمركية قد يكون سببها أيضا الزيادة يف الرضائب, 

 بن عيل الطائي, , املتقدم ذكرها, كانت لصالح)دار صالح(فأبو خمرمة يقول إن 
فلام حصل اجلور يف أيام النارص الغساين هربت التجار من عدن . أحد جتار عدن
ويف . , بساحل اهلند الغريب)منيبار(فهرب صالح بن عيل إىل . ّإىل جدة, واهلند

زادت حماوالت التجار والنواخيذ يف )  هـ٨٤٢ – ٨٣١(أيام امللك الظاهر 
وعرف . ّرضة عدن, والتوجه هبا إىل جدةاالمتناع عن تفريغ بضائعهم يف ف

 .ّهؤالء باملجورين

 رين ومصادرهتاِّرصد سفن املجو
ِّاملجو يطلق يف اللهجة العامية ):  مع الكرسالواوبفتح اجليم وتشديد (ر َ

ًة, هربا من رجال ًباليمن عىل من سلك ببضاعة طريقا خفية غري الطريق املألوف
ويطلق يف بعض مصادر التاريخ اليمني عىل من كان . اجلامرك عىل هذه الطريق

يتجاوز ميناء عدن من التجار والنواخيذ يف عهد امللك الظاهر الرسويل, ويتعامل 
 .ًمن يسلك طريقا غري الطريق املألوفة: ويف قواميس اللغة. مع ميناء جدة

                                 
 .٢٤٩, ص  نفسهاملصدر  )١(
 .٢٧٠, ص  نفسه املصدر )٢(
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جار مع جدة تاجر يدعى اخلواجة إبراهيم,  التمنويقال إن أول من تعامل 
بساحل اهلند ) ليبارامل(أو ) املنيبار(, أهم موانئ )كالكتا() كاليقوط(من جتار 
وكان من قبل أحد التجار املرتددين عىل عدن, فحصل عليه جور يف . الغريب

, هـ ٨٢٧ويف سنة . )١(عدن آخر أيام امللك النارص, فامتنع عن التعامل معها
توجه إىل جدة ونجح يف بيع جتارته هبا, وملا  فيها النارص, سنة التي توىفوهي ال

عاد إىل اهلند شجع جتار اهلند وغريهم عىل التعامل مع جدة ومقاطعة ميناء 
وتبعه كثري . )٢(ًوبرفقته أربعة عرش مركبا. إىل جدةووصل يف السنة التالية . عدن

التي وصلت إىل جدة يف عام وغريهم, بحيث بلغ عدد السفن ) هرمز(من جتار 
 هـ أربعني سفينة, وبلغ مقدار ما محل إىل مرص من واردات جدة من ٨٢٩

 .)٣(الرسوم اجلمركية يف ذلك العام أكثر من سبعني ألف دينار
رين يف أيام الظاهر, فضعفت بسبب ذلك احلركة ِّوتفاقم نشاط املجو

 األمر الذي جعل النارص .التجارية بعدن, وانخفضت بالتايل وارداهتا اجلمركية
ًيصدر أمرا بمنع السفن التجارية القادمة من املحيط اهلندي من الوصول إىل 

رين, والقبض ِّجدة, ووضع مراكب الديوان بباب املندب لرصد مراكب املجو
وتوجه بنفسه مع بعض العسكر إىل باب املندب يف شهر رجب سنة . عليها
 .)٤(ترتيب العسكر فيها, وتفقد وضع املراكب بالباب و هـ٨٣٣

رين ومراكب الديوان يف السادس ِّوكانت أول مواجهة بني مراكب املجو
 هـ, بعد سفر النارص من باب املندب بعرشة أيام ٨٨٣عرش من شهر رجب سنة 

   فلحقه األمري,رين إىل باب املندبِّحيث وصل أحد مراكب املجو. ًتقريبا
                                 

 .١٠٣, ص ٣أليب خمرمة ج) قالدة النحر(عن . بنو رسول وبنو طاهر: مد عبد العالحم )١(
بنو رسـول «انظر . (٧٠٨ – ٧٠٧, ص ٤, ج)السلوك ملعرفة دول امللوك(املقريزي,  )٢(

 ).ملحمد عبد العال» وبنو طاهر
 . نفسهاملصدر  )٣(
 .٢٢٣الدولة الرسولية, ص : جمهول  )٤(
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, وهي )مجع جلبة(بعض اجلالب سيف الدين سنقر يف بعض مراكب الديوان و
رين فلحقه ِّثم وصل مركب آخر من مراكب املجو. سفن اشتهر هبا البحر األمحر

وبعض الطراريد ) النارصي(النقيب شجاع الدين عمر بن مسعود يف املركب 
فقبضوا عىل املركب, وقتلوا الناخوذة ) مجع طراد, نوع من السفن الرسيعة(

يجهم, أي لبعض منهم, وجلأ الباقون إىل بالومجاعة من التجار, واستأرس 
وصاروا يرمون العسكر بالنبال فجرحوا ) مجع بليج(مقصوراهتم بالسفينة 

ًبعضا منهم, فاغتاظ النقيب من ذلك وأمر بإحراق املركب, فأشار عليه بعض 
من كان معه بعدم إحراقه ألن املركبني قد صارا مرتبطني, فلم يصغ لشورهم, 

فلام رماهم النفطي بالنفط, وأحرق . لقتل إن مل يفعل ذلكوهدد النفطي با
مركب التجار, امتدت النار إىل أحد جانبي مركب النقيب, فهرب عسكره من 
النار إىل اجلانب اآلخر من املركب, فامل املركب وغرق, ومات أكثر الناس يف 

حقه, أما األمري سنقر فلم يقبض عىل املركب الذي ال. البحر بينهم النقيب عمر
ِّ, فصادف قبل وصوله إىل املخا مركبا آخر من مراكب املجو)املخا(وعاد إىل  رين ً

وكتب بذلك إىل امللك الظاهر فأمر بإرسال املركب إىل مرسى . فقبض عليه
 .)١(بساحل زبيد) األهواب(

هذا الترصف األمحق مل يرجع لعدن ما فقدته من جتارة العبور, ويرغم 
بل كانت نتيجته عكس ذلك, إذ زاد . اراهتم إىل عدنالتجار عىل العودة بتج

ًالتجار إرصارا عىل مقاطعة ميناء عدن, كام أساء إىل سمعة عدن التجارية يف 
البلدان التجارية يف املحيط اهلندي والرشق األقىص, فقطعت عالقاهتا الودية 

ائنهم ًورأ فيه مماليك مرص ضياعا لألموال التي بدأت تتدفق إىل خز. مع اليمن
فبادر السلطان اململوكي برسباي إىل هتديد السلطان الظاهر . ّمن فرضة جدة

بغزو اليمن إن مل يمتنع عن التعرض للسفن التجارية بباب املندب ومنعها من 

                                 
 .٢٢٤, ص الدولة الرسولية: جمهول  )١(
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٢٨٨

 .)١(السفر إىل جدة
ومع أن مصادر تاريخ هذه الفرتة, التي بني أيدينا, ال تذكر أية مواجهة بني 

رين, بعد املواجهة املذكورة, ِّندب وبني مراكب املجومراكب الديوان بباب امل
رين التي تتحطم عىل صخور البحر األمحر املجاور لليمن, ِّإال أن مراكب املجو

وتلك التي مل تقدر عىل مواصلة سفرها إىل جدة بسبب معاكسة الرياح ملجراها, 
ففي . نأو غريه من األسباب, كانت تصادر أو تعاد حتت احلراسة إىل ميناء عد

عىل مركب ) احلديدة(ً هـ, مثال, قبض أصحاب ٨٣٨شهر شعبان من عام 
رين, وأبلغوا السلطان الظاهر بذلك, فأمر بمصادرته وأرسل بعض ِّللمجو

َاملهجم(فنقلوا إىل . قضاته مع العسكر لينقلوا شحنة املركب إليه ْ , حيث يقيم )َ
لم, والبحارة, مجيعهم السلطان, ما خف من البضائع, وساروا بالتجار, واملع

ّوقوم ما يف املركب من أصناف البهار, والبز الغايل, اليزدي, . حتت األرس
 .)٢(واحلرير, والبهرم? والشاشات, وغري ذلك بام يزيد عىل مئة ألف دينار

رين عىل ِّوقع مركبان من مراكب املجو, هـ ٨٣٢ويف شهر ذي القعدة سنة 
ألمري زيد الدين شكر العدين مع الناظر  فأرسل السلطان ا.)زقر(صخور جزيرة 

ْومجاعة من العسكر, فتقدموا إىل موضع املكرس, وأخرجوا ما يف املركبني من  َ
اهر ما تزيد قيمته, مع النقد, ظالبضائع, فكان ما وصلوا به منها إىل السلطان ال

 .)٣(عىل مئة ألف دينار
 من ة جمموع, عاكست الرياح الشاملية جمر هـ٨٣٧ويف ذي القعدة سنة 

رين كانت متجهة إىل جدة, ومع أن املسافة بينها وبني جدة مل تكن ِّسفن املجو
                                 

عن ابن شاهني الظاهري, كتاب  (٤٥٩بنو رسول وبنو طاهر, ص : حممد عبد العال )١(
 ).زبدة كشف املامليك

 .٢٩١الدولة الرسولية, ص : جمهول )٢(
 .٢١٤الدولة الرسولية, ص : جمهول  )٣(
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٢٨٩

طويلة إال أن الرياح مل متكنها من التقدم إىل جدة فعادت إىل عدن, وطلب 
أصحاهبا الصفح من السلطان واإلذن هلم بدخول ميناء عدن, فصفح عنهم 

 .)١(ّالسلطان وحط عنهم مخس العشور
مضاد ملحاولة منع السفن التجارية من الوصول إىل جدة أصدر وكإجراء 

ًمماليك مرص أمرا بمصادرة البضائع التي حتملها السفن اليمنية من عدن إىل 
 .)٢(جدة, ومضاعفة العشور عليها إذا وصلت إىل جدة عىل سفن غري يمنية

 مركز عدن التجاري, وفقدت بسببها – كام قلنا –هذه الترصفات حطمت 
 بني رسول أهم مواردها املالية, إذ مل يزد جمموع متحصالت عدن من دولة

فكان . )٣(ً عىل مئة ومخسني ألف دينار تقريباهـ٨٤٠الرسوم اجلمركية يف سنة 
ذلك من أهم عوامل سقوطها, حيث مل تعمر بعد هذا التاريخ سو سنوات 

يدية قليلة, سادت خالهلا االضطرابات يف اليمن, التي أتاحت إلمام الز
السيطرة عىل معظم املناطق الشاملية منها, ولبني طاهر التغلب عىل من تبقى من 

 .ملوك بني رسول, والسيطرة عىل األجزاء الباقية منها
 العالقات اخلارجية

العالقات التجارية بني عدن وموانئ البلدان البحرية حول املحيط اهلندي, 
ًحار املتفرعة منه, قديمة جدا, وقد عرفنا بعض مالحمها من وصف والب

 . املتقدم ذكره) بريبلوس(
أما العالقات الودية, املتمثلة يف تبادل السفارات واهلدايا بني ملوك هذه 
. البلدان وملوك اليمن, فال تذكر إال يف بعض مصادر تاريخ الدولة الرسولية

                                 
  .٢٨٠, ص  نفسهاملصدر  )١(
 : عنً, نقال٤٥٩الدكتور حممد عبد العال, بنو رسول وبنو طاهر, ص  )٢(

W. Heyd: Histoire du commerce du levant au Moyen Age, T. 2 , p. 445 . 
 .٣٠٤, ص  نفسهاملصدر )٣(
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٢٩٠

ت قبل زمن بني رسول, حتى وإن مل يرد هلا لكن هذا ال ينفي وجود هذه العالقا
فاملعروف أن هذه املصادر قليلة . ذكر يف مصادر تاريخ الدول التي سبقتهم

 .وال تذكر بالتفصيل أخبار هاته الدول مثل مصادر أخبار بني رسول. اجد
الصني, واهلند, ومرص, : والدول التي كانت هلا عالقات ودية مع اليمن هي

 . من ساحل إفريقيا الرشقيوفارس, وأجزاء 
ونذكر هنا بعض ما سجلته املصادر من اهلدايا والسفارات املتبادلة بني 
ملوك هذه الدول وملوك بني رسول, ألن هذه اهلدايا والرسل كانت تصل إىل 

 .اليمن عن طريق عدن, وتصحبها التجار مع بضائعهم
 العالقات مع الصني

 . املظفر بن يوسف بن نور الدين−١
 .)١(هـ ٦٧٨سنة  هدايا وصلت بعد فتح ظفار احلبوظي −
 .األرشف أبو العباس −٢
 .)٢(هـ٧٩٠يدخل اليمن مثله من قبل, سنة  هدية فيها من العجائب ما مل −
 ).هـ٨٢٧ – ٨٠٣ (النارص أمحد بن إسامعيل بن العباس الرسويل الغساين −٣

 . Zheng – Zhou)1403-1424 ( الصنييف عهد امرباطور
 .)٣( Ming Dynasty) مينج(أحد أباطرة اإلمرباطورية 

  .Cheng – ho) شنج هاو(وأمري البحرية الصينية 

                                 
 .٢١٣, ص ١ العقود, ج:اخلزرجي )١(
 .٨٧سولية, ص  الدولة الر:جمهول  )٢(
من  (Shang Yi)ّحدد زمن ملك الصني املعارص للسلطان النارص الرسويل الربوفسور   )٣(

Institute of History, Sichuan Academi of Social Sciences, Sichuan, China.  يف
 والكالم للسيد حسن صـالح شـهاب .١٩٨٨ ديسمرب ١٢ّرسالة بعث هبا إيل بتاريخ 

 .»ة اليمنعدن فرض«يف كتابه 
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٢٩١

فيها ] هـ٨٢٣يف سنة [وصول رسول ملك الصني بثالثة مراكب عظيمة  −١
 وقابل ].مليونان[ لكا من الذهب من اهلدايا النفيسة ما قيمته عرشون

دك ِّسي: ل األرض بني يديه بل قال له ِّفلم يقب«رسول الصني امللك النارص 
]: النارص[فقال . صاحب الصني يسلم عليك ويوصيك بالعدل يف رعيتك

ثم كتب . وأكرمه وأسكنه بدار الضيافة. ونعم املجيء جئت! ًمرحبا
ز َّوجه. األمر أمرك والبلد بلدك:  فيهًالنارص إىل صاحب الصني كتابا يقول

له الوحوش الربية, والثياب الفاخرة السلطانية مجلة مستكثرة, وأمر 
 . )١(»بتشييعه إىل عدن
ًأنه كتب كتابا مللك الصني يقول » ة العيون البن الديبعّقر«وجاء يف كتاب 

 ً ملك الصني يظن أن كل الناس عبيده, والظاهر أن فيهم محقاإن: فيه
إال فاألدب موجب أن ال خياطب غريه و.  بأحوال البالد وملوكهاًجهالو

 .مجالواإلمن امللوك إال باللطف 
وفيها رسول «] اجلنوك[وصل العلم إىل السلطان النارص بوصول الزنك  −٢

صاحب, وصحبته هدية سنية من امللك خاقان إىل موالنا السلطان امللك 
لك النارص إىل القايض مجال الدين  فورد مرسوم موالنا السلطان امل.النارص

بن إسحاق, هو والطوايش رسول صاحب الصني, بأن يصلوا إىل األبواب ا
, فوصلوا وصحبتهم اهلدية, وفيها من ]عدن[الرشيفة من الثغر املحروس 

امللونة, ] الببغاوات[ الزباد, والدرر )٢(التحف, وظباء املسك وفطري?
 .  العال, وغري ذلك من األواينواألوز, والبشاخني العجيبة, والعود

                                 
 .١٧بغية املستفيد, ص : لديبعبن اا )١(
 جيـستخر) وهو أكرب من القط العـادي(دة وقط الزباد غهناك ظباء املسك خيرج من  )٢(

وأما حوت العنرب فيخرج مادة من بطنه وهـو يف البحـر تعـرف . من غدة منه الزباد
 .وهذه الثالثة من أجود أنواع الطيب. بالعنرب
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وكان . وورد املرسوم عىل العسكر املنصورة, أن يلقوهم واألمراء كافة
 .)١(» هـ٨٢٦ من شهر صفر سنة ١٨  ذلك هنار األحد

 الظاهر حييى بن إسامعيل −٤
, وهو خادم صاحب الصني, باهلدية ]اجلنوك[وصل ناخوذة الزنك « −

  , ووصل صحبته سيد الوزراء)حلج( إىل ,ملوالنا السلطان, نرصه اهللا تعاىل
 ,والشيخ مجال الدين حممد أبو حيانشهاب الدين أمحد بن إبراهيم املحالبي, 

 .)٢(» هـ٨٣٥ شهر مجاد األخر سنة ٢٥هنار األربعاء 

 العالقات مع اهلند والسند والبنغال
 نور الدين عمر بن عيل بن رسولاملنصور  −١
َ مدينة اجلنَد رسول ملك اهلند قبل وفاته بيومني أو ثالثة إليه يف وصل −

 ذي القعدة ٩َقتل املنصور يف قرص اجلنَد ليلة السبت . أيام, فأكرمه وأنعم عليه
 .)٣( هـ٦٤٧سنة 

 األفضل العباس بن املجاهد −٢
رسول ملك السند , و)كنبايه( وصل رسول صاحب هـ٧٦٨ يف سنة −

 .)٤(بالتحف واهلدايا, وغرسات شجر الفلفل األمحر واألصفر واألزرق
, ووصل يشء كثري )كاليقوط( وصلت هدية صاحب هـ٧٧٠ يف سنة −

 .)٥(من غرائب األشجار واألطيار
                                 

 .٢٠٢الرسولية, ص الدولة : جمهول )١(
 .٤٧, ص  السابقاملصدر )٢(
 .٨٣, ص ٢العقود, ج: اخلزرجي )٣(
 .١٣٥, ص ٢ ج,السابق املصدر  )٤(
 .١٣٩, ص ٢, ج نفسهاملصدر  )٥(
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 األرشف إسامعيل بن العباس −٣
 .)١( وصل رسول اخلليفة من اهلند مع هدية صاحب اهلندهـ٧٧٩ يف سنة −
 .)٢(هـ٧٨٠يف سنة ) يهلد(خروج سفراء األرشف إىل ملك اهلند صاحب  −
 )٣()تانه( و)أي البنغال( وصلت هدية صاحب بنجالة هـ٧٨٣ يف سنة −

 .)٤(كثرية من الدرر متحدثة فصيحة, وقامش نفيس, وثياب رفيعةوفيها حتف 
فيها أنواع التحف والطرف, ) بنجاله( وصلت هدية من صاحب −

 .هـ ٧٩٣, وذلك يف سنة )٥(فيال امللبسة بأنواع السندسوالطيور, واأل
إىل ) كاليقوط( هـ, وصل كتاب من ٧٩٥ يف شهر رمضان من سنة −

السلطان, من القايض هبا ومن التجار املقيمني فيها, يستأذنونه يف إقامة اخلطبة 
ال من وومل يك خيطب فيها ألحد من ملوك اليمن, وال من ملوك مرص, . له هبا
ًقد غلب عليهم يف أول الدهر, وكذلك أيضا ) ديل(وكان صاحب . غريهم

فلام جاء كتاهبم إىل السلطان قبل ما . ًفكانوا خيطبون هلام معا) هرمز(صاحب 
 .)٦(, وأذن هلم بإقامة اخلطبة لهاًبذلوه من الطاعة, وأنعم عليهم إنعاما تام

, )ديل(لطان , وصل إىل باب السلطان ولد سهـ ٧٩٨ يف شهر رمضان سنة −
ًفأكرمه إكراما حسنا سلطان ) كوجرشاه بن طغرخان بن فريوز شاه(وكان اسمه . ً

هم طغرخان نفلام تويف ويل امللك م. وكان لفريوز شاه, املذكور عدة أوالد. اهلند
ًوالد هذا الولد املذكور, فأقام طغرخان يف امللك أياما ثم نازعه أحد إخوته وقتله, 

ًد صغريا, ومل يعلم به وكان هذا الول. استوىل عىل امللك ووقتل عدة من أوالده,
                                 

 .٨٠الدولة الرسولية, ص : جمهول )١(
 .٨١, ص  السابقاملصدر )٢(
 .غريبباجلزء الشاميل من ساحل اهلند ال) جزرات(عىل ساحل إقليم : تانه )٣(
 .ّ والدرر هنا مجع درة وهي نوع من الببغاء الفصيحة.٨٥, ص ابقس ال املصدر )٤(
 .١٠٦, ص  نفسهاملصدر )٥(
 .٢٢٤, ص ٢العقود, ج: اخلزرجي )٦(
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 .)١(عمه, فلام شب خيش عىل نفسه, فخرج من اهلند إىل اليمن
 النارص أمحد بن إسامعيل −٤
صحبة ) كنبايه( وصلت هدية من اهلند من صاحب هـ٨٢٧ يف سنة −

لفرش, , وفيها من سائر التحف واألطياب, والبز املفتخر, وا)ناصه(الناخوذة 
 .)٢(وغري ذلك. واحلرير

אא،W 
 كام قال اجلرموزي يف وصف –تبادل اهلدايا والسفارات بني اليمن ومرص 

ال تكاد تتأخر  «−هدية املؤيد بن املظفر بن نور الدين الرسويل إىل صاحب مرص 
وهدايا مرص, وإمارات ساحل إفريقيا الرشقي, املقابل . )٣(» عامني أو ثالثةبني

) دهلك(, واجلزر املجاورة له مثل )رتيايأر(أو ) دنكل(لليمن من الغرب, مثل 
وغريه من موانئ اليمن ) األهواب(, كان أغلبها يصل إىل ميناء )سواكن(و

 .لذلك أغفلنا ذكرها هنا. الغربية

 
ادر تاريخ دولة بني رسول أي ذكر لتبادل السفراء واهلدايا بني مل يرد يف مص

اليمن وفارس يف عهد هذه الدولة, عدا تلك اهلدية التي بعث هبا املظفر مع 
فاستوىل عليها سامل بن إدريس احلبوظي صاحب . سفري له إىل ملوك فارس

كرنا  كام ذ− ظفار, بعد أن ألقت الريح بالسفن التي حتملها عىل ساحل ظفار
 .−ذلك من قبل

                                 
 .٢٨٥, ص ٢, جاخلزرجي, العقود  )١(
 .٢٠٧الدولة الرسولية, ص جمهول,   )٢(
 .٣٦١, ص ١اخلزرجي, العقود, ج  )٣(
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 ملوك الدولة الرسولية ومشاركاهتم العلمية
ًمتيزت الدولة الرسولية يف اليمن بأن كثريا من ملوكها كانوا علامء,  ّ

 عىل ّ جيلون العلامء ويشجعوهنممشاركني يف كثري من العلوم, كام أن الباقني كانوا
 .)١(علم بل ويشارك فيهالا وكثري منهم كان حيرض جمالس. ليفهمتآ

امللك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن ومن امللوك العلامء من بني رسول 
وهو ثاين ملوك هذه الدولة, وهو ابن مؤسسها عمر , )هـ٦٩٤ – ٦٤٧(رسول 

 ).امللك املنصور نور الدين(بن عيل بن رسول ا
وهو , يدة بالعالمة الويل املشهور أيب الغيث بن مجيلوكانت له عالقة وط

ّالذي أشار عليه باخلروج الستعادة ملكه بعد وفاة أبيه, وبعد تشعث األمر, 
واستيالء أخويه الفضل والفائز عىل اخلزائن واحلصون, ومبايعة اجلند ابن عمه 

 عىل أمحد بن احلسني) الزيدي( واستيالء اإلمام ,أسد الدين حممد بن األسد
 .مناطق كثرية, فجمع اهللا القلوب عىل حمبته حتى استعاد ملكه

رغم انشغاله بأمور الدولة, وكثرة اخلارجني والطامعني يف  −وكان املظفر 
: قال عنه شيخه الفقيه حممد احلرضمي.  ال يرتك جمالس العلم والعلامء − امللك

 ويكتب تفسريها, كان موالنا املظفر يكتب كل يوم مائة آية من كتاب اهللا,«
وكان يقرأ عىل العلامء الفقه . »وحيفظها مع تفسريها, ويدرسها عن ظهر غيب

وقد أوردنا يف ترمجته نص والية العهد البنه . واحلديث وغريها من العلوم
 . وفيه أبيات من نظمه,األرشف عمر بن يوسف, وهو يف غاية البالغة

) األوىل( عدة طبعات »ةاملعتمد يف األدوية املفرد«وقد طبع له كتاب 
 هـ١٣٢٧أصدرهتا مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي بالقاهرة سنة 

 .م١٩٨٢/  هـ١٤٠٢دار املعرفة بريوت سنة ) الثانية(و
                                 

 .٤٠٦ة العيون, ص ّقر: لديبعبن اا )١(
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ملا افتتح امللك املظفر, مدينة ظفار, ذكر يف كتابه إىل «: )١(قال اخلزرجي
. ظفار, ألهنا وبيئةامللك الظاهر بيربس صاحب مرص أنه حيتاج إىل طبيب ملدينة 

ّوال يظن املقام العايل أنا نريد الطبيب ألنفسنا, فإنا نعرف بحمد اهللا من : وقال ّ
ًوقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة اشتغاال كثريا. ّالطب, ما ال يعرف غرينا  وولدنا .ً

 .»ليس ألحد مثله» اجلامع«من العلامء بالطب وله كتاب عمر األرشف 
) أوهلا (:نه اخترص كتابه هذا من عدة كتبقدمة كتابه إوقال املظفر يف م

كتاب أشهر عشايب املسلمني وصاحب أكرب فارموكوبيا طبية الطبيب 
 املتوىف » األدوية واألغذيةفرداتاجلامع مل«عبد اهللا بن أمحد البيطار والصيدالين 

يى بن للحكيم حي» منهاج البيان فيام يستعمله اإلنسان«كتاب ) الثاين(. ٦٤٦سنة 
 . هـ٤٩٣وىف سنة تزلة البغدادي املج

. وهذا الكتابان من أشهر الكتب يف األدوية يف الرتاث العريب اإلسالمي
 ,»أبدال الزهراوي« من ةً وإنام أخذ أيضا فوائد منتقا,ولكنه مل يكتف بذلك

وقد . )٢( وكتاب احلكيم أيب الفضل حسن بن إبراهيم التفلييس,وكتب ابن اجلزار
ك املظفر برتتيبه عىل حروف املعجم ورمز لكل كتاب من مراجعه بحرف, قام املل

وأبدال ) ج(وابن جزلة باحلرف ) ع(فكتاب ابن البيطار رمز له باحلرف 
ًثم أضاف إىل ذلك جدوال بأسامء  .وابن اجلزار باسمه) ز(الزهراوي باحلرف 

 ختتلف من قطر األدوية واأللفاظ بلهجة أهل اليمن ألن أسامء األدوية والنباتات
 فكان يضع االسم املشهور يف .مع رشح خمترص هلذا الدواء أو النبات. إىل قطر

ًكتب الطب والصيدلة ثم يضع أمامها ما يقابله أو رشحا له من كالم أهل اليمن, 
 . عامة أهل اليمنهًفكان بذلك كتابا يستفيد من. ووضعه عىل حروف املعجم

 األدوية املفردة والنباتات التي كانت  كتاب حافل ومرجعي يف, ال شك,وهو
                                 

 .٢٧٨/ ١العقود اللؤلؤية, ج: اخلزرجي )١(
 ,تفليس هي تبليس عاصمة مجهورية جورجيا التي انفصلت عن االحتـاد الـسوفييتي )٢(

 .وهي يف جنوب القوقاس
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 . وأسهمت فيها احلضارة اإلسالمية,ومعروفة يف القرون الوسطىمشهورة 
وفيه » املخرتع يف فنون من الصنع« كتاب –ً كام ذكرنا سابقا –وللملك املظفر 

فصول عن صناعة مواد الكتابة, وفيه فصل عن جتليد الكتب, وفصل عام يمحو 
 وفصل عن الكتابة الرسية, التي ال تظهر إال بعد وضع مواد الدفاتر والرقوق,

صل عام يزيل اآلثار واألصباغ من الثياب وكيفية صبغها, خاصة إلظهارها, وف
وفصل عن تركيبات النفط لألسلحة واأللعاب النارية وأعامل السريك وكثري 

فية من األلعاب املبهرة, وكيفية عمل دهانات السقوف وأنواعها, وفصل عن كي
وحتدث عن صنع ما نعرفه اليوم بقنابل . ّصناعة الصابون العادي منه واملعطر
, مع الرتكيز عىل املواد )القنابل اليدوية(املولوتوف من النفط, واملفرقعات 

وهو يتحدث عن كل ذلك بخربة شخصية . األولية املوجودة يف اليمن
 .ومعلومات غري موجودة عند غريه نتيجة حماوالته وجتربته

)هـ٦٩٦ − ٦٩٤( سف بن عيل بن رسولو بن يرعم )الكبري(امللك األرشف  

 ,ًوقد اشتهر األرشف بأنه أكثر ملوك بني رسول اشتغاال بالعلم والتأليف
ده يف خطابه إىل يف الطب الذي أشاد به وال» اجلامع«ومن كتبه يف الطب كتاب 

 .السلطان بيربس بمرص كام تقدم, وأشاد به األطباء واحلكامء
 ,»التفاحة يف معرفة الفالحة« كتاب : ومنها,وله كتب يف الفالحة والزراعة

الدالئل يف معرفة األوقات «وكتاب االصطباح, وله كتاب يف الفلك بعنوان 
يف أنساب العرب (» ابطرفة األصحاب يف معرفة األنس«وله كتاب . »واملنازل

, طبع يف دمشق, وله كتاب مشهور يف تعبري الرؤيا عىل )والقبائل وملوك الدول
 .)١(»اإلشارة يف العبارة«ّحروف املعجم سامه 
ً حريصا عىل دروس الفقه واحلديث , مثل والده املظفر,وكان األرشف

                                 
 .٤٠٧ة العيون, ص ّقر: لديبعبن اا )١(
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) الزراعة ( الفالحة: مثل, مع اهتاممه بالعلوم األخر اهلامة,والنحو واللغة
 .والطب, والفلك واألنساب

) هـ٧٢١ − ٦٩١(امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر 
   إال أنه,رغم أن امللك املؤيد انشغل بتثبيت ملكه وباحلروب املستمرة

مطالعة يف الكتب ًكان مشاركا يف كل علم, وله « −مثل بقية ملوك بني رسول  −
. يف كل فن, وسمع احلديث من أساطني هذا العلم) أي املوسعة(املبسوطة 

 ).الصقر(والبيزرة هي علم الصيد بالبازي . )١(»واخترص كتاب البيزرة
ًوقد مجع كثريا من أشعار اجلاهليني واإلسالميني, وكان حيفظ الكثري منها, 

 .وينظم الشعر, مثل كثري من ملوك ذلك الزمان
  وقال املحقق واملؤرخ القايض حممد عيل األكوع يف تعليقه عىل ما أورده

واحتوت خزائن كتبه مائة ألف جملد من نفائس «لديبع عن امللك املؤيد بن اا
ّوهو أمر ال يتحقق إال لشخص أحب الكتب والعلم حمبة شديدة, . )٢(»الكتب ّ

ًتبته احلافلة زادا وكانت مك.. إال أن شؤون امللك مل ترتك له فرصة للتأليف
 .للعلامء وطلبة العلم ينهلون من ينابيع علومها, وفيض أرسارها

)هـ٧٦٤ − ٧٢١( امللك املجاهد عيل بن داود بن يوسف الرسويل 
كمه رغم أن املجاهد انشغل بامللك وبإمخاد الثورات واملؤامرات عىل ح

ًدهرا طويال  بالعلم واألدب والشعر ًكان شغوفا −مثل بقية أرسته  − إال أنه ,ً
 وقد أوردنا ,وله شعر مجيل .وله ديوان شعر. )٣(»نه أعلم بني رسولحتى قيل إ«

 .ًيف ترمجته مثاال من شعره املخمس فانظره
                                 

 .٤٢٢ص  ّقرة العيون,: ابن الديبع  )١(
 .٤٢٢ملصدر السابق, ص ا  )٢(
 .٤٤٥ص , نفسهصدر امل )٣(
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) هـ٧٧٨ − ٧٦٤( امللك األفضل العباس بن املجاهد عيل بن داود 
ًيقظا, حازما, فاضال, فقيها,  «:− )١( كام يقول ابن الديبع–كان األفضل  ً ًً

نزهة العيون يف «كتاب : ً, عارفا باألنساب والتواريخ, وله مصنفات منهاانحوي
ّلسنية يف املناقب العطايا ا« وكتاب .) علم التاريخيف(» قرونتاريخ الطوائف وال

 .»نزهة األبصار يف اختصار كنز األخيار« وكتاب .)يف مناقب اليمن(» اليمنية
واخترص . وهو يف األنساب» ُبغية ذوي اهلمم يف أنساب العرب والعجم«وكتاب 

 .وكل هذه الكتب يف التاريخ واألنساب ومناقب البلدان. ن خلكانابتاريخ 
غية الفالحني يف األشجار املثمرة ب«وله يف الزراعة والفالحة كتاب 

كام يقول القايض حممد بن عيل األكوع يف حتقيقه  − وقد طبع ,»والرياحني
 وعنده كتاب جمموع من »ّقرة العيون يف تاريخ اليمن امليمون«الديبع ابن لكتاب 

وكتاب يف النحو, كتاب يف األنساب وكتاب يف علم الفلك, : ّعدة كتب منها
 .نسخة يف تعز, ونسخة يف دار الكتب املرصيةوقال األكوع منه 

 )هـ٨٠٣ − ٧٧٨( امللك األرشف إسامعيل بن العباس بن عيل الرسويل
 ويف زمنه استدعى القايض جمد الدين .وكان له اهتامم كبري بالعلم والعلامء

الثغر (وس وكتاب األصعاء, استدعاه من عدن الشريازي صاحب القام
ج امللك األرشف ّووتز. ام إكرامّ فأكرمه امللك األرشف أي,إىل زبيد) املحروس
ً ومن حمبته له كتب له خطابا عندما علم بأنه , جمد الدين الشريازيةإسامعيل ابن

اهللا يا و«: قال فيه) فهو نزيل مكة وفيها ظهر علمه(يريد العودة إىل مكة املكرمة 
 .)٢(»جمد الدين, خلروجي من ملكي أيرس من أن خترج من مملكتي

 كانت لألرشف مصنفات :»تاريخ عدن«وقال األستاذ محزة لقامن يف كتاب 

                                 
 . ٤٥٦, ٤٥٥ّقرة العيون, ص : ابن الديبع  )١(
 .)يف اهلامش (٤٦٤ ص ,ملصدر السابقا  )٢(
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ً وكان خبريا بالزراعة, وله بستان .)١(»يف النحو والفلك وأخبار اخللفاء وامللوك
ألرشف ول. رسياقوس يف وادي زبيد, وغرس فيه من عجائب األشجار

وولده النارص أمحد بن إسامعيل أحسن من أبيه . )٢(مشاركة يف الكثري من العلوم
 .)٣(يف املشاركة يف العلوم, وله اطالع واسع عىل الكتب وله عناية بالتحصيل

رغم أن من أتى بعد امللك األرشف إسامعيل من آل رسول, مل يعرفوا و
 وإن كان مل ا,الشعر ظل مستمربتأليف الكتب إال أن اهتاممهم بالعلم واألدب و

 لضعف الدولة, وكثرة الفتن, فلم يظهر يف هذه الفرتات أي ,يبلغ مبلغ سلفهم
 .مؤلف منسوب هلؤالء امللوك, حسب علمي

وباإلمجال فإن الدولة الرسولية تعترب من الدول القالئل التي نبغ يف ملوكها 
ًكام أهنا اهتمت اهتامما بالغا بال. علامء وشعراء  , وبإنشاء املدارس,علامءً

وبتشجيع العلامء واالحتفاء هبم, وإعطائهم األموال وخاصة عند تأليفهم 
 .الكتب النافعة

 رسول, بل هو عام يف كل بنيًوهذا االهتامم بالعلامء ليس مقصورا عىل 
 ,علملز به بنو رسول أهنم شاركوا يف اّأرجاء الدول اإلسالمية, ولكن الذي متي

 من العلامء واملؤلفني كام أسلفنا, وهو ما مل يظهر هبذا العدد يف وظهر منهم عدد
  .أي دولة من الدول اإلسالمية, حسب علمي

                                 
 .تاريخ عدن: محزة لقامن )١(
  .٤٧٠ّقرة العيون, ص : ابن الديبع  )٢(
 .٤٧٠املصدر السابق, ص   )٣(
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ال شك أن الدولة الرسولية كانت من أهم الدول التي قامت يف العهود 
اإلسالمية يف اليمن, بل ال تبعد عن احلقيقة إذا قلنا أهنا أهم تلك الدول فهي 

, وأقواها, إذ امتد حكمها يف معظم الوقت من ) هـ٨٥٨ – ٦٢٥(ًأطوهلا عمرا 
إىل مكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية ) يف سلطنة عامن( احلبوظي ظفار إىل

كام كانت من الدول القليلة التي اهتمت . شاملة بذلك جيزان ونجران وعسري
ًاهتامما بالغا بنرش العلم وبناء املدارس واملساجد وكان اهتاممهم بالعلم . ً
 يف بالدهم يأتون إىل اليمن ًوالعلامء كبريا, ولذا نجد بعض العلامء املشهورين

 .وجيدون اإلكرام من حكامها. ّليلتقوا بعلامئها ويدرسوا يف مدارسها
وقد اشتهر حكامها بكثرة علومهم, وكان بعضهم يؤلف الكتب يف 

عمر ) الكبري(جماالت خمتلفة وذكرنا بعض األمثلة لذلك كتب امللك األرشف 
ي كتب يف الطب والزراعة وه. بن امللك املظفر يوسف بن امللك املنصور
وكان والده املظفر من أهل العلم . والفلك واألنساب والتاريخ وتعبري الرؤيا

ُّويدل عليه خطابه الذي ألقاه لتولية العرش بعده البنه امللك األرشف فكان يف 
طلب منه بعض كام يدل خطابه للظاهر بيربس حينام . غاية القوة والبالغة

ار احلبوظي ألهنا وبينه وأنه ال يطلب ذلك لنفسه ألنه األطباء لريسلهم إىل ظف
عامل بالطب وابنه األرشف من علامء الطب, كام يدل عليه انتقاده الشديد للفقهاء 

ّوكان يدرس علم . الذين متاألوا عىل قتل عامل قدم من الشام يعرف باملقديس
فلام بلغ اخلرب الكالم هو والفقيه حممد بن سامل العنيس فأراد الفقهاء قتلهام, 
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َّاملظفر كتب كتابا عجيبا مليئا بالعلم واحلكمة يقرأ يف املسجد وبخ فيه هؤالء  ً ً ً
ًالعلامء توبيخا شديدا عىل تعصبهم وجهلهم ً. 

 املدارس يف عهد امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول
. وقد أقام امللك املنصور وأوالده ونسائه وخدمه مدارس ومساجد عدة

  : ييلوسنذكر فيام
 املدارس املنصورية

بناها امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول, مؤسس هناك عدة مدارس 
 – ٦٢٥(ًاليمن أوال باسم الدولة األيوبية وقد حكم . الدولة الرسولية باليمن

واملدارس . ٦٤٧ إىل وفاته سنة ٦٢٩ثم حكمها باسمه مبارشة منذ سنة ) ٦٢٩
 :التي بناها املنصور عديدة كالتايل

َاملدرسة املنصورية يف اجلند )١( ًب فيها مدرسا ومعيدا ودرسة وأيتاما ّورت: َ ً ًَ
ًيتعلمون القرآن وإماما ومؤذنا ورتب هلا األوقاف ً. 

مني أحدمها لتدريس الفقه  وجعل فيها قس:املدرسة املنصورية يف عدن )٢(
ًوأوقف هلا أوقافا كثرية يف . الشافعي واآلخر لتدريس الفقه احلنفي

ّودرس فيها أبو طاهر شمس الدين الزكي بن احلسن . حلج وعدن
البيلقاين املناظر األصويل املنطقي الفقيه البارع, أخذ عىل اإلمام الفخر 
الرازي ثم عاد إىل بلده وكان معه ابن عمه ثم سافرا إىل عدن, ثم إىل 

ًوعني ابن عمه قاضيا, وكان يكره تويل القضاء, . مكة واإلسكندرية ّ ُ
. ّوانتقل الزكي إىل عدن ودرس يف مدرستها.  ثم تويفًفلبث أياما

وطلب السلطان املظفر يوسف بن عمر بن رسول بعد أن سمع بعمله 
يا موالنا : وأراد أن يأخذ عليه املنطق فقال له الفقيه أبو بكر بن دعاس

ٌالبالء موكل باملنطق«: أما بلغك قوله! السلطان  السلطان ّفتطري. »ّ
َحلت بيننا وبني االنتفاع: ه الدعاسمن ذلك وقال للفقي ُ. 
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ًوأعاده السلطان املظفر إىل عدن وجعله مسؤوال عن املدرسة املنصورية 
وعارض قايض . ّودرس فيها الفقه وأصوله واملنطق واملواريث واحلساب. فيها

ً, والبيلقاين شافعيا ابلينعدن حممد بن أسعد العنيس املنطق, وكان القايض ح
 تطار بينهام النزاع, وكتبوا للملك املظفر بذلك فعرض املظفر كتبهام, فاساأشعري
يا موالنا «: عىل قايض القضاة هباء الدين الذي قال) البيلقاين والقايض(ًمجيعا 

وإذا سمعوه أنكروه, . هذا رجل جاء بيشء ال حيتمله أهل اليمن وال يعرفونه
ًن مجيعا صاروا ولكن أصحاب عد. »ونسبوا صاحبه إىل اخلروج من الدين

َّعىل من هتجم عىل » ثغر عدن«َّشافعية أشعرية, وهلذا رد الطيب باخمرمة يف كتابه 
بني, وذكر أن عدن يف عهده ّالعالمة الزكي بن احلسن البيلقاين, واعتربهم متعص

وكانت وفاة البيلقاين يف عدن . صارت كلها شافعية أشعرية) القرن العارش(
 . هـ٦٧٦سنة 

) نيْمن أب(يني ْلعالمة الفقيه عبد الرمحن بن أيب بكر األبّودرس هبا ا
 . بعد عزل البيلقاينّوتوىل. اهلمداين

ً هبا الفقيه أمحد بن عيل احلرازي, وكان عاملا بالفقه والنحو واللغة ّودرس
ْوكان قد تفقه عىل عبد الرمحن األب. واألصول والقراءات واحلديث وانتفع به . ينيَّ

ًوتوىل الفقيه احلرازي أيضا القضاء يف عدن . َاء اجلنَدي املؤرخكثريون منهم البه
) باشكيل اخلزرجي األنصاري(ّودرس فيها العالمة البارع املحقق حممد بن سعد 

وتوىل قضاء زبيد, ثم عزل, ثم أعيد للتدريس يف املدرسة املنصورية وبقي فيها 
أخاه لينوب عنه يف , فاستأذن لزيارة أهله يف الشحر, فأرسل هـ ٧٢٠حتى عام 
ولقيه .  فعاد إىل اليمنهـ٧٢٣ثم سافر إىل مكة املكرمة للحج سنة . التدريس

ًكتابا ) هـ٧٦٤ – ٧٢١(الفقهاء يف تعز وكتب له املجاهد عيل بن داود الرسويل 
ًبأشياء من اجلاللة واالحرتام, ولكن شخصا هتدده يف حلج فرجع خوفا من  ً

..  نزل بصحبتههـ٧٢٩لسلطان املجاهد إىل عدن سنة فلام نزل ا. إىل تعز) اخلندار(
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 .وله كتاب الوسيط وجمموع الفتاو)  مل يعرف تاريخ وفاته٦٦٤مولده سنة (
جزيرة ابن عمر بني (من أهل اجلزيرة . ّودرس هبا حممد بن عبد اهللا اجلزري

ًوكان أديبا . من أهل فارس) دجلة والفرات يف شامل العراق وجنوب تركيا
. ّفعينه امللك املظفر ديوان النظر بثغر عدن) يف دواوين الدولة (ة يف الكتابًوخبريا

. ملًوقرأ عليه السلطان املظفر شيئا من الع. س يف املكتبة املنصوريةِّوكان يدر
وحيرضه عدد من ) يف ثغر عدن(ًس أيضا يف بيته, ويف الفرضة ِّوكان يدر
.. ن التجار ومجيع الفقراءًوكان يعمل كل يوم سامطا حيرضه مجع م. الطالب

وكانت وفاته . ُفحبس وصودر ورضب) من الرضائب(واهتم بأخذ أموال 
 .ّلنيف وستني وستامئة

ْس هبا أيضا أبو حممد عبد العزيز بن أيب القاسم األبَّودر ًوكان معيدا يف . ينيً
وخلفه يف التدريس . املدرسة املنصورية بعدن ثم توىل القضاء وعزل نفسه منه

 .ضاء ابنه أبو القاسم بن عبد العزيزوالق
ُّودرس هبا أبو بكر بن حممد الرعيني املعروف بابن املقرئ ًكان عاملا حمققا . َّ ّ ً

وكانت ). اللوغاريثامت(واحلساب واجلرب واملقابلة ) املواريث(لعلم الفرائض 
 .هـ٧١٤وفاته يف رمضان سنة 

 .  ابن املقريّ ودرس هبا سامل بن عمران بن أيب الرسور بعد وفاة
وقد ذكرنا والده وما (س هبا حييى بن الزكي بن احلسن البيلقاين ّكام در
 ).جر له

 .ُاملدرسة املنصورية العليا يف زبيد )٣(
. بناها امللك املنصوري عمر بن عيل بن رسول لتدريس املذهب الشافعي

ًوالذي درس أيضا . ّودرس هبا اإلمام أمحد بن عبد اهللا بن أسعد الوزيري يف تعز ّ
ُيف مدرسة بالقرب من حصن تعز واشتهر فيها حتى عرفت املدرسة باسم 

 .. املدرسة الوزيرية لطول تدريسه فيها
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 .فيها أمحد بن سليامن احلكمي وإليه انتهت رئاسة الفقه والفتوس ّودر
. لفقيه أيب بكر بن عبد اهللا الريميّتفقه بالفقيه صالح بن عيل احلرضمي وا

 ألنه أفتى ببطالن وصية الدار هـ٦٩٧ة وعزله امللك املؤيد سنة ّوتفقه به مجاع
َّألهنا أوقفت جل أمالكها البن أخيها امللك املؤيد يف ) عمة السلطان(الشميس  ُ

واستمر يف . ِفلم يبال بامللك. حني أن الوارث هلا أخوها الفائز بن املنصور
 . هـ٧٠٣وكانت وفاته سنة . التدريس يف اجلامع ويف بيته

س هبا بعد الشيخ احلكمي الفقيه الصالح الزاهد حممد بن أيب بكر بن ّودر
 .  هـ٧٠٥حممد بن رشيد إىل وفاته سنة 

 .س هبا أمحد بن أيب بكر املعروف بابن رسورّودر
كان أبوه شيخ احلديث . س هبا أمحد بن عبد الرمحن الشامطي السعديّودر

 .وغريهم كثري. ٧٩٧يف عرصه, وكان ابنه أفقه منه وفاته سنة 
 ُاملدرسة املنصورية السفىل بزبيد لتدريس املذهب احلنفي )٤(

بعد أن بنى السلطان امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول املدرسة 
املنصورية العليا للشافعية قال له الفقيه أبو بكر بن عيسى املعروف بابن 

مدرسة? فأمر ما فعل بك أبو حنيفة, إذ مل تبن له . يا عمر): يف الطريق(حنكاس 
. أحدمها ألصحاب حنيفة: وجعلها قسمني. امللك املنصور ببناء هذه املدرسة
وجعله املنصور أول من توىل التدريس هبا . واآلخر ألصحاب علم احلديث

  وكانت وفاة. ًس أيضا فقه الشافعيِّومن سعة علمه كان يدر. لعلمه وفضله
 .هـ٦٦٤ابن حنكاس سنة 

 النحوي اللغوي األديب حممد بن احلسن  هبا الفقيه احلنيف,ّودرس
َّالصمعي  .هـ٦٧٦وفاته سنة . ُّ
كان من أئمة . س هبا أبو بكر بن عيسى السدويس امللقب بالرساجّ ودر

ًاملذهب احلنفي يف اليمن آمرا باملعروف, ناهيا عن املنكر ّتفقه بابن حنكاس . ً
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ًناهيا عن املنكر مع ًوانتهت إليه الرئاسة يف مذهبه وكان مثله آمرا باملعروف 
وكانت له رغم ذلك منزلة عالية عند السلطان املظفر يوسف . الكبري والصغري

 .هـ٧٠٣وفاته سنة . بن عمر الرسويل ثم عند ولديه األرشف واملؤيدا
وانتهت إليه الرئاسة يف املذهب . س هبا أبو بكر بن عمر املقرصيّودر
 .احلنفي

 قدم من زيلع وتوطن زبيد, وانتفع ّكام درس فيها موفق الدين الزيلعي,
 . مجع غفري

 ّل من توىلَّوكان أو. ّكام درس هبا الفقيه احلنفي عيل بن عثامن املطيب
 .القضاء من املذهب احلنفي يف اليمن

 .س هبا عدد غفري من العلامء الفضالءّودر
 املدرسة اخلامسة والسادسة

) الرسوليةمؤسس الدولة (وللملك املنصور عمر بن عيل بن رسول 
نسبة إىل عبد اهللا غراب, مؤذن تعرف بالغرابية ) إحدامها(مدرستان يف تعز 

ًاملدرسة, وكان رجال صاحلا صيتا  ًّ الوزيرية ) الثانية(و) ًأي قوي الصوت جدا(ً
ً ودرس أيضا يف .أسعد الوزيري لطول تدريسه هبااإلمام أمحد بن نسبة إىل  َّ

  .املدرسة املنصورية العليا يف زبيد
ًكان فقيها عاملا عامال . بن أيب عمران.. الفقيه حممد بن مضمونَّودرس هبا  ً ً

ّشاعرا, تفقه باإلمام أمحد بن حممد الربهيي ولزم جملسه إحد عرشة سنة  ً
 .هوسلك مسلك

َّوملا بنى املنصور عمر بن عيل بن رسول هذه املدرسة توسل إىل ابن 
وقال له . ّ من درس هبذه املدرسةمضمون حتى أقنعه بالتدريس فيها, فكان أو

ّأحب أن أقرأ عليه ونزويل إىل املدرسة يوميا يشق عليك وعيل وعىل : املنصور ُّ ً ُّ
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صاحب الركب (ُالناس, فإن رأيت ذلك فعلت, وإن رأيت يأتيك الركبدار 
. ببغله تركبها وتطلع احلصن فاقرأ عليك يف خلوة) القائم عىل اخليل والبغال

 . يف بلدته امللحمةهـ٦٣٣وكانت وفاته سنة . ًيوميا إىل احلصنفكان يطلع إليه 
وها هنا مالحظة يف تلطف امللك املنصور واستئذانه من الفقيه حممد بن 

كام الحظنا كيف خاطب الفقيه احلنفي امللك املنصور يف . مضمون وتأدبه معه
و حنيفة? يا عمر ما فعل بك أب«): بدون ألقاب(ًقارعة الطريق وأوقفه قائال له 

 .»!!ِإذ مل تبن له مدرسة
وال شك أن هذا السلطان وكثري من ذريته الذين تولوا احلكم كانوا عىل 

ٍخلق ودين وتواضع وحمبة للعلامء وتوفري هلم ٍ ًبل إن كثريا منهم كانوا مشاركني . ُ
يف خمتلف العلوم وقد ذكرنا يف أثناء احلديث عن الدولة الرسولية بعض 

 .مؤلفات ملوكهم
 ملدرسة السابعة والثامنةا

ودرس هبا  هـ٦٤١املنصور بإنشاء مدرسة يف مكة املكرمة سنة وقام امللك 
ً وعرفت أيضا باسم مدرسة يف املنسكيةًكام بنى أيضا . حممد النجم األنصاري

وادي سهام يف منطقة بني املنصورية واملرواعة, املدرسة املنصورية وهي يف 
 .ووادي سهام يف هتام اليمن

 عمر بن عيل بن رسول مربات كثرية, ومساجد عديدة, للملك املنصورو
فام أمجل سرية هؤالء . وكانت له مشاركات يف العلم وطلبه. ُوسبل وأوقاف

امللوك من بني رسول لوال ما شاب دولتهم من حروب بني األخوة وأوالد العم 
 .ًطمعا يف امللك

انترشت املدارس يف املدن وقد شارك يف بناء املدارس الفقهاء واألثرياء و
وكان أقل ما يوجد ما يسمى . ويف القر حتى وصلت النجوع والقر البعيدة
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ًالقرآن الكريم والكتابة ويضاف إىل ذلك أحيانا شيئا يسريا من املعالمة لتدريس  ً ً
 .احلساب

 املواد والكتب
وأما املدارس فقد كانت تعنى بتدريس الفقه وعلم احلديث وعلم 

وأصول الفقه, وأصول الدين, والتفسري وعلوم اللغة ) املواريث(الفرائض 
ّويدرس علم . وخاصة النحو والرصف وعلم البالغة والعروض والقوايف

وأما املنطق وعلم الكالم فكان يف العادة .. الفلك والزيج يف بعض املدارس
يف بمحاربة الفقهاء مع أنه كان يدرس يف عدن ويف زبيد ويف تعز يواجه حماربة 
) علم اللوغاريثامت(وأما الطب واحلساب واجلرب واملقابل . بعض املدارس

ّوعلوم الزراعة فكانت نادرا ما تدر  ومع هذا برز جمموعة من العلامء أجادوا ,سً
 .سوهاّهذه العلوم ودر
وقد اعتنى بنو رسول باملذهب .  مذهب مدارسهم اخلاصةِّوكان لكل

ول امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول الشافعي خاصة ألن مذهبهم منذ أن حت
. ًولكنهم بنو أيضا مدارس لألحناف. من املذهب احلنفي إىل املذهب الشافعي

وأما املذاهب األخر مثل املذهب املالكي واملذهب احلنبيل فلم تكن هلا 
 .مدارس خاصة هبا, وذلك لندرة أتباعها

 صعدة بوعد ذلك يف وأما املذهب الزيدي فله أتباعه ومدارسه وعلامؤه يف
 .صنعاء وغريها من مدن شامل اليمن

وأما املذهب اإلسامعييل وهو مذهب الدولة الصليحية والدولة الزريعية 
ّفقد كانت هلم مدارس تدرس مذهبهم, إال أهنا اندثرت بعد اندثار دولتهم, ما 
عدا يف منطقة نجران حيث بقيت قبائل يام عىل املذهب اإلسامعييل وكذلك 

 .ة حراز يف اليمنمنطق
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وكانت الدولة الطاهرية شافعية فاهتمت مثل الدولة الرسولية باملذهب 
 »التنبيه«: الشافعي وكانت الكتب املعتمدة للتدريس يف املذهب الشافعي هي

 »الوسيط«و.  لإلمام أيب إسحاق الشريازي ورشوحهام وحواشيهام»املهذب«و
.  للمقري»خمترصه«قزويني و لل»احلاوي«و.  للغزايل ورشوحهام»الوجيز«و
 »البيان« لعيل بن أمحد األصبحي, و»معني أهل التقو« للنووي, و»ملنهاجا«و

 ويف آيات ,»األمهات الست« :ويف احلديث. ليحيى بن أيب اخلري العمراين
 كام كان يعتمد يف علم . ملحمد بن عيل املوزعي»تيسري البيان« :األحكام

ويف . ُسحاق بن يوسف الرصديف ورشوحه إل»الكايف«الفرائض عىل كتاب 
 »مجع اجلوامع« أليب إسحاق الشريازي ورشوحه و»اللمع«أصول الفقه كتاب 
 .للسبكي ورشوحه

 طاهر بن بابشاذ »مقدمة« البن عباد و»املخترص يف علم النحو«وكان 
يف  (»نظام الغريب« كام كان كتاب .ورشوحها معتمدان يف مدارس الشافعية

 .ًبن إبراهيم الوحاظي معتمدالعيسى ) اللغة
اجلوهرة املنرية يف خمترص «: وكانت الكتب املعتمدة عند األحناف

 أليب بكر »درر املهتدي وذخر املقتدي« و, أليب بكر احلداد, ورشحه»القدوري
 . وغري ذلك, أليب بكر احلداد»رساج الظالم«اهلاميل, ورشحه 

شافعية واألحناف ذكرها وعند الزيدية كتب كثرية أوسع مما ذكر عند ال
 ).١١ – ١٠ص (» املدارس اإلسالمية يف اليمن«ًتفصيال إسامعيل األكوع يف كتابه 

 : أوقات الدراسة
 كانت الدراسة تبدأ من غرة شهر املحرم من كل عام وتنتهي يف مجاد

 صحيح«وخيصص شهر رجب يف أرجاء اليمن األسفل لقراءة . اآلخرة
وتتوقف الدراسة يف ).. املواريث( لقراءة الفرائض ويف اليمن األعىل. »البخاري

وتستأنف بعد عيد الفطر حتى . شهري شعبان ورمضان للصيام وقراءة القرآن
 .وتتوقف يف شهر ذي احلجة. هناية ذي القعدة
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 طريقة التدريس
.  يقرأ أحد الطلبة الدرس ثم يرشحه الشيخ:)واألحناف(عند الشافعية 

ة وخاصة يف املساجد ويف املدارس بعة عند أهل السنّّوهذه الطريقة ال تزال مت
وهذه الطريقة تساعد الطالب عىل تقويم ألسنتهم بالنحو . اخلاصة يف البيوت

 ).يف علم احلديث(ومعرفة أسامء األعالم واألماكن 
 ثم يسأهلم خالل , فيقرأ الشيخ الدرس ثم يرشح للطالب:وأما الزيدية

ويف اليوم التايل يطلب الشيخ من طالبه . ةًالرشح ويرتك هلم جماال لألسئل
 .الضابط: ًملخصا للدرس السابق, ويسمى هذا التلخيص

ِسون يعينون يف الدولة الرسولية والطاهرية من قّوكان املدر ل صاحب َبّ
سون يف املدارس الزيدية فكانوا ّأما املدر. املدرسة وينفق عليهم األموال

 .عنيّمتطو
ً بالتدريس أيضا باإلضافة إىل إقامة الصلوات وكانت معظم املساجد تقوم

ويف هذه املدارس كانت تلحق هبا ما يسمى . واجلمع واخلطب واملواعظ
ّويف مرص تسمى . لتعليم األطفال الصغار قراءة القرآن والكتابة» املعالمة«

 »املعالمات«اظ من هذه الكتاتيب أو ّج كثر من احلفِّرُوقد خ. الكتاتيب
لك باملدارس وكان النظام يف مرص أن حيفظ الطالب القرآن ويلتحقون بعد ذ

ًثم تغري النظام أخريا, وأصبح كثري من . الكريم قبل دخول األزهر الرشيف
 . متعددة منهً وأجزاءًاًطلبة األزهر ال حيفظون القرآن كامال وإنام حيفظون سور

 املدارس يف عد امللك املنصور التي بناها أتباعه
ا للمدارس التي بنتها األمريات من البيت الرسويل يف عهد مل نتعرض ها هن

املنصور فقد مجعنا املدارس التي بنتها النساء يف فصل خاص لتبيني دور املرأة 
 .العلمي يف اليمن وخاصة يف العهد الرسويل
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 )جنوب غرب تعز(املدرسة النظامية يف ذي هزيم 
ان موىل لغازي جربيل يف ك. بناها نظام الدين خمتص بن عبد اهللا املظفري

ًالدولة األيوبية ثم خدم السلطان املنصور عمر بن عيل بن رسول فجعله مربيا  ّ
: وكان يرضب املثل به فيقال. ّلولده املظفر فأحسن تربيته وأدبه أحسن تأديب

ًوكان شجاعا مقداما ذا مهة, راغبا يف طلب . تأديب خمتص أو أديب خمتص ً ً
 .األجر من اهللا تعاىل

 :قام عدة مدارس نظاميةوأ
ّدرس هبا الفقيه إبراهيم بن القاسم  :)تعز(املدرسة النظامية يف ذي هزيم  )١(

 والفقيه الصالح عمر بن .)هـ٦٥٥وفاته سنة (اخلزرجي األنصاري 
َّ, تفقه بالفقيه حممد بن إسامعيل احلرضمي )نيْمن أب(يني ْمسعود األب

َّوقد تفقه .  بن عجيلوالفقيه عيل بن عمر احلرضمي وإبراهيم بن عيل
 حممد بن سامل البابة, وإبراهيم بن : منهم,يني عدد كبري من الفقهاءْباألب

ّ ودرس هبا الفقيه سعيد بن منصور .)هـ٦٥٨وفاته سنة . (عيسى اجلندي
 ,)هـ٦٧٤وفاته سنة ) (وهو لقب والده(اجلييش املعروف بسعيد ابن أنعم 

 .وغريهم كثري
ّوقد درس هبا أبو احلسن عيل بن أمحد من آل بني : داملدرسة النظامية يف زبي )٢(

 ّوتوىل. ّ تفقه عىل يد إسامعيل بن حممد احلرضمي.)أهل الضحي(كنانة 
وكان مبارك التدريس وفاته سنة . القضاء يف القحمة ثم عزل نفسه

. ّودرس بعده ابنه إسامعيل بن عيل ثم ابنه اآلخر حممد بن عيل. هـ٦٩٢
  َّودرس هبا الفقيه الشاعر األديب إسامعيل بن. واستمرت يف أوالدهم

تاب اإلهلام ملا يف الروض ك«وله ديوان شعر و.  الشاوريئأيب بكر املقر
ومل .  يف فروع الفقه»احلاوياختصار اإلرشاد يف «, وكتاب »هاممن األو
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وقد رشحه ابن حجر . يستعمل يف الكتاب بأي كلمة معرفة بأل التعريف
, وكتاب »الذريعة إىل نرص الرشيعة«وله كتاب . لداتاهليثمي يف ثامنية جم

 وكتاب جيمع الفقه والتاريخ , للنووي»الروض يف خمترص الروضة«
ّودرس . وله كتب كثرية. »عنوان الرشق الوايف«والنحو والعروض سامه 

 يوسف بن يونس اجلبائي التعزي ئباملدرسة النظامية العالمة املقر
 .وغريهم كثري

ّ يف قرية الوحص ببالد بحرانة وجر ساقية :مية يف ذي السفالاملدرسة النظا )٣(
ّوعني فيها املدرسني . فيها املاء من اجلبل إىل املدرسة املذكورة والقرية

ًوهذا ما يوضح أن االهتامم ببناء املدارس مل يكن مقترصا عىل املدن 
د وعدن, ولكنها شملت قر صغرية نََاملعروفة مثل زبيد وجبل تعز واجل

 . معروفةغري
 . وجعل هلا املدرسني واألوقاف:املدرسة النظامية يف ذي جبلة )٤(

وهكذا نر أحد خدم امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول, وهو نظام 
نسبة إىل امللك املظفر الرسويل الذي أدبه (الدين خمتص بن عبد اهللا املظفري 

ات, وسواقي املياه يقوم باملشاريع العدية واملدارس الكثرية واملرب) ورباه خمتص
 .وخمتلف أنواع الرب واخلري
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 )هـ٦٩٤− ٦٤٧(امللك املظفر يوسف بن عمر بن رسول 

وقد رباه . كان امللك املظفر أكرب أبناء امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول
ّتربية ممتازة ولكن زوجته الثانية بنت جوزة جعلته يقرب ابنها املفضل حتى 

, فلام مات امللك املنصور استطاع املظفر الوصول للحكم د بالوالءنََحلف له اجل
وكانت أخته املعروفة باسم . بعد معارك مع ابن عمه فخر الدين وإخوته
 افتخار الدين ياقوت أن حتتال يشالدارشميس لبيبة حازمة استطاعت مع الطوا

ُعىل ابنة جوزة وابنيها املفضل والفائز يف إخراجهم من حصن الدملوة الذي ْ ُّ 
وبذلك ثبتت امللك لشقيقها امللك املظفر يوسف وانتزعته . كانوا متحصنني فيه

 .من أخيها غري الشقيق املفضل وشقيقه الفائز وأمهام ابنة جوزة
ّوكان امللك املظفر جوادا شجاعا, عاملا, أدبه املريب املشهور نظام الدين  ً ً ً

َعمر واليا هبا من قبل  ولد بمكة املكرمة عندما كان أبوه امللك املنصور .خمتص ِ ً
 . املسعود األيويب

كان موالنا املظفر يكتب : م املظفرّوقد قال عنه الفقيه حممد احلرضمي, معل
كل يوم مائة آية من كتاب اهللا, ويكتب تفسريها, وحيفظها مع تفسريها, 

سها عن ظهر غيب وكان يقرأ عىل العلامء الفقه واحلديث وغريها من ِّويدر
 .العلوم

 وسنستعرض هذه .اتّآثاره العديد من املدارس واملساجد واملربومن 
ًكن من املهم أن نعرف أن هذا امللك الذي كان مشغوال لو. املدارس باختصار

 .بكثري من األحداث اجلسام مل يتأخر عن جمالسة العلامء والفقهاء واألخذ عنهم
األربعني يف « :نها م,كام أنه كان بنفسه من هؤالء العلامء وله العديد من الكتب

تيسري املطالب يف «و. ً وهي أربعني حديثا مجعها كام يفعل كثري من العلامء»احلديث
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وهو علم . »درج السياسة يف علم الفراسة« يف علم الفلك, و»ري الكواكبيست
 وكتاب يف اخليل .حيتاج إليه من يتوىل الشؤون العامة وخاصة أمور احلكم

املعتمد يف «: وكتاب يف الطب .»من مالحة وقباحةما يدل عىل اخليل «: بعنوان
.  وقد نسب تارة إليه وتارة إىل ابنه األرشف عمر بن يوسف»األدوية املفردة

وقد ذكر املظفر ). م١٩٨٢طبع يف بريوت, دار املعرفة, (واملطبوع باسم املظفر 
كالم وسيأيت ال. فيه» اجلامع«نفسه أن ابنه األرشف من العلامء بالطب وله كتاب 

اللمعة الكافية يف «ًوللملك املظفر أيضا كتاب . عن مؤلفات املظفر يف حينه
أي خمرتعات يف  (»ُاملخرتع يف فنون الصنع«وله كتاب . »األدوية الشافية

 ).الصناعة
 مع حلم وكرم واتساع يف ,ويا له من ملك عجيب واسع العلم واملعرفة

 .اململكة
 املدرسة املظفرية يف تعز

ًسا ومعبدا وعرشة من الطلبة ّب فيها مدرّ ورت,ظفر يوسف بن عمرأنشأها امل ً
ِّب فيها إماما ومؤذّورت ّنا ومعلً ّام, وعرشة أيتام يتعلً ًمون القرآن وقيامً ّودرس هبا . ّ

) من وادي قعيطة يف وصاب(ُن األصايب القعيطي سالفقيه أبو احلسن عيل بن احل
. ً عارفا باحلديث والتفسري, كامل الفضل,اًوكان فقيها يف األصول والفروع, نحوي

ّالرد عىل من يكفر تارك «وكتاب » الرد عىل الزيدية« ومن آثاره .هـ ٦٥٧وفاته سنة 
. ّوتفقه به كثري من أهل عرصه. ّودرس هبا أمحد األصبحي الفقيه اإلمام. »الصالة

رشح الرافعي  (»غرائب الرشحني«, و»أرسار املهذب« :وله كتب كثرية منها
. هـ ٧٠٣وفاته سنة . »معني أهل التقو عىل التدريس والفتو«و) والعجيل

من شغر وهي اآلن يف سينكيانج, الرتكستان (ّودرس هبا حممد بن عيل الكشغري 
ً كان عاملا حمققا ال سيام يف النحو واللغة والتفسري.)الرشقية, يف الصني ّ وكان حنفي . ً

 ومات يف موزع سنة ,بنى أربطة يف اليمنو. املذهب ثم حتول إىل املذهب الشافعي
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 ,»أعالم الصحابة, املخترص من أسد الغابة البن األثري« : ومن آثاره.هـ .٧٠٥
جممع الغرائب يف غريب « و,»سالفة العارف اختصار عوارف العوارف«و

 .»خمترص الكشاف« و»خمترص صحاح اجلوهري« و,»احلديث
َن مطري احلكميس هبا عيل بن عثامن األشنهي وعيسى بّودر وملا قابل . َُ

َم لـِل: اته فأعلمه, فسأله السلطانوءامللك املظفر سأله عن مقر ْم تقرأ من كتب ـَ
 ,هّة نبيكتاب اهللا وسنّ: قد قرأت ما عرفت به صفات ريب: أصول الدين? فقال له

وهذا يدل عىل سعة علم . َونعم ما عملت. صدقت: والنحو واللغة فقال املظفر
ّوعينه مدر. سن إدراكهاملظفر وح  .هـ ٦٨٠وفاته سنة . ًساّ
 القايض عز الدين عبد العزيز بن عيل :س هبا عدد كبري من العلامء منهمّودر

ًدا جلميع فنون ِّمن أكابر الفقهاء والعلامء جمو. بن أمحد النويري القريش املكيا
النارص أمحد بن  فأحسن إليه ,وفد إىل اليمن يف أوائل املائة التاسعة. العلم واللغة

ّفدرس وأفتى وتوىل. األرشف  فشكاه الناس إىل ,ً وكان شديدا فيه, القضاءّ
 .هـ٨١٥وسافر يف أعقاب ذلك إىل مكة املكرمة سنة . السلطان فعزله عن القضاء

وقد بنى امللك املظفر جامعه املشهور يف تعز وجامع املهجم وجامع واسط 
ان, ومدرسة بمدينة ظفار احلبوظي املحالب, وبنى خانقاه بحيس ودار للضيف

 ). يف سلطنة عامن اآلن(
تاج الدين بدر بن عبد اهللا املظفري بزبيد مدرسة للشافعية وابتنى خادمه 

تسمى املدرسة التاجية ومدرسة أخر يف الوجيز من أرياض تعز, ومدرسة 
  وكلها يف زبيد ومدرسة للحديث النبوي ودار ضيافة,ات السبع,ءللقراء بالقرا

التي  −قد بنى العديد من املدارس ) نظام الدين(يه خمتص ِّوكان أستاذه ومرب
ك املظفر مخسامئة فارس يف مرص جياهدون الفرنج حتت ل وكان للم− أرشنا إليها

 .إمرة ملوك مرص
 , امللك املظفر ألمه, أخووبنى األمري نجم الدين عمر بن سيف الدين
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 أبو اخلطاب , منهم:ا عدد من الفقهاءس هبّودر .مدرسة يف حافة امللح يف تعز
وتوجه إىل عدن لقضاء دين عليه هناك . اين اخلوالينّعمر بن حممد املتوجي املر

 ّتوىل, الذي ّ ودرس هبا ابنه حممد بن عمر املتوجي.هـ ٧٠٩فامت هبا سنة 
 .التدريس والقضاء

 املدارس األسدية 
  بن رسولنسبة إىل أسد الدين حممد بن األمري احلسن بن عيل

األمري أسد الدين حممد بن احلسن بن عيل بن رسول هو ابن عم امللك 
وكانت بينه وبني عمه امللك املظفر . املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول

 فخرج ,عاء من قبل املظفرنًفقد كان أول األمر واليا عىل ص. بعض املناوشات
 أسد الدين حممد بن احلسن  وذهب.منها واستوىل عليها اإلمام أمحد بن احلسني

 فرجع إىل ابن عمه , وطال القتال بينه وبني اإلمام أمحد بن احلسني,إىل براش
وطلع . وعادت املياه إىل جمارهيا..  وقام بنو حاتم بالصلح بينهام..امللك املظفر

ودانت له اليمن وذلك سنة . املظفر بعد ذلك إىل صنعاء وأعاد احتالهلا
 عاد اخلالف بني املظفر وابن عمه أسد الدين حممد هـ٦٥٠ ويف عام ..هـ٦٤٨

بن احلسن, فدخل أسد الدين يف طاعة اإلمام, وباع له حصن براش بامئتي ألف ا
واستوىل اإلمام عىل صنعاء فطلع املظفر مرة أخر إىل صنعاء وأعاد . درهم

 .احتالهلا
ًوكان األمري أسد الدين كريام جوادا شجاعا, يرضب املثل بقو ً ته, فقد كان ً

ًوكانت صنعاء إقطاعا لألمري . يقبض عىل الركاب احلديد فيضم بعضه إىل بعض
  والد( فلام توىل املظفر ثار عليه احلسن بن عيل ,أسد الدين من عمه املنصور

 فاعتقلهام املظفر ووضعهام يف السجن ,وأخوه أبو بكر بن احلسن) أسد الدين
وانتهى به . أد ذلك إىل ما سبق ذكره فغضب أسد الدين و.بعد أن استسلام له

 .األمر إىل أن وضعه املظفر يف السجن مع أبيه وأخيه
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. وقد اشتغل األمري أسد الدين حممد بن احلسن يف السجن بطلب العلم
ّيه املحدث  ومن هؤالء الفق,وكان الفقهاء يأتون إليه يف السجن فيقرأ عليهم

 , مصاحف وعدد من الكتب ونسخ يف السجن عدةديدُّأمحد بن عيل الرس
 :  وهي,وجعلها عىل املدارس التي أقامها

 املدرسة األسدية يف مدينة إب ) ١(
» املدارس اإلسالمية يف اليمن«قال عنها القايض إسامعيل األكوع يف كتابه 

 .»ما تزال عامرة إىل اليوم«) ٩٦ص (
نحو  الذي اشتهر بال,بن مضمونا.. ّوقد درس هبا الفقيه حممد بن أمحد

ً فكان شديدا يف األحكام مبالغا يف إقامة احلق توىل قضاء صنعاء. واخلطابة ً
َ فبذلوا األموال لعزله فعزل,وإحياء السنَّة وحماربة اإلسامعيلية ِ  وانتقل بعدها .ُ

َّسا يف املدرسة األسدية يف مدينة إب, فانتفع به خلق كثري, واستمر هبا حتى ِّمدر ً
 .هـ ٧١٥وفاته سنة 

.. هبا القرارات الفقيه املقرئ عفيف الدين عثامن بن عمر النارشيّودرس 
ِّوقد عينه امللك الظاهر حييى بن األرشف مدر هـ,٨٤٨وفاته سنة  ًسا يف ّ

 ثم انتقل , وبقي هبا عرش سنوات.مدرستيه الظاهرية واملرشدية, وكالمها يف تعز
 .يةإىل إب وتوىل التدريس يف املدرسة األسدية واملدرسة اجلالل

َّإيضاح الدرة املضيئة يف قراءات الثالثة الصحيحة «ومن آثاره كتاب  ُّ
ّدر الناظم يف رواية «, و»البستان الزاهر يف طبقات علامء بني نارش« و,املرضية ُ

اهلداية « و,دينَّيف جمل» ي واإلرشادو احلارشح عىل« و,»حفص من قراءة عاصم
 .يف علم القراءات» الكبريإىل حتقيق الرواية يف رواية قالون والدوري 

  لةمدرسة أسد الدين يف قرية اخلبايل من أعامل ذي جب) ٢(
وهو من آل عقبة . (ّدرس هبا الفقيه عمر بن عبد اهللا املعروف بابن عقبة

ُّودرس هبا عمر بن حممد الص. هـ ٦٩٧وفاته سنة ) القضاة يف منطقة جبلة هباين ّ
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 .ُوعمر بن عمران احلبييش
ًسد الدين كتبا كثرية, منها ما نسخه بنفسه يف السجن عىل وأوقف األمري أ

 .مدرستيه وعىل مدرسة ذي عقيب
 ًعز, وتسمى أيضا مدرسة دار األسداملدرسة األسدية يف حافة امليهال من مغربة ت) ٣(

ًوهي أيضا زوج امللك املظفر . بنتها ابنة األمري أسد الدين حممد بن احلسن
وفاهتا . وهي أم ولده الواثق وابنته ماء السامء. يوسف بن عمر بن عيل بن رسول

 .س يف مدرستها عيل بن أمحد بن حممد بن منصور اجلنيدّوقد در. هـ ٧٠٤سنة 
ً وطبيبا بارعاا ولغوياًكان فقيها ماهرا ونحوي ًسا ِّاستمر مدر. حسن األخالق. ً

جاهد القضاء ثم قلده امللك امل. فيها ثم انتقل إىل املدرسة الصالحية يف زبيد
 وفاته ,س فيها عثامن بن حممد الرشعبيّودر. هـ ٧٥٣األكرب إىل حني وفاته سنة 

ًكان حمققا .. ّ ودرس هبا صالح بن أمحد بن عمران احلمريي.هـ ٧١٨سنة 
ًبدقائق الفقه, ثبتا يف الفتو, مباركا يف التد قرأ . ً معروفا باألدب واللغة,يسرً

..  ونفيس الدين العلوي وجمد الدين الفريوزباديعىل اإلمام مجال الدين الريمي
املجيد  ّودرس هبا عبد .هـ ٨١٠وفاته بعد . وكان أبوه وجده من الفقهاء املعروفني

وفاته سنة ) من األرسة التي أنجبت عرشات الفقهاء املشهورين(بن عيل النارشي ا
. ّي درس هباّ ودرس هبا الفقيه أمحد بن عيل اجلنيد بعد وفاة والده الذ.هـ ٨٥٧

 .هـ ٧٢٩حظي عند السلطان املؤيد ونال درجة رفيعة وفاته سنة 
 عمر بن يوسف بن عمر بن عيل بن رسول) الكبري(امللك األرشف 

 )هـ٦٩٦− ٦٩٤(
ملا توىل امللك األرشف عمر بن يوسف نازعه أخوه امللك املؤيد داود الذي 

ني واهنزم جيش امللك ْبوالتقى اجليشان يف أ. ًكان واليا عىل الشحر فدخل عدن
 .املؤيد داود ثم قام األرشف بإكرام أخيه وولديه املظفر والظافر
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اجلامع يف «وكان امللك األرشف من العلامء وله تصانيف يف الطب منها كتابه 
الدالئل يف معرفة األوقات « وكتاب ,»التفاحة يف الفالحة« وكتاب ,»الطب
طرفة األصحاب «, وكتاب »االصطباح«ب , وكتا)يف الفلك واملواقيت(» واملنازل

اإلبدال ملا عدم يف «وله كتاب . »كتاب يف تعبري الرؤيا«, و»يف معرفة األنساب
وله كتاب . وهو استبدال األدوية غري املوجودة بأخر يكثر وجودها» احلال

شفاء العليل يف «وله . يف علم الفلك» التبرصة يف علم النجوم«و» االسطرالب«
وله . امللك املظفرونسب إىل والده » املعتمد يف األدوية املفردة«ب وكتا» الطب

ُورغم قرص مدة حكمه إال أنه عرف . »املغني يف البيطرة«كتاب يف الطب البيطري 
 .املدرسة األرشفية يف مغربة تعزبالعلم واحلكمة واحلزم والكرم وقد بنى 

كة رها بوقد بنى املدرسة وأجر هلا املاء من جبل صرب, وجعل في
ّومطامري, ورتب فيها إماما ومؤذنا ومقيام ومعلام وأيتاما يتعل ً ً ًً ً . مون القرآنَّ

 ..وأوقف عىل اجلميع. ًسا للفقه الشافعي ومجاعة من الطلبةِّومدر
.  هـ٧١٤ وفاته ئ,ّوقد درس هبا الفقيه أبو بكر بن أمحد املعروف بابن املقر

ًنسبا األصايب بلداس هبا يوسف بن حممد بن عيل اجلعفري ّودر ّكام درس هبا . ً
ًحممد بن يوسف النزاري نسبا الصربي بلدا ًِّ. 

 املدرسة األرشفية يف زبيد
 وقد ذكرناها يف .بنتها ابن امللك املظفر ونسبتها إىل أخيها امللك األرشف

 .املدارس التي أنشأهتا النساء من األمريات وغريهن
ّتفقه بأبيه وأخيه وعمه . النارشيّوقد درس فيها اإلمام عيل بن أيب بكر 

 وأخذ عن الزين العراقي وزين الدين .والقايض حممد بن عبد اهللا الريمي
كام أخذ . املراغي وبرهان الدين األبنايس ومجال الدين األميوطي يف مكة املكرمة

 .عن جمد الدين الفريوزبادي بعد استقراره يف اليمن
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وكان امللك األرشف . األرشفية يف املدرسة هـ٧٩٥وتوىل التدريس سنة 
التمر اليانع « :وله العديد من املؤلفات منها. هـ ٨٤٤وفاته سنة . ّه ويبجلهّجيل

. »املستخرج من الرشح والروضة واملهامت: اجلواهر املثمنات«, و»وحتفة النافع
الفوائد الزوائد ملا أدرك « وكتاب ,»روضة الناظر يف أخبار دولة امللك النارص«و

 .»روضة من الرشح ويف الرشح من الزوائديف ال
س هبا شيخ اإلسالم عبد الرمحن بن عبد الكريم الغيثي املقرصي ّودر
 . وله العديد من املؤلفاتهـ ,٩٧٥ وفاته سنة .الزبيدي
مات بعد .  الفتيا يف زبيدَّس هبا ابنه عبد السالم بن عبد الرمحن وتتوىلّودر

 ّوتوىل.  جمموعة من املؤلفات مثل والده وله.هـ ٩٧٥والده بثالثة أشهر سنة 
 .القضاء يف حلج ونظر مسجد احلنفية يف عدن

 .س هبا حممد بن عيل بن أيب بكر النارشيّودر
ّاملدرسة املظفرية يف تعز   )حي املحاريب(ّ

ّ وسامها باسم ابنه املظفر حسن ,بناه السلطان املؤيد داود بن املظفر يوسف
بيه وأوىص ببناء مدرسة يف حي املحاريب يف مدينة بن داود الذي مات يف زمن أا

 , هـ٦٩٦ وخمالفيها يف عهد أبيه سنة  وكان املظفر حسن قد توىل أمر صنعاء.تعز
 وكانت وفاته يف ذي القعدة. واشتهر بالعدل واحلكمة وحسن اخللق ومتانة الدين

ُ وأوىص بأن ال يناح عليه, وال يشق عليه ثوب, وال يغ.هـ ٧١٢سنة  ُ َّشى نعشه َُّ
وكل هذه األمور قد (إال بثوب أبيض وأن ال يعقر عىل قربه يشء من خيله 

ُ وأوىص أن يدفن يف مقابر .)حدثت وصارت عادة وخاصة للملوك واألمراء
 .وقد نفذ والده هذه الوصايا إال أنه دفنه يف مدرسته املؤيدية.. عامة املسلمني

 : العديد من املدارس كاآليتوقد أقام امللك املؤيد داود بن املظفر يوسف
 )يف غرب تعز يف حافة القامطني (املدرسة املؤيدية يف تعز) ١(

 – ٦٩٦(بناها امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر بن عيل بن رسول 
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 عىل يد وكانت عامرهتا.  قبل أن يتوىل امللكهـ٦٧٢ وذلك سنة )هـ٧٢١
َسا ودرسة ِّب فيها مدرّورت. القايض أيب بكر بن حممد اليحيوي َ ًومعيدا, ) طلبة(ً

ّوإماما ومؤذ ًومعلام وأيتاما يتعلمون القرآن. ًناً ُومقرئا يقرئ القرآن بالقراءات . ً ً
وقد وقف عليها خزانة من الكتب النفيسة وأرايض من أجود األرايض . السبع

ً وعني قيام عىل ,ُالزراعية يف خمالف جعفر وبساتينها يف وادي ظبا والوحص ّ ّ
 .ً, ومسؤوال عن الوقف وإدارتهاملدرسة
 حمرم سنة ٢٣ امللك املؤيد احلكم بعد وفاة أخيه امللك األرشف يف ّتوىل

 . واستوزر امللك املؤدي القايض عيل بن حممد بن عمر اليحيويهـ٦٩٦
ًوكان املؤيد شجاعا كريام فارسا مهاما ً . ًوكان مشاركا يف كثري من العلوم. ًً

ّابشاذ, وكفاية املتحفظ يف اللغة, واجلمل وكان حيفظ مقدمة طاهر بن ب
وكان عنده أكثر من عرشة . وكان هيو مجع الكتب والتحف. للزجاجي

نساخني ينسخون له الكتب, لذا احتوت مكتبته عىل نفائس الكتب, وبلغ 
 .عددها مائة ألف جملد

 أي الصيد البازي وهو »اجلمهرة يف البيزرة«وقد صنّف امللك املؤيد كتاب 
 .رالصق

وقد . ُوقد دفن امللك املؤيد يف هذه املدرسة, كام دفن فيها ابنه املظفر حسن
.  النجم حممد بن أمحد الطربي الفقيه النحوي,ّدرس يف املدرسة املؤيدية بتعز

ِّدرس فيها النحو, ثم اعتذر من التدريس فعينه املؤيد مدر ًسا يف مدرسته أم ّ
قدم . بد احلميد بن عبد الرمحن اجليلوينّودرس هبا الفقيه البارع ع. عفيف بزبيد

ً وعينه املؤيد مدرسا يف مدرسته, ثم اختلف مع قايض هـ٧١٩من احلجاز سنة  ّ
 فخرج إىل عدن ومات يف الطريق إليها يف شهر ربيع ,القضاة أيب بكر بن األديب

ّ ودرس هبا عبد الرمحن بن عمر احلبييش املذحجي الذي .هـ ٧٢٣اآلخر سنة 
..  يف كثري من العلوم, يف الفقه وأصوله والتفسري واحلديث والنحوًكان إماما

طلبه امللك املجاهد للتدريس يف مدرسة والده . واشتهر بالفصاحة ونظم الشعر
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 وفاته . فيها القضاءّ وتوىل,ده وصابلاملؤيد بتعز, ثم ترك التدريس وعاد إىل ب
آداب «, و»ل السياسةأحكام الرئاسة يف آداب أه«: ومن مؤلفاته. هـ ٧٨٠سنة 

» ّاإلرشاد لألمراء والعلامء واملتعلمني واملتنسكني والعباد«, و»املسافر ومقاصده
ُبلغة األديب « و,)نظم يف مائتي بيت مع رشحها(» االعتبار لذوي األبصار«و

صحيح « و,»التوشيح والثناء والذكر والرجاء« و,»إىل معرفة الغريب يف اللغة
كتاب « و,) بيت٢٤٠٠منظومة يف (» تمد يف اآلداباملعتقد لأللباب واملع

ّجمموع الفتاو احلبيشية«و» كتاب املستجاد«, و»املنسك » النظم والتبيان« و,»ُ
وله ديوان شعر يف .  يف الفقه يف أكثر من عرشة آالف بيت»التنبيه«نظم فيه كتاب 

 .دينَّجمل
ّ كام درس هبا .قيّودرس هبا النحو الفقيه النحوي القاسم بن عبد اهللا البار

 .ّ ودرس هبا إسحاق الكاليل وغريهم.ًالنحو أيضا تاج الدين عبد الباقي اليامين
 هـ٦٨٠وكان تاج الدين عبد الباقي اليامين من مواليد عدن يف رجب سنة 

ثم . ثم انتقل والده باألرسة إىل مكة املكرمة فأقاموا هبا ثامين سنوات. ونشأ هبا
 ,ّوكان جيد اخلطالفقيه أمحد بن عيل اخلرازي وغريه, عادوا إىل عدن وقرأ عىل 
 ,هاء فخرج من تعز إىل مرص والشام وجالس علام.ًوأقام يف تعز وعمل كاتبا
ثم عاد إىل .  وأكرمه ملك محاه.ّولقبوه بتاج الدين. فأخذ عنهم وأخذوا عنه

هد  ولده املجائاليمن وقد سبقته شهرته فأكرمه السلطان املؤيد وأمره أن يقر
ّوهو أول من رتبه املجاهد بمدرسته إلقراء النحو فدرس هبا سنتني, ثم . النحو ّ

ّاعتذر, فأرسل املجاهد إىل مدرسته املعروفة بأم عفيف يف زبيد, فدرس هبا الفقه 
وتوىل هبا التدريس يف املشهد هـ  ٧٣٠ثم غادر اليمن إىل مرص سنة . سنتني

ثم . وشهادة البيامرستان املنصوري) مسجد السيدة نفيسة يف القاهرة(النفييس 
 .هـ٧٤٣ وهبا توىف سنة هـ٧٤١ثم عاد إىل القاهرة سنة . حتول إىل القدس

االكتفاء يف «و» إشارة التعيني إىل تراجم النحاة واللغويني«: ومن مصنفاته
» هبجة الزمن يف تاريخ اليمن«و» رشح ألفاظ الشفاء للقايض عياض اليحصبي
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وزهر اجلنان يف املناظرة بني «. »خترص من وفيات األعيانامل: لقطة العجالن«و
مطرب السمع يف «و. »خمترص الصحاح للجوهري« و.»القنديل والشمعدان
 .»رشح حديث أم زرع

ًوقد درس هبذه املدرسة أيضا الفقيه حممد بن عبد الرمحن الربهيي والفقيه  ّ
. مد النارشيأمحد بن حييى الكندي وأمحد بن أيب بكر األحنف وعيل بن حم

ًوكان علام يف وقته يف . ّودرس القراءات عبد اهللا حممد بن عيل النارشي َ َ
 . وغريهم كثري..القراءات

 )يف زبيد(مدرسة أم عفيف ) ٢(
ّودرس هبا عدد مم. بناها امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر ّن درس يف ّ

 حممد الطربي ّكام درس هبا القايض) وقد سبق ذكرهم(املدرسة املؤيدية بتعز 
 ).العدين(املعروف بالنجم والفقيه اللغوي عبد الباقي بن عبد املجيد اليامين 

 .وقد سبق ذكرها: املدرسة املظفرية يف حي املحاريب يف تعز) ٣(
 ).هـ٧٦٤ – ٧٢١امللك املجاهد (املدرسة املجاهدية يف تعز 

طان يوسف بناها السلطان املجاهد عيل بن السلطان املؤيد داود بن السل
. وهي مدرسة كبرية وجعلها مدرسة وجامعة وخانقاه.  هـ ٧٣١املظفر سنة 

 .وقد توىل عامرهتا القايض حممد بن مؤمن اليحيوي
ًوكان امللك املجاهد ملكا جوادا شجاعا شهام, مشاركا يف عدة فنون ويقال  ً ً ًً

ثبت حكمه بعد معارك مع عمه املنصور وابنه . أنه كان أعلم بني رسول
 سنة, ختللتها عدة مناوشات وثورات كام هو معتد ٤٤لظاهر, واستمر حكمه ا

 .يف تاريخ اليمن السيايس
ومن مآثره أنه بنى مدينة ثعبات وسورها وقصورها, وله املخرتعات 

وله مساجد عدة يف تعز وثعبات والنويدرة . الفائقة يف فن البناء واهلندسة
ة املجاهدية ومدرسة بمكة املكرمة, وله املدرس. ومسجد ببستان الراحة بزبيد
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وأقام دار العدل إلنصاف ). يف دار العدل(ومدرسة بدار الوعد يف تعز 
 :ًوكان املجاهد شاعرا ومن شعره املخمس. املظلومني

ِأنا شبل امللك, زيـن الكتـب ُ  
  يوســـف جـــدي, وداود أيب
  ِوالشهيد القرم زاكي احلسب

 

 وعــيل القيــل عــايل املنــصب
 

ــد  ــدنا بع ــدناُّج ــول ج ُّ رس ٍ 
 

 .وقد نقلت بعضها عند احلديث عنه فانظره هناك
 هـ فنقله ابنه األفضل إىل تعز ودفنه ٧٦٤وقد تويف املجاهد يف عدن سنة 

 .بمدرسته املجاهدية
وكتاب » األقوال الكافية يف الفصول الشافية«وقد صنف املجاهد كتاب 

 .رعن اخليل وصفاهتا وأنواعها وبيطرهتا, وله ديوان شع
ّوقد درس يف املجاهدية يف تعز الفقيه املحدث تقي الدين عمر بن عبد اهللا 
ّاملكي احلنفي تفقه بزبيد عىل يد الفقيه املحدث إبراهيم بن عمر العلوي والفقيه 

 هـ٧٤٧ودرس يف املجاهدية من سنة . عيل بن نوح والفقيه إبراهيم بن مهنا
 .هـ ٧٦٨حتى وفاته سنة 

ّمر بن أيب بكر العراف واملحدث حممد بن عيل املقري ّودرس فيها الفقيه ع ّ
ّاملرصي وقد درس يف عدة مدارس منها املدرسة املؤيدية ثم املدرسة املجاهدية 

 . هـ ٧٤٥إىل وفاته سنة 
ّودرس هبا الفقيه إسامعيل بن أيب بكر الشاوري وموسى بن عمر الغزويل 

 واإلمام أمحد بن حممد وسليامن بن إبراهيم العلوي وحممد بن راشد السكوين
ومن تأليفه كتاب ). هـ٨٣٢وفاته سنة (الربيعي احلمريي املشهور بالشلفي 

هناية اخلايض يف علم «, ثم رشحه بكتاب »كافية الرائض يف علم الفراض«
  ّودرس هبا الفقيه» هداية السالك إىل مقاصد املناسك«له كتاب و» الفرايض
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. نحو ثالثني سنة وذهب إىل الشام ومرصأقام يف مكة . عيل بن سعيد الزبيدي
 .هـ ٨١٨وفاته بزبيد سنة 

 يف تعز) دار الوعد(مدرسة دار العدل 
وجعل فيها . بناها السلطان املجاهد عيل بن داود بن يوسف الرسويل

 .ًخانقاه وأوقف عليها أوقافا جيدة
 )بجوار املدرسة املجاهدية(املدرسة األفضلية يف تعز 

 السلطان األفضل العباس ابن امللك املجاهد عيل ابن امللك املؤيد اأنشأه
 قال عنها ابن . وكانت من أمجل املدارسهـ ,٧٦٥داود الرسويل وذلك يف عام 

أمر فيها : وقال اخلزرجي» ليس هلا نظري يف البالد «:الديبع يف بغية املستفيد
فالطبقة : الث طبقاتوذلك أهنا عىل ث. بعامرة منارة مل يكن يف البالد مثلها

َّ والثانية مثلثة األركان قائمة احلروف, والثالثة مسدسة ,ّاألوىل مربعة الشكل
 .»الشكل عجيبة املنظر

. ًوقد أوقف عليها أرايض جليلة يف وادي ظبا واألجناد, ونخيال يف موزع
 ورسمها مع م١٧٦١بور سنة ينيامركي كارستون وقد زار املدرسة الرحالة الدان

 إلطعام ًاامللك األفضل هلا مجيع ما حتتاجه املدارس ودار وقد رتب .تعزصورة 
 .الفقراء واملساكني والضيفان والغرباء

ًوكان امللك األفضل شهام عادال حازما فقيها عارفا بالنحو واألدب واللغة  ً ً ً ً
ًواألنساب والتواريخ, ومشاركا يف العلوم األخر. 

ونقل جثامنه إىل تعز . يف زبيد ٧٧٨نة  إىل وفاته س٧٦٤حكم اليمن من سنة 
 .ودفن يف مدرسته األفضلية

يد سور وجتد. مدرسة يف مكة املكرمة قبالة باب الكعبة املرشفة: ومن مآثره
 ومن .ومدرسته األفضلية يف تعز. ّوخفف عن املزارعني الرضائب. مدينة زبيد
, ) علم الفالحةيف(» بغية الفالحني يف األشجار املثمرة والرياحني«: مؤلفاته
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 ّالدر«و, »بغية ذوي اهلمم يف التعريف بأنساب العرب وأصول العجم«و
ّالعطايا السنية واملواهب اهلنية يف «و, »املخترص من تاريخ ابن خلكان: والقعيان ّ

اللمعة الكافية يف « و.ذكر فيه ملوك اليمن ووزرائها وعلامئها» املناقب اليمنية
نزهة « و.»نزهة األبصار يف اختصار كنز األخيار«و .يف الطب» األدوية الشافية

 .»نزهة العيون يف تواريخ طوائف القرون« و.»الظرفاء وحتفة اخللفاء
 .»الوسائل يف إلغاز املسائل«و

ّوقد درس باملدرسة األفضلية عدد من الفقهاء املشهورين يف زمنهم منهم 
احب املدرسة يف وصفه امللك األفضل ص. الفقيه عبد اهللا بن صالح الربهيي

ّوكان صاحلا تفقه به مجاعة كثريون«: بقوله» ّالعطايا السنية«كتابه  وهو مبارك . ً
ٍوهو باق إىل اآلن يف مدرستنا التي .. التدريس ذو فنون كثرية يف العلوم

 ). سنة٣٣أي  (هـ ٧٩٨ إىل وفاته سنة ٧٦٥من سنة ّودرس فيها . »أنشأناها
ّودرس هبا احلديث . يل بن حممد النارشيّودرس هبا القايض أبو بكر بن ع
 .سليامن بن إبراهيم بن عمر العلوي

 بتعز) الكرب(املدرسة األرشفية 
امللك (بن عيل ) امللك األفضل(ابتناها امللك األرشف إسامعيل بن العباس 

بن امللك األرشف الكبري عمر بن يوسف ) امللك املؤيد(بن داود ) املجاهد
 .س الدولة الرسوليةّمؤس) امللك املنصور(ر بن عم) امللك املظفر(

 يف الفقه  من املدرسنيًا فيها عددّ وعني٨٠٠وقد تم بناء هذه املدرسة سنة 
واحلديث والنحو واألدب وغريها من العلوم اهلامة وأوقف عليها ) الشافعي(

مدرسة حسنة «: وقد ذكر اخلزرجي يف العقود اللؤلؤية أهنا. مكتبة نفيسة
ّومقدم فسيح, وشمسية ). جنويب(بابان, رشقي وغريب, وباب يامين الشكل, هبا 

ًرحيبة, وتكوين عجيب, وابتنى فيها مطهرا نفيسا ً«. 
ّودرس فيها عيل بن أيب بكر بن عيل بن حممد . ًوأوقف عليها أوقافا كثرية



אאאא٣٢٧ א

, وريض الدين ابن خياط وحممد بن )أرسة العلم والفقه يف اليمن(النارشي 
ولد . احلافظ املقري صاحب اجلزرية املشهورية يف علم القراءاتاجلزري اإلمام 
ّ وتصدر للتدريس واإلفتاء ,ً وصار إماما يف علم القراءاتهـ٧٥١يف دمشق سنة 

.  وابتنى يف دمشق مدرسة للقرآن, ومدرسة يف شرياز,واإلقراء يف جامع دمشق
لم احلديث  وشارك يف تدريس عهـ ,٨٢٨َّوتنقل يف األقطار ودخل اليمن سنة 

النرش «ومن كتبه . وكان هو املرجع يف علم القراءات. كار عىل ابن عريبنويف اإل
غايات النهايات يف « يف جملد, و»طبقات القراء«دين وَّيف جمل» يف القراءات العرش

 يف »د املرسلنيّ, وعدة احلصن احلصني من كالم سي»ال القراءاتجأسامء ر
. »التمهيد يف التجويد«و, » رشح املصابيحالتوضيح يف«األذكار واألدعية, و

 .هـ ٨٣٤ وقيل بل سنة هـ٨٣٣وكانت وفاته يف شرياز سنة 
 األرشفية اجلديدة يف تعز

ٍوهل هي اسم ثان لألرشفية . بناها امللك األرشف إسامعيل بن العباس
الكرب أم مدرسة أخر غريها? مل جيزم القايض إسامعيل األكوع يف كتابه 

ولكن املدرسني هبذه املدرسة غري . بأهيام» سالمية يف اليمناملدارس اإل«
 .املدرسني يف األرشفية الكرب التي ذكرنا نبذة عنها

. ّفقد درس يف األرشفية اجلديدة عبد الرمحن بن هبة اهللا العنيس امللحاين
ًكان عاملا حمققا يف القراءات والنحو واللغة, ومشاركا يف غري ذلك من العلوم,  ً ً

ّ ودرس هبا اإلمام سليامن بن إبراهيم .هـ ٨١٥ وفاته بعد سنة .عر حسنوله ش
  ّ ودرس هبا شيخ اإلسالم احلافظ عبد الرمحن بن حممد بن.بن عمر العلويا

 دخل اليمن هو .عبد الرمحن العدناين املالكي التونيس املعروف بالربشكي
نتقل إىل تعز وا. س فيهاّوأقام بزبيد مدة ودر. هـ ٨٢٨َاإلمام اجلزري سنة 

قال  ). ًوكان أعىل من يف زمنه سندا إىل اإلمام مالك(فقرأوا عليه موطأ مالك 
وحرضت ختام القراءة عنده باملدرسة األرشفية اجلديدة فاجتمع خلق : الربهيي

 .هـ ٨٣٩وكانت وفاته سنة . كثري ضاقت املدرسة عنهم
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 )هـ٨٤٢ – ٨٣١) (يف تعز(املدرسة الظاهرية 
الظاهر حييى بن امللك األرشف إسامعيل ابن امللك األفضل بناها امللك 

وبنى فيها . بن امللك املؤيد داود الرسويلاالعبايس ابن امللك املجاهد عيل 
ًوأوقف عليها أوقافا مجة, . منارتني إحدامها بدرجتني ليس هلام يف اليمن نظري

ليها ووظائفهم, يف الوقفية الغسانية تفصيل للبناء وملن يقوم عو .ًوكتبا كثرية
 املدارس :انظر تفصيلها يف كتاب األكوع(وتفصيل لألرايض املوقوفة عليها 

 ).اإلسالمية يف اليمن
يف عدن وحلج هـ  ٨٣٩ وظهر الطاعون سنة ,وكثرت يف عهده الفتن

َّ ومات خلق ال حيصون, فتصدق امللك الظاهر هـ,٨٤٠ ثم صنعاء, عام ,نيْوأب
 حتى ,لقرآن وقراءة صحيح البخاري وبالدعاءبصدقات كثرية وأمر بقراءة ا
 .رفع اهللا عن املسلمني البالء

 ونقل ,)مل يمت بالطاعون(بمدينة زبيد هـ ٨٤٢ومات امللك الظاهر سنة 
 .ُإىل تعز وقرب بمدرسته الظاهرية

ٍ ورد كثري من املظامل وبناء عدد من ,ِ إبطال ضامن احلسبة:ومن مآثره ِّ
ًكان أيضا مشهورا بسفك الدماء وقتل كثري من  ولكنه ,املدارس واملساجد ً

س يف الظاهرية بتعز حممد بن أمحد ّ وقد در..أنصاره وأعوانه ألخطاء يعفى عنها
 وقد انتهت إليه رئاسة الفتو ,)أرسة العلم يف اليمن(بن أيب بكر النارشي ا

 .هـ ٨٤٤ منصب قايض القضاة بزبدي سنة ّوتوىل
ّ وقلده أمر مدرسته التي ,يى بن إسامعيلًبا للملك الظاهر حيّوكان مقر

ًأنشأها بتعز, وكان يدرس أيضا يف األرشفية والفرحانية يف تعز ّودرس يف . ّ
 .الصالحية والفرحانية بزبيد

مكانة عند وملا زالت الدولة الرسولية وقامت الدولة الظاهرية كانت له 
ي يف زبيد سنة  ولد حممد بن أمحد النارش.. معوضةنالسلطان عيل بن طاهر ب
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إيضاح «:  منها, وله العديد من املؤلفاتهـ٨٧٤وهبا كانت وفاته هـ  ٧٨٢
ًس بالظاهرية أيضا عثامن بن عمر ّ ودر..»قة باحلاويّلعالفتاو يف النكت املت

س يف اجلامع ّالنارشي والقايض إسامعيل بن عبد الصمد املوزعي وكان يدر
س هبا الفقيه عيل ّ ودرهـ١٠٣٢ته سنة  وفا.املظفري واملدرسة الظاهرية يف تعز

بن حممد بن مهدي املريش والفقيه األديب حممد بن عبد اهللا الربهيي وفاته بعد ا
 . هـ٨٤٠سنة 

 املدرسة الظاهرية يف عدن
وبنت أمه وأم .وقد بنى امللك الظاهر حييى بن إسامعيل مدرسة يف عدن

 وكانت تعرف باسم أم . ومنها مدرسة يف عدن,أخيه امللك النارص عدة مدارس
جهة الطوايش «واملسؤول عنها العبد املخيص مرجان ولذا يقال له . امللوك
 وبنت املدرسة .)الذي بقيت منه املنارة( ومدرستها بقرب جامع عدن .»مرجان

ًاملرجانية أيضا يف حلج وسبيال يف األخبة  .هـ ٨٣٦ وتوفيت سنة .ً
ببناء » جهة الطوايش ياقوتاحلرة «وقامت زوجة الظاهر املعروفة باسم 

 وقد .. يف عدن)اشارع امللك سليامن حالي(املدرسة الياقوتية بحافة البصال 
وقد بنت . ذكرنا مآثر هؤالء النسوة عند احلديث عن دور النساء يف بناء املدارس

 :زوج امللك الظاهر
 .املدرسة الياقوتية بزبيد −
 .املدرسة الياقوتية بعدن −
 .يف ذي السفال يف رباط الربهيياملدرسة الياقوتية  −
 .املدرسة الياقوتية يف حيس −

ًوهبذا ننهي ما بناه امللوك واألمراء من بني رسول يف اليمن رجاال ونساء ً. 
وعامة الناس مدارس وكان هلا دور كبري يف نرش وقد بنى كثري من الفقهاء 

التقويم (لك الثقافة الدينية واللغة العربية والنحو والشعر, ويشء من علوم الف
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وفيام سبق غنية ومن أراد املزيد . ويشء من التاريخ) ومعرفة األوقات والقبلة
ن املدارس اإلسالمية يف اليمن فلرياجع كتاب القايض إسامعيل بن عيل ع

/  هـ١٤٠٠منشورات جامعة صنعاء » املدارس اإلسالمية يف اليمن«األكوع 
 وقد أهداين − لفه رمحة األبراررحم اهللا مؤ − فهو كتاب فريد يف بابه ,م١٩٨٠

 . وزاراين يف عياديت يف جدة أكثر من مرة,بقلمه كتابه هذا
 املدارس التي أنشأهتا النساء من األمريات وغريهن يف اليمن يف العهد الرسويل

 املدرسة الغومانية يف جبلة
وكان هبا قرص . وتقع يف الشامل الغريب من جبلة) مدرسة غومان(ويقال هلا 

َّبنتها احلرة لؤلؤة زوج ا .ن ومل يبق هلام أثرغوما ألمري عيل بن رسول, وكانت من ُ
   وعيل بن رسول قدم إىل اليمن مع امللك املسعود يوسف بن حممد بن.عنس

وكان معه أربعة من األبناء هم حسن وعمر ,  هـ ٦١٢أيب بكر بن أيوب سنة 
بية واستطاع عمر بن عيل ًوأبو بكر وموسى, وكانوا مجيعا من قواد الدولة األيو

 ّبن رسول أن حيوز عىل ثقة امللك املسعود يوسف بن حممد األيويب وأن يتوىلا
األمور, فلام غادر اليمن امللك املسعود, أقام عمر بن عيل بن رسول الدولة 

 .وقد ذكرنا بعض مآثره. ب بامللك املنصورّالرسولية وتلق
وقد . ف واإلحسان إىل الفقراءوكانت هذه االمرأة معروفة باصطناع املعرو

وكان أمر التدريس فيها إىل الفقهاء بني . أقامت هذه املدرسة يف منطقة جبلة
َالشهايب ثم تزعمها منهم القضاة بنو عمران, فلام ويل بنو حممد بن عمر أعادوها 

سافر والده من . ّإىل بني الشهايب وممن درس فيها حييى بن سامل الشهايب الكندي
مدينة امللكة احلرة السيدة (شهاب, عرب صنعاء وسكن ذي جبلة بلد بني 
وتوىل أمر هذه . وتفقه ابنه حييى وكان له صحبة بالقايض الرشيد). أرو

وتوىل التدريس بعده ابنه عبد الرمحن بن حييى .  هت٦٧٠وفاته سنة . (املدرسة
ملا أنشأت و. بن سامل الشهايب وقد انتهت إليه رئاسة الفقه والفتو بذي جبلةا

ِّالسيدة احلرة الدار النجمي املدرسة الرشقية كان أول مدر  .س فيهاّ
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 جبلةذي املدرسة النجمية يف 
معروفة إىل اليوم هبذا االسم, ولكن املدرسة خربت, ومل ذي جبلة ما تزال 

 .يبق منها إال املسجد امللحق هبا
 امللك والدار النجمي هو لقب األمري بنت األمري عيل بن رسول وأخت

. وأمها هي التي أنشأت املدرسة الغومانية. املنصور عمر بن عيل بن رسول
وقامت هذه املرأة برشاء دار واسعة أليب احلسن عيل بن حممد املعروف بابن 
املعلم وجلتها مدرسة باسم زوجها األمري نجم الدين بن أيب بكر بن زكريا, 

ًوكان زوجها أمريا شجاعا . وبينيأحد أمراء األكراد القادمني إىل اليمن مع األي ً
وقد بعثه امللك املنصور عمر بن عيل بن . ًمقداما, كثري فعل اخلري واملعروف

 .رسول إىل حرضموت لالستيالء عليها, فقتل هناك
وقد بنت هذه املرأة الصاحلة املدرسة واملسجد امللحق هبا وجعلت هلا 

 .األوقاف الكثرية
 املدرسة الرشقية

األمرية املعروفة بالدار نجمي ونسبتها ألخيها رشف الدين ًبنتها أيضا 
املدرسة الصاحلة كام بنت هذه املرأة . موسى بن عيل بن رسول املتوىف بمرص

وابتنى خادمها . الشهابية نسبة ألخيها شهاب الدين حممد بن عيل بن رسول
رسة املد) زات دارها(فاخر املدرسة الفاخرية بذي السفال, كام بنت وصيفتها 

 يف قرية الربحة من وابتنى بعض حاشيتها مدرسة الربحة. الزاتية بذي جبلة
 ).والنقيل هو العقبة يف اجليل(عزلة النقيلني 

وقد ذكرنا . إذن نحن مع أرسة تتنافس يف بناء املدارس واملساجد واملربات
كام ذكرنا املدرسة . املدارس العديدة التي بناها امللك املنصور عمر أخوها

 .فوماتية التي بنتها أمها احلرة لؤلؤة, زوجة األمري عيل بن رسولال
املدرسة النجمية واملدرسة الرشفية : وقد بنت الدار النجمي ثالث مدارس
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 والثانية إىل أخيها رشف الدين , إىل زوجهاةاألوىل منسوب(واملدرسة الشهابية 
 .ارس يف ذي جبلةوكل هذه املد).  والثالثة إىل أخيها شهاب الدين حممد,موسى

 وابتنى , وابتنى خادمها املدرسة الفاخرية,وبنت وصيفتها املدرسة الزاتية
 .بعض حاشيتها مدرسة الربحة

 ,وهذا موقف كريم, يبادر كل من اتصل هبذه األرسة, ولو باخلدمة, أو الوالء
ُّببناء املدارس واملساجد واملربات, مما يدل عىل كرم نفس, ورفعة خلق, ومتانة  يف ّ

 .ة للعلم, رمحهم اهللا بواسع رمحته ورفع درجتهم ومقامهم عندهّالدين, وحمب
 مدرسة أم السلطان يف تعز

أقامتها أم السلطان املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول وهي مدرسة 
  .وزوجة امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول

ِودرس فيها رجل من أهل العلم عرف باسم املقديس لم يف علم وكان يتك. ُ
فسخط الفقهاء . الكالم هو والفقيه حممد بن سامل العنيس املعروف بابن البابة

أظلمتم «: ًفكتب امللك املظفر إىل هؤالء الفقهاء قائالعليها وأرادا قتلهام 
. الضياء, وخبطتم يف عشواء, فاقترصوا عن هذه األهواء, واشتغلوا بالنصوص

ًثالك ممن هو يف تلك اجلهة مل حتط علام بام يف وأم) يعني املتفقهة(فإنك يا بن آدم 
ُلو سئل أحدكم عن مسألة عىل قولني, مل يكن يف قدرته اجلواب حتى . كتابك

وإذا كان بغيتكم ما أفنيتم فيه أعامركم, فكيف خترجون إىل . يكشف ويطالع
 ألفاظكم, مما يستدل هبا عىل أهويتكم, فاعتمدواًأهوية تقيمون هلا أمثاال بظاهر 

واتركوا التمسك .  ّعىل الكتاب والسنة, والصحيح من حديث الرسول
ويثورون, ولستم من ذلك النمط , فلها علامء يوردون  باملوضوعات عن النبي

أي أوقفتم هذه (َّفاحلذر كل احلذر, ومن حذر فقد أنذر, فإن اقترصتم . يف يشء
تلبيس عىل وإال قرصكم السيف عن طول اللسان, فإن قصدكم ال) املعركة

 .»والسالم. العوام بقيل وقال
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لك املظفر بن يوسف بن عمر بن رسول بقراءة هذا اخلطاب عىل وقد أمر امل
 .وهجروا املقديس. ّ, فكف العلامء عن النيل من املقديس وابن البابةنربامل

ويا له من خطاب يدل عىل علم غزير, وعقل منري, من ملك واسع العلم 
 . حازم حكيم

 ,ً يف هذه املدرسة أيضا عثامن بن حممد اهلزاز اليحيوي وابنه حممدّوقد درس
 .س هبا أبو حفص عمر بن سلامن وغريهم كثريّودر

 يف زبيد) مدرسة أم السلطان(املدرسة السيفية الكرب  
 )جنويب مسجد اجلربيت(

. أقامتها املرأة الصاحلة أم السلطان املظفر يوسف بن عمر بن رسول
, )هـ٦٦٤وفاته سنة (ن العلامء منهم حممد بن عمر بن أيب بكر ّودرس هبا عدد م

سف واستدعاه امللك املؤيد داود بن ي. )١(ينيْأبو احلسن عيل بن سامل األبومنهم 
أخو امللك األرشف عمر بن يوسف وابن امللك املظفر (بن عمر بن رسول ا

ِّإىل زبيد ورتبه مدر) وحفيد امللك املنصور وممن . يفية الكربًسا يف املدرسة السّ
امتحن بالقضاء يف زبيد, . ّ الريميّتفقه به الفقيه مجال الدين حممد بن عبد اهللا

 يف غري عنف, وال تأخذه يف اهللا لومة الئم, واستمر يف القضاء حتى افكان قوي
 .هـ ٧٣٣وفاته يف شهر صفر سنة 

تهروا وآل النارشي اش). وجيه الدين(ّودرس فيها عيل بن حممد النارشي 
ومن مؤلفات عيل بن حممد .. ا والقضاء والتدريس يف اليمنيوا الفتّبالفقه وتول

ّغنية ذوي التمييز فيام شذ من الوسيط عن الوجيز«النارشي  ّودرس . يف الفقه» ُ
                                 

 ممـا يـدل عـىل , وإىل دثينـة وإىل عـدنْأبـنيهناك عدد كبري من العلامء ينتسبون إىل   ) ١(
 مدارس العلم يف كل أصقاع الـيمن, ومـنهم أعـداد مـن حـرضموت ومـن انتشار

ولكن املـدن .. وال شك أن زبيد كانت مدينة العلم. والشحر) بحرضموت(دوعن 
 .ًد وعدن مل تكن تقل عنها كثرياَنَ واجلءاألخر مثل تعز وصنعا
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 ثم عزل , القضاء يف حيسّتوىل. فيها ابنه القايض أبو بكر بن عيل النارشي
 ّ وتوىل,رسة األفضلية والشمسية يف تعزّ ثم انتقل إل تعز ودرس يف املد,نفسه

وتوىل أحوه عمر بن عيل النارشي التدريس يف . اإلفتاء وتفقه به مجع كبري
 .هـ ٧٥١السيفية إىل وفاته سنة 

ًودرس بالسيفية من آل النارشي أيضا أبو بكر بن أيب املعايل بن عبد اهللا  ّ
حيد وقته يف الفرائض وكان و. النارشي واشتهر بالفقه واخلطابة واخلط اجلميل

  وترجم له ابن حجر العسقالين والسخاوي. هـ٨٢١وفاته سنة ) علم املواريث(
 . وغريهم,والعفيف عثامن النارشي

َاملدرسة الشقريية يف مدينة اجلند َ 
ّبنتها ماشطة احلرة ابنة جوزة ابنة األتابك سنقر, وهي زوج امللك املنصور 

 ,اشطة متزوجة بمملوك يسمى شقريوكانت هذه امل.  عيل بن رسولنعمر ب
 .فبنت هذه املدرسة وسمتها املدرسة الشقريية

نجد ماشطة زوجة امللك تقوم ببناء املدارس واملساجد ! وما أعجب هذا?
أخت امللك املنصور عمر بن عيل بن (ورأينا قبل ذلك وصيفة الدار نجمي 

ر املدرسة الفاخرية وابتنى خادمها فاختبني مدرسة الزاتية يف ذي جبلة, ) رسول
ٍوكل من انتمى بخدمة أو والء هلؤالء األمراء أو األمريات من . يف ذي سفال ٍ

بني رسول, نجدهم يتسابقون يف عمل اخلري, وبناء املدارس واملساجد 
ّواملربات, مما يدل عىل عمق التدي ن يف األرسة الرسولية, حتى أهنم جعلوا ّ

 .ذه األعامل اخلرييةمواليهم وخدمهم يتسابقون مثلهم يف ه
ّوقد درس باملدرسة الشقريية الفقيه العالمة إبراهيم بن عيسى بن مفلت  ّ

ّخر من يعد فقيها من بني مفلتوكان آ( ً ُّ وحسده أقرانه وخافوا أن يسمع به ). ُ
ًامللك املظفر فيقربه فوشوا به عنده, ولكنه سمع من آخرين كالما حسنا عنه,  ً ّ

ً ففعل فوجده فقيها كامال.يستدعيه ويقرأ عليهفطلب من ابنه األرشف أن  ً, 
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 .هـ ٦٩٠َوتوىف باجلند سنة ) وكان األرشف من املشاركني يف العلم كأبيه(
َودرس هبا الفقيه يوسف بن عمران احلرازي وأمحد بن ابراهيم املعروف  ّ
بابن الصارم وحممد بن يوسف اخلوالين, وعيل بن سريين الواسطي الذي نزل 

ًأي مصابا (ً مبطونا هـ٦٦٤ الشقريية فمرض ومات هبا سنة يف املدرسة
 ).باإلسهال الشديد والغالب أنه الكولريا

 املدرسة األسدية يف تعز
وقد تزوجها . بنتها ابنة األمري أسد الدين حممد بن احلسن بن عيل بن رسول
وهي أم ولده . ابن عم والدها امللك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول

وفاهتا سنة . حلة كثرية الصدقةوكانت امرأة صا. ق وابنته ماء السامءالواث
ودرس يف مدرستها عيل بن أمحد اجلنيد وعثامن حممد الرشعبي . هـ٧٠٤

اجلنيد وعثامن بن حممد الرشعبي وصالح بن أمحد بن عمران وصالح بن أمحد 
 .وعبد املجيد بن عيل النارشي وغريهم, احلمريي

 ية املعني غرب جبلةمدرسة النجمية يف قر
ّبنتها احلرة حبيبة ابنة األمري بدر الدين احلسن بن عيل بن رسول, فيكون 

وتكون هي ابنة عم امللك . ًأبوها أخا للملك املنصور عمر بن عيل بن رسول
 .املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول

 مدرسة بني خرض
سول, وهي أخت  ابنة األمري بدر الدين احلسن بن عيل بن رءبنتها زهرا

وهي والدة حممد بن . حبيبة املتقدم ذكرها وكانت من أعيان النساء عاقلة ولبيبة
ًأمحد بن خرض امللقب بدر الدين وكان فارسا شجاعا حمبا للعلم ومجع مكتبة  ً ً

 . هـ٧٠٧وفاته سنة . ضخمة
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ُيف الدملوة(رسة االفتخارية املدرسة الياقوتية ويقال هلا املد ْ ُّ( 
افتخار الدين ) وهو العبد املخيص خلدمة األمريات(طوايش ابتناها ال

ًكان خادما للسلطان امللك املظفر, وتوىل خدمة . ياقوت بن عبد اهللا املظفري
ّودرس هبا الفقيه يوسف بن أمحد بن عطية  .)١(أخت املظفر املدعوة الدار شميس

 بن ظهرية يف قرأ عىل مجاعة من الفقهاء واملحدثني منهم حممد بن أمحد. اخلياط
ُوتوىل القضاء يف الدملوة وانتهت . مكة املكرمة واإلمام نفيس الدين العلوي ْ ُّ

 . هـ٨٤٠إليه الرئاسة بالفتو والتدريس يف تلك اجلهة وفاته سنة 
 املدرسة الشمسية يف تعز

 أخت شقيقة للملك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن بنتها الدارشميس
 كانت حازمة لبيبة, .ر عمر بن عيل بن رسول وابنة امللك املنصو,رسول

 فبذلت ,كانت يف زبيد حني مقتل أبيها. ساعدت أخاها املظفر للوصول للحكم
واحتالت عىل زوجة أبيها . املال وحصنت املدينة حتى ال هيجم عليها املامليك

 جوزة وأخوهيا املفضل والفائز املنافسني لشقيقها يف امللك حتى أخرجتهم تبن
ُ الدملوةمن حصن ُّ. 

كان . َّوقد درس يف هذه املدرسة أبو بكر بن آدم بن إبراهيم اجلربيت الزيلعي
مجع كثري به ّ وتفقه ,من املحققني يف الفقه وانتهت إليه رئاسة الفتو يف تعز

 . هـ٦٧٦وفاته سنة 
ّوممن درسوا هبا َأبو بكر بن جربيل بن أوسام العديل : ّ نسبة إىل مملكة العدل (َ

ّودرس هبا داود بن ). رتيا وشامل الصوماليعدول التي قامت يف احلبشة وأرأو ال
شامل (فهؤالء ثالثة من العلامء الكبار أتوا من زيلع . إبراهيم اجلربيت الزيلعي

                                 
 كثرية, أو تعـرف ًال يظهر اسم املرأة يف العهد الرسويل إال نادرا, ولذا تلقب بألقاب  ) ١(

 .املوكل بشؤوهنا) العبد املخيص(باسم خادمها وعبدها الطوايش 
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ًوكان داود بن إبراهيم زاهدا ال حيفل بأهل الدينا .. رتيايوأر) االصومال حالي
 .هـ٧٠٩وال يقوم هلم وفاته سنة 

ا الفقيه عبد اهللا بن حممد بن عيل احلرضمي والقايض أبو بكر بن ّودرس هب
عيل بن حممد النارشي وأبو بكر بن حممد بن صالح اهلمداين املعروف بابن 

س يف العديد من املدارس منها األرشفية والشمسية ّوقد در. اخلياط
 .هـ ٨١١وفاته سنة .. واملجاهدية

توىل القضاء بعدن . ان الشافعيّودرس هبا القايض أمحد بن موسى بن عمر
ُوجعل له النظر عىل املدرسة . ّثم تصدر للتدريس والفتيا. ثم تواله يف تعز

 .الشمسية واملدرسة السابقية والتدريس هبام
َّودرس هبا عمر بن حممد املكرم املذحجي وغريهم كثري من أعالم الفقه  ّ

 . واحلديث والقراءات
 املدرسة الشمسية يف زبيد

 وشقيقة امللك املظفر  ابنة عمر بن عيل بن رسولاألمرية الدارشميسبنتها 
ًورتبت فيها إماما ومدرسا ومؤذنا وأيتاما يتعلمون القرآن . يوسف بن عمر ً ً ً

ًوأوقفت عليها يف وادي زبيد وقفا جيدا ً. 
 ابنة عمر بن عيل بن الدارشميسفهذه ثالث مدارس بنتها وأنفقت عليها 

 واملدرسة , واملدرسة الشمسية يف زبيد,لشمسية يف تعز املدرسة ا: وهي,رسول
ْالياقوتية يف الدم كام بنت العديد ). بناها خادمها وخادم أخيها امللك املظفر(وة ُلُّ

 .من املساجد وهلا العديد من املربات وأعامل اخلري
 يف زبيد) مدرسة مريم(املدرسة السابقية 

َّبنتها احلرة مريم بن الشيخ الشمس ابن  وزوجة السلطان املظفر . العفيفُ
 :ومن مآثرها. كانت عاقلة لبيبة حازمة. يوسف بن عمر بن عيل بن رسول

. تعز, ومدرسة ذي عقيب يف قرية ذي عقيب) غرب(املدرسة اجلديدة يف مغربة 
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 .ودفنت يف مدرستها يف ذي عقيبهـ , ٧١٣وكانت وفاهتا بمدينة جبلة سنة 
ُمدرسة مدية يف أعىل وادي ظ ّ ْ  )ذي السفال(با ِ

بنتها عائشة بنت حممد بن عيل بن رسول وهي زوج امللك املظفر يوسف 
وقد أوقفت عليها . وهي أم ولده املؤيد) ابن عمها(بن عمر بن عيل بن رسول ا

املدارس اإلسالمية يف «ويقول القايض إسامعيل يف كتابه . أفضل أراضيها
ميل قد أخذ يتساقط بسبب إمهال  إال أن سقفها اجل,عامرة أهنا ال تزال »اليمن

ويوجد عىل باب . ُوالة الوقف, وقد أصلح بعضه بطريقة أفسدت مجال السقف
ومن حتتها . عليها آية الكريس) مكتوب(املدرسة حجرة يف أصل البناء مزبور 

 .ولكن الكتابة مل تعد واضحة. اسم املدرسة وبانيها
 املدرسة األرشفية يف زبيد

 ابنة السلطان امللك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن بنتها األمرية نبيلة
ّوكانت امرأة صاحلة تقية بارة بأهلها, حمسنة ). جهة دار الدملوه(ُرسول وتدعى 
منطقة ظفار رشق (وقد ابتنت مدرسة يف ظفار احلبوظي . إىل من الذ هبا

ًومدرسة يف تعز, ومسجدا يف جبل ) حرضموت وتقع يف سلطنة عامن اآلن
 .ًوقفت عىل كل هذه املشاريع اخلريية أوقافا مجةوأ. صرب

وهكذا نجد بنات امللك وأخواته وزوجاته يتنافس يف أعامل اخلري وبناء 
م من أرسة كريمة ُهّرده َّلِفل). ويف ذلك فليتنافس املتنافسون(املساجد واملدارس 

ه أو ولوال ما حيدث بينهم من تنازع عىل امللك وقتال األخ ألخي. جديرة بامللك
 .ابن عمه لكانت الدولة الرسولية دولة مثالية حيتذ هبا

 يف زبيد) النورية(املدرسة الواثقية 
 بجوار منزل أخيها بنتها اجلهة الكريمة ماء السامء ابنة السلطان امللك املظفر

وكانت كثرية اإلحسان والشفقة عىل أهلها ومن . الواثق فنسبت املدرسة إليه
 .ء واملساكنييلوذ هبا وعىل الفقرا
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. ّوهلا من املآثر إعادة بناء مسجد هتدم يف قرية عكار من ضواحي جبلة
 .هـ ٧٢٤وكانت وفاهتا سنة . ًوبنت يف حدبة تعز مسجدا

 )قرية رضاسيف (مدرسة رضاس 
وتوجد عىل باب . احلرة ابنة حممد بن احلسن بن عيل بن رسولبنتها 

أمرت بعامرة هذه املدرسة . يمبسم اهللا الرمحن الرح «:املدرسة كتابة نصها
املباركة السعيدة والدة موالنا صالح الدين ابن موالنا رشف الدين ابن موالنا 

أجزل اهللا ثواهبا, وجعل اجلنة مآهبا بمحمد وآله, . حممد بن عيل بن رسول
 .», وصىل اهللا عىل النبي وآلههـ٦٧٧بتاريخ الثاين عرش من شهر ربيع آخر سنة 

ّعىل اجلانب األيمن تنص عىل اسم املرشف عىل بناء هذه كام توجد كتابة 
 :هاّالذي قام بالبناء ونص) املهندس(املدرسة وأخر تنص عىل اسم املعامر 

 .»َّعامرة سعد السياد عمر بن عبد اهللا النجار«
 يف زبيد) مدرسة أم السلطان(حية املدرسة الصال

ح بن عبد اهللا أنشأهتا اآلدر الكريمة جهة الطواش شهاب الدين صال
وهي والدة امللك املجاهد عيل بن امللك املؤيد داود بن يوسف . )١(املؤيدي
واسم هذه املرأة آمنة بنت الشيخ إسامعيل بن عبد اهللا احللبي املعروف . الرسويل

 وجعلت فيها مدرسني للفقه هـ,٧٣٠وتم البناء وبداية التدريس سنة . اشّبالنق
لنحو وعرشة أيتام يتعلمون القرآن, ورتبت فيها الشافعي, واحلديث النبوي, وا

ِّإماما ومؤذنا وقي ً  وابتنت قبالة هذه املدرسة .وأوقفت عىل ذلك خيار ما متلك. ًامً
ًبت فيها شيخا ونقيبا وفقراء وأوقفت عليهم وقفا جيداّورتخانقاه,  ً ً ً. 

 َوابتنت مدرسة يف قرية املسلب من وادي زبيد, ومدرسة يف قرية السالمة,
َّومسجدا يف قرية الرتبيه, ومسجدا يف املجلية يف تعز ُ ً ًْ َ ُ. 

                                 
وتعـرف .  بإحـداهناويكـون خمتـص. الطوايش هو عبد خميص ليدخل عىل النـساء  ) ١(

 . فيقال جهة الطوايش فالن,األمرية باسم هذا الطوايش املسؤول عن أعامهلا
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وكانت امرأة عاقلة, سديدة الرأي, حازمة, حتب العلامء والصلحاء 
وكانت تدور عىل بيوت الفقراء . ّتكرمهم وجتلهم, وتقوم بالغرباء واملنقطعني
 .ّتتفقدهم بالعطايا الوافرة والصالت النافعة

ا امللك املجاهد عيل بن املؤيد داود واعتقلوه يف حصن وملا غدر املامليك بابنه
 حتى أطلقوا رساحه وأعادته إىل , بذلت األموال, واستخدمت الرجال,تعز
 وأرسه هـ٧٥١وقامت بأعامل اململكة حينام حج ابنها امللك املجاهد سنة . ملكه

 فأدارت اململكة بحكمة وحزم حتى عاد , إىل مرص,املرصيون وأخذوه معهم
وكانت جدة ابنه العادل معه ويدعوهنا . هـ ٧٥٢ها يف آخر ذي احلجة سنة ولد

فعادت بعد احلج وسامهت يف . عىل اسم الطوايش املنوط بخدمتها» جهة صالح«
 .ضبط أمور الدولة مع والدة املجاهد حتى عاد امللك املجاهد إىل بلده

يس وهذا أمر عجيب حيث نر دور املرأة االجتامعي والديني والسيا
فقد كانت امللكة . ّيتجىل بوضوح يف اليمن, بشكل غري مسبوق وال ملحوق

ت أمره ودبرت شؤونه يف ّاحلرة السيدة أرو الصليحية ملكة لليمن الذي تول
أثناء حياة زوجها املكرم أمحد بن عيل الصليحي بعد أن أصيب بشلل رعاش 

وكانت بذلك  هـ,٥٣٢ثم بعد وفاته إىل أن توفيت سنة ). مرض باركنسون(
ًأول امرأة حتكم حكام مبارشا يف اإلسالم, وكانت مدة حكمها مخسني سنة ً. 

 ,بنت أمحد بن القاسم الصليحي من مواليد عدن) أرو(وامللكة السيدة 
وقد اهندم املنزل وهي صغرية ومات أبوها وأمها, فكلفها امللك والداعي عيل 

جها الداعي عيل بن حممد ّوزو. بن حممد الصليحي وزوجته أسامء بنت شهابا
وكانت أسامء بنت شهاب .  ابن املكرم أمحد بن عيل الصليحيالصليحي عىل

 .امرأة حازمة عاقلة, وشاركت زوجها يف احلكم
 دور بارز يف ّ النساء كان هلننًوها نحن نر يف الدولة الرسولية عددا م

اود بن يوسف لك املؤيد دومنهن والدة امللك املجاهد عيل بن امل.. السياسة
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) النقاش( وكانت وفاة والدة املجاهد آمنة بنت إسامعيل احللبي .الرسويل
 الكريمة جهة الطوايش شهاب الدين صالح بن عبد اهللا راملعروفة باسم اآلد

 .ّ تغمدها اهللا بواسع رمحته يف مدينة تعز٧٦٢املؤيدي يف شهر ربيع الثانيب سنة 
 منهم الفقيه العلامء األجالءّوقد درس يف مدرسة الصالحية عدد من 

انتهت إليه . املحدث املجتهد أبو اسحاق إبراهيم بن عمر بن عيل العلوي
ًوكان متواضعا عىل . الرئاسة يف علم احلديث, وعنه أخذ كثري من فقهاء عرصه

 هـ,٦٩٣جاللة قدره, له قبول عظيم عند اخلاص والعام مولده بزبيد سنة 
 كام .س هبا بعده ابنه حممد بن إبراهيم العلويّودر. هـ ٧٥٢ووفاته هبا سنة 

ًويل القضاء مرارا ). نارص السنّة(س هبا أمحد بن أيب بكر بن عيل النارشي ّدر
 وفاته سنة .وأنكر عىل الصوفية كتابات ابن عريب وخاصة كتاب الفصوص

وله جمموعة من الكتب منها اإلفادة يف مسألة اإلرادة, وكتاب عن . هـ ٨١٥
 .دة ابن عريب واختصار أحكام النساء البن العطارفساد عقي
 وأخذ ,س هبا ابنه حممد بن أمحد بن أيب بكر النارشي, وله شعر جيدّثم در

 .هـ ٨٧٣طريق الزهد وابتعد عن مناصب الدولة, وفاته سنة 
وقامت والدة امللك املجاهد عيل بن امللك املؤيد الرسويل املعروفة باآلدر 

 :بإنشاء املدارس التاليةصالح الدين  شهاب الكريمة جهة الطوايش
 . يف زبيداملدرسة الصالحية )١(
 .املدرسة الصالحية يف قرية املسلب خارج زبيد وتعترب من ضواحيها )٢(
) رشق مدينة حيس(املدرسة الصالحية يف قرية السالمة يف وادي نخلة  )٣(

 .ًوتدعى أحيانا مدرسة السالمة
يبة وتد )٤( يبةاملدرسة الصالحية يف قرية الرتُ  .عى مدرسة الرتُ

هذا باإلضافة إىل اخلانقاه قبالة املدرسة الصالحية يف زبيد, وبعض املساجد 
 .ّواملربات
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 املدرسة الفاتنية يف زبيد
 وهي ماء السامء .بنتها جهة الطوايش كامل الدين فاتن بن عبد اهللا املؤيدي

 – ٦٩٦ (ابنة السلطان امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر بن عيل بن رسول
ًوكانت امرأة عالية اهلمة, كريمة, وكان أخوها املجاهد جيلها كثريا). هـ٧٢١ ّ ّ ..

 وحتى ال حيدث التباس فهناك عبد آخر من موايل امللك .هـ ٧٦٨وفاهتا سنة 
 بن ن, ويدعى فات)القرن السادس اهلجري(املعز إسامعيل بن طغتكني األيويب 
ّعبد اهللا احلبيش املعزي نسبة إىل ا ّملعز إسامعيل بن طغتكنيُ  هذا نوقد قام فات. ُ

ً املسانيف مدرسة أخر تعرف أيضا يفببناء مدرسة الفاتنية يف حبلة وبنى 
 .وله عدة مساجد أحدها يف ذي جبلة وآخر يف املسانيف, وفيها قربه. بالفاتنية

 أحدمها موىل للمعز إسامعيل بن :وها نحن نتعرف عىل اثنني من املوايل
ُوكالمها يدعى . واآلخر موىل للملك املؤيد داود بن يوسف الرسويل ,طغتكني

 .وكالمها قام ببناء املدارس واملساجد. فاتن وبينهام قرن ونصف من الزمان
 ) بعدان من أعامل إبيف(مدرسة النظاري 

يف قرية النظاري يف بعدان بنتها امرأة من عامة الناس, مل يذكر القايض 
 .»املدارس اإلسالمية يف اليمن«اسمها يف كتابه إسامعيل بن عيل األكوع 

بن فضل ا.. ّوقد درس فيها عدد من الفقهاء منهم أبو حممد احلسن بن عيل
 ومنهم املقرئ األجل عيل بن عمر بن منصور األصبحي, .هـ ٧١٨وفاته سنة 

س هبا بعده حممد ّثم در. هـ ٧٩٠وكان يغلب عليه علم القراءات, وفاته سنة 
  .هـ ٨٣٠ر األصبحي وفاته بن أيب بكا

 مدرسة جوهر يف تعز ومدرسة جوهر يف زبيد
بناها جوهر عبد اهللا املجاهدي نسبة إىل امللك املجاهد عيل بن امللك املؤيد 

 . ويعرف بالطوايش جوهر الرضواين
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ِّب فيها إماما ومؤذنا وقيّوقد رت ً َام ومعلمني ودرسة ً َ ّوأيتاما يتعل) طلبة(ً مون ً
ً فيها محاما وأوقف عليها كتبا جليلة يف مكتبة عامرةالقرآن وجعل وقد كتب . ً

الوقفية املعروفة بالغسانية تفاصيل البناء وتفاصيل األوقاف وتفاصيل املوظفني 
 والفرائض , والتفسري, وعلم احلديث,وتدريس الفقه الشافعي. ومهاممهم

 . والوعظ, والرقائق, واللغة, والنحو,)املواريث(
در الكريمة جهة الطوايش شهاب الدين صالح املؤيدي والدة وقد خدم اآل

 فارتفع ,وجعلته زمام باهبا, وأضافت إليه أمر دارهاالسلطان امللك املجاهد 
 .شأنه وعظم أمره

ًوأرسله السلطان املجاهد سفريا إىل مرص, ثم ندبه مرة أخر سفريا إليها ً, 
 . هـ٧٥٥ة  وذلك سن,فغرقت به السفينة بعد إقالعها من املخا

ًوله مآثر أخر فقد بنى مدرسة يف زبيد, وسبيال يف ملتقى الطريقني بني 
 .ُباب شبارق وباب القرتب من زبيد

 يف تعز) املدرسة املؤيدية(مدرسة سالمة 
ابنة امللك املجاهد عيل بن . »جهة الطوايش مرشد سالمة املجاهدي«بنتها 

 . هـ٨٠٤سنة وفاهتا . امللك املؤيد داود بن يوسف الرسويل
وقد جاء هلذه املدرسة تفصيل وصفي يف الوقفية الغسانية ذكرها كاملة 

. »املدارس اإلسالمية يف اليمن«: مِّالقايض إسامعيل بن عيل األكوع يف كتابه القي
 ,ثم تفصيل ملهام موظفيها. ويف الوقفية تفصيل كامل لألرايض املوقوفة عليها

 . واأليتام الذين يدرسون القرآن فيها,هباسيها, وطالِّ ومدر,والعاملني فيها
ّوقد درس فيها حممد بن عمر بن عبد اهللا العوادي ودرس وأفتى ه ّووال. ّ

ًامللك النارص أمحد بن األرشف قضاء تعز سالكا طريق احلق, يأمر باملعروف 
وأبقى (وأمر هبدم معابد اليهود املحدثة لليهود يف مدينة تعز .  عن املنكرىوينه



،אFאEאא ٣٤٤

وكان يقيض حوائج بيته بنفسه, ). ة كام هو مقرر يف الفقه اإلسالميمقديعىل ال
ثم طلب من السلطان أن يعفيه من القضاء فأعفاه ولزم االعتكاف يف املساجد 

ّوأضيفت إليه املدرسة الظاهرية الكرب, ودرس . للعبادة والتدريس والوعظ
 ويف تاريخ  ,هـ٨١٦وفاته يف تعز سنة . بمدرسة سالمة ابنة امللك املجاهد

 .هـ ٨١٠الربهيي سنة 
 ة يف تعز َّاملدرسة املعتبي

ُ مجال الدين معتب بن عبد اهللا ّة جهة الطوايش األجلمبنتها اجلهة الكري
بن ابن امللك األفضل العباس ااألرشف, وهي زوجة امللك األرشف إسامعيل 

 – ٧٧٨(املجاهد عيل بن املؤيد بن األرشف األكرب عمر بن يوسف الرسويل 
 .عتب هو املسؤول عن زوجة السلطان األرشف إسامعيلُوالطوايش م). هـ٨٠٣

. ًامرأة كثرية اخلري, تفعل املعروف كثريا عىل يد غريها» عتبُجهة م«كانت 
ّوكانت تأمر بإصالح الطرق واملدرجات والعقبات يف اجلبال, وتزيل ما يترضر 

وأنجبت له ) األرشف(سامعيل تزوج هبا السلطان إ. ّبه املارون من شجر وغريه
وتوفيت . عبد الرمحن الفائز وأمحد النارص والعباس واألفضل وعيل املجاهد

 .هـ٧٩٦بزبيد يف شهر صفر سنة 
وجاء يف الوقفية الغسانية, تفصيل ملبنى املدرسة ووظائف العاملني هبا 

وقد ذكر . وواجبات كل مسؤول وموظف. والطلبة وتفاصيل الوقف عليها
املدارس «البناء والواجبات القايض إسامعيل بن عيل األكوع يف كتابه تفاصيل 

 ).٢١١ – ٢١٠ص  (»اإلسالمية يف اليمن
 , اإلمام ريض الدين ابن اخلياط: منهم,ّوقد درس هبا عدد من العلامء
 :ومنهم.  انتهت إليه الرئاسة يف الفتو,والفقيه حسن عبد الرمحن بن أمحد

وكان له الباع . هـ٧٩٧حلموي, قدم إىل اليمن سنة شمس الدين عيل بن الياس ا
 األطول يف العلوم كلها واشتهر باألدب فأقامه السلطان يف املدرسة املعتبية,
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ّودرس هبا عيل . ثم غادر اليمن..  اخلطابة والوعظ يف جامع املظفر يف تعزّوتوىل
والفرائض ُّبن سعيد الزبريي املعافري, عامل حمقق يف النحو واللغة واألصول ا
 ثم ,وأخذ عن علامء اليمن يف زمنه. وعلم املنطق واجلرب واملقابلة) املواريث(

 وأقام يف هـ ,٨٦٤ ثم عاد إىل اليمن سنة .علامء مكة واملدينة ومرص والشام
ّاملدرسة املعتبية بتعز, ودرس هذه العلوم املختلفة ّ  . ثم عاد إىل مكة املكرمة,ُ

 املدرسة الفرحانية يف زبيد
. تها زوجة ثانية للملك األرشف إسامعيل بن امللك األفضل العباسبن

َّويقال هلا احلرة جهة الطوايش مجال الدين فرحان  ألن املسؤول عن شؤوهنا هو (ُ
وهي أم امللك الظاهر حييى بن ). العبد املخيص الطوايش مجال الدين فرحان

 .امللك األرشف إسامعيل
وقام ابنها امللك . هـ٨٣٦ يف زبيد سنة وتوفيت. وقد بنتها بعد وفاة زوجها

وسامها ابن ) املدرسة الفرحانية(الظاهر ببناء مدرسة كبرية عىل رضحيها أسامها 
ب فيها ّورت). الرتبة الفرحانية (»قرة العيون يف تاريخ اليمن امليمون«الديبع يف 

ِّإماما وخطيبا ومدر ً  عند ً وعرشين قارئا يقرؤون القرآن,ًسني وطلبة وأيتاماً
وجعل النظر يف كل ذلك إىل شيخ اإلسالم مجال الدين حممد بن أمحد . رضحيها
 .وهلا مآثر كثرية يف مكة وزبيد وتعز وحلج. النارشي

 املدرسة الفرحانية يف تعز
َّبنتها احلرة جهة الطوايش فرحان وكانت هذه املدرسة ملحقة بجامع . ُ

 ودرس هبا عدد من العلامء .ُاملظفر يف تعز الذي كان يعرف بجامع ذي عدينة
منهم عبد الرمحن بن حممد احلرازي الرعياين وحممد بن أمحد بن أيب بكر 

 .النارشي, والقايض عبد الرمحن بن حممد اجلوايت وغريهم كثري
 )ذي السفال( يف رباط الربهيي من املدرسة الياقوتية

ّهناك عبدان خمصيان تول مها كان وكال. يا أمور أمريات من البيت الرسويلّ
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 الطوايش افتخار فهو) األول(فأما . ولذا نسبت املدارس إليه. ُيدعى ياقوت
ًكان خادما للملك املظفر يوسف بن عمر . الدين ياقوت بن عبد اهللا املظفري

. وتوىل خدمة أخت املظفر املعروفة باسم الدارشميس). هـ٦٩٤–٦٤٧(الرسويل 
 . ودورها السيايسوقد سبق ذكرها وما قامت به من أعامل ومدارس

 بخدمة افهو الطوايش اختيار الدين ياقوت الذي كان خمتص) الثاين(وأما 
). هـ٨٤٢ –٨٣١(زوج امللك الظاهر حييى بن امللك األرشف إسامعيل الرسويل 

 .وهلذا التزم التنبيه. وبني اإلثنني قرن ونصف من الزمان
 :دارس التاليةَّوقد بنت احلرة جهة الطوايش اختيار الدين ياقوت امل

وكان الساعي بعامرهتا : املدرسة الياقوتية يف رباط الربهيي يف ذي سفال )١(
ً الذي جعلته ناظرا ,الفقيه مجال الدين حممد بن أيب الرسور الربهيي

 .هـ٨٤٣عىل املدرسة وأوقافها إىل أن مات سنة 
ّوصف املدرسة والبناء والرشوط واملوظفني ومهامهم, وقد جاء 

وقد نقل وصل . تي أرصدت هلا يف الوقفية الغسانيةواألوقاف ال
املدارس «املدرسة القايض إسامعيل بن عيل األكوع يف كتابه القيم 

 ).٣٢٩ – ٣٢٨ص (» اإلسالمية يف اليمن
ًورتبت فيها إماما ومدرسا ومقرئا بالقراءات : ملدرسة الياقوتية بزبيدا )٢( ً ً

ّوأوقافا ودرس هبا حممد. ًالسبع وطلبة وأيتاما بن مبارز ..  بن إسامعيلً
 .وأبو القاسم بن أيب بكر الغساين الذي اخترص إحياء علوم الدين للغزايل

بن .. س فيها أبو بكر بن أمحدّ وقد در:املدرسة الياقوتية يف حيس )٣(
توىل القضاء يف موزع ثم عزل نفسه ملا عرف أن راتبه من .. دعسني

ِوقب). ّالرضائب وهي حمرمة يف اإلسالم(املكوس  ِّل أن يكون مدرَ ًسا َ
 فنقل يف آخر رمق من حياته إىل , مجاعة إىل أن مرض,َّيف حيس فتفقه به

ُّومن آثاره كتاب الدر النضيد يف .  هـ٨٤٢بلدته اخلوخة فامت هبا سنة 
 . أسيديأنساب بن
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ّ وهي مدرسة أحلقت بمسجد البصال :املدرسة الياقوتية بعدن )٤(
. )١(يف معامل عدن) البصال(هيبي ُوقد ترمجت للذ. املشهور) الذهيبي(

وفاة هذا العامل الناسك أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيبي يف سنة 
جهة الطوايش اختيار الدين ياقوت « أي قبل زمن األمرية , هـ٧٤٨

. , أي بينهام قرن من الزمان)هـ٨٤٢ – ٨٣١(زوجة امللك الظاهر 
 وصحب الشيخ .وقد اشتهر الشيخ الذهيبي بتقواه وصالحه وعلمه

ه عىل يد الفقيه عبد الرمحن من ذرية ّعمر املعروف بابن الصفار وتفق
الشيخ سفيان املشهور وقرأ عليه كتاب التنبيه لإلمام الشريازي يف 

 .الفقه الشافعي
 تالميذ كثريون أشهرهم اإلمام عبد اهللا بن أسعد )الذهيبي(ال ّوللبص

 .بته وانتفع به طلبة العلموللذهيبي رشح للتنبيه, وضعه لطل. اليافعي
ويف هذا املسجد أقام اإلمام حممد بن أمحد بامحيش عند قدومه من غيل 

 البامحيش بعد ذلك القضاء يف ّوتوىل. هـ٨١٦وذلك سنة ) حرضموت(باوزير 
عدن والتدريس يف مسجد البصال ويف أول عهد الدولة الظاهرية صار قايض 

 .القضاة
وذكر .  بن أمحد بامحيش يف املدرسة الياقوتيةّوقد درس العالمة الشيخ حممد

أن » املدارس اإلسالمية يف اليمن«القايض إسامعيل بن عيل األكوع يف كتابه 
 .ّاإلمام مجال الدين حممد بن حييى التهامي درس هبا

ّعيد بناء املسجد واملدرسة عىل يد جمموعة خرية عىل رأسهم الشيخ ُوقد أ
). يف الدور العلوي للمسجد(رسة الفاروق الفاضل أمني باوزير وسميت مد

 .املسجد فقد تم جتديده مرات عدةوأما 
                                 

 .جلزء األول من هذا الكتاب  معامل عدن التارخيية والدينية وهو ا )١(
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ل إىل ّثم حتو» حافة البصال«واملسجد معروف يف عدن وكان الشارع يسمى 
 ثم ,)لوجود جتار التبناك(, ثم حافة التنباك )لوجود جتار البز فيه(حافة البزازين 

وبنت هلم . ن اليهود هذه املنطقةُعرف باسم شارع امللك سليامن, بعد أن توط
حكومة عدن مدرستني إحدامها للبنني واألخر للبنات يف شارع البنوك الذي 

 .يطل عىل شارع امللك سليامن
وقد عاشت هذه األمرية زوجة امللك الظاهر الرسويل يف القرن التاسع 

 .ومل تعرف سنة وفاهتا. هـ٨٤٠ وكانت حية سنة ,اهلجري
 ,مرية املعروفة باسم جهة الطوايش اختيار الدين ياقوتفجز اهللا هذه األ

َّات, جزاها اهللا كل خري وبل ثراها ّالتي بنت العديد من املدارس واملساجد واملرب
 .بواسع الرمحة وأدخلها فسيح جناته
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)م١٥٣٨ − ١٤٥٤/ هـ٩٤٥ − ٨٥٨( 

 بداية الدولة
وذلك بأن يتوىل رجال . بدأت الدولة الطاهرية مثلام بدأت الدولة الرسولية

ّ هبم, فلام انقضت الدولة السابقة حلت منهم احلكم للدولة السابقة مستعينني
 وكام كان امللك املسعود يوسف بن حممد بن أيب بكر  .ّحملها الدولة اجلديدة

مد عىل عمر بن عيل بن رسول األيويب آخر ملوك الدولة األيوبية يف اليمن, واعت
عند عزمه عىل السفر إىل مرص بطريق مكة سنة )  دولة بني رسولمؤسس(

ه أمر اليمن حيكمها باسمه, كذلك كان يف آخر أيام الدولة ّ فوالهـ ,٦٢٥
 ,)من آل رسول( عمه امللك املسعود سولية نزاع بني امللك املظفر وابنالر

 ثم ملكوا ,واستعان املظفر باملشايخ من بني طاهر, فاستولوا عىل عدن وحلج
 ,ألمورّ ملا رأ تشعث ا,ثم إن امللك املسعود. معظم هتامة وأجزاء من اليمن

وألخيه عامر بن طاهر ) امللك املجاهد(تنازل عن احلكم للملك عيل بن طاهر 
 . هـ٨٥٨ وذلك سنة ,وابتدأت بذلك دولة الطاهريني). امللك املظفر(

 نسب آل طاهر
مة عبد الرمحن بن عيل الديبع ّوقد ذكر مؤرخ الدولة الطاهرية العال

 العيون ّقرة«ويف كتابه » بغية املستفيد يف أخبار زبيد«زبيدي يف كتابه الشيباين ال
ي طاهر بن معوضه يرجعون يف نسبهم إىل عمر بن نأن ب» بأخبار اليمن امليمون

والناس .. عبد العزيز القريش األموي, الذي يعترب خامس اخللفاء الراشدين
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ق ّألكوع احلوايل, حمقوقد حاول القايض حممد بن عيل ا. متنون عىل أنساهبممؤ
ّ واهتم املحدث العالمة الديبع بأنه , العيون أن يشكك يف هذا النسبّقرةكتاب 

ًيداهن آل طاهر, ويثبت هلم نسبا أل ُ . ن عامر عبد الوهاب الطاهري أراد ذلكُ
ن أرومة يمنية موذكر أهنم . وهذا افتئات عىل العلامء األجالء, وعىل آل طاهر

من قبيلة ) ِّوع شديد التعصب إىل حد  اهلوس بحمري واليمنواألك(ونبعة يعربية 
ْجبن(الذراحن احلمرييني سكان  َ فأول ما ظهروا كشخصيات مرموقة يف ).. ُ

وقد كانت . أيام امللك األرشف إسامعيل بن األفضل, ثم يف أيام امللك النارص
صل هلم والية واسعة يف بالدهم وما جاورها, ثم تصاهروا مع آل رسول, ثم ح

 ..ُهلم الغلب عىل امللك
 هـ٨٨٣ − ٨٥٨امللك املجاهد 

 ليلة اجلمعة الثالث ,عدنوقد دخل املجاهد عيل بن طاهر بن معوضة 
ً متسورا جلباهلا, فلام أصبح دخلها أخوه هـ٨٥٨والعرشين من شهر رجب سنة 
ن الظاهر الرسويل هبا, فأحسنا إليه  بان املؤيدوك. الظافر عامر بن طاهر بجيشه

 .واشرتيا ما معه من اخليل والسالح والدور وأجريا عليه النفقة
ثم ملا خلع امللك املسعود الرسويل نفسه, راسل كرباء أهل زبيد املجاهد 

 وكان آنذاك يف عدن, قد استوىل عليها وقبض .عيل بن طاهر, وبذلوا له الطاعة
حلاكم املحيل يف عدن زين الدين جياش بن سليامن الشبيل وخرج ا. حصوهنا

ًمتفقا مع املجاهد عىل أن يذهب إىل زبيد, فكاتب العبيد ألهنم املتحكمون يف 
ّشؤوهنا بعد أن تنازل املسعود الرسويل الذي قرر ترك احلكم والرصاع حوله, 

ب جياش بن وملا وصلت كت. وذهب إىل مكة املكرمة ليقيم فيها ويعبد اهللا تعاىل
 فمنهم من ريض بدخوله, ومنهم .سليامن السنبيل إىل العبيد يف زبيد, اختلفوا

واستطاع . من كره ذلك, ولكن كبري العبيد يوسف بن الفلفل أدخله إليها
ًجياش السنبيل أن يفرق كلمتهم, ويزيدهم اختالفا, كام استطاع أن جيتذب إىل  ّ
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ا عىل دخول املجاهد عيل بن طاهر  يوافقو وأنصفه عبيد السيد وعبيد الشميس
ثم . ًزبيد وأن يبايعوه ملكا, وأخذ منهم العهود واملواثيق, وبذل هلم األموال

أرسل للملك املجاهد عيل بن طاهر بمبايعة أهلها, ومنهم كبارها وقضاهتا 
وعلامئها وعىل رأسهم شيخ اإلسالم القايض الطيب النارشي, وشيخ الشيوخ 

 وبايعه القرشيون, وكانوا يومئذ يف غاية من الكثرة .اجلربيتإسامعيل بن أيب بكر 
وبايعه . هـ ٨٥٩ وتم ذلك يف شهر شوال سنة ,)١(والنجدة واتفاق الكلمة

 .صاحب احلديدة الشيخ إبراهيم بن عمر الثالثي, ثم بايعه أهل تعز وموزع
يل وبقي بعض العبيد معارضني لبيعة املجاهد, فاستطاع جياش بن سليامن السنب

ودخل امللك املجاهد . أن خيضعهم بأن قتل رأس الفتنة فرج جريي فخضعوا
من سنة ) عيد األضحى(عيل بن طاهر بن معوضة زبيد ثاين أيام الترشيق 

 .)٢( بغري قتال, فاستبرش الناس بقدومههـ٨٥٩
وهم قبيلة قوية تشتغل معظم (ّفلام استقر امللك بزبيد أرسل عىل املعازبة 

 فخرج إليهم .أن يبايعوا ويكفوا عن هنب املسلمني, فأبوا) والسلبالوقت بالنهب 
 . وانترص املجاهد بعد أن كاد هيزم من قبل املعازبة.هـ ٨٦٠م سنة ّيف شهر املحر

 بنو طاهر يف الشحر
 حممد بن سعد بن فارس, ةجاندز أبو ّهـ جته٨٦٠ويف آخر شهر ربيع سنة 

فلام وصل قرب صاحب الشحر, بمراكب عدة ليهاجم عدن ويستويل عليها, 
ونبذه مركبه إىل . ثنانا وغرقت مراكبه, وانكرس منها البندر هاجت ريح شديدة

 .)٣(ًفأخذه الظاهر أسريا) خور مكرس(ساحل املكرس 
                                 

 .٤٩٦ – ٤٩٥ّقرة العيون, ص : لديبعبن اا  ) ١(
 .٤٩٧املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٤٩٩املصدر نفسه, ص   ) ٣(
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 املعارك مستمرة
لنارص بن حممد العلوي, صاحب صنعاء,  نزل اإلمام اهـ٨٦٢ويف سنة 

ّقاصدا حماربة املشايخ بني طاهر, فتلقاه امللك الظافر عامر بن طاهر, ثم حصل  ً
 .الصلح

 ,واستمرت املعارك الصغرية بني القرشيني أنفسهم يف زبيد وما حوهلا
فأصلح بينهم امللك املجاهد عيل بن طاهر, وصادر مجاعة منهم, وحبس مجاعة 

يل ب ويف ذي القعدة منها أرسل األمري جياش السن .هـ٨٦٣ سنة أخر, وذلك
 .)١(ًواليا عىل الشحر وحرضموت

َّ رضبت السكة باسم امللك املجاهد, بعد أن كان ذلك هـ٨٦٤ويف سنة  ُ ُ
ًوكان احلكم مشرتكا بني هذين األخوين من . باسم امللك الظافر عامر بن طاهر

ة بني قوات اإلمام النارص بن حممد وفيها قامت معرك. بني طاهر عيل وعامر
ِالعلوي صاحب صنعاء وبني امللك الظافر عامر بن طاهر, قتل فيها الشيخ حممد  ُ

 .)٢(بن طاهر أخو الظافر واملجاهد وكانت الغلبة ألهل صنعاء لكثرهتما
 االستيالء عىل ذمار والشحر وصنعاء

 وكانت بيد  استوىل املجاهد عىل مدينة ذمار,هـ٨٦٥ويف مجاد األوىل سنة 
 .اإلمام النارص حممد العلوي

 توجه امللك الظافر عامر بن طاهر إىل الشحر يف جيش هـ٨٦٦ويف سنة 
ّجرار عن طريق الرب, بعد أن أعاد حكامها من آل فارس حكمهم عليها, 

 .)٣(حبها منهافاستوىل عليها بعد حصار شديد, فخرج صا
 استوىل الظافر عامر بن طاهر عىل مدينة صنعاء, هـ ,٨٦٦ويف شوال سنة 

                                 
 .٥٠٠ّقرة العيون, ص :  ابن الديبع  ) ١(
 .٥٠١ –  ٥٠٠املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٥٠٢املصدر نفسه, ص   ) ٣(
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ّعبد الوهاب بن داود بن طاهر واليا عليها من قبل عمهودخلها  َ ِ وبسقوط . ً
 .ًصنعاء يف أيدي آل طاهر صارت اليمن بأكملها تقريبا حتت حكمهم

 إبطال بعض املكوس
ً أبطل املجاهد كثريا من املكوس يف عدن حتى تنتعش هـ ,٨٦٨ويف سنة 

 .)١(يف عدنالتجارة 
 قدم أكابر علامء الشافعية رشف الدين السبكي ,ً أيضاهـ ,٨٦٨ويف سنة 

  »منهاج الوصول«وقرأ عىل الشريازي مجاعة يف كتابه . والشريازي إىل زبيد
 .)٢(وحشة فغادرهازبيد ه وبني علامء  وعاد إىل زبيد فصارت بين,ثم حج وزار

ّ يف شهر شوال, قرر امللك املجاهد أن يرتك ,٨٦٨ أي ,ويف نفس السنة
امللك ويذهب إىل مكة, فخرج رسا يف الليل مع ثالثة من عبيده, وركب البحر 

ه إليه صاحب احلديدة ّ فتوج,)قريب من احلديدة(فوصل إىل قرب عرج 
فأقنعوه بالرجوع عن قراره, فرجع, س اجلربيت, وقاضيها وزاهدها الشيخ إدري

 .َّحتى وصل إىل عدن فرس الناس بذلك أيام رسور
 استعاد اإلمام حممد بن نارص بن حممد العلوي صنعاء, ٨٦٩ويف أول سنة 

َوكان أمريها من قبل بني طاهر, الوايل حممد بن عيسى البعداين, فغضب امللك  ِ
 .)٣(ام عىل مال يؤديه فرجع عن القتالالظافر عامر بن طاهر, وصاحله اإلم

 مقتل امللك الظافر يف معركة صنعاء
اجتمع املجاهد والظافر بعدن, فجاءت ,  هـ٨٦٩ويف ذي القعدة من سنة 
ًيقدم عليهم ليستلم البلد, فخرج الظافر مبادرا  كتب من صنعاء للظافر بأن

 واحتدمت املعركة وقتل , فالتقى بجيش أمريها حممد بن عيسى شارب,يشهبج
                                 

 .٥٠٣ّرة العيون, ص ق: لديبعبن اا  ) ١(
 .٥٠٣املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٥٠٤املصدر نفسه, ص   ) ٣(



،אFאEאא ٣٥٤

فلام وصل اخلرب إىل زبيد وغريها من مدن هتامة واملخاليف . فيها امللك الظافر
وكان مقتل . )١(دينِّ فأرسع املجاهد من عدن فأخضع املتمر,بدأت القالقل

 .م١٤٦٦/ هـ٨٧٠امللك الظافر عامر بن طاهر يف بداية سنة 
ً احرتقت مدينة زبيد حريقا عظيامهـ ,٧٨٢ويف سنة   فمنع املجاهد البناء ,ً

 وقد حدثت حوادث مماثلة يف عدن بسبب .)٢()قصب الذرة(العجور وباخلوص 
 ).سيأيت ذكرها( فمنعها حاكم عدن يف وقته ,بناء بيوت الفقراء باخلوص
د بن  وصل املنصور عبد الوهاب بن داوهـ ,٨٧٥ويف أول املحرم سنة 

لغزو الزيديني, فدارت معارك شديدة انترص فيها ) ابن أخ امللك املجاهد(طاهر 
 .وبة الوهاب بن داود بصععبد

َّ قلد امللك املجاهد عيل بن طاهر أمور الرعية هـ ,٨٧٥ويف ستة رجب سنة 
 .ضه يف أمور الدولة هناكَّيف زبيد لشخص يدعى الرشف األمحر وفو

 نصور عبد الوهاب بن داودمرض املجاهد واستخالف امل
 , حصل عىل امللك املجاهد بزبيد مرض شديدهـ ,٨٧٧ويف املحرم من سنة 

ّفاستخلف ابن أخيه املنصور عبد الوهاب بن داود, وقلده أمر امللك, ثم من اهللا  ّ
هد عىل واليه عىل عدن عمر بن عبد العزيز بسبب  وقبض املجا.عليه بالعافية

 .)٣(ثم أطلقه بامل. زيادته يف املكوس والرضائب
 فإذا هدأت يف مكان ثارت يف ,واستمرت املعارك الصغرية دون توقف

. مكان آخر من أرض اليمن, وامللك املجاهد عيل بن طاهر ممسك بزمام األمور
 .ثار الفتنة, والدولة قوية ومتامسكةوأوالد أخويه ووالته وقادته خيضعون من أ

                                 
 .٥٠٦, ص ّلديبع, قرة العيونبن اا  ) ١(
 .٥٠٧املصدر السابق, ص   ) ٢(
 .٥١٠, ص املصدر نفسه  ) ٣(



א٣٥٥ א

  عيل بن طاهروفاة امللك املجاهد
 طلع امللك املجاهد عيل بن طاهر من عدن إىل هـ ,٨٨٣م سنة ّويف حمر

ًبلدته جبن مريضا َ وكتب إىل الفقيه مجال الدين حممد بن حسني القامط إىل زبيد . ُ
َيف جبن يف شهر وتوىف امللك املجاهد . ه قضاء عدنّيستدعيه فوصل إليه, ووال ُ

َم فجهزه الشيخ عبد امللك بن داود بن طاهر ١٤٧٨/ هـ٨٨٣ربيع الثاين سنة  ّ
 امللك بعده ابن أخيه امللك املنصور عبد الوهاب بن ّوتوىل). ِابن أخ املجاهد(

 .هـ ٨٧٧ يف زبيد سنة الذي استخلفه املجاهد يف مرضهداود بن طاهر 
َّ مدرسة وجامع بمدينة جبن, ومدرسة بتعز, وجدد مسجد :ومن مآثره َ ُ

وغرس النخيل بجهات متعددة من اليمن . ًر صهرجيا هباّاملدرسة بعدن, وعم
 .وأدخل زراعة قصب السكر واألرز يف أماكن عديدة. وخاصة يف هتامة

 )هـ٨٩٤− ٨٨٣(امللك املنصور عبد الوهاب بن داود طاهر 
ًخرج املنصور عبد الوهاب بن داود من جبن رسا ليلة وفاة عمه متوجها  َ ُ
ّإىل عدن قبل أن يعلم أهلها بخرب وفاة املجاهد حتى ال يدعي امللك مد  ,ٍعّ

 .توجه إىل زبيد ربيع األول وأخذ البيعة, ثم ١٣فوصلها يف 
ًونر آل طاهر مجيعا هيتمون اهتامما شديدا بعدن ً  وابتداء ملكهم كان ,ً

فقد كانت عدن يف . وهلذا حيرص كل واحد منهم عىل تثبيت ملكه فيها. منها
 من مصادر الدخل حتى وصل دخل الرضائب فيها يف اًأيامهم مصدرا هام

 .من ذلكً وأحيانا أكثر ,عهدهم إىل مخسامئة ألف دينار
وهي التي أسسها آل زياد, . واملدينة الثانية ذات األمهية الكرب كانت زبيد

 فصارت عاصمتهم وبقيت كذلك , ال أمهية هلااوكانت قبلهم مدينة صغرية جد
آل (الصليحية واألحباش, واخلوارج (طوال القرون يف الدول التي تبعتها 

وكانت تعز تنافس زبيد يف ). رينيً, واأليوبيني والرسوليني وأخريا الطاه)مهدي



،אFאEאא ٣٥٦

وبقيت عدن فرضة اليمن وخزانتها حتى . العهد الرسويل, وربام تفوقت عليها
 . ثم تناقص بعد ذلك,وصل دخلها للدولة إىل ألف ألف دينار

ً قام املنصور عبد الوهاب بن داود بالذهاب إىل عدن أوال وتثبيت ,هّهلذا كل
إلخ من .. وال املتجمعة من الرضائب والعشورأي األم( وأخذ اخلزانة ,ملكه فيها

ّفذهب إىل تعز واستوىل عليها, وكانت . , فهو يف أشد احلاجة هلا لتثبيت ملكه)امليناء
ًأم يوسف بن عامر تريد امللك البنها يوسف الذي ذهب أيضا إىل زبيد لالستيالء 

ىل تعز وزبيد, عليها, فاستطاع امللك املنصور عبد الوهاب بن داود أن يثبت ملكه ع
وعفا عن ابن عمه يوسف عامر, فأراد يوسف أن يتوجه إىل مكة, فلم يأذن له 

 فتوجه . فأذن له املنصور باخلروج.فرفضّاملنصور وخريه يف تولية أي بلد شاء, 
 وشحن سفينة بام حيتاجه من مال, فوصل مكة فأكرمه الرشيف حممد بن ,إليها

 .)١(َّة أمحد بن الغيث واستقر هبا ثم عاد إىل جيزان وتزوج ابن,بركات
َّ طلع إىل اجلهات العليا من اليمن وثبت ملكه فيها, وتعاون هـ ,٨٨٤ويف عام 

ّولكن املنصور ختوف منه . الشيخ يوسف بن عامر مع ابن عمه يف قتال الزيديني
 .)٢(هـ٨٩٨ فبقي هناك حتى وفاته سنة . ثم قلعة رداع,وجعله يف قلعة تعز

 وقع غالء يف عدن وتعز وصنعاء والشحر وحرضموت  ,هـ٨٨٤ويف سنة 
 . هـ٨٨٦ واستدام إىل سنة ,وزبيد وزيلع واهلند

 حريق املسجد النبوي
 ,حرتق املسجد النبوي الرشيف بسبب صاعقةا  ,هـ٨٨٥ويف سنة  

ؤذن, وسلم القرب ًشخصا بينهم املثالثة عرش واحرتق مجيع احلرم واملكتبة و
بإرسال األموال ) ملك مرص( فقام امللك األرشف قايتباي .النبوي الرشيف

                                 
 .٥١٨ – ٥١٧ّقرة العيون, ص : لديبعبن اا  ) ١(
 .٥١٩ – ٥١٨ص , صدر السابقامل  ) ٢(



א٣٥٧ א

 .)١(ّوجد يف عامرته يف وقت قصري
 سيل مكة

 دخل السيل احلرم املكي وبلغ إىل , يف وقت احلجهـ ٨٨٦ويف آخر سنة 
 .)٢(ًرقا نحو مائة نفس ومات غنربّقفل باب الكعبة املرشفة, ومحل امل

ر امللك املنصور عبد الوهاب داود مسجد األشاعر ّعم,  هـ٨٩١ال ّويف شو
وهو أخو يوسف بن ( ثار عليه ابن عمه إبراهيم بن عامر ,وفيها .يف  زبيد

 توىف امللك املنصور يف مدينتهم هـ ,٨٩٤م ّيف شهر املحرو . فتم إخضاعه,)عامر
َاألصلية جبن, وكان قد أوىص   .بامللك البنه عامرُ

 ,ذا رأي سديد) عبد الوهاب بن داود(وكان امللك املنصور : )٣(قال الديبع
, كثري الصدقة, عظيم الشفقة عىل ًاموكان حلي.. ٍّوجد سعيد, وبأس شديد

 .املساكني, حمبا ألهل العلم والدين
َّوقد نظم الزراعة والسقي يف زبيد وغريها, وتعفف عن أخذ أموال  َّ

ته املنصورية س مدر:ومن مآثره. ّاف, وكان كثري من امللوك قبله ال يتعففوناألوق
ّ وجتديد مسجد األشاعر, ومدرسة باملقرانة, ومدرسة بخبان, وزيادات ,بزبيد

 .ُيف عدة مساجد وعدة سبل وسقايات وصهاريج, وسدود يف بالد كثرية
 . سنة وشهرينةوكانت مدة خالفته إحد عرش

 )هـ٩٢٣ − ٨٩٤() امللك الظافر(ب عامر بن عبد الوها
َوانتقل من جبن .  عليه األمةتّتقلد احلكم بعد وفاة والده واجتمع ) بلدهتم(ُ

 ,بعد ثالثة أيام من دفن والده امللك املنصور عبد الوهاب بن داود, إىل املقرانة
                                 

 .٥٢٠ ص ّقرة العيون,: يبعلدبن اا  ) ١(
 .٥٢٢ – ٥٢١, ص السابقاملصدر   ) ٢(
 .٥٢٦ – ٥٢٥, ص صدر نفسهامل  ) ٣(



،אFאEאא ٣٥٨

 فنقض أخواله البيعة ونكثوا العهد وأخذوا ,ه إىل تعزّثم توج. ًأياماومكث هبا 
ُحصن جبن, وهم عبد اهللا بن عامر وحممد بن عامر وعمر بن عامر, فبادر امللك  ُ

 . فوقع القتال بني الفريقني واحتدمت املعارك,الظافر عامر بن عبد الوهاب
َّيوما, ثم تم االتفاق مخسة ومخسني ُودام حصار جبن  . وعادوا إىل البيعةً

وتوجه الظافر إىل رداع للنظر يف أمور تلك اجلهة, فبلغه أن حممد بن عامر 
ّة ثانية, وذهب إىل تعز, فقاتلهم أهل تعز بعد أن حثهم ّنقض العهد مر) هخال(

 .ّعىل ذلك الفقيه شمس الدين املقري فصدوهم
 آل يافع من  أخرج حاكم عدن حممد بن عبد امللك الطاهري,ويف تلك الفرتة

ووقعت معارك بني . ِ ملا رأ من ميلهم عن الظافرهـ٨٩٤ وذلك يف رجب ,عدن
وحاول عبد الباقي .  عنهم الظافراالظافر وخاله حممد بن عامر فهزمه الظافر, ثم عف

 . فاهنزموا,بن حممد بن طاهر أن هيجم عىل عدن ومعه رجال من يافع
ن عبد الوهاب بعد معارك وحصلت عدة فتن انترص فيها الظافر عامر ب

ت هذه احلروب إىل انشغال الظافر, ّدامية بينه وبني أخواله وبعض أقاربه, وأد
. فأفسد األعراب, وقطعوا الطرق بتهامة, فحارهبم حتى قىض عىل املفسدين

وكان صحبته يف الوصول إىل زبيد العالمة شمس الدين املقري والفقيه مجال 
الظافر عامر بن عبد الوهاب إىل عدن يف شهر وسار امللك .. الدين النظاري

 . هـ٨٩٥رمضان سنة 
 قامت احلرب بني الرشيف حممد بن عيل هـ ,٨٩٥ويف ذي القعدة سنة 

وعاد الظافر إىل زبيد يف صفر .  فاهنزم الوشيل,الوشيل وعساكر الظافر يف ذمار
 .بن داودبنا عميه حممد بن عبد امللك وداود بن حممد ا وصحبته هادخل, فهـ ٨٩٦

ما تكاد هتدأ يف منطقة حتى تبدأ يف منطقة . واستمرت املعارك هنا وهناك
وسجل هذه املعارك بالتفصيل . أخر, ولكن الظافر استطاع أن يوطد ملكه

 » العيون بأخبار اليمن امليمونّقرة«العالمة عبد الرمحن بن عيل الديبع يف كتابه 
 ).٥٧٨ – ٥٢٦ص (



א٣٥٩ א

   اهللا العيدروس يف عدن بدعم امللك عامر بنوقام اإلمام أبو بكر عبد
اإلمام «وقد ذكرنا ذلك يف فصل . ّعبد الوهاب بأشعاره ودعوته املستمرة له

ًوسننقل ها هنا أبياتا من قصيدة واحدة فقط . )١(»العيدروس ومسجده يف عدن
 ,ّمن قصائده التي دعم فيها امللك املظفر وبرشه بالنرص عىل من عارضه وحاربه

 : يقول فيها, عبد اهللا بن عامراله خوخاصة
 ْقولــوا ملــن نقــض العهــود
ـــود ـــك اجلن ـــد هتزم ْال ب ّ 

ــسوف توث ــودّف ــك القي  ْق
 

 ْيكون غدرك عليـك ال لـك 
ـــك ـــا ذاك أمل ـــي ي ْوال يف َ َ 

ــ ــكيضوينق ــد أجل ــن بع  ْ م
  

َهزمته اجلنود, ووثق بالقيود وانقىض أجله: فكان كام قال هلذا كانت مكانة . ّ
ُوكانت قصائد العيدروس تتىل .  بن عبد الوهاب كبريةالعيدروس عند عامر

التليفزيون اليوم يف  ووحيفظها الناس لسهولتها, فكانت تقوم مقام الصحافة
 . دعم احلاكم

وكان دعم العيدروس لعامر بن عبد الوهاب ملا يراه من مزاياه, فلام احتاج 
يدروس والعلامء  فأنكر الع,عامر للامل يف آخر أيامه سطا عىل أموال األوقاف

 .عليه ذلك
وبني عامر ) العدين(وقد أوضحنا العالقة بني اإلمام أيب بكر العيدروس 

فال ) فصل اإلمام العيدروس ومسجده يف عدن(بن عبد الوهاب فيام سبق ا
 .حاجة إلعادته

بالعلم, اهتاممه برشاء الكتب ومما يوضح اهتامم عامر بن عبد الوهاب 
 »املنثور« فقد أرسل إىل مكة يف رشاء كتاب .هاالعلمية اهلامة عند ظهور

كذلك اشرت . لعلامء يف زبيدلًبتسعني دينار ذهبا وأوقفها ) ً جملدا١٤(للزركيش 
ً بامئة ومخسني دينارا »فتح الباري رشح صحيح البخاري«من مكة املكرمة كتاب 

ًأرشفيا ذهبا  .ثم حصل عىل نسخة أخر فأوقفها بجامع زبيد. ً
                                 

  .زء األول من هذا الكتابجليف ا  ) ١(



،אFאEאא ٣٦٠

 عامرة اجلامع الكبري يف زبيد, :مللك الظافر عامر بن عبد الوهابومن مآثر ا
وعامرة املدرسة الظافرية قبالة باب الدار الكبري بمدينة زبيد, وعامرة مدرسة 
الشيخ إسامعيل بن إبراهيم اجلربيت, وعامرة مشهد الشيخ الفقيه أيب بكر عيل 

واجلامع الكبري .  هباومدرستان بتعز, وأجر العني. احلداد بظاهر مدينة زبيد
, ومدرسة عظيمة برداع, وهي من )أي باملقرانة(ّ ومسجد القبة هبا ,باملقرانة

اه خارج العقبة ومسجد بداخل عدن وآخر باملب. ليمنأمجل وأوسع املدارس يف ا
وهي منطقة خارج باب عدن (اه يف عدن ب, وصهريج عظيم يف امل)باب عدن(

ليها من يريد دخول عدن من جهة الرب, وخيرج وصفها باخمرمة بأهنا قرية يرد إ
هنا من أسفل باب عدن إىل إوقال املحريز . إليها من خرج من عدن من باب الرب

وتضم مقربة, ومستودعات التجارة الداخلية, . البحر حيث تقع فرضة املعال
وقد وصف هذا الصهريج بأنه مل يسبق ). وفروع وزارة النفط واملعادن والطاقة

ال ( وصهريج بقرية عسيق ,وبنى عدة صهاريج داخل عدن وخارجها. هإىل مثل
 ).وهناك قرية عسيق شامل مدينة إب. يعرف موقعها اآلن

وما ال حيىص من املساجد والصهاريج واآلثار والسدود «: وقال ابن الديبع
وهو الذي أجر التالج من أماكن . ز املنقطعةوواألماكن املحتاج إليها واملفا

التالج سور يمتد من ساحل املكرس عرب الربزخ, وهو أحد و. بعيدة
االستحكامات العسكرية للدفاع عن عدن, كام أن فيه جمر للامء من خزان 
ّيوجد يف جبل حديد, وهذا اخلزان يفي بحاجات احلامية, بل يمد أجزاء من 

والدرب العريب, والدرب . وقد أطلق عىل هذا الدرب اسم التالج. عدن باملاء
 عن التالج والدروب يف اًوقد أفردنا فصال خاص. كي, ودرب احلريبيالرت

 .ُ فلرياجع,اجلزء األول من هذا الكتاب
 العيون بأخبار اليمن ّقرة« بن الديبع يف كتابه نالعالمة املؤرخ عبد الرمحقال 
 ةه للوقف ومعارضضّومل يكن يف امللك الظافر خصلة تذم سو تعر«: »امليمون
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وأظن أن ذلك هو السبب لزوال دولته ). ومنهم اإلمام العيدروس (الفقهاء فيه
وأنا أنصح, والنصيحة من الدين, لكل من يتوىل أمور املسلمني من . وما يف يديه

ّفني أن ال يتعرض للوقف وأهله, وال يبيع عزه ِّامللوك والسالطني وسائر املترص ّ
ّفام سمعت بأحد تعرض له وللتكلم فيه من امل. ّبذله ٍ ّلوك فمن دونه إال تغريت ُ

أحواله, وختيبت آماله, وتبلبل حاله, ووتر أهله وماله, فليحاذر الذين خيالفون 
 .»عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

ّاب مل يتعرض للوقف إال عندما حطمن عامر بن عبد الوهإ ,ّوللحق نقول ّ 
 العرب وخليج عدن إىل الربتغاليون التجارة, وذلك بجعل أساطيلهم يف بحر

ّاهلند, تقوم بأعامل القرصنة وتستويل عىل السفن املحملة بالبضائع, وتقتل من 
 −كام سيأيت −كام قام الربتغاليون . عبد النساء واألطفالتفيها من الرجال, وتس

امن ومضيق هرمز ُباالستيالء عىل كثري من املواين يف ساحل اهلند الغريب ويف ع
رغم أن محلتهم عىل عدن والشحر باءت بالفشل, إال أهنم و. وجزيرة سقطر

 .امّاستطاعوا أن حيطموا التجارة فيه
فلام احتاج عامر بن عبد الوهاب يف آخر حكمه للامل ملحاربة الرشاكسة 

 وملحاربة األئمة من الزيود, وللقضاء عىل ,املامليك الذين استولوا عىل اليمن
الذي كان جيده من دخل عدن, ومن مشاركته يف الثورات املتعددة, ومل جيد املال 

 فوقف له الفقهاء باملرصاد, ,التجارة, اضطر إىل االستيالء عىل أموال األوقاف
ّومنهم صديقه اإلمام العيدروس العدين, فأد ذلك كله إىل ضعف جيشه 
وهزيمته أمام الرشاكسة الذين غزوا بالده واستخدموا األسلحة النارية التي مل 

 . فقضوا عليه,يمن هبا عهديكن لل
 ثم دخلوا هـ٩٢١إىل كمران يف آخر سنة ) الرشاكسة(ووصل املرصيون 

وبدأت املعارك بني آل طاهر . ّاحلديدة بعد أن فر منها أهلها فأخربوها
واستوىل املرصيون عىل . وقتل الشيخ عبد الوهاب من آل طاهر. والرشاكسة
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واجته . يف االستيالء عىل عدن وفشلت حماولتهم هـ ,٩٢٢مدينة زبيد سنة 
 فجرت املفاوضات عىل الصلح, ,السلطان عامر بن عبد الوهاب ملحاربتهم

 .كن خواص السلطان عامر أوقعوا يف خاطره أن تلك مكيدة, فأبى الصلحلو
 يراسل الربتغاليني وياملئهم, فتأكد لد املرصيني من أن عامر بن عبد الوهاب

ت احلرب بينهم وبني ّ فاشتد. رشف الدينكام أومههم بذلك اإلمام حييى
السلطان والعساكر املرصيون يتقدمون بسبب استخدامهم البنادق واألسلحة 

أخو (ُوقتل الشيخ عبد امللك بن عبد الوهاب . النارية التي مل تكن اليمن تعرفها
ُثم قتل .  هـ٩٢٣ ربيع اآلخر ٢٤يف ) السلطان الظافر عامر بن عبد الوهاب

َّشتت جنده, وحلقت به اهلزيمة, ظافر عمر بن عبد الوهاب بعد أن تالسلطان ال
 ,فاستسلمت صنعاء. رس ابنه أبو بكر بن عامر وابن أخيه عامر بن عبد امللكُوأ

ثم قام املرصيون بقتل .  ودخلها املرصيون,وكان عليها األمري عيل البعداين
 عامر بن  وبذلك انتهت دولة,األمري وقتل مخسامئة من رجاالت صنعاء

 سنة, أمىض الكثري منها يف ثامن وعرشينوكانت مدة حكمه . عبدالوهاب
ومع ذلك قام بأعامل جليلة مثل بناء املساجد واملدارس . حروب ومعارك
ّ وتعفف عن أموال األوقاف إال , كبريٍّبل, وأقام العدل إىل حدُّوالصهاريج والس

ّيف آخر حكمه الحتياجه املال, وخفف عىل الرعية .  بعض الرضائب واملكوسّ
ِّوكان حيب العلامء ويوق ب اهلامة بأغىل ت ويشرتي الك,رهم, وحيرض جمالس العلمُّ

 .األثامن ويوقفها عىل العلامء وطلبة العلم
وقد قيلت يف رثاء السلطان عامر بن عبد الوهاب قصائد كثرية, منها 

 :ء فيها جا,قصيدة للعالمة املؤرخ املحدث عبد الرمحن بن عيل الديبع
َأخالي  ِرِ عامِ من بعدُ الدينَ ضاعّ
ــ ــُ فْذُفم ــِق ــِهـَّدا والل ــاّ إنِهـَّ والل  ن

 

 ِ بالنـاسِ النـاسَ أعـدلِ أخيهَوبعد 
ِربّمن الص  ِ الياسِ يف غايةِلوانّ والسْ

 

 :ويف قصيدة أخر يقول



א٣٦٣ א

 ُ مشيدهِالحّ الصِم من ركنّهتد
 ِهِ صالحَ بعدِ فيهٍفام من صالح

 

ِّوقــوض مــن بين   ِانــه كــل عــامرُ
 ِ عـامرِ مـن بعـدِهـَّ واللٍرِوال عام

 

ه حسني الكردي القيادة ّوهكذا قىض اجلراكسة بقيادة برسباي الذي وال
قبل عودته إىل جدة ومرص, عىل امللك الظافر عامر بن عبد الوهاب, وذلك 

 بل قام ,ولكن األمور مل تستقر. بتأييد كامل من اإلمام حييى رشف الدين
وعندما اهنزم قانصوه الغوري . بعد ذلك بغزو أرايض اإلمام حييىاجلراكسة 

ل اجليش املرصي من اجلراكسة إىل ّأمام قوات السلطان سليم العثامين, حتو
 . وبذلك بدأت سيطرة الدولة العثامنية عىل اليمن,ًالوالء للدولة العثامنية فورا

 F١Eمآثر عامر عبد الوهاب العمرانية
 تلك ,بعدنعامر بن عبد الوهاب الطاهري أهم املآثر العمرانية للملك 

ًالقناة املبنية من احلجارة واجلص, التي كانت متتد نحوا من سبعة أميال, من قرية 
والتي بقيت آثارها إىل ). حميطا(ئر , حتت جبال عدن من جهة الرب, إىل ب)املباءة(

ْاحليط(أو ) حميطا(و. )٢(م١٨٣٩احتالل اإلنجليز لعدن يف سنة ما بعد  , هو )َ
َبلهجة قبائل الصبيحة غريب ) ام) (ال(وتلفظ ). حلج(البستان بلهجة أهل  َ َّْ

 كام حدده يل أحد املسنني من أهل املنطقة القريبة −وموقع هذا البئر ). حلج(
 .غرببميلة إىل امل) دار سعد(  إىل الشامل من مدينة −منها

وكان املاء جيري يف هذه القناة من آبار هذا البستان إىل خزان كبري بناه امللك 
ّوهبذا املرشوع الضخم حل امللك عامر مشكلة املاء العذب, ). املباءة(يف  عامر
إىل ما قبل استيالء اإلنجليز عىل عدن وقد بقيت أجزاء من هذا اخلزان . بعدن

ّويستظل بظله أصحاب القوافل , )اءبيت امل(وكان يسمى بسنوات قليلة, 
                                 

  .١٨٠ −١٧٧, ص ٢عدن فرضة اليمن ط: ًنقال عن حسن صالح شهاب   )١(
)٢ ( .13Hunter: An Account of the British Settlement, p..  
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مسجد بداخل «ومن مآثره : قال الديبع. )١(مة إليهاداخلارجة من عدن والقا
أي [بظاهر باب الرب منها, وصهريج عظيم هبا ) باملباءة(مدينة عدن, وآخر 

فق نوهو الذي أجر الثالج إىل مدينة عدن من أماكن بعيدة, وأ«. )٢(»]ةباملباء
 إن السفن املرصية التي ,موضع آخر يف ,ويقول الديبع. )٣(» عديدةًيف ذلك أمواال

َرضبت عدن باملدافع نزل منها مجاعة من عسكر املامليك إىل ساحل أبني  ْ حتت «َ
ليستقوا من ] يعني األمري سليامن[حصن اخلرضاء, ونزل مجاعة من أصحابه 

ملاء الذي أجراه امللك فالثالج يعني به الديبع قناة ا. )٤(»الثالج فقتل منهم مجاعة
 .نيْ, عىل ساحل أب)باب الرب(عامر من أماكن بعيدة إىل ظاهر 

 دار البندر
 يف قديم الزمان, وإنام دار تعرف] املرسى[مل يكن بالبندر «: يقول أبو خمرمة

, ضاء جيلس الناس عليه, عند سفر املراكب وجميئهافكان من فوق البندر 
                                 

, )٩٥٥عـدن (, ترمجة أمحد إبراهيم جعفر ٣٣صهاريج عدن, ص : نوريس وينهي  ) ١(
ذكر يف تقريره عن صهاريج عدن أن ) باليفري(وقد ورد يف هذه الدراسة أن الكابتن 

, وجـدت )دي مريفيـل(م بقيـادة ١٧٠٨البعثة الفرنسية, التي زارت عدن يف عـام 
) سـالت(وذكـر الـسيد . عمالن من قبل أهايل عدنوالقناة يست) بيت املاء(صهريج 

Salt كان يستظل به من ) بيت املاء(م, أن ما تبقى من ١٨٠٩, الذي زار عدن يف سنة
لكن املهندسني الربيطانيني دمروا كل اآلثار عند بنـاء . قبل املسافرين من وإىل عدن

) هيـنس (وقد وصف الكابتن). حديد(املعسكرات يف الربزخ إىل اجلنوب من جبل 
 :القناة كاآليت

 .بوصة) ١٩: (العمق. ياردة) ١٦.٣٢٠: (الطول
  .وهي مبنية بالطوب األمحر واحلجارة. بوصة) ١٦: (العرض

 .٣٧٢الفضل املزيد, ص : لديبعبن اا  ) ٢(
 .السابقاملصدر   ) ٣(
 .٣٦٥ ص صدر نفسه,امل  ) ٤(
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فاتفق أن الشيخ عبد الوهاب بن . يتفرجون عىل دخوهلا البندر وخروجها منه
طلع إىل البندر, يف آخر املوسم, ينظر ] والد امللك عامر بن عبد الوهاب[داود 

املراكب, فرأ تلك الرسجة والفضاء, فأمر أن تبنى دار هبا ] إقالع[رصاية 
 ,)١(»للتنزه, فبنيت دار ذات طبقتني

كان بأعىل البندر, خلف مرسى املراكب من جهة «: وضع آخرم يفويقول 
ًالبحر, شصنة مبنية بناء حمكام, بناها األولون ملصلحة البندر,  وذلك أن املوج ً

هتا ّ, فإذا جاءت املوجة العظيمة انكرست حد]ريح رشقية[يقو يف أيام األزيب 
فكان . فاشت وهانت وقد ّعىل هذا البناء, فال تصل إىل البندر وحمل املراكب إال

فلام أرادوا بناء دار البندر, التي تقدم ذكرها يف . البندر بسببها فيه سنح للمراكب
ًفصل الدور, ظنوا أن هذه الشصنة عبثا ال حاجة إليها, واستقربوا تناول احلجارة 
منها, فقلعوا حجارهتا وبنوا هبا الدار املذكورة, فحصل اخللل يف البندر, فكانت 

ها يشء إىل أن تصل إىل املراكب, فتغريت مجلة ّ من جهة البحر فال يرداملوجة تأيت
فلام رأوا تكرر ذلك ومل يعهدوه, عرفوا أن ]. املراكب[مستكثرة من اخلشب 

ّفردموا مكاهنا حجارة ورموا فيها تراب الفوه . تغيري الشصنةاخللل جاء من 
 .)٢(ًدر سنحا للمراكبنّوغريه حتى جتبل, وصار الب

ْ من خرب الشصنَة أن دار البندر مل تكن عىل الساحل خلف السور ويفهم َّ
من جهة الشامل, حيث توجد اآلن ) ِصرية(البحري, وإنام كانت بلحف جبل 

بعض املنازل, وبجوارها ذراع من احلجارة يمتد داخل البحر نحو الشامل 
 قال  كام−وكان مرسى املراكب .  عليه األمواج القادمة من عرض البحرّتتكرس

ولو كانت هذه الدار عىل ساحل البحر . )٣()صرية( بلحف جبل –ابن املجاور 
                                 

 .١٣ – ١٠, ص ١أبو خمرمة, ثغر عدن, ق  ) ١(
 .١٦ – ١٥ ص ,١, قالسابقاملصدر   ) ٢(
 .١٤٤املستبرص, ص : ابن املجاور  ) ٣(
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خلف السور لظهرت يف ذلك الرسم الذي رسمه أحد الربتغاليني, الذين 
, املنشور يف كتاب )م١٥١٣(هـ ٩١٩إىل عدن سنة ) البوكريك(رافقوا محلة 

 .ليعقوب, تعريب أمحد املضواحي) ملوك بالد العرب(
خذهلم  −إىل أن وصل الفرنج « إن دار البندر بقيت ,ًو خمرمة أيضاويقول أب

 إىل عدن يف أوائل سنة تسع عرشة وتسع مئة, فاستولوا عىل الدار ونصبوا − اهللا
عليها املدافع, وكانوا يرمون منها إىل البلد, فحصل بذلك بعض الرضر عىل 

ًحصنا حمكام, البلد فهدمت, وبني عوضها احلصن الذي يف ثنايا جبل صرية,  ً
 .)١(»فحكم عىل البندر
 بنو طاهر التجار

 يقول أبو خمرمة إن بني طاهر ملا ,م ذكرهاّ املتقد,)دار صالح(يف وصف 
إن جتار عدن ) قالدة النحر(وقال يف كتابه . »ًتعلقوا بالتجارة جعلوها متجرا«

زريبة «ّ عىل التجارة وحيولوا عدن إىل كانوا خيشون أن يستحوذ بنو طاهر
ب والتجارة, وعرفوا ما فيها ّوا عىل التكسأَّللفوه, ألهنم نش] حضرية أو حوش[

والسلطان إذا تعلق باملتجر أبطل متجر التجار, . من املصالح, فلن يرتكوا ذلك
 .)٢(»وتعطل عليهم الكسب

ملكوس عن  أبطل بنو طاهر ا,ومن أجل إنعاش احلركة التجارية بعدن
وكانوا يرشفون عىل جتهيز املراكب وخروجها من البندر إىل . )٣(بعض السلع

ًبل إن امللك عامر بن عبد الوهاب كان يمتلك أسطوال من السفن . اهلند
ّإال مركب واحد «, ومل يسلم منه  هـ٩١٥ّالتجارية, دمره الربتغاليون يف سنة 

ً أو فعال يترضر منه التجار, ًوكانوا يعاقبون من يرتكب ظلام. )٤(»وطليعتان
                                 

 .١٦, ص ١أبو خمرمة, ثغر عدن, ق  ) ١(
 .١١١١, ص ٣أليب خمرمة, ج) قالدة النحر(عن . عبد العال, بنو رسول وبنو طاهر  ) ٢(
 .١٣١بغية املستفيد, ص : لديبعبن اا  ) ٣(
 .٣١٨الفضل املزيد, ص : لديبعبن اا  ) ٤(



א٣٦٧ א

ًفامللك املجاهد أنكر عىل األمري عمر بن عبد العزيز أمورا أحدثها وأفعاال  ً
ّووبخه توبيخا عظيام وحاسب الكتاب يف عدن«ارتكبها يف عدن  ً ّثم قيد عمر . ً

 .)١(»بن عبد العزيز وخرج به صحبتها
ر النشاط التجاري فكان من الطبيعي أن تؤدي هذه السياسة إىل عودة ازدها

هتا اجلمركية يف سنة افارتفعت عائد. بعدن, وإقبال جتار البحر عليها من جديد
, أول سنة من عهد امللك املنصور عبد الوهاب بن داود, إىل أزيد من  هـ٨٨٣

 .)٢(مخسة لكوك من الذهب, ومبلغ جزيل من نقد البلد الفضة

)٣(العمران يف عدن يف عهد الطاهريني 
   ثم, عدن بصورة متتالية منذ أيام الزريعينيع العمران يفّلقد توس

   ولكنه بلغ مداه يف عهد الطاهريني, ثم الرسوليني,ابن الزنجييل األيويب
وهو عدد كبري يف (حيث وصل سكان عدن إىل أكثر من ستني ألف شخص 

 ).ذلك الزمان
وصف ابن املجاور, بعض أحياء أو حافات مدينة عدن, وأسواقها, 

ويالحظ القارئ . يف الربع األول من القرن السابع اهلجريوجنسيات سكاهنا, 
لكن هذا ال . أن ابن املجاور مل يذكر اليهود ضمن سكان عدن, وكذلك اهلنود

وقد «:  يشمله قوله,ينفي وجود مجاعات صغرية منهم غري الفتة لنظر الغريب
جالية فلو كان لليهود أو اهلنود, . »من كل بقعة أرض] يعني عدن[التأم إليها 

 .كبرية بعدن تلك الفرتة ملا أغفل ذكرها
ًومن املؤسف أن مصادر تاريخ الدولة الرسولية مل تذكر شيئا عن مدينة 

                                 
 .٣١٨بغية املستفيد, ص : لديبعبن اا  ) ١(
 .١٤٢, ص املصدر السابق  ) ٢(
 . مع إضافات يسرية,للسيد حسن صالح شهاب» عدن فرضة اليمن«ًنقال عن كتاب   ) ٣(
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أما عهد بني طاهر فنجد . عدن, من حيث العمران والسكان يف عهد هذه الدولة
) حافة اليهود(يف مصادره أسامء أحياء وأماكن يف عدن مل تذكر من قبل, مثل 

ومتدنا أخبار احلريق الذي يتكرر حدوثه بسبب مساكن ). لبانيانحافة ا(و
اخلوص, التي تشكل غالبية مساكن عدن, بكثري من أسامء األماكن, وعدد ما 

 .احرتق من البيوت
ًوقد ذكر اخلزرجي, مؤرخ الدولة الرسولية, حريقا هائال شب يف عدن سنة  ً

إن : وإنام قال. لتي احرتقتً, لكنه مل يذكر شيئا عن احلافات والبيوت ا هـ٧٨٨
ًأتلف من املدينة شيئا كثريا من البيوت«احلريق  ًويصف الديبع حريقا . )١(»ً

واستمر من نصف الليل إىل قريب الفجر,  «هـ٩٠٨حدث يف شهر صفر سنة 
كأيب الليل, وأمحد بن عبد السالم, : وتلفت فيه بيوت كثرية من بيوت التجار

ِوأمحد الدملوي, واحلوائجي, ً وإسامعيل بن عبد األول النشاري, وجانبا من ُ
ًالسوق الكبري إىل بيت أيب شكيل, وجانبا من حافة اليهود, وحافة احلبوش 

 لباملدرسة السفيانية, وتلفت فيها أمواوأحدقت النار . بأرسها] األحباش[
 .)٢(»ويقال إن عدد البيوت املحرتقة تسع مئة بيت. جليلة

 مخس سنوات من احلريق الذي أي بعد حواىل, هـ ٩١٤ويف املحرم من سنة 
من املدرسة السفيانية إىل حافة اليهود, «: احرتق من مدينة عدن جزء كبريقبله, 

ًوما هنالك, واحرتق فيها من اآلدميني عرشون نفسا, وتلفت من األموال 
 .)٣(»والبيوت ما ال حيىص

نطقة واحدة, تقع ونالحظ أن احلريق يف املرة األوىل والثانية قد حدث يف م
 – كام ذكرنا –وأن مساكن األحباش, وهي . بني املدرسة السفيانية وحافة اليهود

                                 
 .١٨٦, ص ٢العقود, ج: اخلزرجي  ) ١(
 ).حتقيق شلحد (٢٧٤− ٢٧٣ص , املزيد عىل بغية املستفيدالفضل : لديبعبن اا  ) ٢(
 .صدر السابقامل  ) ٣(
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أما . من اخلوص كانت هبذه املنطقة, وهي متصلة بالسوق الكبري, وحافة اليهود
لم حيرتق منها يشء, ال يف احلريق األول وال يف الثاين, فلعلها فاملدرسة السفيانية 
 .يوت هذه املنطقةبكانت غري متصلة ب

مسطور كتبه لبنته عائشة «: ويف ترمجة عيل بن عيل بن بديع يقول أبو خمرمة
ًملكها دارا صغرية بحافة البانيان اسم يطلق يف اليمن عىل طائفة ) البانيان(و. )١(»ّ
 .اهلندوس املحرمة ألكل اللحوم

إن «:  املصادر موقع بيوت اخلوص من املدينة, فابن املجاور يقولدوال حتد
الربابر سكنوا باملوضع, الذي هو اآلن عامر بالرصائف, وهم أول من بنى 

والربابر أو الرببر, واألحباش, والدناكل, كانوا من سكان . )٢(»الرصائف بعدن
تقام عىل قوائم مثل قوائم والرصائف أكواخ من اخلوص والقصب . عدن الفقراء

 . بموضع خاص هبا من أرض عدنوكانت كام يفهم من كالم ابن املجاور. ةّاألرس

 يغزون اليمن وعدن) مماليك مرص(اجلراكسة 
أن السلطان : )٣()اليمن عرب التاريخ(جاء يف كتاب أمحد رشف الدين 

كتائب من اجلند املرصيني الذين الغوري, أحد ملوك اجلراكسة, أرسل عدة 
, ملحاربة الربتغاليني الذين بدأوا بغزو )٤(ّق عليهم املؤرخون يف اليمن اسم الغزيطل

وبحر العرب, وسواحل اهلند الغربية, وخليج هرمز ) بحر القلزم(البحر األمحر 
وهلم أهداف عدة وهي. ً وبدأوا يعيثون يف األرض فسادا,ُوعامن وسقطر: 

                                 
 .١١٥, ص ٢ثغر عدن, ق: أبو خمرمة  ) ١(
 .١١٧املستبرص, ص : ابن املجاور  ) ٢(
 .املؤلف:  م النارش١٩٩٠/هـ١٤١٠, ٥اليمن عرب التاريخ, ط: أمحد رشف الدين  ) ٣(
ومنهم كانـت اجليـوش منـذ أيـام املعتـصم .  يف األصل هم األتراك الرشقيونّالغز  ) ٤(

 .العبايس
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 . دينةحماربة اإلسالم واملسلمني وغزو مكة وامل) ١(
 . القضاء عىل اإلسالم) ٢(
 املسلمني التي كانت متتد من الصني واهلند إىل اليمن ةالقضاء عىل جتار) ٣(

وبعد أن .  ومن مرص إىل أوربا عرب البندقية وجنوا,مرصإىل  ومنها ,وعدن بالذات
 جاما يف الوصول إىل اهلند عرب رأس الرجاء الصالح بدأت تظهر ينجح فاسكو د

تغال البحرية الكرب التي سيطرت لفرتة عىل الطريق إىل اهلند, دولة الرب
واحتكرت جتارة التوابل التي كانت تباع يف أوربا عرب البندقية بأثامن غالية 

نجلرتا إوعاونتها يف ذلك . ها, واستطاعت أن تبيعها بأسعار أرخص بكثريتنافسف
ّ ثم حلت حملها كقوة بحرية هي,واشرتكت معها يف التجارة  . وهولندة بعد ذلكّ

 ذلك إىل إضعاف الدولة اململوكية يف مرص التي رأت هذه املخاطر ّوأد
حمدقة هبا من مجيع اجلهات, فأرسلت أساطيلها إىل جدة حلامية احلرمني 
ًالرشيفني, ومحاية التجارة, وأرسلت أيضا أسطوال إىل اليمن, ومنه إىل اهلند  ً

 . حينهوسيأيت وصف ذلك يف. ملحاربة الربتغال
 ,هلذا أرسل السلطان قانصوه الغوري األمري حسني الكردي إىل اليمن

فوصلت احلملة بقيادة . ع تعاون حكام اليمن معه ملحاربة الكفرةّالذي توق
وثالثة ) برشتني(وخرجت جمموعة منهم يف .  الكردي إىل جدةنياألمري حس

شهر حمرم سنة  ووصلوا إىل عدن يف .ومعهم عدة عظيمة وبارود. )١()غربان(
 ووصلت الدفعة ,−)٢(زيدكام يقول ابن الديبع يف الفضل امل −م ١٥٠٨/ هـ٩١٣

 .الثانية يف شهر ربيع اآلخر وفيها األمري حسني الكردي
ووصل األمري حسني الكردي إىل عدن فاستأذن من حاكمها مرجان 

ه د باملاء واحلطب وغريه, فأذن لّالظافري أن يدخل إىل بندر حقات والتزو
                                 

 .أنواع من السفن يف ذلك الزمن: شت والغرابالرب  ) ١(
 .٣٠٥الفضل املزيد, ص : ابن الديبع  ) ٢(
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يف اهلند ملقاتلة ) الديو(ه إىل بندر ّثم توج. ده بام حيتاجّالظافري بذلك, وزو
 .)١(الربتغاليني الكفرة الذين ظهروا يف البحر وقطعوا طريق املسلمني

أي ( وفيها :حيث يقول ,يف تارخيه) الشحري( الطيب البافقيه ,د هذاّويؤك
احب مرص قانصوه أمري صوصل إىل الشحر حسني بك الكردي, ) هـ٩١٣سنة 

ً من جدة يف ثالثة أغربة وثالث برشى, قاصدا اهلند, وتوجه بجيشه ,الغوري
 .)٢(نحو الديو لقتال اإلفرنج

ًوهذه السفن مرت أوال بعدن َّ ثم مرت بالشحر يف طريقها إىل اهلند ,َّ
َّووصلت سفن حسني الكردي إىل ديو فرحب هبا حاكمها . ملحاربة الربتغال
 بقيادة ,ُّت العساكر املسلمة التي تقل عساكر سلطان كجراتاملسلم, وانطلق

 مع املتطوعني لتنضم إىل قوات سلطان ,األمري مالك دياس) ديو(حاكم 
من سفن الربتغال, ونشبت معركة, فالتقت بالطريق بثامنية . كليكوت املسلم

  مليداأ ابن دا Lourancoاهنزم فيها الربتغاليون, وقتل يف املعركة لورانسو 
De Almidaاحلاكم العام للقواعد الربتغالية يف اهلند, ونائب امللك الربتغايل ,. 

ومل يستطع حسني الكردي مواصلة السفر إىل كاليكوت بسبب عطب 
ويف السنة التالية حشد دا أمليدا جيوشه .. بعض سفنه فغادر إىل ديو إلصالحها

جه انطلق  فلام سمع حسني الكردي بخرو.وهاجم ديو) م١٥٠٩/ هـ٩١٤(
َّومتكن حسني الكردي من .  فاهنزم هزيمة نكراء, ديوهملواجهته قبل وصول

 .وعاد بعدها إىل مرص. ن حمموداالنجاة والوصول إىل سلطان كجرات السلط
» عدن فرضة اليمن« السيد حسن صالح شهاب يف كتابه  عنًالنقو

 :, يقولإضافات يسريةبباختصار و) ١٩٣ – ١٩٠ص(
                                 

 .٣٠٣ – ٣٠٥, ص املصدر السابق  ) ١(
ُتاريخ الشحر وأخبار القرن العارش, حتقيق عبداهللا ): حممد بن عمر الطيب(البافقيه   ) ٢(

  .٨٢, ص ١٩٩٩/ ١٤١٩احلبيش, مكتبة اإلرشاد, صنعاء 
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الكردي من اهلند إىل مرص أمر الغوري بتجهيز محلة  عودة حسني بوعق
). م١٥١٥ (هـ٩٢١يف سنة أخر إىل اهلند, غري أن جتهيز هذه احلملة مل يتم إال 

 )بايزيد(ي إىل السلطان العثامين بل إن جتهيزها مل يكن ليتم لو مل يلجأ الغور
ت, دولة فقد كانت دولة املامليك, يف ذلك الوق. ويطلب مساعدته عىل جتهيزها

ويقال إن . )١(ضعيفة أهنكتها حرهبا يف بالد الشام واالضطرابات الداخلية
ّالسلطان بايزيد أمد احلملة باألخشاب الالزمة لصنع السفن, وبألفني من 

, )سلامن الرومي(أو ) سلامن الريس(اجلنود األتراك والبحارة حتت إمرة 
في جمداف, وثالثني ألف ًوثالث مئة مدفع, وأربعني قنطارا من البارود, وأل

 .)٢(سهم, وغريها من اآلالت واملعدات التي حتتاج إليها السفن
َكمران(ووصلت هذه احلملة إىل جزيرة  يف السابع من ذي القعدة سنة ) َ

ويقال إن السلطان .  ورشع حسني الكردي يف بناء حصن هبا,م١٥١٥/ هـ٩٢١
 بتقديم ,إىل الغوري يف رسائل له بعث هبا ,عامر بن عبد الوهاب قد وعد

املساعدات الالزمة للحمالت التي جتهز حلرب اإلفرنج عند مرورها باملوانئ 
 رأ ترصف حسني الكردي يف هذه − يبدو كام −لكن السلطان عامر . )٣(اليمنية

 كام −ففي احلملة األوىل . احلملة خيتلف عن ترصفه وسلوكه يف احلملة األوىل
ّحقات(الرسو يف  استأذن وايل عدن يف − رأينا أما يف . ً, بعيدا عن مرسى عدن)ُ

ن أن رشع يف بناء احلصن بكمران, وكأهذه املرة فلم يعلم به السلطان إال بعد 
وأدرك عامر أن احلملة جاءت لتبقى يف . اليمن إحد الواليات التابعة ملرص

اليمن بحجة محاية سواحلها من اإلفرنج, فلم جيد من وسيلة إلبعادها عن 
بل إنه منع السفن التي حتمل . ّواحل اليمنية غري التخيل عن مدها باملريةالس

                                 
 .٧٨ – ٧٧ص : الفتح العثامين األول لليمن: ى ساملمصطف  ) ١(
 .١٩٩ – ١٩٥, ص ٤بدائع الزهور, ج: ابن إياس  ) ٢(
 .٨٢الفتح العثامين, ص : مصطفى سامل  ) ٣(
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 غضب حسني فأثار هذا القرار. )١( )كمران(الطعام إىل جدة من املرور بجزيرة 
الكردي ورجاله, وكان الرشارة التي اندلعت منها بعد ذلك احلرب بني املامليك 

ن خصوم السلطان عامر وقد وجدت املامليك, م. وعساكر الدولة الطاهرية
. , من ساعدها عىل النزول بساحل هتامة وعىل احلرب معها)٢(باليمن

, التي مل تكن معروفة من قبل يف اليمن, )النارية األسلحة(واستطاعت البندقية 
أن هتزم عساكر السلطان عامر, وأن تساعد املامليك عىل اكتساح بالده يف بضعة 

 أبواب صنعاء بشهر ربيع اآلخر من سنة وقتل هبا السلطان عامر عىل. شهور
 .م١٥١٧/ هـ٩٢٣

 )م١٥١٦/ هـ ٩٢٢(اهلجوم عىل عدن 
وكانت خطة حسني الكردي, بعد سقوط مدينة زبيد, أن يزحف جيش 

 قائد س,ّامن الري من جهة الرب, بينام يذهب هو وسلاملامليك إىل عدن ملحارصهتا
فقد كانت السيطرة عىل عدن هي أهم . األسطول ملحارصهتا من جهة البحر

 بزبيد مل تتمكن من الوصول إىل عدن ولكن قوات املامليك. أهداف هذه احلملة
أما احلملة البحرية . من جهة الرب, بسبب انشغاهلا بحرب عساكر السلطان عامر

َزيلع(ًفتوجهت أوال إىل  ْ كبها املعطوبة, وتزودت , حيث أصلحت بعض مرا)َ
باحلطب واملاء, ثم توجهت إىل عدن, ووصلت إليها يف الثالث عرش من شهر 

 .م١٥١٦/ هـ٩٢٢رجب سنة 

                                 
 .٣٦٠ – ٣٥٩الفضل املزيد, ص : لديبعبن اا ) ١(
أهم عدو للدولة الطاهرية هو اإلمام حييى رشف الدين الذي ما أن علـم بوصـول   ) ٢(

ني الكردي إىل كمران, حتى بعث إليه حيثه عىل احـتالل التهـائم التـي حيكمهـا حس
عامر بن عبد الوهاب الذي اهتمه بالتعاون مع الربتغال, مما شجع حـسني الكـردي 
عىل احتالل احلديدة فاحتلها, ثم احتل زبيد إىل أن احتل صنعاء, ومن أعداء عـامر 

 .ابن عبد الوهاب األرشاف يف عسري وجيزان
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وملا أرست املراكب بالبندر وجد حسني الكردي أن املراكب التجارية قد 
أقلعت من البندر إىل اهلند  قبل وصوله, ورأ قالع املتأخرة منها باألفق, 

 يف بعض عساكره, وأدرك املركب السلطاين, فقبض ,)١(سّن الريفلحقهم سلام
ّعىل الناخوذة, واملعلم, والكراين  َ ًوجعل فيه ناخوذة, ومعلام, «] الكاتب[ّ

ًوكرانيا, من قبله إىل اهلند ّ , وبعث معه بكتاب إىل صاحب اهلند يقول فيه إن »َ
 .)٢(تههن مراكبه قادمة من جإعدن قد صارت بيد سلطان مرص, و

يف , ن احلرب عىل أهل مدينة عدقد فتح«س ّوكان ابن أخت سلامن الري
يف ] يعني ابن أخت سلامن[ وأصحابه فأقبل هو. خلف املراكبغيبة خاله 

, )أي شهر رجب(السنابيق إىل البندر يف الثامن عرش من الشهر املذكور 
م اهبم, فقاتلهم العسكر السلطاين فرموهّوأرسلوا بنادقهم ومدافعهم ونش

اب حتى هزموهم وأخرجوهم من البندر, وقتلوا رئيسهم ابن ّوالنش )٣(باملدافع
فرتاجع العسكر . أخت سلامن باملدافع يف مجع كثري من أصحابه وجرحوا آخرين

, )ريةِص(املرصي, ومحلوا عىل البندر ودخلوه, فطلع العسكر السلطاين حصن 
حتى أخربوا درهبا ) ريةِص(وبقي عسكر املرصيني بأسفله يرمون باملدافع عىل 

فاجتمع العسكر السلطاين الذين يف عدن, وخرجوا إليهم من الباب ]. سورها[
, )]ِّالرس(يعني باب السور البحري املعروف بباب ) [النوبة(الذي عند جبل 

فحمل العسكر السلطاين عىل ]. يف حالة اجلزر[ًوكان البحر إذ ذاك عاريا 
ن صرية, فهزموهم هزيمة درب حصسكر املرصي, وهم حينئذ حتت الع

                                 
 األمـري سـليامن باشـا األرنـاؤوطي »تاريخ عـدن«ّسامه املؤرخ محزة لقامن يف كتابه   ) ١(

 ).ّوكان يلقب بالريس(
 .٣٦٥الفضل املزيد, ص : ابن الديبع  ) ٢(
كانت املدافع يف ذلك الزمن ترمي بكرات من حديد بحيث أهنا تقتـل مـن تـصيبه أو   ) ٣(

ومل تكن ترمي بالبارود, فاألسلحة . البناءًتسبب ثغرة يف حصن أو هتدم منزال ضعيف 
 .امنُوقد رأيت هذه املدافع القديمة يف عدة مواقع يف ع. النارية مل تكن معروفة باليمن
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ًعظيمة, وقتلوا منهم مجعا كثريا وجرحوا آخرين, ورماهم  ) صرية(حصن من ً
 .»نوا فيهاّباحلجارة فقتلوا أكثرهم واهنزم باقيهم وطلعوا املراكب وحتص

َورجع سلامن من جهة املراكب التجارية فنزل بساحل أبني حتت حصن « ْ َ
َ, فقتل بعضهم)الثالج(به لتستقي من , وذهبت مجاعة من أصحا)اخلرضاء( ِ ُ .

أخذته «وملا علم سلامن بقتل ابن أخته وما جر ألصحابه . فرجعوا إىل البندر
فلام رأ العسكر السلطاين, الذي .  فرد أصحابه ونزل هبم إىل البندر,احلمية

فلام حتقق . عدن] مدينة[رية, ذلك, نزلوا من احلصن ودخلوا بندر ِبحصن ص
ً حصن صرية من العسكر السلطاين طلعوا, ومكثوا فيه أياما ّخلواملرصيون 

ًاملقابل لدار السعادة, حتى أخربوا منه جانبا, من ] السور[يرمون منه إىل الدرب 
ثم محلوا عىل ). دار السعادة(ّإىل زريبة الفوة, التي يف ميدان ) دار السعادة (ةقبال

. تاسع عرش من الشهر املذكورالبندر يف الثلث األخري من ليلة األربعاء ال
وتلقاهم أهل البلد, وقاوموهم, وقاتلوهم من ذلك الوقت إىل طلوع الشمس 

وكاد العسكر املرصي أن يغلب عىل البلد, وركزوا راياهتم عىل . يوم األربعاء
ثم محل .  أهل البلد من ذلك, وساءت ظنوهنم وأشفق.الدرب الذي أخربوه

ملرصي محلة واحدة صادقة, فنرصهم اهللا تعاىل العسكر السلطاين عىل العسكر ا
ًعليهم, وقتلوهم قتال شنيعا, وأخذوا راياهتم, وخلص األمري سلامن بعد جهد  ً

فرجع بمن بقي من أصحابه إىل مراكبهم بعد . جهيد, وسلمه اهللا سبحانه وتعاىل
 .»أن محلوا مدافعهم وحتصنوا يف املراكب يف يوم العرشين من الشهر املذكور

شهر رجب (أصبحوا يوم السبت احلادي والعرشين من الشهر املذكور و«
) ُرباك(راجعني من حيث جاؤوا منقطعني من املاء, فبلغوا إىل ) هـ٩٢٢

ً, ونزل منهم مجاعة ليستقوا , وقد أعد هلم األمري مرجان كمينا ]ضواحي عدن[ ّ
. »اآلخرينًهنالك, فثار عليهم الكمني وقتل منهم فوق األربعني نفرا وجرحوا 

 ذلك إىل ّفأد. عز تًووصلت نجدة بقيادة عبد امللك بن عبد الوهاب قادما من
 .زيادة قوة مرجان الظاهري
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مركب عيسى بن «: عة مراكببوكان يف بندر عدن قبل انرصافهم أر«
 فأخذوها ,)١(ى بن مقيفعة, وكتنباه موسال, ومركب رامهسحراف, ومركب عي

 صحبهم, فانفلت منهم مركبة رامه ومضوا عند انرصافهم وساروا هبا يف
 .»بالباقني

س يف فتح عدن من جهة ّوهكذا فشل حسني الكردي وزميله سلامن الري
يف اليمن يقاتل السلطان ) برسباي(ًالبحر, فعاد خائبا إىل جدة, بعد أن ترك نائبه 

 .عامر بن عبد الوهاب
ات ّ أن هيزم قو− كام أسلفنا −) اإلسكندر بن حممد(وقد استطاع برسباي 

 ثم ,السلطان عامر بن عبد الوهاب يف معارك متتالية استوىل فيها عىل كمران
 ثم معركة باب النخل ,)معركة الرحب يف ضواحي زبيد( ثم زبيد ,احلديدة

وكان عىل رأس قوة السلطان أخوه . هـ ٩٢٢يف مجاد األوىل سنة ) خارج(
نتهت املعركة باستيالء املرصيني  وا.عبدامللك وابن أخيه عبد الوهاب بن عامر

 ,وتوالت اهلزائم حتى دارت املعركة األخرية عىل أبواب صنعاء.. عىل زبيد
 وبرسباي يوكان السلطان عامر بن عبد الوهاب وأخوه عىل رأس اجليش اليمن

 فاستطاعت البنادق واألسلحة النارية أن هتزم ,عىل رأس اجليش املرصي
ل األمري عبد امللك بن عبد الوهاب أخو  فقت,األسلحة القديمة التقليدية

ًالسلطان, وفر السلطان تائها فألق  القبض عليه وقتل وأرس ابنه وابن أخيه كام يّ
وبذلك انتهت دولة عامر بن عبد الوهاب, وبقيت عدن بيد مواله . أسلفنا

ّ حسنا يف صدًمرجان الظافري الذي أبىل بالء  . املرصي والربتغايلني العدوانً
 

                                 
ّكتنباه موسال ورامه, مها من جتار اهلنود, وكانت هلم مراكب جتارية يف عـدن تنقـل   ) ١(

 .بضائعهم
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 انتهت دولتهم يف ١٤٩٢ية يف غرناطة عام ِّبعد هزيمة املسلمني املدو
 التي كانت تشمل أسبانيا والربتغال, والتي دامت ثامنية قرون ,اجلزيرة األيربية

ها حروب دامية بني املسلمني وسكان اجلزيرة األيبريية, وبني املسلمني ختللت
ورغم تسامح املسلمني مع النصار إال أن احلقد الصليبي كان . أنفسهم

ًمتجذرا يف هذه اجلزيرة األيربية التي كانت أشد الدول األوربية تعصبا ضد  ً ّّ ّ
والربتغال صارتا من كام أن أسبانيا . اإلسالم, ألن اإلسالم كاد يقيض عليها

ًبا للكاثوليكية, وكان من األسبان عدد كبري من الكرادلة ّعصأشد الدول ت
 . عرش البابوية يف الفاتيكان يف روماامونّوالباباوات تس

ّوما أن تم لألسبان والربتغال ذبح املسلمني وطردهم من بالدهم, حتى 
نيا والربتغال سيدتا ّقاموا بحمالت متعددة يف البحار, ورسعان ما صارت أسبا

ما عدا (البحار, فاستولت أسبانيا عىل أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية 
وكانت  .وعىل جزء من أمريكا الشاملية) الربازيل التي استولت عليها الربتغال

ًكمية الذهب التي استولوا عليها كبرية جدا بحيث جعلت أسبانيا أوال  ً
يف حينها مما مكنهم من بناء األساطيل ًوالربتغال ثانيا أغنى دول أوربا 

 .واالستعانة بالبحارة والعلامء والفلكيني من أرجاء أوربا
 أول بعثة .)م١٥٢١–١٤٩٥(وأرسل ملك الربتغال عامنويل السعيد 

 , يف أربع سفنم٨/٧/١٤٩٧وانطلقت الرحلة يف . فريقيا الغربيةإبرتغالية إىل 
 نفس الطريق الذي سلكه بارثلميو وسارت احلملة يف. كلها بأسامء القديسني
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وكانت احلملة . فريقية والتي وصلت إىل جنوب القارة اإلم١٤٨٧دياز سنة 
اجلديدة بقيادة فاسكو دي جاما الذي وصل إىل الطرف اجلنويب من القارة 

ولكن ملك الربتغال . فريقية وواجه العواصف حتى سامه رأس العواصفاإل
 ثم استدار ليبحر عىل ,)Cape of Good Hope(سامه رأس الرجاء الصالح 

امن ُوكان التجار العرب من حرضموت وع. فريقيي اجلنويب اإلالساحل الرشق
واليمن قد وصلوا هذه املناطق إىل جزيرة مدغشقر التي أسموها جزيرة القمر 

وكانت . فريقي إىل اإلسالمل كثري من سكان الساحل الرشقي اإلّالكرب, وحتو
 ,)امن وحرضموت واليمنُمن ع( حيكمها عرب ومسلمون  إسالميةكل دوله
رتيا وكينيا إىل ما يعرف اليوم بتنزانيا وإىل مدغشقر ي من الصومال وأرّوهي متتد

 .)الصغر(وجزر القمر ) قمر الكربجزيرة ال(
 , اإلسالم إىل اهلند,كام أدخل العرب, وبالذات من جنوب جزيرة العرب

نت مملكات إسالمية خالصة خمتلطة بالدم ّكووخاصة سواحلها الغربية حيث ت
, )ماليزيا(وكذلك وصل التجار العرب املسلمون إىل مالقا . العريب اإلسالمي

وإىل ماليزيا نفسها, وأندونيسيا وأقاموا هناك مملكات بعد أن اختلطوا بأهلها 
 ومل تستطع.. ًوبذلك احتكروا أيضا جتارة التوابل وغريها .ونرشوا اإلسالم فيها

أوربا العثور عليها وعىل اللبان والبخور وغريه إال من اليمن عرب مرص بالطريق 
بالطريق الربي من اليمن إىل ) الشام بمعناها الواسع( أو عرب سوريا ,البحري

والطريق الثاين كان عرب خليج هرمز إىل البرصة ومنها . الشام عرب مكة واحلجاز
 .اإىل الشام بر

 وهي أول مدينة ,ا إىل سفالة يف مدغشقروقد وصل فاسكو دي جام
َوقد رحب بوصوله .. فريقياإإسالمية يشاهدها فاسكو دي جاما يف رشق  ّ

ّ منه أن األسطول يتبع الدولة العثامنية أو املغرب, فلام تبينت ا ظن)كلوه(حاكم 
ّواستأنف فاسكو دي جاما رحلته, ومر بعدة مراكز . احلقائق حاربه وطرده َّ

التي ) اًأيضا يف كيني(ومالندي ) ّممبسة يف كينيا(نها موزمبيق وممباسا إسالمية م
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ّوكانت هذه الثغور غاصة بالتجار العرب . م١٤٩٨ مارس ١٥ها يف وصل
وأخذ فاسكو دي جاما . ّوالسواحلية الذين توجسوا خيفة من هؤالء القادمني

لسابقة أدت إىل  ألن املحاوالت ا,جيمع املعلومات البحرية عن الطريق إىل اهلند
 .حتطم السفن الربتغالية

وقد شاعت وراجت قصة أن ابن ماجد, أشهر البحارة العرب, هو الذي 
ًال ّفرية ردا مطوّوقد رد عىل هذه ال. َّدل فاسكو دي جاما عىل الطريق إىل اهلند

ٌّكل . »٥, طابن ماجد والربتغال« من الدكتور عبد اهلادي التازي يف كتابه ُ
 Malemo كتبه الربتغاليون أنفسهم الذين ذكروا أن املعلم كاناكا ّواستدل بام

Ganaqua ) وأسامه آخرون املعلم كاناGana(,ه الشاعر الربتغايل ّ وسام
وهو شخص هندي من كوجرات .  أي املعلمMelmandoمليامندو ) كاموس(

ل فريقيا عند وصول فاسكو دي جاما الذي أغراه باملاإكان يف ماليندي يف رشق 
َّوالنساء, فدهلم عىل الطريق البحري التي عرفها العرب واهلنود منذ آالف 
السنني, ألن التجارة بني اهلند والسواحل اجلنوبية جلزيرة العرب, وخاصة 

 .عدن, مستمرة منذ أكثر من ثالثة آالف عام
والثاين هو السيد حسن صالح شهاب يف مقدمته للنونية الكرب  

هاجم اإلفرنج الربتغاليني ) السفالية(بنفسه يف قصيدة  وابن ماجد .البن ماجد
 :حيث قال

  يف عــــام تــــسعامية)١(جازهتــــا
ـــز  ِ عـــامني كـــاملني)٢(   ....جتي
 )٣(نججعــوا مــن هنــدهم للــزور

ـــب  ـــه االمراك ـــا أخاي ـــرنج ي  ف
ـــاليقني ـــد ب ـــالوا اهلن ـــا وم  ِفيه

ــــق اال ــــذه الطري ــــرنجيف ه  ف
                                 

 .الة ميناء موزمبيقفأي جازت س  ) ١(
 .األصل املخطوطيف مة غري واضحة كل  ) ٢(
 . نووالزنوج هم سكاهنا األصلي. فريقيا الرشقإالزنج هو ساحل   ) ٣(
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ْ خد ذي الفائدة)١(وجاء لكاليكوت ُ 
 امكــوبــاع فيهــا واشــرت وح

ــالم ــبغض اإلس ــا م ــار فيه  وص
 )٢(وانقطع املكي عن أمر السامري

 

ــــــده ــــــسعامية زاي ــــــام ت  لع
ـــسامري ـــام)٣(وال ـــه وظل   برطل

 والنــــاس يف خــــوف واهــــتامم
ـــون ـــد جردف َّوس ـــسافر)٤(ُ   للم

 

 ,اع طرقّوقطَّوقد سد الربتغاليون طرق التجارة واحلج وكانوا قراصنة ١٢٣٤
 .غضه هلم دليل عىل بدوما ذكره ابن ماج

, إىل ثغر م١٤٩٨) أيار(وقد وصل فاسكو دي جاما إىل اهلند يف مايو 
, وكان حاكم كاليكوت يدعى )املاليبار(كاليكوت عىل الساحل الغريب للهند 

ده مليئة بالتجار العرب واملسلمني, فلم يستطع لالسامري, وهو مسلم, وب
جولة أمام سواحل فقام ب. فاسكو دي جاما أن يعقد معه أي اتفاقية جتارية

 فأمر بمهامجتها واالستيالء عىل ما ,والتقى هناك سفينة عربية جتاريةاملاليبار, 
وهذا شأن هؤالء القراصنة الربابرة من .  ثم أغرقها بمن فيها,فيها من بضائع

 ه فاستقبل,وعاد فاسكو دي جاما إىل لشبونة بعد مرور عامني كاملني. األوربيني
 م,٢٩/٨/١٤٩٩وكان وصوله يف . غايل استقبال األبطالامللك واجلمهور الربت

ًوعاد حممال بالبضائع التي استوىل عليها وقدرا من األحجار الكريمة وأفرادا  ً ً
 .من اهلندوس

وقد . ّوبذلك حتققت للربتغاليني املعلومات الكافية للوصول إىل اهلند
هذه طرون عىل هم املسي) الذين يسموهنم املورو(فوجئوا بأن العرب املسلمني 
 .فريقي فتقرر القضاء عليهم بأي ثمنالتجارة يف اهلند والساحل اإل

                                 
 ., حاكمه مسلم)املاليبار(كاليكوت ميناء جتاري هام عىل الساحل الغريب من اهلند   ) ١(
 .السامري حاكم مسلم يف املليبار  ) ٢(
 . ني مكة واملاليبارانقطع التجار واحلجاج وتوقفت الصالت ب  ) ٣(
 .جردفون هي جردفوي يف الصومال  ) ٤(
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وقد استخدم الربتغاليون اليهود الذين كانوا يعيشون يف الربتغال وأسبانيا 
ِّومل يامنع اليهود يف ذلك, فطبيعتهم جتعلهم يقدمون . للتجسس عىل املسلمني
وكانوا . ًنفسهم مكانا فيها قوية ناشئة حتى يضمنوا ألاخلدمات ألي دولة

ّجييدون اللغة العربية كأبنائها, وبالتايل ينتقلون يف البالد العربية مدعني أهنم من 
التجار املسلمني الذين طردوا من األندلس, فحصلوا عىل معلومات مالحية 

 ثم أقلعوا من السويس عىل سفينة ,وقد ذهب هؤالء اليهود إىل مرص. هامة
الذي كان (استقلوا سفينة أخر إىل هرمز يف اخلليج العريب و. عربية إىل عدن
 ,واجته بعضهم إىل زيلع ومنها إىل احلبشة. وسافروا إىل اهلند) ُيدعى الفاريس

لبحرية والرياح واستطاعوا أن حيصلوا عىل معلومات هامة عن التيارات ا
وهي معلومات كانت .  وبيانات عن التجارة الرشقيةاملوسمية, وخرائط

 .)١(ِّلربتغال يف أشد احلاجة هلا قبل القيام بعمليات الغزوا

 دوافع الربتغاليني للوصول إىل البحار الرشقية
 التي تأيت , حيث أن التوابل وغريهاا,هناك دوافع اقتصادية وهي هامة جد

وكانت كلها تصل .  وأندونيسيا كانت كلها يف يد العربمن اهلند وبالد املاليو
ومن هناك يأيت جتار البندقية إىل اإلسكندرية . إىل عدن ومنها إىل مرص اململوكية

 نتيجة املرور بالعديد من ,وكانت. ويشرتون تلك البضائع ويوزعوهنا عىل أوربا
د الربتغاليون أن  فأرا,املواين التي تفرض عليها العشور الباهضة, مرتفعة الثمن

يصلوا إىل اهلند, وإىل مالقا يف املاليو, ويأخذوا من هناك التوابل ويبيعوهنا 
وبذلك تكسب . ألوربا مبارشة بنصف السعر الذي كانت تطلبه البندقية

دولة املامليك واليمن واحلجاز رضبة نفسه الربتغال السوق, وترضب يف الوقت 
 .قاصمة من الناحية التجارية

                                 
االستعامر الربتغايل جلنوب شـبه اجلزيـرة العربيـة, ص : عبد العزيز حممد احلصيني  ) ١(

١٥ – ١٤. 
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 حماربة املسلمني والقضاء عىل دينهم والوصول إىل ,هلدف األهموكان ا
 والوصول إىل القرب الرشيف ونبشه واالحتفاظ باجلسد ,مكة واملدينة وحتطيمها

الرشيف ومقايضته باألرايض املقدسة يف فلسطني التي كانت حتت حكم 
ليبيني الدولة األيوبية عندما قام صالح الدين بتحرير القدس من الص(املسلمني 

 ).ثم املامليك ثم الدولة العثامنية
وقد بعث البابا نيقوال اخلامس . وكان الباباوات يباركون هذه احلمالت

إىل هنري املالح أمري الربتغال يدعوه للقضاء عىل ) م١٤٥٥ – ١٤٤٧(
 إن واجب جنود :ا وقال الباب.)١(املسلمني, ويشجعه عىل الكشوفات البحرية

 وأعداء املسيح, وأن يقوم النصار الكاثوليك أعداء اهللاملسيح أن يقضوا عىل 
ببذل اجلهود بتنصري سكان أي بلد يكشفونه يف املستقبل, ) الربتغال وأسبانيا(

 .)٢(واحليلولة بينهم وبني إصابتهم بطاعون اإلسالم
 :ُ األسباب التالية,ىل هدفهمإوقد ساعد الربتغاليون الوصول 

تفكك أوصال بالدهم واحلروب املستمرة ُضعف املسلمني والعرب و) ١(
 فيام بينهم

وهم . ّالتي أدت إىل سقوط األندلس وطردهم منهانفسها وهي األسباب 
ّمستعدون يف منازعاهتم التي ال تنتهي أن يستعينوا بأعدائهم الكفار الذين يرتبصون  ّ

   ,لّوقد حذرهم اهللا من االختالف والتنازع يف حمكم التنزيل فقا. هبم الدوائر
 فذهبت رحيهم )٤٦: األنفال( m D E F G H l:  من قائلّعز

 .بالفعل

                                 
 .١٧املصدر السابق, ص   ) ١(
 .نفسهاملصدر   ) ٢(
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وكانت دولة املامليك يف آخر أيامها قد ضعفت, وكثرت فيها اخلالفات بني 
 ,كام واجه املامليك قوات الرتكامن اآلتية من جنوب القوقاس. املامليك عىل احلكم

 الطويل وبني السلطان ورئيسهم حسن) القزلباش(وقامت احلروب بني الرتكامن 
 ثم كثرت املجاعات والطواعني يف مرص والشام وكثري من البالد العربية بام ,تباييقا

 ووفاة أعداد كبرية من القو , ثلث اجلند يف مرصة مما أد إىل وفا,فيها اليمن
 رصاع يف اليمن مستمر بني , باإلضافة إىل ذلك,وكان .العاملة ومن التجار واملهنيني

الدولة الطاهرية واألئمة باإلضافة إىل خمتلف الطامعني يف احلكم, ( دوله خمتلف
كام كانت هناك معارك مستمرة يف ). وهجامت األعراب البدو للنهب والسلب

 ).ن, ثم األرشاف فيام بينهمون والرسوليواأليوبي(احلجاز وعسري بني خمتلف الدول 
 الفاته املذهبيةانشغال العامل اإلسالمي بخ) ٢(

ّوقد فرح املسلمون بقيام الدولة العثامنية الفتية والتي استولت عىل 
, أي يف العام الذي م١٤٩٢عىل يد حممد الفاتح سنة ) اسطمبول(القسطنطينية 

ولكن الدولة العثامنية . سقطت فيه غرناطة, وانتهى حكم املسلمني يف األندلس
ًواجهت حروبا عدة يف أوربا املسيحية, وحروبا عدة مع  الرتكامن ومع الدولة ً

 فأراد أن ينرش املذهب ,َّالصفوية التي اشتد ساعدها يف عهد إسامعيل الصفوي
ربية وولذا قام الصفوي بمراسلة الدول األ. الشيعي اجلعفري يف العراق وغريه

 .للتعاون معها يف القضاء عىل الدولة العثامنية والدولة اململوكية يف مرص والشام
ًامنية أيضا تعاين من التنازع عىل العرش بني أبناء اخلليفة وكانت الدولة العث

 .والسلطان عند موته
احلامس الديني القوي ومتاسك األمة مع دعم البابوات مللوك الربتغال ) ٣(

 . وهذا أد إىل التفوق واالستعداد للبذل,وأسبانيا
 ,د والوصول إىل اهلن, واكتشاف رأس الرجاء الصالح,النتائج املبهرة) ٤(

 ومكاسب االستيالء عىل ثروات بالد الرشق, ,ومكاسب جتارة التوابل اخلرافية
 ي عاد فاسكو د,فعىل سبيل املثال.  املسلمنياءّ ألعدائهم األلد, أو أغلبها,وكلها
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ِّجاما إىل الربتغال بحمولة ضخمة من اهلند قدرت بـ قنطار ألف خمسة وثالثني ُ
إلضافة إىل اجلواهر واألحجار الكريمة,  با,من الفلفل والزنجبيل وجوز اهلند

 بينام كانت كلفة الرحلة ,حيث بيعت تلك البضائع بمبلغ مليون دينار ذهبي بندقي
 .)١(مائتي ألف دينار بندقي فقط

 م١٥٠٢لت الروح الصليبية يف رحلة فاسكو دي جاما الثانية سنة َّوقد متث
 عربية حتمل ما يقارب  سفينة, والذي قام بمطاردة سفينة٢٥بأسطول مكون من 

وقد استوىل عىل السفينة وأحرق من .  حاج إىل مكة بالقرب من كاليكوتأربعامئة
َّيف السفينة ما عدا عرشين طفال, تم تعميدهم ليصبحوا نصار  فقط عىل ىوأبق. ً

.  وأغرقت السفينة بعد أن استولوا عىل ما فيها,نياملرشد البحري, وأحرق الباق
يستمتع برصاخ وعويل  −املكتشف العظيم عند الغربيني  −ا وكان فاسكو دي جام

 .)٢(الرجال والنساء واألطفال وهم حيرتقون ثم يغرقون يف البحر
 :)٣(ر الربتغاليون تطوير سياستهم االستعامرية كالتايلّوقد قر

 ومها ,إغالق املنفذين الرئيسني للبحار العربية املتصلة باملحيط اهلندي )١(
 وهذا يستدعي .ق وباب املندب يف الغربالرش خليج هرمز يف

 .يف الرشق وعدن يف الغرب) عامن(االستيالء عىل مدينة هرمز ومسقط 
املليبار ويكتب (االستيالء عىل بعض املواقع يف ساحل اهلند الغريب  )٢(

, م١٥١٠عام ) جوا( وقد استولوا بالفعل عىل .)ًأحيانا املاالبار
رية وجتارية وملهامجة د عسكعلتكون قوا) ديو(وبعدها مبارشة 

 .التجار املسملني واملدن اإلسالمية يف ساحل املاليبار
                                 

ســتعامر اال: ً نقــال عــن,١٤٦البندقيــة, مجهوريــة أرســتقراطية, ص : شــارل ديــل  ) ١(
 .٣٧الربتغايل جلنوب شبه اجلزيرة العربية, ص 

االستعامر الربتغايل جلنوب شـبه اجلزيـرة العربيـة, ص : عبد العزيز حممد احلصيني  ) ٢(
٤٠ – ٣٩. 

 .٤٨املصدر السابق, ص   ) ٣(
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 ماليندي : مثل,فريقياإاحتالل الثغور التجارية اإلسالمية يف رشق  )٣(
 .إلخ.. وكلوه وسفالة وزنجبار

ًوقد نفذ هذه السياسة أشد القواد رشاسة وكرها وحقدا عىل املسلمني  ً َُّّ
ّاألسطول الربتغايل, والذي رقاه امللك الربتغايل إىل لبوكريك قائد األفونسو دي 

ًمنصب نائب امللك الذي كان وباال وطاعونا عىل املسلمني والعرب, والذي  ً
َّأحرق ودمر مئات السفن التجارية وسفن احلجاج, وهاجم العديد من الثغور 

 وكان اهلدف األسمى الوصول إىل البحر ,ّاإلسالمية واحتل بعضها بالفعل
محر ومنه إىل جدة للوصول إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة وحتطيم املدينتني األ

 .املقدستني وإحراقهام
معركة  بعد م١٥٠٧وقد بدأ ألفونسو دي البوكريك باحتالل سقطر عام 

 , الذين مل يكن معهم سو السالح األبيض, سكاهنا األبطالبنيغري متكافئة 
البنادق النارية حيازهتم من االنتصار بسبب وبني الربتغاليني الذين متكنوا 

.  وكاد البوكريك نفسه أن يقتل,ً ومع ذلك فقدوا عددا من رجاهلم,واملدافع
ثم . وسيأيت وصف معركة سقطر وسقوطها بيد الربتغال ثم استقالهلا منهم

ل نصار سقطر بسبب التعصب الربتغايل الكاثوليكي إىل اإلسالم, ّحتو
وكيف أن بعض اجلنود من .  عمومتهم من املهرة املسلمنيووقوفهم مع أبناء

وهي قصة طريفة . الربتغاليني أنفسهم اعتنقوا اإلسالم وبقوا يف سقطر
ومشوقة وال يعلمها إال أقل القليل من املثقفني يف العامل العريب بام فيهم أهل 

ًتبعت عامن أوال ثم تبع(ُاليمن وأهل عامن الذين كانت سقطر تتبعهم  ت ُ
 ).اليمن وبالذات عدن
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هـ١٥٠٧א 
 

ّمتع بموقع اسرتاتيجي هام عىل تت) اامن حاليُعاصمة ع(كانت مسقط 
الذي كان (الساحل اآلسيوي خلليج عامن, وتتحكم بالتايل يف اخلليج العريب 

ّيسمى الفاريس  مقاومة عنيفة فعمد إىل رضهبا باملدافع,  وقد واجه البوكريك,)ُ
وأحرق مجيع السفن التي كانت راسية يف امليناء . ثم أحرقها بمبانيها وجامعها

ووقع يف يده عدد كبري من األرس, وأمر .  سفينة, كبرية وصغرية٣٤وهي 
بإحلاق بعضهم للخدمة يف السفن الربتغالية, وقام بقطع اآلذان واألنوف لبقية 

ّومىض البوكريك يدمر وحيرق وينرش .. ام فيهم النساء واألطفالاألرس ب
ّاخلراب أينام حل, فهو كالطاعون أو أشد وبذلك أثار الرعب يف تلك املنطقة . ّ

 .وخاصة مشيخة هرمز التي كانت حتكم معظم اخلليج بام فيها مسقط والبحرين

FOrmus the legendary KingdomE)١(مملكة هرمز 
 للخليج يالدي عىل السواحل الرشقيةاملمملكة قامت يف القرن العارش  هرمز

 منطقة وهي امليناء البحري لتجارة, تهرت بالتجارة وبالثراءاشريب الع
ت عىل هذا احلال حتى ّر إىل اهلند, وظلّخيوهلا تصد كانت ,وسيستان كرمان

ماركو  القرن اخلامس العرش, حيث يشري إليها الرحالة اإليطايل الشهري
 :ًويقول أيضا). مدينة عظيمة ونبيلة عىل البحر(ن هرمز إبقوله  بولو

                                 
 .ًنقال من ويكيبيديا, املوسوعة احلرة, مع إضافات وتعديالت  ) ١(
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املطهمة, والناس يأخذوهنا إىل اهلند  اخليول عداد هائلة منأ هذه البالد يف«
هنا كبرية يف العامل أل محري  أجودًوهنا يوجد أيضا. للبيع ألهنا غالية الثمن

يأتون إىل هناك من اهلند بسفن حمملة والتجار . ورسيعة ومتتاز بخفة نادرة
 وبضائع ,بالتوابل واألحجار الكريمة واللؤلؤ وأقمشة احلرير والذهب والعاج

شياء مز, وهؤالء بدورهم حيملون هذه األ حيث يبيعوهنا لتجار هر,أخر كثرية
 .»إىل مجيع أنحاء العامل لبيعها ثانية

 تؤدي يف كثري من  ألن الثروة,وقد اشتهرت هرمز بثروهتا, وفسادها
 .)٧ – ٦: العلق( m d e   f g * i j   k  l :األحيان إىل الفساد

مؤسس و من العرب, ًام كان هلرمز حكام١١٠٠ سنة  من حواىلًوابتداء
 .ن نفسه هناكّ وكومن اليمن اخلليج َربَهذا احلكم يدعى حممد وهو أمري عريب ع

نت هرمز القديمة عىل م, كا١٣٠١ اخلامس عرش سنة األمريويف خالل حكم 
 األمري أن, لدرجة الترت الرب قد ناوشتها الغارات الوحشية املتكررة من جانب

ومن ثم .. جزيرة قشم   هجروا مدينتهم يف الرب األصيل وانتقلوا إىلهوشعب
 ويفصل بينها قنال , وسط البحرانتقلوا إىل جزيرة جريون اجلديدة التي تقع

 .مملكةلت إىل ّ ثم حتو,وها هرمزّ ثالثة فراسخ وسمهعرض
 . ميالدية١٤١٤ سنة Zhengرها األدمريال الصيني زنج اوقد ز

 وحكموها م١٥١٤عام   الربتغاليني من قبل البوكريك ستوىل عليهاوا
 بعد أن حتالفوا م١٦٢٢عام  الفرس حتلهاا ثم .الربتغايل جباسم التا

 العثامنية ة وقد كان الصفويون متحالفني مع الربتغاليني ضد الدول.اإلنجليز مع
 .واحلكام املحليني من العرب, فلام ضعفت دولة الربتغال حتالفوا مع اإلنجليز

, كانت هناك م١٥٠٧حني قدم الربتغاليون إىل سواحل اخلليج يف العام 
ة العسكرية واخلربة القتالية, ّدولة جتارية عظيمة الثراء, وإن كانت تفتقر إىل القو
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ًميال عن الساحل الفاريس يف مدخل اثني عرش وهي مملكة هرمز التي تبعد نحو 
ًبسطت نفوذها عىل الساحل العريب من القطيف شامال حتى رأس احلد و. اخلليج

ًجنوبا, ودخلت يف حوزهتا البحرين وقشم, ومن ممتلكات هرمز أيضا  قلهات, :ً
 .حساء والقطيفكام شملت األ. ن, مسقط, رأس احلدقريات, صحار, خورفكا

 الغزو الربتغايل وحكم الربتغال هلرمز 
 م١٦٢٢ حتى عام ١٥١٥من عام 
 ,م١٥١٥ رمز عامـزيرة هـهامجة جـمب وكريكـالب بقيادة ونـالربتغالي دأـب

 من الفرسان عت قواتّ وقد جتم. الغزو الربتغايلّت مملكة هرمز لصدّفاستعد
  منهمًاألفيقل عن ثالثني  عىل الساحل من الفرس والعرب حيث احتشد ما ال

ومل يكن  .)١( كام كان يف املرفأ أربعامئة سفينة,أربعة آالف من الفرسان
 يملكون أكثر من سبع سفن حربية مل , بقيادة قائدهم البوكريك,الربتغاليون

ا وكان حاكم هرمز صبي .ًيتجاوز عدد بحارهتا أكثر من أربعامئة وستني رجال
 ).الشيخ عطار(وحيكم نيابة عنه مستشاره ) سيف الدين(سن يسمى صغري ال

 فلم يرتاجع البوكريك عن حتقيق مأربه يف ,وعىل الرغم من كل هذا التباين
 ,االستيالء عىل اجلزيرة, ولعل الروح االنتحارية التي كان يقاتل هبا البوكريك

 وحالة الفوىض ,ها واملدافع التي كان يستخدم,والسفن املتطورة التي كان يقلها
 كانت يف مقدمة العوامل التي عجلت بالسيطرة ,ات هرمزّالتي كانت عليها قو

                                 
تى يوضحوا أن سبع سفن برتغالية تتغلـب عـىل أربعامئـة هذه مبالغات الغربيني ح  ) ١(

عـة  من الربتغاليني يتغلبون عىل ثالثني ألف من اجلنـود بيـنهم أرب٤٦٠سفينة, وأن 
 فقد كاد الربتغاليون ينهزمون يف سقطر أمام وهي مبالغات ممجوجة. آالف فارس

يـنام كـان مـع  ب,عدد ضئيل من املقاتلني الذين مل يكن معهم سو السالح األبيض
 .الربتغاليني األسلحة النارية واملدافع
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 وكان هجوم القوات الربتغالية التي نفدت منها املواد الغذائية .عىل اجلزيرة
 وكانت كلامت البوكريك إىل .بمثابة هجوم اجلياع عىل مستودعات التموين

 وإزاء .» االنتصار أو يقطع املسلمون رقابكمماإ«هم عىل القتال ّجنوده وهو حيث
ا من طلب استمرار القصف املدفعي الربتغايل مل جيد سيف الدين بد

لبوكريك أثناءها ا والتي جرت يف جو إرهايب كانت نتيجتها أن قام ,املفاوضات
وقد أسفرت . بطعن الشيخ عطار فجأة عندما كان يتحدث معه فقتله

 أن يظل سيف الدين يف منصبه : منها,ط قاسيةاملفاوضات عن الصلح برشو
فع مللك الربتغال مبلغ مخسة  وأن يد, عىل هرمز حتت السيادة الربتغاليةًحاكام
 وأن يسمح للربتغاليني بإقامة منشآت عسكرية ,لف زرافني كجزية سنويةأعرش 

 . رسوم مجركيةأية التجارة الربتغالية من إعفاءيف بالده, كذلك نص عىل 
يقبل  ل هرمز فرض الربتغاليون سيطرهتم عىل املنطقة بشكل الباحتال

 بمنع أي سفينة من ممارسة املالحة يف اخلليج ً فقد أصدر البوكريك قرارا,الشك
الدولة  وقد انرصفت. قبل احلصول عىل ترصيح من السلطات الربتغالية

 ,العثامنيني  إىل فتوحات يف الشامل وإىل حروب ضد,خالل هذه الفرتة ,الصفوية
ً اخلليج اهتامما كبرياأمورومل تول  ًيرتك غالبا املناطق  ه إسامعيلالشا  فكان,ً

 ., وحتالف مع الربتغالينيالساحلية اجلنوبية حلكام شبه مستقلني
وقد استغل الربتغاليون انشغال قوات الشاه إسامعيل يف شامل فارس يف 

ُاحلرب ضد العثامنيني, فوطدوا نفوذهم يف جزيرة هرمز والساحل العام ين, ّ
, ونكثوا بذلك عهدهم للشاه إسامعيل والبحرين القطيف واستولوا عىل

 من م١٥١٥زار البوكريك البحرين عام  وقد .بمساعدته يف بسط حكمه عليها
جل تعزيز العمل بمقتىض املعاهدات القائمة بني حاكمها املحيل وملك هرمز أ

 مع قد حتالفوكان الشاه إسامعيل . اخلاضع من اآلن للسيطرة الربتغالية
 :ع اتفاقية معهم جاء فيهاّالربتغاليني ضد العثامنيني, ووق



،אFאEאא ٣٩٠

وات اإليرانية يف االستيالء عىل البحرين أن تساند البحرية الربتغالية الق −١
 .والقطيف

يتعهد الربتغاليون بمساندة الشاه يف القضاء عىل احلركات االنفصالية  −٢
 .التي قامت يف إقليم مكران

 .قيام حلف عسكري بني الطرفني ضد الدولة العثامنية −٣
 وهذا ,نوئيلًعادة توران شاه إىل هرمز نائبا عن امللك الربتغايل عامإ −٤

 .ية هرمز للربتغالينيعبي اعرتاف الشاه بتيعن
وقد تم احتالل البحرين من قبل الربتغاليني وساندهم يف ذلك حاكم 

 .م١٥٢١هرمز, وتم ذلك سنة 
عىل البحرين  مقرن بن زامل  حساء غضون ذلك, استوىل حاكم األويف

والقطيف, وطرد النفوذ الربتغايل واهلرمزي منها, ولكن الربتغاليني عادوا 
, وحكم البحرين فسيطروا عىل البحرين بعد القضاء عىل حركة مقرن بن زامل

 . م هرمز العريب املسلم السنيممثل حلاك
وحاول الربتغاليون . م١٦٠٢وانتهى حكم الربتغال عىل البحرين سنة 

االستيالء عىل البرصة وخاصة بعد أن فهموا أن املندائني الصابئة هم من 
ولكن حماوالهتم صدت,سوا لالستيالء عليهاّفتحم ,النصار َّ وبقيت البرصة . ُ

وقد وقعت .  للدولة العثامنيةاي والتابع إسميمع أفراسياب حاكم البرصة القو
 والربتغاليني يف هذه املنطقة ما بني سنة معارك شديدة بني الدولة العثامنية

 . ومل تنته إىل نتيجة حاسمةم١٥٨٣ وسنة ١٥٥٠
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 ١(هـ٩١٢/ م١٥٠٧( 
 

 عندما ,ىل سمع ملك الربتغال دوم عامنويل األول وصف سقطرتنامى إ
 )٢(م يف سقطر١٥٠٣ا أن يقيض شتاء عام يراضطر الكابتن دجيو فرناندز بري

 , فأعجبته سقطر.بسبب سوء األحوال اجلوية التي منعته من الذهاب إىل اهلند
ء  ووفرة الغذا, ووجود املاء العذب فيها, اجليدةاهئووصف للملك مراف

 أن أغلب سكاهنا نصار, − حسب وصفه −وأهم من ذلك كله .. واملراعي
هم أعد » املورو« وبام أن ,)املورو(وجيب ختليصهم من حكامهم املسلمني 

!! أعداء النرصانية عامة والربتغال بصورة خاصة فيجب حماربتهم أينام كانوا
 سقطر وخاصة أن جتارهتم وسفنهم ترسو يف سقطر, ولذا يصبح احتالل

ً, وعمال يريض الرب وينقذ سكاهنا النصار من براثن هؤالء اًهدفا اسرتاتيجي
  .)٣( !!املسلمني املورو

لفونصو أ أصدر امللك أمره إىل قواده الكبار تريستاو دي كوهنا و,هلذا كله
َّ, كام نظم امللك إرسال اعة فيهلدي البوكريك باحتالل جزيرة سقطر وبناء ق

                                 
 سـقطر اجلزيـرة الـسحرية, إصـدار العـرص احلـديث, بـريوت :ًنقال من كتـايب  ) ١(

 .٩٣ – ٧١م, ص ١٩٩٦
/ م١٥٠٥ أن ذلـك حـدث عـام , سقطر جزيرة الـسكينة:ذكر برين دو يف كتابه  ) ٢(

 . هـ٩١٠
س ّودي رويس مسترشق, وهـو الـذي دروهو هي. (٥١ – ٣٤فيتايل نعومكني ص   ) ٣(

 ).عبد الفتاح وصحبه الشيوعية
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ّسيسكان ليبنوا الكنائس, وليعيدوا السكان إىل النرصانية احلقة أي الرهبان الفرن
ألن سكان سقطر من املنوفيست املوحدين أي القائلني بالطبيعة (الكاثوليكية 

وهم يتبعون الكنيسة الرشقية, وكانوا يتبعون من قديم .. الواحدة للسيد املسيح
 ).النساطرة يف العراق

) هـ٩١١(م ١٥٠٦ أبريل ١٥ لشبونة يف وانطلق دي كوهنا والبوكريك من
عىل ساحل رشق إفريقيا, وهي يف ( ووصلوا إىل ماليندي ,يف عرشين سفينة

 .جلو غري مالئم لإلبحاراوكان ). كينيا اليوم
وقام احلاج السلطان إبراهيم بالنزول من القلعة مع جمموعة من رجاله إىل «

ًج إبراهيم رضوبا من الشجاعة وأبد احلا. الساحل ملنع الربتغاليني من التقدم
ُراب وجرح وبدأت املعركة بالسيوف واحل.. والبطولة مع رجاله القليلني

   ويف مبارزة بني ألفونصو دي نورهنا واحلاج إبراهيم.العديدون من اجلانبني
و أن هيلك لوال نجدة البوكريك ورجاله الذين محلوا عىل البطل سكاد ألفون

 .)١(»ذا فإن دي نورهنا أصيب بجروح طفيفةهاحلاج إبراهيم فقتلوه, ومع 
وعندما رأ رجال احلاج إبراهيم مرصع قائدهم أرسعوا بالرتاجع إىل 
ِّالقلعة والقوات الربتغالية تطاردهم, ومل يمكنوهم من دخول القلعة بل 

ولكن الرجال القليلني املوجودين يف برج املراقبة .. روهم للفرار إىل اجلبالاضط
هنم أصابوا إصمدوا صمود األبطال املغاوير, ورموا بالربتغاليني باحلجارة حتى 

البوكريك نفسه إصابة بالغة يف رأسه إال أنه مل يفقد الوعي, وبقي يصدر أوامره 
 . رجاله من مرمى الربجهبعد أن أبعد

                                 
وصف املعركة بأكملها وغزو سقطر نقلناه عن كتـاب فيتـايل نعـومكني الـسابق   ) ١(

ه  ومهـا نقـال,٢٤ – ٢١ص ) ًاملذكور سـابقا( وكتاب برين دو ٥١ – ٣٤ذكره ص 
 .بية العديدةمن املصادر الربتغالية واألور
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ول الربتغاليون أن حيتالوا عىل املقاومني ووعدوهم باألمان مقابل وحا
استسالمهم, ولكن هؤالء رفضوا االستسالم واستمروا يف رمي السهام 

 احلصن بدبابات احلصون ّ من دكاومل جتد قوات البوكريك بد. واحلجارة
 حتى أن ّواستعر القتال والتالحم باأليدي من شرب إىل شرب.. واملنجنيق واملدافع

 .دي نورهنا كاد يقتل مرة أخر عىل يد أحد هؤالء األبطال املغاوير
وبعد ست ساعات من القتال املتواصل استطاع الربتغاليون بمدافعهم 

دبابة احلصون من النوع القديم وليست من نوع الدبابات (وبنادقهم ودباباهتم 
د البطل احلاج استشهوكانت نتيجة املعركة ا.  عىل القلعةاأن يستولو) احلديثة

) ية ثامننيويف روا(مع مخسني من رجاله ) سلطان اجلزيرة(إبراهيم بن عفرير 
 وتراجع الباقون إىل اجلبال إلذكاء روح املقاومة بني ,وأرس رجل واحد فقط

ًربانا ماهرا » عمر« ريوكان األس.. سكان سقطر ضد املحتلني الغاصبني ً ّ ُ
بحرية ومعرفته املواقع اهلامة عىل طول ساحل استفاد البوكريك من معلوماته ال

ُوقتل من الربتغاليني سبعة وجرح ). العريب(جنوب اجلزيرة العربية واخلليج  ُ
وكان من ضمن اجلرحى . ًمنهم مخسون رجال, كانت جروح بعضهم بليغة

 .البوكريك قائد احلملة وابن أخته دي نورهنا
 الربتغاليون حيولون مسجد السوق إىل كنيسة

 قام الربتغاليون املتعصبون بتحويل مسجد السوق إىل ,ويف اليوم التايل
وأقاموا  Our Lady of the Victoryكنيسة وسموها كنيسة سيدتنا سيدة النرص 

ُقداسا فيها ترأسه الراهب الفرنسسكاين أنتونيو دي لوريرو  َ ً ُّAntonio de 

Loureiro . م ١٥٠٧واستغرقت هذه املعركة هناية أبريل وأوائل مايو لعام
وحاول الربتغاليون أن يسرتضوا بدو سقطر النصار وأهنم من ).. هـ٩١٢(

 أن يتعاونوا مع الربتغاليني ضد املسلمني ّنفس دينهم وعقيدهتم, ولذا ال بد
ين املحمدي ويطردوا أو يقتلوا ّوأن يطهروا هذه اجلزيرة من الد) املورو(العرب 
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ولكن نصار سقطر رفضوا ذلك كله ووقفوا مع أبناء . ّأي عريب مسلم
.. يروا منهم إال كل سامحة وحسن معاملةعمومتهم من املهرة املسلمني الذين مل 

ًوهكذا تر األوربيني عموما, والربتغاليني واألسبان خصوصا, خيتلفون عن  ً
ا يف كنف اإلسالم يف يرس وسامحة وحرية كاملة نصار املرشق الذين عاشو

وحقوق غري منقوصة, فقد كانوا عىل مد التاريخ اإلسالمي يعيشون يف 
ً وال سيام أن الرسول الكريم قد أوىص هبم خريا حتى –بحبوحة وأمن وأمان 
 ).ّبالنساء وأهل الذمة ته ّوصي(وهو عىل فراش املوت 

زراء والسالطني من أهل الكتاب, أهل لذا كان معظم أطباء اخللفاء والو
 ابتداء من معاوية بن أيب سفيان إىل النارص ,الذمة عىل مد التاريخ اإلسالمي

بل وصل األمر .. صالح الدين األيويب ومن جاء بعده إىل الدولة العثامنية
ّباملسلمني إىل حد البالهة حيث ول وا النصار واليهود والصابئة الوزارة ّ

ّ وتولوا تلك املناصب يف الدولة ,)اك بمثابة رئيس الوزراء اليوموالوزير آنذ(
 ويف , وعند ملوك الطوائف, والدولة األموية يف األندلس,العباسية يف املرشق
 . ويف غريها من احلكومات اإلسالمية املختلفة,الدولة الفاطمية

 فليس للمسلمني إال السيف أو ,واألمر جد خمتلف عند نصار أوربا
 كام شاهدناه يف البوسنة ,واألمر عىل ذلك إىل اليوم.. ري أو الطرد من البالدالتنص

ويف فرنسا التي يسموهنا بالد النور ..  ويف القوقاس, ويف الشاشان,واهلرسك
وما هو إال ظالم الكفر وتعصب !! ويسمون عاصمتها باريس عاصمة النور

 .فاجرالنصار املقيت الذي تظهر سخائمه يف إعالمه القذر ال
 حسب أوامر ملك ,ّ توجه دي كوهنام١٥٠٧ويف شهر أغسطس من سنة 

امن وهرمز, تاركني ُع بينام توجه البوكريك إىل , ببعض سفنه إىل اهلند,الربتغال
ويف رواية أخر .. وراءهم حامية مكونة من مائة جندي حتت قيادة دي نورهنا

 .أن البوكريك توجه إىل عدن وجدة الحتالهلام
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 مع أبناء اظ الربتغاليني فإن نصار سقطر كانوا متعاونني جدولسوء ح
ورسعان ما اتضحت حركاهتم العدوانية ضد .. عمومتهم من املسلمني املهرة

 .الربتغاليني حيث منعوا عنهم املاء والغذاء إال بكميات ضئيلة
 ,إىل سقطر,  هـ٩١٣/م١٥٠٨وعندما عاد البوكريك بعد ثامنية أشهر عام 

ً فغضب غضبا شديدا, وقام بقتل عدد كبري من ,امية يف حالة يرثى هلاوجد احل ً
ًأبناء سقطر من املسلمني والنصار رجاال ونساء وأطفاال  كام هو معتاد (ًً

 رأس من الغنم ٦٠٠وفرض عىل األهايل أن يزودوا احلامية كل سنة بـ ).. منهم
ندوب ملك الربتغال ثم غادر سقطر ليصبح م. ً وقرا من التمر٤٠ وّقرة ب٢٠و

   . هـ١٩١٦/ ١٥١٠يف اهلند عام 
وقد ذكر املؤرخ احلرضمي وصاحب احلوليات السيد أمحد بن عبد اهللا بن 

  من نسل السيد عيل بن الفقيه املقدم حممد بن عيل(علوي املعروف بشنبل 
 أن مخيس وعمرو ابني ,م١٥١٠/هـ٩١٦ يف أحداث عام )١()آل باعلوي

ن إبراهيم بن عفرير الزايدي الطوارئي املهري, قاما الشهيد احلاج السلطا
ضد الفرنجة ) عاصمة املهرة آنذاك(بحملة انتقامية شنّوها من القشن 

فدخلوها واقتتلوا مع ,الربتغاليني الذين كانوا ال يزالون يف جزيرة سقطر 
 فانكفأوا وغنم املسلمون منهم ,الفرنجة الكفار الذين قتل منهم عرشة وهزموا

 .ًاممغن
وبدأ الربتغاليون يتضايقون من بقائهم يف سقطر حيث يواجهون العداء 

                                 
   وهـو مـن نـسل الـسيد عـيل,محد بن عبد اهللا بن علـوي املعـروف بـشنبلالسيد أ  ) ١(

لـه . م١٥١٤/ هــ٩٢٠وفاتـه سـنة . بن الفقيه املقدم حممـد بـن عـيل آل بـاعلويا
وقـد .  هجرية أي سنة وفاته٩٢٠ إىل ٥٠١يف تاريخ حرضموت من سنة » التاريخ«

. جمموعة» رسائل«ل وللسيد شنب. ًقام بطبعه مؤخرا السيد عبد اهللا احلبيش يف صنعاء
 . من املراجع اهلامة يف تاريخ حرضموت وما حوهلا)التاريخ(ويعترب كتابه 
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وتبني هلم أن هناك مرافئ أفضل وأحسن من .. من األهايل مسلمني ونصار
.. سقطر عىل طول ساحل جنوب اجلزيرة العربية مثل عدن والشحر واملكال

ّوعرف الربتغاليون أهنم كانوا وامهني عندما ختيلوا أن نصار سقطر 
 , كام كتب ذلك صاحب احلوليات املؤرخ الربتغايل نيقوال دي ريبلو,يؤيدوهنم

, وأن البدو )توماس(حيث زعم أن كل النساء يدعني ماريا, وكل الرجال توم 
وأن سكان غرب .. النصار من أهل سقطر كانوا ودودين مع الربتغاليني

 .تغالسقطر أصبحوا يتحدثون الربتغالية لفرط حمبتهم للرب
ًواتضحت احلقيقة رويدا رويدا ّوتبني للربتغاليني أن سكان سقطر من . ً

إن نصار سقطرCastanheda :» النصار يعادوهنم حتى قال كاستنهيدا 
ّيفضلون املورو املسلمني عىل إخواهنم النصار الربتغاليني, ويتآمرون معهم 

لنصار ثاروا كيف أن سكان سقطر ا De Gois ووصف دي جواز .)١(ضدنا
قد منعوا  و.ضد الربتغاليني وتآمروا ضدهم مع أبناء عمومتهم من املسلمني

ويف خالل فرتة وجيزة مات عدد من الربتغاليني يف قلعتهم .. املؤونةعنهم 
بسبب االغتياالت واجلوع واملرض, حتى أن حاكم سقطر اجلديد فرييرا 

Ferreria م١٥١٠يف أغسطس م مات ١٥٠٩ الذي وصل إليها يف نوفمرب. 
وكثرت التقارير لد ملك الربتغال تنصحه بأن يتخىل عن هذه اجلزيرة 

لذا أمر امللك قائده يف اهلند البوكريك بأن يسحب احلامية . املشاكسة واملرهقة
وبالفعل أرسل البوكريك سفينتني حربيتني . الربتغالية املوجودة يف سقطر

 وأخذ , القلعة واملسجدّمية ودكوسحب احلا) هـ٩١٧(م ١٥١١كبريتني عام 
 .معه كل ما يمكن أخذه حتى رداء الكاهن وأدوات الطبخ

                                 
دنج, يـ مطبعـة إثاكـا, رردراسة لـسكان سـقط.. جزيرة العنقاء: فيتايل نعومكني  ) ١(

 – ٢١سقطر جزيرة الـسكينة, ص : رين دوب و,٥١ – ٣٧, ص م١٩٩٣بريطانيا 
٢٤. 
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من ) عفرير( عادت اجلزيرة إىل حكم بني عفرار ,وبخروج الربتغاليني
ّ عندما سلمت بريطانيا كل م١٩٦٧ واستمروا عىل ذلك إىل نوفمرب عام ,املهرة

 ونصحت .طر عليها الشيوعيونمناطق اجلنوب إىل اجلبهة القومية التي كان يسي
ّبريطانيا كل حكام اجلنوب من السالطني واملشايخ بأن يرحلوا وختلت عنهم 
بكل صفاقة, واضطر آخر سالطني املهرة أمحد بن عبد اهللا بن عيسى بن أمحد بن 

 .سعد بن عفرار وأخوته وحاشيته أن يغادروا املهرة وسقطر إىل األبد
اليني, كام ينقله فيتايل نعومكني يف كتابه عن وذكر بعض املؤرخني من الربتغ

 أن حيتل عدن, ولكنه واجه )هـ٩١٩ (م١٥١٣سقطر أن البوكريك حاول عام 
ّ فمر يف طريق عودته إىل اهلند بجزيرة سقطر ,مقاومة رشسة وفشل يف ذلك

ًووجد مخسني رجال من املهرة يعيدون بناء القلعة التي هدمها رجاله من قبل سنة 
انسحب ولكنه . ًعند انسحاهبم منها, فهجم عليهم وقتل منهم رجاال م١٥١١

ّمن اجلزيرة خوفا من املشاكل الكثرية التي قد جرهبا مع سقطر وسكاهنا ً. 
وهو غري (م حرض بريو دي البوكريك ١٥١٤ويف العام التايل أي عام 

, ودفع ّإىل سقطر ليتمون باملياه لسفنه) ألفونصو دي البوكريك القائد املشهور
أسطول ضخم م١٥١٧ويف عام .. الثمن لسلطان سقطر وصل إىل سقطر 

ومل .. نوا باملياهّ ومتوSoares سفينة بقيادة سوراس ٤٣ًمن الربتغاليني مكونا من 
 عيامنع سكان سقطر وال سلطاهنا من دخول السفن الربتغالية للتموين فقط م

الربتغالية للتمويل عام وتكرر ذلك عدة مرات, وجاءت السفن .. دفع الثمن
 .م١٥٢٧ وعام ١٥٢٣ وعام ١٥١٨

ّوملا تأكد ألهل سقطر وحكامها من بني عفرار أن الربتغاليني قد ختلوا  ّ
 فإن ,عن فكرة االستيالء عىل سقطر, وأن سفنهم تأيت فقط للتزود باملياه

وابن عمه يف سقطر كانوا يبدون الصداقة للسفن ) املهرة(سلطان قشن 
ًوأظهروا بوضوح أهنم يفضلون الربتغاليني الذين ختلوا متاما عن .. ليةالربتغا



،אFאEאא ٣٩٨

 ١(األوربيني اآلخرين وخاصة منافسيهم من الرومينيعىل احتالل سقطر( 
عذكر ذلك فيتايل ن. الذين هلم أطامع يف سقطر ومكني يف كتابه عن سقطر

تغال جاو  إىل ملك الربAlfonso de Meloًنقال عن خطاب ألفونصو دي ميلو 
 .م١٥٢٧ عام Joao IIالثاين 

 زار األدمريال جوا دي كاسرتو سقطر, وزار مدينة ,م١٥٤١ويف عام 
السوق يف الرشق, وقلنسية يف الغرب, وكتب يف مذكراته أن السقطريني 
ًحيرتمون اإلنجيل وأهنم قد تنرصوا منذ زمن قديم جدا بواسطة القديس 

 فنزل إىل , يف طريقه إىل اهلندن سقطرتوماس عندما حتطمت سفينته بالقرب م
أن «وذكر دي كاسرتو .  كنيسة من أخشاب سفينته املحطمةهباسقطر وبنى 

السكان املحليني قد طال هبم العهد حتى جهلوا الديانة املسيحية رغم وجود 
وأن .. عدد من الكنائس عليها الصلبان, وهم يرغبون يف تعلم دينهم وآدابه

وليس !!! سم بيري وجني وأندريه, أما النساء فكلهن مارياّالرجال يتسمون با
ويعيشون حياة بدائية كالوحوش .. هلؤالء السكان ملك أو أسقف أو مطران
 ,ولسكان سقطر األصليني وسامة.. دون نظام قانوين, أو سيايس, أو قضائي

وهم طوال القامة متناسقي األعضاء, ووجوه الرجال حمرتقة من الشمس, 
وللنساء وسامة ومجال . رجال شبه عراة يتزرون بمئزر يدعى الكمبلويميش ال
سالح, ال هجومي وال ) من النصار(وليس ألهل سقطر .. معتدل
 ).بعض هذا الكالم غري دقيق وفيه وهم وخطأ.. (دفاعي
ّ سو الصرب الذي يصدر بكميات جيدة إىل اواجلزيرة فقرية وليس فيه«

.. واجلزيرة جبلية وعرة).. دم التنني(األخوين خمتلف بقاع العامل, وشجرة دم 
ويكثر . وفيها أنواع من الطيور املختلفة وال يزرع فيها حبوب وال قمح وال أرز

                                 
روم عىل سكان األناضول وفيها كانت الدولة البيزنطيـة, فلـام كانوا يطلقون اسم ال  ) ١(

 .دخلها العثامنيون استمر إطالق اسم الروم عىل سكان األناضول املسلمني
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هبا النخيل ويعترب التمر غذاءهم األسايس مع اللبن من األغنام واألبقار 
وتنمو هنا بعض األعشاب واألشجار الطبية وأشجار الرحيان واحلبق .. واملاعز

 .انتهى كالم دي كاسرتو» ات الرائحة الزكيةذ
 وصل راهبان من الفرنسيسكان الربتغاليني إىل سقطر م١٥٤٤ويف عام 

أهنام قد قاما بتعميد ) كذبا(وقد زعام . لنرش املسيحية الكاثوليكية ولتعميد أهلها
زار البادري م١٥٦٢ويف عام .  كاثوليكمجيع السكان وحتويلهم إىل نصار 

 ومكثا فيها , جزيرة سقطر, والبادري جوا لوبس,سرب كويلهوجا) األب(
وتبعهام ). باملوت الطبيعي(ينرشان املسيحية الكاثوليكية حتى القا حتفيهام 

 .البادري ليوناردو دا جراسا والبادري فالريو دي لوريتو
إىل ملكة الربتغال يتحدث  Chaul كتب حاكم شاول م,١٥٤٤ويف عام 

ًإن الشيخ حاكم سقطر ال جيرب أحدا من «: ًا قائالعن سقطر التي زاره
. بل يرتك هلم احلرية كاملة يف ممارسة شعائرهمالسكان عىل أن يعتنق اإلسالم 
رغم أن الشيخ يقول إنه .  نبيدهننا القوي أِٓولكن سيكون يف مصلحة إهل

صديقنا, وأن بالده هي الوحيدة التي تستطيع سفننا أن ترسو يف سواحلها 
 .نيها بكل أمان وترحاب يف أثناء سفرنا إىل جوا يف اهلندوموا

ُوعلينا يف الوقت احلارض أن ال نغضب الشيخ, ألننا لو فعلنا ذلك لطلب «
وذلك سيكون أسوأ . وإىل سقطر) عاصمة املهرة(من األتراك أن يأتوا إىل قشن 

ن ًوقد قام حاكم قشن وحاكم سقطر بالتحالف معنا خوفا م. يشء نرغب فيه
ّتقدر بخمسة . ًوسنحتاج إىل قوة كبرية جدا إلخضاع املهرة وسقطر. األتراك

 .»ِّوذلك أمر متعذر علينا يف الوقت احلارض. عرش إىل عرشين ألف جندي
بيني يعاملون املسلمني يف كل مكان  كان الربتغاليون مثل بقية األوروهكذا

نام يستخدمون أساليب ّوزمان بنية الغدر والفتك هبم عندما حتني الفرصة, بي
 ..اخلداع والكذب وإظهار الصداقة
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اإلسالم ومن مآيس املسلمني عىل مد التاريخ أهنم يتحالفون مع أعداء 
 ويف الشام ,حدث ذلك يف األندلس. ضد مناوئيهم السياسيني من املسلمني

ويف جنوب اجلزيرة .. أثناء احلروب الصليبية, ويف القوقاس, ويف املغرب العريب
 واستمر ذلك إىل العرص احلديث حيث استعان الرشيف حسني ,عربيةال

ّوال يتعلم املسلمون قط لألسف ..  وهكذا دواليك,بربيطانيا ملحاربة األتراك
ّواألعداء يرتبصون هبم ويثريون األخ .. الشديد وينخدعون بمعسول الكالم

ويتعاونون  املسلمون لألسف بأسهم بينهم شديد, ..عىل أخيه واالبن عىل أبيه
 .مع أعداء اإلسالم إلهناء خالفاهتم الصغرية احلقرية

ورغم اجلهود .. ًوبذل الربتغاليون جهودا مضنية يف تنصري سكان سقطر
الضخمة التي بذلوها, بل ربام بسبب هذه اجلهود حتول سكان سقطر يف 

وبحلول القرن السابع عرش .. اجلبال من نرصانيتهم القديمة إىل اإلسالم
 وعندما زار ما يسمونه القديس أغناطيوس .يالدي كادت ختتفي النرصانيةامل

يف النصف الثاين من القرن ( سقطرSt Ignatius of Loyola  –لويوال 
غضب من سكان سقطر النصار لضعف عقيدهتم وعدم ) السادس عرش
 .اهتاممهم بالدين

سمحة  وصل البحار لويس دا جاما إىل سواحل جزيريت م١٦١٢ويف عام 
 فقام , من األمراض والوباءوننارته يعاّوكان بح) من جزر سقطر(ودرسة 

األهايل املسلمون بمساعدته ومحلوا اجلنود والبحارة إىل البحر, وأعطوهم 
 .الغذاء والدواء, ورغم ذلك مات منهم أربعامئة شخص

وغضب الربتغاليون لذلك, واعتربوا سكان سقطر وحاكمها مسؤولني 
وا بمداواة نالكايف, ومل يعتفيات بزعم أهنم مل يقدموا هلم الدعم عن هذه الو

 Gaspar deاملرىض كام ينبغي, لذا توجه القائد جاسبار دي أبريو دي ليام 

Abrue de Lima يف محلة تأديبية للجزيرة وللقبض عىل حاكمها م١٦١٤ عام 
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ًولكنه فشل يف مهمته تلك فشال ذريعا.. مع رجاله ً. 
لربتغاليني يف القرن السابع عرش وبدأ نجمهم يف األفول, وضعفت سلطة ا
 ١٦٢٤امن يف الفرتة ُحاكم ع(امن نارص بن مرشد بن سلطان ُواستطاع سلطان ع

أن هيزم الربتغاليني وأن يطردهم من عدد من املواقع, وأن يفرض )  م١٦٤٨ –
 .َّعىل من بقي منهم اجلزية, كام حدد مسار جتارهتم

الذي زار سقطر يف أواسط القرن  Vincenzoسينزو ويعرتف الراهب فين
ًالسابع عرش أن املسيحية قد كات ختتفي من اجلزيرة وأن بقاياها ضئيلة جدا, 

 .وأن السكان النصار قد حتولوا إىل اإلسالم زرافات ووحدانا
 ما عدا بقايا ,واختفت آثار الربتغال من سقطر: ويقول فيتايل نعومكني

 ,ّ وبقايا املسجد الذي حوله الربتغاليون إىل كنيسة, السوقالقلعة املهدمة يف
 .وبعض أشجار الربتقال التي أدخلوها إىل اجلزيرة

وال يذكر أهل سقطر اليوم أي يشء عن الربتغاليني مما يؤكد أن احتالل «
ومع .. الربتغاليني لسقطر وتكرر زياراهتم هلا كان فرتة عابرة مل ترتك أي أثر

نية لبعض سكان اجلبال يف سقطر تذكر أهنم كانوا يعيشون يف  فهناك أغ,ذلك
انتهى كالم نعومكني . »بلد غني وسعيد ولكن ذنوهبم أرسلتهم إىل هذه اجلزيرة

 .»سقطر جزيرة العنقاء«من كتابه 
 أن قبائل م,١٨٣٤ حينام زار سقطر عام ,لستد الربيطاين ذكريولكن و

روا أهنم يرجعون إىل أصول برتغالية السيمي والسيفي والدرمي والزرزحي ذك
لعل ذلك حتريف السم القائد , وCamhaneوأهنم كانوا يعرفون باسم الكمهني 

 ةن هؤالء ذوي مالمح أوروبية خمتلطد إويقول ويلست.. الربتغايل دي كوهنا
. بالدماء العربية وهم أطول من نظرائهم ولون برشهتم أفتح من قرنائهم

ويسكنون جبال . تقيمة وبحجم أصغر وشفاه دقيقةوشعرهم سبط وأنوفهم مس
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ًولكنهم مجيعا مسلمون ومل يبق منهم أحد عىل نرصانيته بعد أن .. حجهر
 .)١(اختلطوا بسكان اجلزيرة من املهرة املسلمني

                                 
 العـدد ,سكان سقطر من املصادر العربية املبكرة, صـحيفة احليـاة: أمحد العبيديل  ) ١(

اب بـرين , وملحق كتم١٣/٧/١٩٩٣هـ املوافق ٢٣/١/١٤١٤ بتاريخ ١١١٠٨
 – ٢٠٥لستد ص يً الذي نقل فيه جزءا من مذكرات و,سقطر جزيرة السكينة: دو

٢١٩. 
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 م١٥٢٤/ هـ٩٢٩أوهلا عام 
 فشل الربتغاليون يف احتالل سقطر وتأكدوا من عدم مالءمتها نبعد أ

 يتجهون إىل احتالل مواقع هامة عىل طول الساحل اجلنويب جلزيرة ا بدأو,هلم
ت املشهور و مدينة الشحر, ميناء حرضماومن تلك املواقع اهلامة جد. العرب

 ربيع ٩وكانت أول غارة برتغالية عىل الشحر يف . ىل مد التاريخاملعروف ع
 .م١٥٢٤/ هـ٩٢٩الثاين سنة 

الشهداء «وصفها بدقة األستاذ حممد عبد القادر بامطرف يف كتابه 
 : فقال,سباعاً نقال عن شاهد عيان هو الربان ب)٢(»السبعة
 حيملون وملا وصلت سفن الربتغاليني إىل ميناء الشحر نزل ثالثة جنود«

ًالذي كان غائبا (رسالة من القائد لويز دي منزيس إىل السلطان بدر أيب طويرق 
 وقابلوا نائبه األمري مطران وسلموه ,)عن الشحر يف جولة تفقدية يف الداخل

ًرسالة قائدهم, ومضمون الرسالة أن تاجرا برتغاليا اسمه ألفونسو دي فيجا  ً
                                 

ن ساحل حرضموت كله إ حتى , حرضموت يف املايضتعترب الشحر من أهم موانئ  ) ١(
كان يسمى الشحر, بل وصل األمر يف بعض األحيان إلطـالق اسـم الـشحر عـىل 

 .حرضموت كلها
كتاب الشهداء السبعة, وزارة الثقافة والسياحة, الـيمن : مطرفحممد عبد القادر با  ) ٢(

 .٨١ – ٦٥, ص ١٩٧٤الديمقراطية ووزارة الثقافة بغداد 
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(Alfonso de Veiga) مخسة أشهر, وأن السلطان بدر مات يف الشحر منذ 
 .استوىل عىل أمواله, وأن قائد األسطول يطلب تسليم األموال بدون تأخري

ّران أنه ال يعلم شيئا عن تلك القصة, وأن السلطان بدر طّورد األمري م ً
سيأيت خالل أيام وسوف يبذل كل اهتامم هبذه القضية, وأرسل مع اجلنود هدية 

 .للقائد
ن قد بلغه ما فعله الربتغاليون بمدينة احلامي من أرضار وكان األمري مطرا

بالسفن الراسية هبا وباملزارع الساحلية, فأراد أن يالطفهم حتى يأيت السلطان 
 .بدر

لعدم وجود (ودعا األمري مطران أعيان املدينة لالجتامع لتدارس األمر 
 واألطفال َّبنادق معهم وهو سالح الربتغاليني الفتاك, وتقرر ترحيل النساء

 .بالة الداخلية واملجاورة للشحرتواملمتلكات الثمينة إىل قرية 
ّوتبني عزم القائد الربتغايل عىل اهلجوم عندما رد اهلدية بكل جفوة, واختذ  ّ
قصة الربتغايل الذي مات يف الشحر املزعومة حجة للهجوم عىل الشحر, ولذا 

 :جتامع باآلتية أسامؤهمعزم األمري مطران عىل املقاومة األهلية وطلب اال
فضل, مدير مدرسة بافضل يف لشيخ أمحد بن عبد اهللا باحلاج باالفقيه ا −١

 ).ًوهو من تريم أصال(الشحر 
وهو دون .  وكان يعمل بالتجارة,السيد حسني بن عبد اهللا العيدروس −٢

ريب ليس السيد حسني بن عبد اهللا العيدروس أخا أيب بكر العيدروس 
ولعله حسني .  ودفن يف مدينة تريمهـ٩١٧ سنة العدين, ألنه قد توىف

. بن عبد اهللا بن شيخ العيدروس أو أحد أقارب العيدروس العدينا
أولياء اهللا «وهذا يوضح سبب االلتباس الذي وقع فيه أصحاب كتاب 
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 .)١(»ُالصاحلني دراسة أنثربولوجية حول العيدروس
 .الشيخ سامل بن صالح باعوين املهري التاجر −٣
نسبة إىل حريضة يف (مة الشيخ يعقوب بن صالح احلرييض ّلعالالفقيه ا −٤

 .مدير مدرسة باهارون) دوعن
 . تاجر,الشيخ أمحد بن رضوان بافضل −٥
ُالفقيه الشيخ فضل بن رضوان بافضل, مدير مدرسة باهبري, وهو أخ  −٦

 .الشيخ أمحد بن رضوان بافضل التاجر

 :ًوقد اتفقوا مجيعا عىل اآليت
 . واألطفال إىل القر املجاورةاإلرساع بنقل النساء −١
 .تكوين قيادات من رؤساء احلارات وأعواهنم للمقاومة −٢
 .ختصيص فرق ملكافحة احلرائق وإغاثة اجلرحى ودفن القتىل −٣
ّحث الناس عىل اجتناب الرسقات والنهب والسطو عىل أفراد  −٤

اجلاليات األجنبية املقيمني يف املدينة, وعدم التعرض ملمتلكاهتم بأي 
 ).وهو موقف إنساين وإسالمي نبيل(شكل 

فضل املصلني اليوم التايل احلاج باأن حيث الشيخ أمحد بن عبد اهللا ب −٥
 عىل املقاومة والدفاع عن وطنهم ,يف املسجد اجلامع) يوم اجلمعة(

 .وأعراضهم وأمواهلم وعن فضل اجلهاد
إرسال رسالة مستعجلة إىل األمري عطيف بن عيل دحدح, قائم مقام  −٦

 ., يف منطقة املشقاحي إلرسال النجدة العاجلةالسلطان
                                 

 ,يدج وماجدة عبدامل, وراقية عيل السفاري,ممدوح نارص فدعق, نورا حممد الشامي  ) ١(
 »)دراسـة أنثربولوجيـة حـول العيـدروس(أولياء اهللا الصاحلني «: وإياد عيل الدبج

 ., غري مطبوع)جامعة عدن(بحث جامعي 
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 .لكسب الوقت الدخول يف حوار مطول مع القائد الربتغايل −٧
 إىلو طويرق واستعجال عودته بإرسال تقرير عاجل إىل السلطان بدر أ −٨

 .الشحر
عوا السالح األبيض ّ ووز,وقد قام كل واحد من هؤالء باملهمة خري قيام

وللرماة أقواس وأسهم, وحجارة كبرية  ,)خناجر وسيوف ورماح وفؤوس(
ّوهكذا هبت . لرتمى من أسطح املنازل عىل الربتغاليني عند دخوهلم احلارات

املدينة الصغرية بسالحها األبيض وكل ما متلك ملقاومة الغازي املجرم الذي ال 
قتل النساء واألطفال وسبيهم إن أمكن ورسقة وهنب (يتورع عن أي يشء 
 ).ن جيدونه من الرجالاألموال وقتل كل م

م ١٥٢٣/ هـ٩٢٩ومع بزوغ فجر اجلمعة العارش من شهر ربيع الثاين سنة 
 وكان عددهم أربعامئة ,نزل الربتغاليون يف قوارهبم الصغرية عىل دفعات

وأول . مسلحني بالبنادق النارية ومعدات احلريق, وكميات من النفط والبارود
عات األخشاب, ويف أحواض بناء يشء فعلوه أهنم أرضموا النار يف مستود

القريبة » القرية«ثم توغلوا يف أزقة حارة . السفن الرشاعية املمتدة عىل الساحل
 وبدأت .من الساحل, وهم يطلقون النار عىل كل من صادفهم من األهايل

معركة غري متكافئة مع األهايل بسيوفهم وخناجرهم وفؤوسهم ورماحهم بل 
يف (ملدججني بالبنادق النارية واألسلحة احلديثة  ضد الربتغاليني ا,ّوعصيهم

 ).ذلك الزمن
وكم فعل الربتغاليون من األفاعيل من حرق وقتل وإطالق اخليل والنفط 

ا, برتغاليسبعة وثالثني  ومع ذلك متكن األهايل من قتل ,واحلرائق والنهب
ني يف ة من اهلندوس املقيمبعوقتل يف املقابل ثامنون من أهل الشحر بينهم س

 األمري مطران ليلة مُوقتل الستة الذين مجعه. املدينة والذين قاتلوا مع األهايل
 :ّالغزو واستشارهم فهبوا كلهم للقتال ولتحريض الناس عليه وهم
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 .الفقيه يعقوب بن صالح احلرييض −
 .الفقيه أمحد بن عبد اهللا باحلاج بافضل −
 .الفقيه فضل بن رضوان بافضل −
 .ن املهرييباعوالتاجر سامل بن صالح  −
 .التاجر حسني عبد اهللا العيدروس −
 .التاجر أمحد بن رضوان بافضل −

وبعد أن .  وقتل يف آخر أيامها األمري مطران,واستمرت املعركة ثالثة أيام
 وشاهدوا النجدة قادمة ,ّتكبد الربتغاليون خسائر فادحة انسحبوا إىل سفنهم

 .م إال أن أقلعت سفنهمفام كان منه) رشق الشحر(ألهل الشحر من مشقاص 
 فخذهلم اهللا , سفينة حمملة باجلنود أربع عرشةوكان عدد سفن الربتغاليني

 .بفضله ثم بثبات األمري والعلامء والتجار يف املقاومة البطولية اخلارقة
يني ئ قام بعض الغوغا, بعد استشهاد األمري وانفالت األمر,ولكن لألسف

ولكن دخول . ّب ما تبقى من حوانيتوبعض من سلم من أفراد احلامية بنه
النجدة من جنود األمري عطيف بن عيل دحدح مدينة الشحر أعادت األمن 

 بذلك ّ واستتب. وأعادت املنهوبات إىل أهلها,وألقت القبض عىل العابثني
األمن مرة أخر. 

ًوهكذا كان األمري مطران قائدا للمقاومة الباسلة وأحد الشهداء السبعة, 
 واستطاعوا ,وا للربتغاليني ونظموا املقاومة الشعبية أحسن تنظيمّالذين تصد

سبعة (بوسائلهم البدائية أن يدحروا الربتغاليني ويكبدوهنم العديد من القتىل 
 حتى اضطروا للعودة إىل سفنهم, فلام رأوا ,وعرشات اجلرحى) ً قتيالوثالثني

رأسها األمري عطيف النجدة التي وصلت يف آخر اليوم الثالث من القتال وعىل 
 .بن عيل دحدح, أطلقوا لسفنهم العنان متخر البحر عائدين إىل قواعدهم يف اهلندا
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 السيد حممد بن هاشم بن طاهر يصف اهلجوم الربتغايل عىل الشحر
يد حممد بن هاشم بن طاهر العلوي يف كتابه مة السّوقد كتب املؤرخ العال

 : فقال,يصف وقائع هذه الغارة» تاريخ الدولة الكثريية«
 أقبلت سفائن صيد السمك من عرض البحر ,ويف صبيحة ذات يوم«

ورسعان ما . ًمذعورة قائلة أهنا رأت عددا من املراكب الغريبة مقبلة نحو البالد
يقصد (فأقبل الناس هيرعون نحو السيف انترش هذا اخلرب املشؤوم يف الشحر, 

وصعد النساء والكساىل عىل سطوح البيوت لينظروا ). سيف البحر وهو امليناء
متجهة نحو الشاطئ, يبلغ عددها ما لبثت السفائن أن تراءت للمأل و. ُما ذكر

كان ذلك صبيحة يوم اخلميس لتسع و سفينة, فألقت مراسيها, أربع عرشة
ومل يبلغنا نزول أحد منها ذلك اليوم وال . هـ٩٢٩سنة خلت من ربيع الثاين 

ولكن مل يشعر أهل البلد عند فجر اجلمعة . الليلة التي تلته, وال طلع إليها أحد
وارتفع . إال بالضوضاء والرطانة املزعجة حتت البيوت ويف األزقة والطرقات

ار ّوإذا باإلفرنج يتسورون الدي. الضجيج وعال رصاخ الصارخني بالقتال
ّوتصد الناس لقتاهلم, واستمر القتل يف . وينهبوهنا, وإذا هبم حيرقون وخيربون

 وقتل من أعيان الشحر مجاعة, منهم األمري مطران بن منصور .)١(الفريقني
وكان هذا اإلمام  .)٢(حلاج بافضلاواإلمام العالمة الشيخ أمحد بن عبد الرحم ب

ً هجامته, وأرسل رسال مستعجلني وفعل األفاعيل يف. ممن قاتل قتال األبطال
                                 

كان املفروض أن يستعد أهـل الـشحر لقتـال أعـدائهم منـذ أن رأوا سـفنهم ال أن   ) ١(
وربام كان ذلك بـسبب . ينتظروا ثالثة أيام حتى تركوهم هيجمون عليهم يف ديارهم

عدم معرفتهم وتوقعهم أن هذه السفن الغريبة ربام جـاءت ألغـراض سـلمية مثـل 
 وكان الواجب معرفة أهداف العدو منـذ وصـوله ,ولكن هذا ليس بعذر.. جارةالت

 .إىل سواحل الشحر
 ,يف الفقـه» النكت عىل اإلرشاد «:اهفقيه شافعي له تصانيف من) هـ٩٢٩ – ٨٧٧(  ) ٢(

 .يف جملدين» نكت عىل روض ابن املقريال«و
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ًوممن استشهد أيضا . يستنفرهم للجهاد) الداخل(برسائل مؤثرة إىل حرضموت 
الشيخان أمحد وفضل إبنا رضوان بافضل, والفقيه العامل يعقوب بن صالح 

وخلق كثري من املسلمني رمحهم اهللا ) نسبة إىل مدينة حريضة يف دوعن(احلرييض 
 .)١( بفضله آمنيموأثاهب
ّ ثم انسلوا ليلة اإلثنني ,ومكث اإلفرنج بالشحر اجلمعة والسبت واألحد«

هذا كله صار . إىل سفائنهم ورضبوا هبا عرض البحر مقلعني نحو اهلند
يف أول أدوار سلطنته, وتكرر بعد ذلك ) أبو طويرق الكثريي(والسلطان بدر 

, راضني من حتكك اإلفرنج بالشحر, غري أهنم مل يزالوا يف كل مرة يعودون
انتهى كالم السيد حممد بن هاشم كام نقله عنه حممد بن عيل » ة باإليابمالغني

الشهداء « وقد سبق ذكر كتاب .)٢(»جواهر تاريخ األحقاف«باحنان يف تارخيه 
 .لبامطرف وهو ينقل عن شاهد عيان هو الربان باسباع» السبعة

 هم مع الربتغاليني يف الشحر وهزيمتاملعركة الثانية
/ هـ٩٤٢عاود الربتغاليون هجومهم عىل الشحر للمرة الثانية يف سنة 

ّم وخاصة أهنم قد تعرفوا عىل السواحل اجلنوبية جلزيرة العرب واحتلوا ١٥٣٦
م يف احتالل وكان األمل ال يزال يراوده. لفرتات حمدودة بعض مناطقها

) أبو طويرق(ويف هذه الفرتة شهدت حرضموت دولة قوية أسسها بدر . الشحر
ّوعندما عاد الربتغاليون ملهامجة الشحر كان السلطان بدر قد استعد .. الكثريي

 . والبحرّهلذه املعركة فهزمهم هزيمة نكراء يف الرب
                                 

 واشـرتكوا يف القتـال , فقد جاهدوا جهـاد األبطـالاّإن موقف العلامء مرشف جد  ) ١(
 ومل يكتفـوا بـالتحريض عـىل ,واستشهد عدد مـنهم, وكـانوا يف مقدمـة الـصفوف

 إال من عذره اهللا بسبب عجز أو شيخوخة أو ,ًوهذا هو املفروض فيهم دائام. القتال
 .مرض

األحقاف ملحمـد بـن عـيل باحنـان, مكتبـة النهـضة احلديثـة بمكـة تاريخ جواهر   ) ٢(
 .١٨٧ – ١٨٦/ ٢ ج,م١٩٦٢/ هـ١٣٨٢ ,املكرمة
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ب ِّلطي وا, ومنهم باسخله يف تارخيه,وقد وصف املؤرخون تلك املعركة
النور السافر يف «, والعيدروس يف »تاريخ الشحر«حممد بن عمر بافقيه يف كتابه 

وقد . »تاريخ الدولة الكثريية« والسيد حممد بن هاشم يف »أعالم القرن العارش
 ما كتبه )١(»جواهر تاريخ األحقاف«نقل املؤرخ حممد بن عيل باحنان يف كتابه 

 :فقال, ة الربتغاليةالسيد حممد بن هاشم حول هذه احلمل
أقبل اإلفرنج بجمع عظيم من السفن الكبار ) م١٥٣٦ (هـ٩٤٢يف سنة «

ّوالصغار وصادف هجومهم عىل الشحر وجود السلطان هبا, فأعد هلم العدة,  ّ
والتحم القتال .  أرسل إىل سفائنهم من يأرسها ومن فيهاّفلام نزل أبطاهلم إىل الرب

ًلنابل فكثر الطعن والرصاع كتفا لكتف, وحرض , واختلط احلابل بااًبحرا وبر
ورأ اإلفرنج من حامية .. ذلك أرشاف اجلوف بعد عودهتم من املشقاص

الشحر ما مل يعهدوا مثله قط يف املايض من النزال والكفاح, وأصبح يوم األحد 
ٌّخلمس بقني من رمضان والشوارع ال خيلو كل منها من قتيل, أكثرهم من 

ّلذين يف الرب بأن سفائنهم سقطت يف يد بدر وأن جنودها وعلم ا. اإلفرنج
ًسحبا, ورجاهلا أسار يقادون باألكبال, فلم ) امليناء(يسحبوهنا إىل السيف 

ّ إال أن يطلبوا األمان ويسلموا , وقد تيقنوا من اهلالك املحيط هبم,يسعهم
د أي قائ(ّ فأمنهم السلطان بدر, ومنهم القبطان األكرب ,أنفسهم أسار

ّ وذلك عند حلول وقت الظهر, ثم فرقهم عىل ضباطه فجعل ,)احلملة
 ,لألرشاف عرشة أسار, وللعساكر الزيود عرشة, وللعسكر من يافع عرشة

, أربع عرشة خشبة )سفنهم(وللعبيد النوبيني عرشة, واستوىل عىل خشبهم 
وقد هرب منهم نحو مائة شخص وخشبة من خشبهم, .. ًكبارا) سفينة(

نود بدر عىل مجاعة منهم يف البيوت مستخفني بعد هزيمتهم وعثرت ج
 .ًالساحقة, فكان مجلة املأسورين منهم سبعني رجال

                                 
 .١٩٤ – ١٩١/ ٢ج: جواهر تاريخ األحقاف  ) ١(
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ثم وصل مجاعة منهم من جهة سواحل إفريقيا الرشقية ومعهم مال, فأخذ «
ّثم بعد أن تم األمر أرسل السلطان بدر . ّالسلطان ماهلم وقيدهم مع أصحاهبم

إىل السلطان العثامين, ) سفينة(ً رجال منهم يف خشبة مخسة وثالثنيرمحه اهللا 
ًفسافروا هبم إىل جدة, فلام وصلوا إىل مكان يقال له الثغر قريبا من جدة, انطلق 
ّمن القيود سبعة منهم, وهجموا عىل رجال اخلشبة ومهوا بالبطش هبم, فتألب 

الباقني يف  وأرسلوا م,عليهم رجال السفينة وأفنوا السبعة املذكورين بأكمله
 ).قارب كبري(غراب كبري 

ُأيضا إىل ظفار أحد عرش شخصا من اإلفرنج قتل ) السلطان(وأرسل « ً ً
منهم ستة, وأما اخلمسة الباقون فأرسلهم السلطان حممد بن عبد اهللا أخو 

وهذا من مجلة األسباب التي .  إىل هرمز, وهو يومئذ وايل ظفار,طان بدرالسل
 . بدرأدت إىل اختالفه مع أخيه

 فصعد إليها ,ّوخطر للسلطان بدر أن يذهب فيصيف يف حرضموت«
ً شخصا من اإلفرنج األسار يف يوم اإلثنني السابع عرش ثالثنيواستصحب معه 
 وأعقب ذلك دوام االتصال بني ,)م١٥٣٧/ هـ٩٤٣سنة (من ربيع األول 

 السلطان بدر واإلفرنج من حرب إىل صلح, ومن صلح إىل حرب, ومن قتل إىل
أمان, وكثر أسار اإلفرنج عنده, واختلط األهايل هبم, وأنس السلطان ببعضهم 

 .ّوظهر من بعض هؤالء نوايا سيئة وخيانة فنكل هبم. )١(فجعلهم من ندمائه
 وكانوا جمتمعني معه يف , تآمر القوم عىل قتله, وهو بالشحر,ويف ذات ليلة«
 اخلرب, فلم جيد ّ فأرست إليه فأغلقوا عليه األبواب, وأرسعت بعض اجلواري,بيت

ًله خمرجا إال من بيت اخلالء, فخرج وسلمه اهللا, وأصبح ذلك اليوم متغريا منهم,  ًِّ ّ
 ).العثامين(ثم أمر هبم فقتلوا عن آخرهم وبعث برؤوسهم إىل السلطان سليم 

                                 
ّكيف جيعلهم السلطان من ندمائه بعد أن استعرت احلرب بينه وبينهم? وهـل كـان   ) ١(

ًالــسلطان جيلــس لــرشب اخلمــور أيــضا? هــذه املــشكلة كثــرية الــورود يف تــاريخ 
 .من عصم ربك إال ,السالطني واحلكام عىل مد التاريخ اإلسالمي
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ًجهز عاهل الدولة العثامنية جيشا يبلغ أربعني ) م١٥٣٧/ هـ٩٤٣أي (وفيها « َّ
 قيادة الوزير سليامن باشا يريد حرب الربتغال, وبعد أن طلب بدر ًألفا حتت

ّيقل ثالثني ) قارب(ذلك اإلنجاد منه, فقصد القائد الشحر يف غارب ) الكثريي(
, فلام حرض القائد بني يدي بدر قدم له مرسومني وخلعتني من السلطان اتركي

وملا . السنية له وللسلطانًسليامن بن سليم, وعاد القائد من الشحر معززا باهلدية 
 رأ السلطان سليامن أهنا غري كافية ,إىل جدة) احلملة البحرية(وصلت التجريدة 

 . فأمر بالعودة إىل مرص ومضاعفة االستعداد,هلجوم الربتغال باهلند
 فحصنها بدر ,م١٥٣٨/ هـ٩٤٤وحاول سنان باشا احتالل الشحر سنة «

 فثار , ثم عاد إىل اليمن الحتالهلا.يشء فلم يظفر الرتكي ب,أبو طويرق ومنعها
ّأهل اليمن مجيعا ضده, وانتقض عليه أهل عدن وول وا عليهم عيل بن سليامن ً

م وذلك لشدة كراهية أهل عدن ١٥٣٧/ هـ٩٤٣سنة ) صاحب خنفر(البدوي 
 بن داود الطاهري, فقد تعاهدوا مع الربتغال عىل أن رللرتك لقتلهم الوايل عام

أن يقو نفوذ ) أبو طويرق(فخاف بدر . دة ضد الرتكًيكونوا يدا واح
لذلك أرسل . الربتغاليني يف عدن ويستولوا عىل حرضموت, وقد منع الرتك

جيشه إىل زبيد لفك حصار الرتك وألزم أهل اليمن طاعتهم ليتمكنوا من سحق 
ًوفعال ساروا باجليش الرتكي واحلرضمي إىل عدن واحتلوها سنة . الربتغاليني

ًم وقتلوا عيل بن سليامن البدوي وايل عدن وبعضا من رجاله, ١٥٣٩ /هـ٩٤٥
 .وقضوا عىل سلطة الربتغاليني

/ هـ١٠٩٦ هجومهم عىل الشحر واحتلوها عام الربتغاليونوعاود «
 واستشهد منهم خلق كثري ,ولكنهم واجهوا مقاومة باسلة من األهايلم ١٦٨٦

واستطاعوا أن يطردوا . شايخبينهم عدد من العلامء والصلحاء من السادة وامل
 .»م بعد معارك طاحنة١٦٨٧/ هـ١٠٩٧اإلفرنج عام 
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 استنجاد سلطان املهرة بالربتغاليني
رغم احلروب املتكررة التي خاضها املهرة حكام قشن وسقطر ضد 

 :ع الربتغاليني لألسباب التاليةّ إال أهنم حسنوا عالقاهتم م,الربتغاليني
يأس الربتغاليني من االستيالء عىل سقطر أو قشن بعد جتربتهم  −١

 لت العالقات إىل ّوحتو). م١٥١١ – ١٥٠٧(املريرة يف سقطر
عالقات جتارية, واستفاد أهل سقطر من رسو السفن الربتغالية 

 .وانيهمّوأخذهم األموال يف مقابل متوين السفن باملياه ورسوها يف م
ًولذا أوجدوا نوعا من العالقة مع . بيني اآلخرين املهرة من األورخوف −٢

 .الربتغاليني
قيام السلطان بدر الكثريي باهلجوم عىل املهرة واالستيالء عىل  −٣

 . م١٥٤٥/ هـ٩٥١ ربيع الثاين عام ٢عاصمتهم قشن يف 
 ًر سجاال يف أول األمر, بل وصلنت احلرب بني املهرة والسلطان بدوكا

ولكن السلطان بدر متكن من دحرهم, ثم استوىل . املهرة إىل الشحر وهامجوها
ِوبنى حصنا يف قشن, وجعل عىل أهل املهرة حاكام من قبله هو . عىل أرضهم َ ِ ً ً

 .أمحد مطران, ومعه الفقيه العالمة حممد بن عمر بحرق
سلطان  فهامجهم ال.ّوثار املهرة واسرتدوا بالدهم وقتلوا األمري أمحد مطران

 مجاد األوىل ١٧بدر واستوىل عىل قشن مرة أخر بعد  قتال عنيف يف 
ِ توجه سعيد بن عفرار املهري رسا إىل , ونتيجة لذلك كله.م١٥٤٥/هـ٩٥١ َّ

 فجاء هبم إىل قشن وحرصها هبم, ثم استوىل عىل ,ًاهلند مستنجدا بالربتغاليني
 .ساكر بدر وقتلوا مجيع عم١٥٤٩/ هـ٩٥٥ صفر سنة ٢٩احلصن يف 

ًوملا وصل اخلرب إىل السلطان بدر الكثريي جهز جيشا كبريا ً  فلام وصل إىل ,َّ
حرييج جاء سعيد بن عفرار املهري وصالح السلطان بدر, وأن ال يستعني 

 .بالربتغاليني الكفرة ضده
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  هـ٩١٩م ّحمر/ م١٥١٣فرباير  : ىلاحلملة األو
ً وتتحكم متاما يف باب املندب ,كانت عدن تعرف باسم جبل طارق الرشق

وتنفتح عىل خليج عدن وبحر العرب  −املدخل اجلنويب للبحر األمحر  −
يا, يرترإاحلبشة, (فريقيا إ إىل رشق  وبالتايل يمكن الوصول,واملحيط اهلندي

ىل مالقا ومنها إ) ساحل املاليبار(وإىل اهلند ) الصومال, كينيا, تنزانيا إىل مدغشقر
اشتهرت عدن بأهنا أكرب ميناء جتاري يف جنوب بالد و). ماليزيا وأندونيسيا(

..  وقد بلغ سكاهنا يف آخر عهود الطاهريني نحو ستني ألف نسمة.العرب
 احلال كان سكاهنا اليمنيون العرب يستضيفون جاليات من كل لون وبطبيعة

ًودين وجنس, فهناك أوال املسلمون والعرب من مرص والشام وفارس, وهناك 
أعداد غري قليلة من اهلند مسلمني وهندوس, وهناك أعداد كبرية من الصومال 

 .لونوهناك جالية هيودية كبرية, وفيها من كل جنس و. إلخ..وبعض األحباش
  ,هـ٩٠٩/ م١٥٠٣الربتغايل عام » فارتيامدي لودفيكو «وقد زار عدن 

وقد أصاب الناس يف عدن الذعر من ظهور . ّللتجسس عليها ومعرفة أحواهلا
الربتغاليني, ملا سمعوه من وحشيتهم املتناهية, ولتحطيمهم السفن وقتل من 

ًشغوال باحلروب وقد كان عامر بن عبد الوهاب م. فيها من التجار أو احلجاج
ة  وخاصة مع اإلمام حييى رشف الدين, ولكنه أمر باالستعداد ملواجه,الداخلية

 وقام مرجان الظافري حاكم عدن القوي .بلدال والدفاع عن الربتغاليني
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 أربع وقام السلطان عبد الوهاب بإرسال. يم الدفاعاتعدوالسيايس املاهر بت
 شحنها ,م١٥٠٧/ هـ٩١٦ شوال  سفينة ملطاردة الربتغاليني وذلك يفعرشة

 فلجأ عامر بن .باملتطوعني بام فيهم الفقهاء, فكانوا فريسة سهلة للربتغاليني
 .)١(عبدالوهاب إىل املامليك

يف (خرجت محلة كرب من جوا ,  هـ٩١٩حمرم / م١٥١٣ويف فرباير 
 و دي البوكريكصبقيادة ألفون) الساحل الغريب للهند حيث املستعمرة الربتغالية

تتألف من عرشين سفينة وألف وسبعامئة جندي برتغايل وثامنامية من اهلنود 
 . واجتهت نحو عدن الحتالهلا,املليباريني

 أنه عند وصول احلملة الربتغالية إىل )٢(»فارياسوزا«ويذكر املؤرخ الربتغايل 
ًعدن أرسل إليهم حاكمها مرجان وفدا حيمل هلم هدية من املؤن, وأن البوكريك 

يأمل من وراء هذا االتصال استسالم عدن له, غري أنه فقد األمل يف ذلك كان 
ويف اليوم التايل لوصول احلملة هاجم البوكريك امليناء . فأصدر أوامره باهلجوم

وكان األهايل . حيث تم االستيالء عىل كافة البضائع املوجودة عىل أرصفة امليناء
صانتها الطبيعية, وعدم خوض قد فضلوا االعتصام بقلعتهم واالعتامد عىل ح

وأصدر البوكريك أوامره . أي معركة بحرية مع األسطول الربتغايل لضخامته
باهلجوم عىل القلعة, ومتكنوا من احتالل دار قريبة من الشاطئ حيث نصبوا 

ًوقتلوا عددا كبريا من املسلمني . عليها املدافع ووجهوا فوهاهتا نحو املدينة ً
وهي مدفعيات قديمة ترمي بكرات ( قطعة مدفعية ثنيسبع وثالواستولوا عىل 

                                 
 ولكنه ملا رأ نيـتهم يف االسـتيالء عـىل ,سبق ذكر جلوء السلطان عامر إىل املامليك  ) ١(

 . حارهبم حتى قتل,السواحل اليمنية بام فيها عدن
االستعامر الربتغايل جلنـوب شـبه اجلزيـرة العربيـة, إصـدار : عبد العزيز احلصيني  ) ٢(

:  وغسان عيل الرمـال.٥٤ – ٥١ ص − م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢    تبوك−النادي األديب
 .١٣٥ – ١٣٢رصاع املسلمني مع الربتغاليني يف البحر األمحر, ص 



،אFאEאא ٤١٦

 غري ,, وحاول آخرون تسلق األسوار عن طريق السالمل)من احلديد أو احلجارة
 فانسحبوا , وانحجز الكثري منهم عىل األسوار.أن حماولتهم باءت بالفشل

وعند خروجهم من . تاركني وراءهم مائة قتيل بخالف األرس واجلرحى
ا هلزيمتهم بإحراق جمموعة من السفن التجارية كانت راسية يف امليناء انتقمو

َّامليناء, ومن ثم توجهوا إىل باب املندب بادئني أول جولة علنية داخل البحر 
فحاول ) املخا( إىل ميناء ثم اجته. فأحرقها) ميون(رة بريم ودخل جزي. األمحر

وانتقل إىل . عىل عدنًاالستيالء عليه, ولكنه أيضا فشل, كام فشل يف االستيالء 
, )كمران(ثم اجته إىل جزيرة . كنه دمرها بمدافعهلوفشل يف دخوهلا, و) البقعة(

ووجد فيها أربع سفن جتارية, إحداها ختص السلطان قانصوه الغوري, سلطان 
وهو أمر . املامليك يف مرص, فاستوىل عليها, وقطع أيدي األرس وأنوفهم

وقد تم قتل من .  من املسلمني, أو يتم ذبحهميتكرر لكل من يأرسه الربتغاليون
 ..فيها من أصحاب السلطان عامر بن عبد الوهاب وأباحها جلنده

نبش القرب الرشيف, فأتته ي ميناء ينبع حتى هياجم املدينة املنورة وواجته إىل
فرجع إىل . فن, وحالت دون تنفيذ جريمته الكربُّالرياح بام ال تشتهي الس

) يف شامل الصومال(سفن املؤن القادمة من بربرة وزيلع واعرتض ) كمران(
الكباش التي اشتهرت هبا ( وكانت تأيت باملاشية ,)رتياإرييف (ومصوع 
 ).الصومال

رحل البوكريك من جزيرة كمران بعد أن , هـ ٩١٩/ م١٥١٣ هويف يولي
ذبح كافة املوايش وأحرق املدينة ومزارع النخيل حتى ال تستطيع السفن 

.  من التوقف هبا والتزود بام حتتاجه,رة من عدن, يف طريقها إىل مكةاملساف
ّوكذلك السفن اآلتية من مرص أو جدة يف طريقها إىل اليمن وعدن, ومنها إىل 

 .يف كمران للتموينّ يعد بإمكاهنا التوقف اهلند, مل
 ثم عادت , بعد أن صادر بضائعها,هاجم زيلع وأحرق ما فيها من سفنثم 
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تغالية ملحارصة عدن ومهامجتها, فوجد الدفاعات أقو مما كانت, السفن الرب
ّ يوما وخرب بمخسة عرشفرضهبا باملدافع ملدة  ض البيوت, وأحرق بعض عً

 .َّالسفن يف مينائها, ثم انطلق إىل رشق اجلزيرة العربية ليبث اخلراب والدمار
ُوقد وجدت أن خري من وصف معركة البوكريك وهجومه عىل عدن يف 

 وقد. »صرية« هو األستاذ عبد اهللا حمريز يف كتابه هـ٩١٩م ّ حمر/١٥١٣رباير ف
ونقل عن ابن الديبع من .  فيه املصادر اليمنية املعارصة واملصادر الربتغاليةمجع

يوميات تاريخ «, و»رحقالدة الن«, والطيب باخمرمة يف »الفضل املزيد«كتابه 
و دي ص كام نقل عن مذكرات ألفون,»رشحخ يتار«بافقيه , وتاريخ الطيب »شنبل

البوكريك القائد الربتغايل الشهري, ورجع إىل كتاب الربوفسور سارجنت 
مصادر عن الربتغاليني يف جنوب اجلزيرة «) املسترشق املشهور يف حرضموت(

التاريخ السيايس لليمن يف « وكتاب املسترشق شومني من ليدن هبولنده ,»العربية
 : قال األستاذ املحريز رمحه اهللا رمحة األبرار.» امليالديمطلع القرن السادس عرش

الذي يروي عن ابن الديبع, ويضيف إليه من معلوماته  −)١(يبدأ باخمرمة
رأوا مجلة من املراكب متجهة إىل ) نيْأب( بأن أهل −اخلاصة كمصادر للغزوة 
. وأيقنوا أهنا طالئع مراكب اإلفرنج قاصدة عدن. عدن, فاستنكروا ذلك

. − أمري املدينة من قبل الطاهريني− )مرجان الظافري(ًأرسلوا رسوال ليبلغ ف
 ونصحه بعضهم أن ينقل شحنات السفن الراسية يف امليناء, وقد .فأزعجه ذلك

 إذ غلب يف ظنهم أن الربتغال جاؤوا لنهب , إىل املدينة−كان فيه عدد كبري منها 
. ك التي شحنت من املدينة للتصديرمحولتها التي مل تنقل منها إىل الفرضة, أو تل

 .ًفمنعهم من ذلك اعتقادا منه أنه بإمكانه محاية البندر منهم
                                 

ــة  ) ١( ــب باخمرم ــالدة النحــر ج: الطي ــسلم ,٣٧٣٥ – ٣٧٣٢/ ٣ق ــد ي ــق حمم  بتحقي
 والـنص .م٢٠٠٤/ هــ١٤٢٥عبدالنور, إصدار وزارة الثقافة والسياحة, صـنعاء 

 .يبعاملوجود ليس فيه رواية عن ابن الد
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ً مركبا نارشة رشوعها يف صرية صبيحة يوم ثامنية عرشورأ أهل البلد 
فعزم األمري مرجان عىل .  هجرية٩١٩اجلمعة السابع عرش من حمرم سنة 

  واضطر إىل اختاذ إسرتاتيجيةمنازلتهم, ولكن خذله بعض من اعتمد عليهم 
فقد أمر أهل البلد أن يتغافلوا عنهم, وأن ال . ً أكثر توفيقا– كانت يف الواقع –

وعرب باخمرمة عن هذا املوقف . يبادروهم باحلرب, وال يرموهم بمدفع أو بغريه
 . »كان يف ذلك اخلرية«: نهأب

 ,راكب إحد سفن الربتغال بحذر إىل البندر متجسسة عىل املتوتقدم
 , فلام اطمأن ومل جيد ما يريب.)١(لتعرف إن كان فيها أي بوادر استعداد للقتال

 ورست سفنهم داخل البندر, وبدأوا .تأشار إىل بقية األسطول بالتقدم, فتقدم
 .هجومهم, ورموا املدينة بالبنادق واملدافع

فأرسل إليهم الكباش . وجلأ األمري مرجان إىل املداهنة, وكسب الوقت
إن هدفهم : وها مع رسله قائلنيّالفواكه عىل سبيل الضيافة, فرفضوها, وردو

ًهنم إن مل يتسلموها طوعا أخذوها قهرا, وأعقبوا ذلك إاالستيالء عىل املدينة, و ً
 .إهنم نازلون صبح السبت للحرب: بإنذار

ًأما املصدر الربتغايل فيرسد رواية ال ختتلف كثريا عن رواية باخمرمة إال يف 
وذلك بأن األمري مرجان . غة هذا احلوار, الذي يرويه بنوع من الغطرسةصي

ًأرسل رسوال يستفرس منهم عن غرضهم من دخول امليناء, وما هو هدفهم 
بأنه القبطان العام, وتابع : و البوكريكصبالوصول هبذا األسطول? فأجابه ألفون

ىل جدة ملطاردة وأنه يف طريقه إ. ملك الربتغال, وملك اهلند: للملك مانويل
وام, وعازم عىل التوجه إىل السويس إذا مل جيدهم يف جدة, ليتأكد مما سمعه راأل

 .يتجرأ بتجهيز أسطول ضد ملكه وسيده) القاهرة(بأن سلطان 
                                 

مليناء الراسية فيـه, أو اإما مساعدة : درجت السفن التجارية عىل املسامهة يف احلرب  ) ١(
 .وقد سبق هذا يف غزوة قيس أعاله. محاية نفسها
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وبعد أن عاد الرسول إلخبار مرجان, بعث برسول آخر ومعه الكباش 
وإن رغبات ملكهم مر ملك الربتغال, عدن حتت أ:  والربتقال ليخربه إنوالطري

: ك اهلدية من الرسول, مع رسالة لألمري مرجان بأنهريكوفرد الب. ومشيئته نافذة
ليس من عادته قبول هدايا من أمراء ال تربطه هبم حالة سالم حقيقية, وأن عىل 
األمري مرجان أن يتأمل كالمه ويتأكد أن البوكريك لن يقبل هدية إال هبذه 

مري مرجان يف الطاعة حقيقية فعليه أن يأمر بفتح الصفة, فإذا كانت رغبة األ
. بوابات املدينة, ويقبل أن يرفرف العلم الربتغايل, ويسمح بدخول جنده فيها

ًأما السفن الراسية يف امليناء فيمكن السامح هلا بالسفر بأمان إذا هي طلبت إذنا 
 .بذلك منه

ء حتى ال وكان هدف البوكريك من ذلك هو أن ختيل هذه السفن املينا
 .)١(تشارك يف املعركة ضده

الربتغال أرسلوا بمركب إىل قرب الساحل ليستويل : ويستأنف باخمرمة بأن
عىل ما هنالك من الزعائم والسنابيق, فلم يتعرض له أحد, فقو ذلك من 
عزمهم باالستيالء عىل البلد, فاستعد هلم مرجان بأن وضع مدافعه عىل 

 .)٢(الدرب
 يف بادئ األمر عىل – كام ترويه مذكرات البوكريك –وقد عزم الربتغال 

                                 
ًطاملا اشرتكت سفن التجار يف املوانئ يف حرب للـدفاع عـن نفـسها, وتعاونـا مـع   ) ١(

ًوقد ذكرنا آنفـا شـبيها بـذلك . ًالامليناء املضيف واالستفادة من هذا التعاون مستقب ً
 .عند غزوة ملك قيس

, ودروب جبـل صـرية, ودروب جبـل اصـرية نفـسه: إن الدروب املواجهـة هـي  ) ٢(
 املطلـة عـىل  األخرضحقات املواجهة ألية غزوة من جانب حقات, ودروب اجلبل

ملـرجح ومـن ا. وال زالت هذه الدروب ظاهرة آثارها إىل اليوم. نيْامليناء وساحل أب
ويف الواقـع . ي قامت عليه أبـراج عديـدةذأن باخمرمة قصد بالدرب سور املدينة ال

 .يف رسد حيثيات هذه احلرب) الدرب(مرادفة لكلمة ) السور(ستستعمل كلمة 
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أن يقوم اجلند هبجوم عىل سور املدينة دفعة : خطة حربية رسيعة وحاسمة
ولكن البوكريك عدل عن هذه . واحدة, واالستيالء عليه, والقفز منه إىل داخلها

 .اخلطة, فالسور طويل, وحيتاج إىل عدد كبري من اجلنود لتغطية كل نقطة عليه
وعدلت اخلطة بعدئذ إىل اختيار نقطة معينة منه, والرتكيز عىل الدخول 

ًتدعم بعضها بعضا بدال من فمنها, وبذلك يمكن أن تنتظم صفوف املهامجني  ً
ً االجتاه رسيعا إىل بوابة املدينة – إذا نجحوا –وعليهم . التشتت عىل طول السور

 .نة عربهاالحتالهلا لقطع اإلمدادات من خارج املدي) العقبة(
 :واستقر أمرهم كام ييل

دي : (أن تتوجه أغلب قواهتم حتت قيادة أحد ضباطه, وابن أخيه  )١(
يف موقع أقرب : بسالملهم لتسلق الدرب يف يسار الساحل, أي) جارسيا

إىل حقات, حيث جتمع أغلب جند املدافعني من املدينة وقد علل 
بوابة هناك يعتقد أن عليه : ك جتمعهم يف هذا اجلزء من السورريالبوك

 . أنه مقدر اقتحام عدن عربها– يؤمنون هبا ءة حسب نبو–أهل املدينة 
)٢(  أخر للهجوم عىل املدينة من , يقودها البوكريك نفسه,وتتجه قو 

 .يمني الدرب
 , يرأس عصابة معها سلم عريض يتسع عرضه لستة أفراد,وقائد آخر  )٣(

 .ًيتخذ موقعا بني هذين القوتني
كونة من مائة جندي لتتسلق التل املطل عىل السور يف وقوة رابعة م  )٤(

 .)١(أقىص اليمني من الساحل للقفز إىل وراء السور بسهولة

                                 
من جهـة رأس رشرشة, ولـذا فـإن ) اخلرضاء(ينتهي السور حتت سفح املنصوري   ) ١(

نه إىل وراء السور يشكل أكرب خطـر عـىل تسلق هذا التل من هذه الناحية والتسلل م
 .ًاملدينة كام سري الحقا
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أما الفرقة األوىل املهامجة للبوابة التي يف يسار الساحل فقد فشلت يف 
 .)١( النبوءة باحتالل عدن عربهاتاقتحام املدينة منها, وكذب
ة جتذف زوارقها نحو الشاطئ إىل ك حسب اخلطريوسارعت فرقة البوك

. يمني السور, ولكن أعاقها شدة انحدار الشاطئ, وعرقل سري هذه القوارب
فاضطروا إىل اخلوض يف املاء حاملني السالمل عىل ظهورهم, والبنادق فوق 

 .رؤوسهم وقد ابتل البارود منها
ًهت الفرقة الثالثة بسلمها العريض إىل وسط الدرب استعدادا ّوتوج

 .قهّسللت
ن جند البوكريك من نصب السالمل عىل الدرب, وبدأوا ّ متك,ويف النهاية

ق عليه, ولكنها تكرست لزيادة احلمل عليها, وتوجه بعضهم إىل السلم ّبالتسل
 .ًالكبري الذي نصب يف وسط السور فسقط بمن عليه أيضا

سور الذي يقود الفرقة الرابعة من التسلق إىل أعىل ال) دي جارسيا(ومتكن 
وقد حتول إىل هذا املوقع بعد فشله يف . بدون مقاومة من ناحية رأس رشرشة

ونزل بعض جنده إىل البلد وصعد بعضهم اجلبل األخرض, ). الرس(اقتحام باب 
 .وكان عدد من جند البلد باملرصاد هلم هناك

                                 
كانت يف الواقع بوابة كاذبة, فقد وجدوا عنـد دخوهلـا أهنـا مـسدودة بجـدار مـن   ) ١(

 ,ًومتوهيـا, وخدعـة عـسكرية) ًكاموفالجا(وال يعرف إذا كانت يف الواقع . داخلها
 أنـه سـيكون –جواسيـسهم  وصدقتها عيوهنم و–شاعة أطلقت خلداع الربتغال إو

وأثبتت هذه األحداث وغريها أن مرجان الظافري كان داهية, . دخول عدن عربها
 ال يستهان به, وقد خشيه وهابه سالطني آل طاهر بعد موت عـامر بـن اودبلوماسي

) بـاب الـرس(, أو )باب حيق(ولكن ما هي هذه البوابة? ال شك أهنا . عبد الوهاب
ًأهنا ال تفـتح أبـدا, وال ) السور(سعادة, والتي وردت يف فصل التي تدلف إىل دار ال

 يف –ولعل يف هذه احلادثة تعليـل كـاف هلـذا الغمـوض حوهلـا أهنـا . يدخلها أحد
 . كانت بوابة كاذبة يف ذلك الوقت–الواقع 
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 مع املصدر الربتغايل يف وصف هذه –ً نوعا ما –هنا يتفق املصدر اليمني 
) الربتغال(فلام كان صبح السبت نزلوا «: من املعركة, إذ يستأنف باخمرمةاملرحلة 

م والسنابيق التي كانوا أخذوها من الساحل ونزلوا ئمستعدين للقتال يف الزعا
. )١( )الصعان(والشيخ ). رشرشة(ه جهة ِّبسالمل, فنصبوها عىل الدرب من رشقي

ء, فاجتمع عدد من وصعد مجاعة منهم عىل اجلبل الذي عليه حصن اخلرضا
 .»املسلمني, ورموهم باحلجارة حتى أنزلوهم من اجلبل

ك ريفقد أمرهم البوك: ويصف املصدر الربتغايل احلرب عىل الدرب
 عليه يمكن االحتامء هبا, والدخول عربها إىل )٢( )باشورة(بالبحث عن أية 

                                 
إال أن . ًأما رأس رشرشة فقد حقق موقعه, ولكن ال يعرف شيئا عن الشيخ الصعان  ) ١(

 يوحي بشيخ, أو ويل مقبور يف هذه اجلهة من اجلبل األخـرض اختفـى  الكالمقاسي
 هذا املوقع الذي متكـن الربتغـال مـن ,هخيويؤكد ابن شنبل يف تار. من ذاكرة الناس

أن  – يف مكان آ خـر مـن كتابـه –إذ يفيد . النجاح يف احتالله توطئة لدخول املدينة
ًفـاملوقع إذا .  اجلبـل األخـرضعنـد) باب مكسور(الربتغال متكنوا من التسلق عند 

ًغرب السائلة وسفح اجلبل األخرض, ويقع بعيدا عن ازدحام املباين وكثافة السكان, 
 . إىل سوق املدينة وإىل باب عدن الربي– عرب مسافة قصرية –ويؤدي أي نزول منه 

إن مل يكن باملستطاع احلصول عىل أي معنى هلذه الكلمة من مصادر تراثية عربيـة, و  ) ٢(
ووردت عنـد بافقيـه . أوحت أهنا مكان يقصد احلامية فيه مـن الرصـاص والـسهام

ولكن أمكن االستدالل عىل معناها من املصدر . الشحري وباخمرمة بدون أي رشح
. ًالربتغايل الذي يصف املعركة وصفا ال يبعد عن وصف باخمرمة يف غالب األحيـان

فتحـة :  ويرشحها القاموس بأهنا)امرباسور(ويمكن نطقها ) Embrasure(فيسيمها 
 ).إلطالق املدافع(يف داخل جدار, أو كوة يف جدار حصن 

وهي يف سـور . ُوقد رأيت العديد من هذه الباشورات يف قالع نزو يف عامن: ُقلت  
ّالقلعة املطلة عىل اخلارج, وفيها فتحات لرمي السهام أو رمـي املـدافع ويف الوقـت 

وتكون تلك املنطقة من سـور . راهم العدو وهم يرونهنفسه حتمي الرماة بحيث ال ي
 .القعلة من بناء قوي سميك وفيها مدخل وخمرج هلؤالء الرماة
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ة جنده بينام طلب من بعضهم ترميم السالمل التي تكرست ليتمكن بقي. املدينة
واقتحم جارسيا باشورة يبلغ ارتفاع داخلها قامة رجل . من الصعود إىل الدرب

ًوحاول أن خيص بعضا منهم بدخوهلا, ولكن تكاثروا, . وتبعه رجاله إليها
 .لواقتحموها عنوة, ومل يبق منهم يف موقعه عىل السور إال قلي

اللجوء إىل ًويعطي املصدر الربتغايل سببا للسامح للبعض دون غريهم يف 
أن البوكريك أراد أن خيصص الدخول إليها للمهامجني, ومحلة : الباشورة هو

. ويبدو أن هذه مكابرة يف املذكرات, وتعمية عىل احلقيقة. البنادق من اجلند فقط
ًاللجوء إىل الباشورة التحصن للحرب ولكن هروبا, اهلدف من فلم يكن 

والواقع أن اهلدف من منع . دينةًوطلبا للنجاة من اهلجوم عليهم من أهل امل
عامة اجلند هو صعوبة اتساع الباشورة إال لعدد حمدود من الفرسان والضباط 

 .دي جارسيا: الذين أراد البوكريك احلفاظ عىل حياهتم, وعىل رأسهم ابن أخيه
 إذ يشري إىل انتصار جند املدينة ,ويوضح املصدر اليمني هذه النقطة بجالء

عىل الدرب وقاتلوهم «: ن املسلمني استولوا, فيقول إاملعركةيف هذا اجلزء من 
كنه مالغلبة رموا بأنفسهم إىل السالمل, ومن مل ي) الربتغال(عىل الدرب, فلام رأوا 

الوصول إىل السلم رمى بنفسه من رأس الدرب إىل الساحل, وهم مثقلون 
 .»باحلديد, وبقي منهم مجاعة حمصورون يف الباشورة

ً يف الباشورة قصبا حمرتقا إلرغام من ألمري مرجان أن يرمىوعندها أمر ا ً
 فلام ضايقهم ذلك خرج من عاش منهم وألقى بنفسه إىل .فيها للخروج

 .ًالساحل, وركب من سلم يف الصنابيق راجعا إىل مراكبهم
ً فقد كان أكثر توسعا يف رشح هذه اهلزيمة من املصدر ,أما املصدر الربتغايل

 العرب حني رأوا قلة من عىل الدرب من جند الربتغال,  فريوي أن,اليمني
ًة قصبا حمرتقا وترابا ر رموا عىل الباشو,م السالملّم إىل الباشورة, وحتطهواجتاه ً ً
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ًوحجارة حتى ملؤها, ومات بعض من فيها اختناقا عدا من وصلها جرحيا,  ً
د املدينة واختنق فيها, ومل يتمكن من بقي عىل الدرب من نجدهتم, أو إبعاد جن

 .وهزم الربتغاليون يف هذا اجلزء من املعركة هزيمة نكراء. من الباشورة
إال أن املوقف اختلف بالنسبة للمعركة يف آخر الدرب قرب اجلبل 

 فقد بدأت بانتصار الربتغال, بل ودخوهلم املدينة إىل سوقها, ,األخرض
 .ضت خلطر سقوطها يف أيدهيمّوتعر

 كانوا أكثر رضاوة ضد املدافعني عىل اجلبل يروي باخمرمة أن الربتغال
, بل من عامة الشعب, ومل تكن اً يبدو أهنم مل يكونوا جندا نظاميناألخرض الذي

لدهيم أسلحة وإنام حاربوا باحلجارة, ودخل بعض جند الربتغال إىل البلد 
 برتك القتال ّوبدأت بوادر اهلزيمة حتى أصاب األمري مرجان اإلحباط, وهم

 .ًواللجوء إىل دار السعادة طلبا للحاميةهلم, 
ومن السهل إدراك العوامل التي أدت إىل هذا املوقف من األمري مرجان, 

س الذي أصابه وأد به إىل النية عىل التخيل عن املدينة, وقد كان نائبها أوالي
فقد كانت اليمن مشغولة بحروب من . املعتمد عليه من قبل املشائخ الطاهريني

ىل أقصاها, والفوىض عامة بني القبائل والطامعني يف احلكم, أقصاها إ
ومؤامرات دولية ضد الدولة الطاهرية من األئمة, واملامليك, فبعد ثالث 

 .البندق: سنوات سيدخل الرتك اليمن مسلحني بأحدث سالح فتاك
ًوتقابل مرجان محلة قوية من املعارضة حلكمه يف عدن ستظهر جليا بعد 

الربتغال قوامها بعض القبائل من اجلحافل ويافع, واألرسة سنوات من محلة 
ذا إي نظر كل فرد منها بطمع إىل أن تكون املدينة من نصيبه تالطاهرية نفسها ال

 بعدم – عىل ما يبدو – فلقد شعر مرجان .انتهت دولة عامر بن عبد الوهاب
رة له من قبل الفائدة يف حرب متيزت بقلة االستعداد هلا وانعدام النجدة املستم

 ,الدولة الطاهرية التي تركته وحده ملواجهة حمنة ندر أن قابلت املدينة مثلها
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 .وختيل من اعتمد عليهم عنه
  صيتان ساممها باخمرمةخوقد أثناه عن عزمه بالتخيل عن املدينة ش

ن دار السعادة ال حتجبه إذا أخذت البلد, إبابن مرس وابن املهري, فقد قاال 
 عند اهللا وعند افإن نرصه اهللا عليهم نال بذلك عز«: روج للقتالن األفضل اخلإو

 .»ًوإن كانت األخر فاز بالشهادة ومات كريام. السلطان
فركب مرجان يف عدد قليل من رجاله, وكان هو الفارس الوحيد, فقاتل 
الربتغاليني, وحلق به الناس يف الطرقات, وقاتل معه أهل البلد, وكانت الغلبة 

ولكن انتهى بأن صارت الدائرة عليهم, ومنوا هبزيمة . مر للربتغالأول األ
 .منكرة, ورجعوا من حيث دخلوا

ال مفر من التأكيد أن هذه إحد احلاالت العديدة التي متيزت هبا هذه 
املقاومة الشعبية للدفاع عن نفسها, ومساعدة أويل األمر متى أخلصوا : املدينة

.  من خارج العرق وامللةّركة كهذه ضد عدوًمعا هلذا اهلدف, وخاصة يف مع
ً حربا رضوسا ضد ,وواجهت مدينة عزالء وحدها, وبدون نجدة, أو مساعدة ً

 .دولة قوية يدعمها أسطول ضخم يتحرك بني اهلند وباب املندب
قاتل موقد أفاد باخمرمة أن الفقيه عبد اهللا بن حسني القلهاين شاهد من 

إال أن الرواة . ة, ومخسة يف الساحل خارج البلد أربعة يف املدين:فرنج تسعةاإل
اختلفوا يف عدد القتىل من اجلانبني, فبينام يروي ابن شنبل بأن عدد من قتل كان 

 برتغايل, وعدد مل حيدده مائتي يقدر الطيب بافقيه قتل , مسلممائة برتغايل ومائة
بعد أن من املسلمني استشهدوا بينهم عمر بن موسى املجيدي, الذي استشهد 

 . ومل تذكر املذكرات أي عدد للقتىل من اجلانبني,جرح
 عن حيثيات هذه املعركة الرهيبة , بتفصيل أكثر,ويروي املصدر األجنبي

من الفجر حتى منتصف النهار, وسجلت : التي تكثفت أحداثها يف نصف هنار
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 :للمدينة إحد هذه الصفحات الرائعة من تارخيها, فيام ييل ملخص هلا
 الذين كانوا عىل السور –مذكرات البوكريك أن الضباط والفرسان تروي 

 حني رأوا العرب حتته يصيحون عليهم, قفزوا عليهم بدون تفكري يف –
مصريهم, وقلة عددهم, أو انتظار لنجدة تدعمهم, واشتبكوا معهم يف القتال, 

خل  وقد كانت مدا−ودحروهم وتبعوهم يف الشوارع املؤدية إىل سوق املدينة, 
ًوقتلوا عددا كبريا منهم −هذه الشوارع مأل بالعوائق اخلشبية  ً. 

األمري مرجان من جانب آخر كان يراقب بعض : ويضيف املصدر أن
وقد كان بإمكاهنم ) اجلبل األخرض(الربتغال املرتبني عىل طرف السلسلة اجلبلية 

 – ترددهم  حينام رأ– النزول عليه ومباغتته من اخللف, ولكنه – لو عزموا –
ّتوجه مع قوة عددها مائة رجل, وهاجم هبا عىل غرة فرقة برتغالية أخر كانت  ِ

 يف نفس –وهرع إىل نجدته . حتت السور, ولكن حاربوه ببسالة حتى جرح
 مزيد من العرب, وأرغم الربتغال عىل الرتاجع نحو السور بعد أن –الوقت 

 .قتل بعض ضباطهم وجرح عدد من اجلند
ين هرعوا من سوق املدينة هاربني من أهلها, وهم يف أعقاهبم أما عن الذ

يطاردوهنم إىل السور, فقد حرصوا حتته, فال سبيل لتسلقه للنجاة بأنفسهم, وال 
قبل هلم باخلالص بدون نجدة من رفاقهم من أعىل السور, وبقي بعضهم عليه 

 .هيرقبون هذه املطاردة, بينام حتصن ضباطهم, وقوادهم يف أحد أبراج
ا بالرمي عىل أهل املدينة بالنبال واملزارق, فلم تكن معهم رماح أووبد

أما البوكريك الذي كان يراقب حمنة اجلند عىل السور من جانبه . لدحر املهامجني
قد أقلقه املوقف, فأمر بجمع ما تبقى من أخشاب السالمل املتناثرة, , فالبحري

م ِّ ورم.جدة من عىل السورن اجلند للرتميمها وإعادة استعامهلا ليتسلقها مجع من
السلم وأوقف عىل الدرب لتصعد عليه النجدة, ولكن اعرتض اجلند النازلني 
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ًهبرولة هروبا من أعىل السور بأولئك الصاعدين لنجدهتم, فلم يقدر عىل 
وبقي دي جارسيا عىل السور, ومعه بعض الرجال . ًمحلهم, فتحطم هبم أيضا

ً ولكنه كان سلام قصريا, فاضطر اجلند للتزحلق .رواحلبال ليصلح من سلم آخ ً
ا فيه أوعىل احلبال, وهرعوا للنزول نجاة بأرواحهم, حتى صار الربج الذي اختب

ًخاليا, وتركوا جارسيا وحيدا من هلعهم  حتى أن بعضهم هرب غري مبال ,ً
و البوكريك أنه وحيد وليس ا بألفونصفصاح جارسي. بنفسه فتكرست رجوهلم

 .ن يدافع عن الربج, وطلب منه إعادة اهلاربني إليه ملساعدتهمعه م
ال أعرف ماذا «: ًولكن اليأس من النرص قد متلك البوكريك فرد عليه قائال

مل لك, فقد تكرست مجيع السالمل, وليس لدي مواد أصنع منها سالمل عأ
ل ين أرجوك أن تتزحلق عىل احلباإمل حتن بعد, و) عدن(أخر, ويبدو أن ساعة 

 .ًوأبى النزول فأصابه سهم من سهام املدافعني أرداه قتيال. »كام عمل زمالؤك
: ًوكتب البوكريك يف مذكراته متحرسا عىل ما صار يف هذا اجلزء من املعركة

وال أعرف من ألوم يف النهاية? هل ألوم جارسيا لعدم االنصياع ملحاولة النجاة «
هم أهنم ختلوا عنه? أم ألن مجيع بنفسه مثل زمالئه? أم أولئك الذين شكى من

ً أم ألن سور املدينة كان عاليا, وال سبيل إىل تسلقه? أم )١(السالمل حتطمت?
ًلعدم وجود موقع مناسب لرضب السور باملدافع وحتطيمه, ألن املد كان عاليا? 

 .»دع من يقرأ هذه املذكرات أن حيكم بنفسه
. يتهيأوا هبا للهربوهرب اجلميع إىل مراكبهم, ومجعهم البوكريك ل

                                 
 عدا تكرسها ,ًيروي ابن الديبع سببا آخر لفشل الصعود إىل السور عرب هذه السالمل  ) ١(

ر وأمـ« :حتت ثقل املتسلقني عليها, وهو سحب أهل املدينة هذه السالمل مـن حتـتهم
, فخرجـوا وحـازوا علـيهم )مكـسور(مري أهل عدن بـاخلروج هلـم مـن بـاب األ

 .٣٤٥الفضل املزيد, ص . »السالمل
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ًواختذت احلرب منعطفا آخر ودورا حاسام كان لقلعة صرية فيه القدح املعىل ً ً .
فقد أمر مرجان . وتابعت املذكرات املعركة عند انتقاهلا من البحر إىل البحر

ًاملدفعية أن هتاجم مراكبهم من القلعة, فقتلت وجرحت عددا كبريا منهم وملا . ً
بل له هبذه النار احلامية من هذه املدافع الضخمة, وعدم رأ البوكريك أنه ال ق

 . قرر االستعجال بالرحيل,وجود سالمل للتسلق إىل القلعة للهجوم عليها
وتدعي املذكرات أن رغبة جنوده كانت شديدة يف االستمرار يف احلرب, 
ومتنوا لو أمر البوكريك بنقل مدافعهم من املراكب إىل الشاطئ وتوجيهها صوب 

ولكن البوكريك أدرك . ور لتحطيمه لتغطي عملية االقتحام لدخول املدينةالس
ً استحالة ذلك الرتفاع املد إىل أسفل الدرب, وإن يوما واحدا هأكثر من غري ً

 سوف يضيع الفرصة يف الوصول – تتغري فيه الرياح املوسمية –ًإضافيا يف عدن 
 . من الرحيلّإىل باب املندب برسعة, ولذا فال مفر

ّدأت تبعا لذلك أعامل انتقامية تعوب فقد . ض عن الفشل يف احتالل املدينةً
 عىل احلصن الذي يف سفح صرية, عىل وابعض ضباطه أن يستول) البوكريك(أمر 

ً مدفعا وعددا من ثالثنياحلاجز الذي أقيم لتكسري األمواج وقد حو احلصن  ً
فوا املدينة منه وحطموا واحتلوا احلصن, وقص. املدافعني الذي باغتهم الربتغال

 .ًكثريا من بيوهتا
ومجع فلوله, . وأردف ذلك بنهب وإحراق السفن التجارية الراسية بامليناء

 .ًوغادر عدن خائبا
ملا حتققوا أن ال قدرة هلم «: وكتب باخمرمة يف ختام هذه املعركة أن الربتغال

ىل الدار التي هبا, عىل البلد اشتغلوا بتحريق املراكب التي بالبندر, واستولوا ع
 .»ًوأخذوا ما فيها من املدافع وأقاموا بالبندر أياما

 بعض مراكبهم حتوم تويروي باخمرمة أنه بقي. كانت هذه الغزوة األوىل
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 بينام رحل أغلبها إىل كمران حيث ,حتت صرية يناوشون أهل عدن بدون طائل
 إىل –ا عىل زيلع وّ بعد أن مر–أقاموا هبا إىل منتصف مجاد األوىل, وعادوا 

عدن ليعززوا رفاقهم يف عدن, وليهامجوا املدينة مرة أخر. 
ًولكن األمري مرجان قد اختذ االستعدادات الكافية, فبنى دروبا ومسالك 

ّوحصونا عىل صرية, ولعله بنى هذا املمشى بني صرية والرب   لتيسري نقل املؤنً
خمرمة عند هجوم املامليك عىل والبرش إىل اجلزيرة والقلعة, والذي أشار إليه با

وجاء . »بالعساكر البحرية, عساكر املركب وغريها«ومأل الساحل . املدينة
 .الربتغال واملدينة عىل أهبة االستعداد, وعىل صرية رتبة يقظة متأهبة للدفاع

هذه املعركة بتفصيل أكثر مما ) الفضل املزيد(ويصف ابن الديبع يف كتابه 
 : لباخمرمة)قالدة النحر(ورد يف 

ًا بحرق ما يقرب من عرشين مركبا كانوا أوووصلوا إىل صرية وبد
وا ًر عاريا, فوجدحً إىل ساحل صرية ليال, وكان الب)١(بالساحل ونزلوا بسنابيق

 . فقد نبهتهم الدورية عىل قلعة صرية بوصوهلمأهل املدينة مرتبصني هلم عليه,
ً أكثر حسام الستعداد كانت هذه معركة أقرص من األوىل, ولكنها كانت

 وهم مستعدون بالسالح مع , أهل املدينة, فقد لقىاا وعسكرياملدينة معنوي
وقد نزلوا بسالملهم وعدهتم من الساحل, فثاروا عليهم من كل . أعدائهم
 . ووقعت معركة حامية عليه,جانب

وكانت ضجة «: ورضبت مدافع املدينة عىل سور صرية عىل مراكبهم
فنرص اهللا املسلمني عليهم, وقتل مقدمهم الكبري وسبعة . ة قويةعظيمة, وفتن

وهزموا, وقفلوا راجعني إىل سفنهم . )٢(»رجال منهم, وجرح منهم مجع
ويروي ابن الديبع بأن اجلنود الربتغاليني .. بجرحاهم الذين تويف عدد كبري منهم
                                 

 .مركب صغري وأكرب من القارب: السنبوق  ) ١(
 .٣٧٤الفضل املزيد, ص : ابن الديبع  ) ٢(
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 .عىل املدينةامتنعوا عن النزال يف اليوم الثاين وفقدوا األمل يف االستيالء 
وتكثفت قذائف مدافع . فوجهوا مههم كاملعتاد إىل حرق السفن يف الساحل

املدينة عىل مراكبهم حتطم كل يوم اثنني, أو ثالثة منها, واضطروا إىل اهلروب 
ً فتزيد مراكبهم رضرا, )٢( ترضهبم من صرية)١(خارج هدفها, وبدأ دور العرادة
 .وأخرجتهم من البندر كارهني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                 
 وتـستعمل. ّآلة تستعمل لدك احلصون أشبه باملنجنيق إال أهنـا أصـغر منـه: العرادة  ) ١(

لرمي احلجارة البعيدة املد. 
يبدو أن العرادة رمت هذه املراكـب مـن احلـصن القـائم بأثنـاء رأس صـرية عنـد   ) ٢(

 .وليس من القلعة) احلاجز(

  لوحة رسمها الربتغاليون لقلعة صرية, ويف اخللف تظهر مدينة عدن
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أما جبل حديد . رسم ملدينة عدن من صرية, وتر عىل القالع املتزامحة عىل دخان يطلق لتحذير أهل املدينة بوصول مراكب قاصدة امليناء
ي تر فيه ذاهي الني وبحر التوْفيظهر يف أقىص اليمني تفصل بينه وبني السلسلة املجاورة فجوة ركب عليها جرس للعبور, ويلتقي فيه بحر ساحل أب

 .السفن راسية يف اخللف
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)١(الدولة العثامنية 
 فقد انتهت دولتهم يف .ظهر العثامنيون يف وقت عصيب بالنسبة للمسلمني

 وهو نفس م,١٤٩٢رد املسلمني واالستيالء عىل غرناطة عام األندلس وتم ط
وكانت دولة املامليك . ةيالوقت الذي استوىل فيه حممد الفاتح عىل القسطنطين

تعاين من الضعف والقالقل الكثرية واختالف املامليك مما أد إىل كثرة 
هور  ظ,ّومما زاد الطني بلة.. املصادرات وفرض املكوس وابتزاز أموال الشعب

فاسكو دي جاما يف الوصول إىل اهلند, وإقامة مراكز جتارية الربتغاليني ونجاح 
) مسقط(امن ُفريقيا ويف عويف الساحل الرشقي إل) جوا وديو(وعسكرية يف اهلند 

ويف هرمز وحماوالهتم املتعددة لالستيالء عىل عدن, كام سبق أن رشحناه, 
جتارة هذه السواحل اإلسالمية واستيالئهم عىل مصوع وسواكن وزيلع وحتطيم 

 ودعمهم املستمر للحبشة وحماربتهم ,)يف احلبشة والسودان وشامل الصومال(
دولة العدل اإلسالمية يف الطراز اإلسالمي التي استطاعت أن (لدولة عدول 

يا وشامل الصومال يرترإ باإلضافة إىل ,تستويل عىل جزء كبري من احلبشة
ذا إىل اهنيار التجارة التي كانت تعتمد عليها وقد أد ه).. وجنوب السودان

ة ئكام ظهرت الدولة الصفوية الشيعية املناو. عدن والدولة اململوكية يف مرص
ًة واملحاربة هلم, والتي أقامت حتالفا مع الربتغال والدول األوربية لرضب للسنّ
 . اململوكية, ثم بعد ذلك ملحاربة الدولة العثامنيةةالدول

                                 
فـتح العثامنيـني عـدن, دار الـرتاث, القـاهرة, :  البحـراويحممد عبد اللطيـف. د  ) ١(

 . باختصار وترصف٩٥ – ٨٣, ص ١٩٧٩
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 الدولة العثامنية كانوا عىل يقني بأهنم محاة اإلسالم, ومحاة وعندما ظهرت
واعترب . ضهام للهجوم الربتغايلّاحلرمني الرشيفني عىل وجه اخلصوص, لتعر

ُّالسلطان سليامن القانوين نفسه حاميا للدين, وحافظا للمذهب الس ً ًنِّي, ووارثا ً
 .د والقاهرةلتقاليد خالفات ثالث آلت إليه عواصمها, وهي دمشق وبغدا

 Suliman»وسليامن القانوين هو الذي أطلق عليه األوربيون لقب العظيم 

the magnificent»ًة خصوصا, إنقاذا هلم من الغزو نَُّّم فيه أهل السّ وتوس ً
الربتغايل, ومن االضطهاد الصفوي الذي قام به الشاه إسامعيل ومن أتى بعده 

 .ليج العريبيف إيران وما حوهلا إىل العراق ودول اخل
إنه من سليامن وإنه بسم اهللا «وكان سليامن القانوين يبدأ مكاتباته وخطاباته 

وبدأت موجة تعظيم السلطان, فقد كان العلامء يف عهد سليم . »الرمحن الرحيم
صاروا يبدأون ) إنه ال حيب الظاملني(األول يبدأون كالمهم يف حرضته بقوهلم 

كل ما يفعله السلطان هو «:  الفاريس معناهحديثهم مع سليامن ببيت من الشعر
 .»..يشء مجيل

 كانت عالقتهم , كامةئ كانت عالقة الدولة العثامنية باملامليك سي,ولألسف
 عندما أراد السلطان الغوري حماربة ,ورغم ذلك. ًبالدولة الصفوية أشد سوءا

 حتى يبني َّالربتغاليني أمده السلطان العثامين سليم باملال والرجال واألخشاب
س ّيسلامن الر(, وجعل أمري البحر األسطول الرضوري ملحاربة الربتغاليني

ومع ذلك فشلت .  وأمري احلملة كلها حسني الكردي,)العثامين األرناؤوطي
 مما أد م١٥٠٩واهنزم هزيمة منكرة سنة ) ديو(محلة حسني الكردي يف اهلند 

األمحر واالستيالء عىل عدن, إىل متادي الربتغاليني يف خططهم للوصول للبحر 
والوصول إىل احلبشة, وحمارصة جدة, والوصول إىل احلرمني الرشيفني وإهناء 

 .من جذوره − حسب زعمهم − الدين اإلسالمي
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ل َّأو« وهو ,وكان السلطان سليم األول شديد احلب للحرمني الرشيفني
وية جزيلة, َّطب له باحلرمني من آل عثامن, وأول من رتب هلم صدقة سنُمن خ

ِّسمي بعد ذلك املحمل املرصي(وأول من أحدث املحمل الرومي  , وأول من )ُ
َّوضاعف الصدقة للحرمني, ولقب نفسه . »قام بكسوة الكعبة من آل عثامن

وقام السلطان سليامن القانوين بإصالح سقف . حامي احلرمني الرشيفني
 .الكعبة, وأجر عني زبيد من عرفة إىل مكة

با, ة التي أرعبت أورّيوالعسكرية الق فإن هذه الدولة ,ديدولألسف الش
فقد كانت املجازر التي قاموا هبا يف . كانت شديدة القسوة, وخاصة مع املسلمني

مرص ضد املامليك مرعبة, وكذلك كانت معاركهم مع الشيعة, وكانوا يقيمون 
بل كانوا . ًوهو أمر مل يتورع عنه الصفويون أيضا. املذابح هلم بعرشات اآلالف

 .هم البادئني بذلك
نّي, ُّوامتزجت لد السلطان سليامن القانوين شدة محاسته لإلسالم الس

املعروف يف زمنه, فأخذ يرسل جنوده يف حروب وحرصه عىل احتالل العامل 
, م١٥٢١عام ) باوهي حصن املسيحية يف أور(بلغراد ّمستمرة, فقد فتح املجر و

 وانتقل .م١٥٢٧, وهزم النمساويني سنة م١٥٢٦سنة عاصمتهم  )١(ودخل بود
وقد . س ملحاربة الدولة الصفوية التي اعتربها مارقة ومرتدة عن اإلسالمرإىل فا

ّ نور اهللا مراقدهم, مل ,إن آبائي الكرام, وأجدادي العظام«: قال يف أحد خطاباته
ًيكونوا خالني من احلرب ألجل فتح البالد ورد العدو, ونحن أيضا سالكو ن ِّ

ًوخيولنا ليال . عىل طريقتهم, ويف كل وقت نفتح البالد الصعبة والقالع احلصينة
 .»وسيوفنا مسلولةمرسجة ًوهنارا 

 التي فتحت فيها عدن, حتى كانت الدولة العثامنية م١٥٣٨ سنة ِومل تأت
ىل ميدان البحر إفريقيا, باإلضافة إغارقة يف حروب شعواء يف أوربا وفارس وشامل 

وهكذا وقفت الدولة عىل . اربة الربتغاليني وحلفائهم من األحباشاألمحر وحم
                                 

 .هي بودابست  ) ١(
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 .سواحل املحيط اهلندي, وهي أعجز ما تكون عن القيام بأي عمل حاسم فيه
,  يف حتالفها مع السلطان العثامينّوقد أثبت التاريخ أن فرنسا مل تكن وفية

ن الفرنيس رغم ما أعطاها من امتيازات ضخمة بحيث يعامل التاجر أو املواط
ّوقد كانت فرنسا تتحلل من التزاماهتا كلام .. معاملة التاجر أو املواطن العثامين

ح التي حتكم إمرباطورية ربَّخفت حدة التوتر بينها وبني أعدائها من أرسة اهلبس
 .وكان تعصب األوربيني للمسيحية يطغى عىل كل اعتبار آخر. النمسا وأسبانيا

 أعلن ا باشا يف عهد سليامن باشا نرصانيالصدر األعظم إبراهيموكان 
وهو أنقذ .ّنه أخفى نرصانيته ليكيد للمسلمنيإإسالمه, ويقول بعض املؤرخني 

أوربا من اهلجوم العثامين الكاسح, وذلك بتوجيه جهود الدولة للقضاء عىل 
عىل اجتثاث هذه الفئة املارقة «وكان يشجع سليامن القانوين . الدولة الصفوية

 !!»ين والقضاء عىل إسامعيل اللعنيمن الد
 تسبب للدولة املتاعب, إذ مل يكن السلطان )١(وكانت قو اإلنكشارية

ًوكانت الدولة العثامنية تستخدم يف مهامهتا عددا كبريا من . نفسه يقود املعركة ً
بيني ومعظم الوزراء كانوا من األور. كغري العثامنيني أو باألحر من غري األترا

كام حدثت مشكلة كبرية يف أن أبناء . موا وخضعوا للدولة العثامنيةالذين أسل
السلطان كانوا يتنافسون عىل احلكم, وكان لألمهات األوربيات دور كبري يف 
ّهذه املنافسة, وبالتايل املعارك الدموية العنيفة, فأد هذا إىل أن يقوم السلطان 

بسهم يف قصورهم وإغداق اجلديد إما بقتل إخوته حتى ال يثوروا عليه, أو بح
وكانت هذه من املآيس . املال واجلواري عليهم حتى يبعدوهم عن شؤون احلكم

                                 
اإلنكشارية هم األطفال األرس من األوربيني الذين قامت الدولة برتبيتهم تربيـة   ) ١(

ًعسكرية ودينية, وصـارت هلـم سـطوة يف اجلـيش والدولـة, وكـان والؤهـم أوال 
 .للسلطانًوأخريا 
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 عندما يتوىل احلكم, ال يعرف , حيث أصبح السلطان اجلديد,يف الدولة العثامنية
, )رئيس الوزارة( والصدر األعظم ,ًعنه شيئا ويعتمد بالتايل عىل احلاشية

 وعدم  مما أد إىل زيادة اخلالفات, واإلنكشارية,والقواد الكبار يف الدولة
وهي مأساة الدولة اإلسالمية منذ عهد معاوية إىل .. وجود آلية لتويل احلكم

وتعيني ويل العهد, يؤدي بسبب تدخل األمهات ونفوذهن, إىل معارك .. اليوم
م َّبل كان األمر أشد من ذلك حيث قا. رهيبة بني اإلخوة املتقاتلني عىل السلطة

السلطان سليامن القانوين باستدعاء ابنه مصطفى وهو عىل رأس جيش يف 
 .)١(ّ, وقام بإعدامه ووالده يتفرج)Ergliأرجيل (

ومع ذلك فقد نجحت جهود الدولة العثامنية يف إضعاف األحباش 
وكادت احلبشة بأكملها أن . النصار وتقوية دولة عدل وحكامها املسلمني

 .تتحول إىل اإلسالم
 أنقذ , واملد الربتغايل,ف النصارت خالفات املسلمني املعتادة, وتكاولكن

 .ّدولة األحباش النرصانية وأمدها بالبقاء
 : أما املاملك اإلسالمية يف اهلند فقد كانت تواجه األخطار التالية

 .اخلطر الربتغايل الزاحف والذي استوىل عىل جوا وبعدها ديو  )١(
دوسية التي بدأت تتجمع وتتحالف اخلطر اهلندويس واإلمارات اهلن  )٢(

 ثم بعد ذلك بدعم ًاإلسالمية بدعم الربتغاليني أواللرضب اإلمارات 
 .اإلنجليز

 ,التي هبطت من أفغانستان ومؤسسها بابر) املغولية(الدولة التيمورية   )٣(
الذي أتى ببدعة مجع األديان يف اهلند يف دين ) أكرب(ومن رجاالهتا 

مما أد ..  واهلندوسية والبوذية والنرصانيةجديد جيمع ما بني اإلسالم
                                 

 .٩٥فتح العثامنيني عدن, ص : البحراوي  ) ١(
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إىل امتالء بالطه بالكفرة املناوئني لإلسالم وللدويالت اإلسالمية التي 
 .استطاع أن يقيض عىل الكثري منها

ًوكانت هذه الدويالت تنتظر املدد أوال من الدولة اململوكية, فلام انتهت 
ّ, اضطرت بعض هذه من ديوم بالقرب ١٥٠٩ّحماوالهتا باهلزيمة املدوية سنة 

الدويالت إىل التعامل مع الربتغاليني, بينام سمع اآلخرون بظهور الدولة 
وطال انتظارهم لوصول هذه النجدة اإلسالمية العثامنية دون . العثامنية القوية

جدو, حيث قامت الدولة العثامنية باحتالل عدن بطريقة أدت إىل كراهية 
 نتيجة اخليانة واملعاملة , اهلند نفسها, للعثامنينياملسلمني يف عدن واليمن ويف

وقد ). ًوسيأيت ذلك تفصيال(الوحشية التي قام هبا سليامن باشا اخلادم يف عدن 
أدت حماوالت العثامنيني االستيالء عىل اليمن والدخول يف معارك ضارية مع 

ه محالهتا األئمة الزيود إىل تشتت جهود الدولة العثامنية, وعدم مقدرهتا لتوجي
 كام كانت شخصية سليامن باشا اخلادم .إىل اهلند للقضاء عىل اخلطر الربتغايل

ًّأسوأ شخصية يف هذه الظروف, فقد كان قاسيا جبارا حمبا ) األرناؤوطي( ً
َّلسفك الدماء عندما يكون منترصا, وقد يكون خمادعا وكاذبا فإذا متكن بطش ً ً ً .

ً يليق بأي جندي, فضال بقائد القوات العثامنية ًكام أنه كان مصابا بجبن خالع ال
 .يف البحر األمحر واملحيط اهلندي

 – ١١٣ص(» تاريخ عدن« األستاذ محزة لقامن يف كتابه قالهوسننقل ما 
 .  مع حذف يسري وبعض اإلضافات,ألنه يفي بالغرض) ١١٥

 )اهريةلدولة الطيف اليمن وعدن وهناية ا(دولة العثامنيني األتراك 
اجليش املرصي يف اليمن 

 هـ٩٢٣لك عامر بن عبد الوهاب بن داؤد بن طاهر يف سنة بعد مقتل امل
ىل حني الغزو العثامين  وبقيت عدن إ,انتهت دولة بني طاهر يف اليمن)  م١٥١٧(

 .م١٥٣٨/هـ٩٤٥سنة 
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 كان السلطان ,وبينام املرصيون يتوغلون يف اليمن ويثبتون أقدامهم فيها
سليم بن حممد بايزيد العثامين قد متكن من احتالل مرص والشام بعد هجومه عىل 

 الشامي واستعانته بثالثة من أمراء اجليش املرصي, –جيش املامليك املرصي 
 ,ويف حلب قتل سلطان مرص قانصوه الغوري.. طأوا معه عىل اخليانةالذين توا

 .ثم قتل يف القاهرة خلفه امللك األرشف طومان باي
واضطرب اجليش املرصي لألنباء املحزنة الواردة من أرض الوطن, 
وأحس القائد األمري إسكندر باشا باخلطر, وخيش أن يفقد اجلنود معنويتهم 

الدين من سحقهم واالنفراد بالسلطة, فأرسع فيتمكن اإلمام حييى رشف 
ًإسكندر باشا إىل اإلمام طالبا اهلدنة عىل أن يبقى اإلمام يف حصن ثال, فقبلها 

 .اإلمام
ا, فحينام رأ انتهاء دولة املامليك يف مرص كان األمري إسكندر باشا واقعي

يمن مل  أدرك أن اجليش املرصي يف ال,بمقتل قانصوه الغوري واألرشف طومان
يعد يستند إىل دولة تشد أزره ويتلقى منها التعليامت واإلمدادات, ووجد أن 

 فتوجه .الوسيلة أمامه إلنقاذ اجليش من اإلبادة هي يف االعرتاف باألمر الواقع
إىل جامع صنعاء وطلع املنرب وأعلم الناس باستيالء اخلليفة العثامين عىل مرص 

وهكذا حتول الغزو املرصي لليمن إىل . نيةوالشام وأعلن الوالء للدولة العثام
 .غزو عثامين

تويف السلطان سليم وخلفه يف حكم الدولة )  م١٥٢٠ (هـ٩٢٦ويف سنة 
 .العثامنية ابنه السلطان سليامن األول

 عامر بن داؤد يستقل بعدن
ندر باشا وبني قوات اإلمام حييى اشتعلت احلرب بني العثامنيني بقيادة اسك

وانشغل العثامنيون يف أعايل اليمن وضعف .. رشف الدين بقيادة ابنه املطهر
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أمرهم يف نواحي عدن, وكان فيها حينئذ األمري عامر بن داؤد بن طاهر الذي 
ًأعلن نفسه سلطانا عليها وعىل توابعها وما ناهجها من البالد كلحج وأبني 

واستمر السلطان عامر حيكم .. زاء من اليمن األسفلوالشحر وحرضموت وأج
إىل حني قتله بواسطة اخلديعة التي دبرها سليامن ) م١٥١٧ (هـ٩٢٣من سنة 

 .م١٥٣٨/هـ٩٤٥باشا اخلادم يف سنة 

 عامر بن داؤد يغزو اليمن وينهزم
ألنباء إىل عدن بأن املطهر بن حييى  وصلت ا,)م١٥٣٥ (هـ٩٤١يف سنة 

رشف الدين استوىل عىل نجران وبقي فيها, فتحركت أشجان عامر وأراد أن 
ًيغتنم الفرصة فيغزو اليمن ويعيد تأسيس دولة بني طاهر, فجهز جيشا بقيادة 
وزيره الرشيف حييى الرساجي الذي توغل يف اليمن األسفل واستوىل عىل عدد 

يف عملياته األمري عيل بن وكان يصحبه . ووصل إىل رداعمن احلصون األمامية 
 .لبعداين امللقب بالرشاميحممد ا

 أرسل الرسل إىل ابنه املطهر يف نجران, ,وملا وصلت األخبار إىل اإلمام
يف يوم األحد » موكل«ًفجمع ألفي ناقة وسار بجيش كبري سريا حتى وصل إىل 

 التقى بجيش عامر فدارت رحى وهناك..  ربيع اآلخر من السنة املذكورة٢٤
 .ًمعركة شديدة كان انتصار املطهر فيها ساحقا

وكان عدد القتىل من جيش عامر ثالثامئة واألرس ألفني وثالثامئة, فأمر 
ًوكان املطهر راكبا .. ًاملطهر برضب أعناق ألف منهم واستبقى ألفا وثالثامئة

قتل كل زمرة وحدها حتى ًبغلته ورجاله يأتون إليه باألرس أفواجا فيأمر ب
وعند االنتهاء من . ًوبذلك بلغ عدد القتىل ألفا وثالثامئة. غطى الدم حوافر بغلته

عملية القتل اجلامعي أمر املطهر بأن حيمل كل أسري رأس قتيل من رفقائه, 
. وأشار بأن يسريوا حفاة األقدام إىل صنعاء, مقر والده اإلمام حييى رشف الدين
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وكان . العرش الوسطى من مجاد األوىل من السنة املذكورةفوصل املوكب يف 
لوصوهلم صنعاء موقع عظيم, فطاف األرس شوارع صنعاء حاملني رؤوس 

 .)١(ثم أمر اإلمام بأن يتوجهوا عىل تلك احلالة إىل صعدة.. زمالئهم
 .ًأما الرشيف حييى الرساجي الذي وقع أسريا فقد أمر املطهر بذبحه

كر يف قعطبة يف ذلك احلني, وكان س بن طاهر قد عكان عامر بن داؤد
فلام وصلت أنباء اهلزيمة إليهام . األمري عيل بن حممد البعداين قد توجه إىل املقرانة

 .والبعداين إىل الشعيب» األحد«انسحب عامر إىل 
 ك,وتوجه املطهر بعد انتصاره إىل الغرفان, فلام علم عامر والبعداين بذل

ًجهزا جيشا جديدا  وقاما هبجوم آخر ولكنهام مل يتوفقا فقتل البعداين وتقهقر ً
 .عامر إىل عدن
ً جهز املطهر جيشا نزل به إىل حلج وحارص ,)م١٥٣٦ (هـ٩٤٢ويف سنة 

ولكنه .  فعاد إىل اليمن,عدن, ولكنها استعصت عليه فلم يتمكن من فتحها
 .يمن ولكنه اهنزم وعاد إىل ال,وحارصهانفسها ة يف السنة ّأعاد الكر

.. ويف السنة التالية توجه عامر ملالقاة املطهر ولكنه اضطر إىل االنسحاب
ويف أثناء املعركة فقد عامر حصانه فسار عىل قدميه يريد اللحاق بجيشه 
ًاملنسحب, ويف الطريق رآه أحد عبيده فعرفه, وكان العبد راكبا حصانا فرتجل  ً

ووقع العبد .. ه إىل عدنوأركب سيده فطار عامر باحلصان وحلق بجيشه وقاد
وهو موقف إنساين ( وملا علم املطهر بقصته أكرب وفاءه وأطلق رساحه .ًأسريا

 ).نادر من حكام املسلمني يف العصور املتأخرة
                                 

ولألسـف . ٍهذه الوحشية والتمثيل باألرس وقتلهم أمر منـاف لتعـاليم اإلسـالم  ) ١(
 .انترشت هذه الوحشية منذ عهد يزيد بن معاوية إىل العصور القريبة املاضية
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 )األرناؤوطي, الطوايش أي املخيص(محلة سليامن باشا اخلادم 
 هجوم البوكريك يف م١٥١٣ :وقد توالت هجامت الربتغاليني عىل عدن

م حيث أخذ التموين ١٥١٧فرباير ويف أغسطس, ثم هجوم لوبو سواريز سنة 
ّمن عدن منطلقا إىل جدة, ثم عاد بخفي حنني ليهاجم عدن فاستعصت عليه  ثم .ً

زية, وفتح  دفع فيها اجل فعقد معهم حاكم عدن اتفاقيةم١٥٢٠ّكرروا اهلجوم عام 
 ثم رفض حاكم عدن االتفاقية فهامجه الربتغاليون سنة .ميناء عدن هلم للتموين

واضطروا للهجوم مرة أخر عام . , ورضبوا عدن باملدافع فقاومتهمم١٥٢٥
ُّم فردوا عىل أعقاهبم١٥٢٦ ّوبلغ الضعف بعدن أشده واضطر احلاكم اجلديد إىل . ُ

وقد ثار . م بدفع اجلزية وفتح عدن للربتغاليني١٥٣٠عقد معاهدة جديدة سنة 
العلامء واألهايل عىل هذه االتفاقية فألغاها احلاكم وقبض عىل الربتغاليني, 

ويف . وعددهم حوايل أربعني, واستخدمهم يف صناعة اآلالت واألسلحة احلربية
 ومل يرسل. الوقت نفسه كتب للسلطان سليامن القانوين يعلن دخوله يف طاعته

 وكانت بقيادة هـ٩٤٥/م١٥٣٨اخلليفة العثامين بعثته العسكرية البحرية إال عام 
 سفينة حتمل أربعة آالف من جنود احلرس ست وسبعنيسليامن باشا اخلادم يف 

 .ً وستة عرش ألفا من اجلنود اآلخرينالسلطاين
هـ غادرت احلملة ميناء السويس, ووصلت ٩٤٥/م١٥٣٨ ه يوني٢٧ويف 

 وأرسل اخلادم رسله إىل زبيد وعدن خيربهم ه, يولي٢٠ان يف إىل جزيرة كمر
 .بوصوله وبأن يكونوا عىل استعداد لتموين األسطول

 : وكان هدف احلملة العثامنية
احتالل عدن ألمهيتها البالغة يف التجارة ويف محاية البحر األمحر   )١(

 .واحلرمني الرشيفني من اهلجوم الربتغايل املتكرر
 .ّوكي الذي حول والءه إىل آل عثامن يف اليمندعم اجليش اململ  )٢(
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حماربة الربتغاليني ومنعهم من دخول البحر األمحر واهلجوم عليهم يف   )٣(
 .اهلند وإزالة مستعمراهتم منها

 .منع التحالف بني الصفويني حكام إيران وبني الربتغاليني  )٤(
 .هـ٩٤٥ ربيع األول م٣/٨/١٥٣٨ووصل األسطول العثامين إىل عدن يف 

ًان السلطان عامر بن داود موجودا يف عدن فاحتفى باألسطول العثامين وك
الطيب وقد ذكر . وأرسل له اهلدايا, ولكنه مل يذهب بنفسه إىل زيارة األسطول

 أن سليامن باشا اخلادم محل إىل عامر بن داود )١(»تاريخ الشحر«بافقيه يف كتابه 
سيم التعيني لبدر أيب طويرق اهلدايا واملراسيم, كام كان مع سليامن باشا مرا

الكثريي, وكان عساكر احلملة ينزلون إىل عدن جللب املاء والتموين حتى 
ثم طلبوا من الشيخ . تكاثروا يف البلد وصار عددهم نحو ثالثة آالف وأكثر

 واعتذر بمرضه أول األمر, ثم ,عامر بن داود أن يذهب ملقابلة الباشا يف البحر
 فصعد هو ومجاعة من خاصته, فاستقبله الباشا يف تتالت الرسل والتطمينات

ًالسفينة استقباال حافال بينام كان جنوده حيتلون قلعة صرية واحلاميات, فلام  ً
وصلته اإلشارة بإمتام احتالل عدن, قام الباشا بقتل عامر بن داود وصلبه عىل 

ًوهنب جنوده عدن هنبا شديدا. سارية السفينة وقتل وصلب من معه  علم  فلام,ً
أما الدراهم واحليل فلم . الباشا بذلك أمر بإرجاع املنهوبات من الثياب وغريها

 .يرجع منها يشء, كام يقول البافقيه
 ,سوكانت جريمة قتل عامر بن عبد الوهاب مدوية بسبب أسلوهبا اخلسي

حيث استخدم اخلداع واأليامن الكاذبة مما أد إىل خوف احلكام العرب يف 
, وخوف حكام )ومروام مجع راأل(لعربية من الدولة العثامنية جنوب اجلزيرة ا

                                 
ق عبد اهللا حممد احلبيش, تاريخ الشحر, حتقي: بافقيه) امللقب بالطيب(حممد بن عمر   ) ١(

 .تاريخ عدن:  ومحزة لقامن٢٥٤ – ٢٥٣م, ص ١٩٩٩مكتبة اإلرشاد, صنعاء 
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ّوقد أدت هذه احلملة إىل زيادة الثورة عىل العثامنيني يف .. اهلند املسلمني منهم
ًومما سبب أيضا تقاعس احلكام . اليمن مما سبب هلم متاعب ال حرص هلا

 ذهاهبا إىل وبالتايل رجعت هذه احلملة بعد. املسلمني يف اهلند عن منارصهتم
ّ, التي استعادها املسلمون اهلنود, بخفي حنني, ومل )املاليبار(بندر ديو يف اهلند 

 .ن وهلع سليامن باشا اخلادمبتستطع أن تنترص عىل الربتغاليني بسبب ج
: عن الفقيه عبد اهللا باسنجلة قولهًنقال وقد رو الطيب بافقيه يف تارخيه 

وكان . ًكان سفاكا للدماء)  باشا اخلادمنأي سليام(وال شك أن هذا الطوايش «
 .)١( وغريه كذلك,قتله الشيخ عامر بن داود رمحه اهللا

 إال أنه ارتاع عندما سمع أن ,ورغم بطش هذا الباشا احلقري وقوة جيشه
 مع أن جيشه , من الربتغاليني وصل ملنازلته, فهرب وترك القتالاًجيشا قوي

 ومعه أهل ديو وحاكمهم الذين أقو وأضخم من جيش الربتغاليني,
استطاعوا اسرتجاع ديو من الربتغاليني ببسالتهم وشجاعتهم, رغم قلة 

ّ فر من اهلند وعاد إىل بالد ,ّولكن هذا اجلبان املتكرب سفاك الدماء. عددهم
َّفكان سبة الدهر. العرب وكان من أسباب بقاء الربتغاليني وانتصارهم . ُ

ّوقد أدت . وعدم دخوهلا إىل املحيط اهلندي مرة أخروانكفاء الدولة العثامنية, 
هذه اهلزيمة النكراء, بسبب اجلبن واخلوف, إىل تقوية الربتغاليني, وإىل زيادة 
 .حتالفهم مع شاه إيران الصفوي, وإىل زيادة سيطرهتم عىل هرمز ومنطقة اخلليج

ريدة ّوكانت مدة إقامته باهلند نحو شهرين, ورجعت التج«: قال البافقيه
 .»خائبة وجمموع سفنها ثالث وستون سفينة

 أن سليامن باشا )٢(»السناء الباهر«ّويورد السيد العلوي الشيل يف كتابه 
                                 

 .٢٦٠ب البافقيه يف تاريخ الشحر, ص ّكام ينقله عنه الطي  ) ١(
ّ نقال عن الطيب البافقيه, املصدر السابق. السناء الباهر  ) ٢( ً. 
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جة ااخلادم عندما وصل إىل اهلند أرسى سفنه يف ميناء مظفر أباد, فبعث له اخلو
 ّ بأالاهبدايا, وأراد أن يقابله, فنصحه أحد رجال الباش) حاكم مظفر أباد(ظفر 

مع املامليك الذين استسلموا له فقتلهم (يفعل وأخربه بام صنعه الباشا يف مرص 
مع عامر بن داود الذي قتله غيلة وصلبه يف عمود (ويف عدن ) وصلبهم
 السلطان حممود شاه أحد وزرائه مع وأرسل. , فخاف منه اخلواجة)السفينة

ليامن باشا اخلادم وعد من السلطان بمساعدته يف اجلهاد ضد اإلفرنج, ولكن س
ًوأرسل الباشا قفطانا وسيفا إىل . قابل الوزير بازدراء, ومل يأذن له باجللوس ً

وعندما عاد الوزير أخرب السلطان حممود شاه بام حدث, فقال . السلطان حممود
َّإن كانت احللة والسيف من حرضة السلطان سليامن : السلطان للرسول ُ

ه ال تسمح له بأن تفمرتب) يامن باشا اخلادمأي من سل(سنلبسها, وإن كانت منه 
فاغتاظ الباشا عند سامع هذا اجلواب وأسف لسامحه . ّينعم علينا بحلة رشف

 .لوزير السلطان بالعودة إليه
إىل ) الربتغاليني(ّن السلطان حممود لفق رسالة من كبري اإلفرنج إويقال 

ًده يف ديو خيربه بأنه قد حشد جيشا ضخام يف ئقا ومخسني ) سفينة( غراب ئةثالثامً
 وأشاع أنه قبض. نا سنسحق األتراك, وتأكد أن)نوع من السفن احلربية(ًغاليونا 

 باشا اخلادم بذلك نفلام سمع سليام. عىل رسول اإلفرنج وأخذ منه الرسالة
وذلك كان . أرسل إىل ظفر عن خرب الرسالة, فأخربه بتفاصيلها, فتملكه الرعب

 .هلندًسبب عودته هاربا من ا
 واستقبل بدر أبو طويرق ومحل له اهلدايا ,وعاد سليامن باشا إىل الشحر

 , وأمره أن تكون اخلطبة للخليفة السلطان سليامن القانوين,واملراسيم والبريق
 وأعطاه حكم الشحر ,وأن يدفع جزية سنوية مقدارها عرشة آالف دينار أرشيف

 .إىل قريب من عدن
 مع أنه هو الذي سلمه ,ل أمريها الناخوذة أمحدثم ذهب اخلادم إىل زبيد وقت
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ً وعني شخصا آخر يدعى مصطفى أمريا عىل زبيد,إياها بغري قتال ً  وأعطاه لقب ,ّ
وأبقى نائبه هبرام يف عدن مع اجلنود . ّوخلف عنده ألفني من اجلنود. باشا

 .األتراك
 الذين  من الربتغالينيمائة وأربعني وكان معه حواىل ,وملا وصل إىل كمران
م الذين سلمهم إياه بدر أبو طويرق, فقتلهم وأخذ هأخذهم من ديو يضاف إلي

وكذب عىل !! ًرؤوسهم ليبعثها للسلطان سليامن القانوين دليال عىل نجاح محلته
ّالسلطان يف مجيع رسائله والرسائل التي محلها من عدن وجدة وزبيد والشحر, 

ًوقدمها للسلطان سليامن, وقدم له ماال  ّ َّكثريا وحتفا فرس السلطانّ ُ ً ولكن مل . ً
ًيلبث إال قليال حتى وصلت السفن الربتغالية إىل السويس نفسها, فغضب 

ًالسلطان غضبا شديدا فقيل   .م١٥٤٠/هـ٩٤٧ وذلك سنة ,نه قتله وقيل هربإً
اهري انتهت طبن داود الوبحملة سليامن باشا اخلادم عىل عدن وقتله عامر 

 .نتهت كذلك حماولة العثامنيني الوصول إىل اهلندوا. اهريةالدولة الط
 ١٤٥٤ املوافق هـ٩٤٥ إىل سنة ٨٥٨اهريني من سنة استمر حكم الطوقد 

 .م١٥٣٨إىل 
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وبعد نحو عرش سنوات من استيالء سليامن باشا اخلادم قام الشيخ عيل بن 
 م١٥٤٧/هـ٩٥٤ني, بغزو عدن سنة ْسليامن الطولقي, شيخ الطولق رشقي أب

وتوىل ابنه . ُوتغلب عىل احلامية الرتكية التي هربت إىل حلج فتبعها وقتل هناك
 الدين بريي, أشهر أمراء البحرية يواستطاع حمي. ولقي عدنطحممد بن عيل ال

 .م١٥٤٨/هـ٩٥٥الرتكية استعادهتا من الطولقي يف حمرم عام 
 ّوتوىل .م١٦٣٠ العثامنيني إىل أن خرجوا من اليمن سنة دوبقيت عدن بي

ة ودولة العبادلة يف ي وسيأيت احلديث عن األئمة الزيد.بعدها نواب أئمة الزيدية
 سنة ٩٢لعدن ) أي العثامنيني(ومدة حكمهم . شاء اهللا الفصل القادم إن

 ).م١٦٣٠ – ١٥٣٨(
 )قائمة سالطني آل طاهر ومدد حكمهم(

 )م( )هـ(  احلكممدة  
 ١٤٦٦ – ١٤٥٤ ٨٧٠ – ٨٥٨ الظافر األول عامر بن طاهر −١
 ١٤٧٩ – ١٤٦٦ ٨٨٣ – ٨٧٠ املجاهد عيل بن طاهر −٢
 ١٤٨٩ – ١٤٧٩ ٨٩٤ – ٨٨٣ املنصور عبد الوهاب بن طاهر −٣
 ١٥١٧ – ١٤٨٩ ٩٢٣  – ٨٩٤ عبدالوهاببن الظافر الثاين عامر  −٤
 ١٥٢٦ − ١٥١٧ ٩٣٣ – ٩٢٣ عامر بن داؤد −٥
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لقد قامت الدولة الزيدية يف اليمن بشكل حمدود منذ فرتة مبكرة, حيث 

من اإلمام اهلادي إىل  وطلبوا ,ذهب بعض رجال قبائل اليمن إىل املدينة املنورة
 وهو ّنسبة إىل الرس(ّاحلق حييى بن احلسني بن القاسم احلسني العلوي الريس 

 ثم هـ٢٨٠وذلك سنة  وخيرج معهم, ّأن يتوىل أمرهم ,)جبل ما بني املدينة ونجد
وكاتبه أمري . ّفوصل إىل اليمن واحتل صعدة, ونجران وبرط.  هـ٢٨٤سنة 

ّبن برش بن الرويةا صنعاء أبو العتاهية عبد اهللا وهو ..  فقدم اهلادي واستوىل عليها,ّ
 حارب القرامطة ,ّوبعد أن متكن. ي وله مؤلفات كثريةوصاحب املذهب اهلاد

بن حسن يف عدة معارك, ولكن عيل بن الفضل استطاع اعيل بن الفضل ومنصور 
ام ّحجّومل تنته دولته إال بعد أن سمه طبيب . االستيالء عىل صنعاء واستباحها

 ).سبق ذكر تفاصيل ذلك يف الدولة الزيادية. (ً خمصوصا لقتله من العراقمقد
 االنتصار عليهم وقام أمحد بن اإلمام اهلادي بمحاربة القرامطة واستطاع

َيف موقعة نغاش َ وتسلسل األئمة الزيدية, ).وذلك بعد وفاة عيل بن الفضل (ُ َ َ
وقد حدثت, كام هو . ا حوهلاً يف معظم الوقت حمدودا بصعدة ومموكان حكمه

ّمعتاد, حروب طاحنة فيام بينهم حيث كان يدعي اإلمامة شخص فيحاربه أبناء 
وهلذا سيطرت الدولة الزيادية ثم . عمومته أو إخوته مما أضعف اجلميع

الصليحية فالنجاحية عىل معظم أرايض اليمن, ما عدا مناطق حول صعدة 
 يتمتعون بالشجاعة والعلم واألدب, وكان كثري من هؤالء األئمة. وكوكبان

وبقي األمر كذلك يف عهد األيوبيني .  ولكثري منهم مؤلفات,وبعضهم شعراء
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ويف آخر العهد الطاهري استوىل اجلراكسة من مرص . ثم الرسوليني ثم الطاهريني
وملا .  ودارت بينهم وبني الطاهريني ثم األئمة الزيدية معارك طاحنة,عىل اليمن
 ,طان سليم أن ينترص عىل قانصوه الغوري يف الشام, ثم يف مرصلاستطاع الس

 ابن قامت دولة اخلالفة العثامنية الكرب يف عهد السلطان سليامن القانوين
 .وبالتايل قام اجلراكسة يف اليمن بإظهار والئهم للدولة العثامنية. السلطان سليم

) أي املخيص(ووصل من مرص سليامن باشا اخلادم األرناؤوطي الطوايش 
 سفينة حتمل عرشين  ست وسبعنيم يف١٥٣٨/هـ٩٤٧م سنة مربجيش عر

. ًألفا من اجلنود, فأظهر له عامر بن داود الوالء وكاتبه قبل وصوله إىل عدن
 .ّ كام مر معنا,ولكن سليامن باشا اخلادم غدر به وقتله

وكانت السياسة اخلرقاء التي اختذها العثامنيون, وخاصة سليامن باشا 
ّ سببا للثورات املتعددة,اخلادم, يف اليمن  ففي عدن استوىل عيل بن سليامن .ً

وحتالف . م١٥٤٧/هـ٩٥٤عىل عدن سنة ) نيْالبدوي من أهل أب(الطولقي 
 يف نوفمرب D. Payo de Noronhaالطولقي مع القائد الربتغايل بايو دي نورهنا 

ّها هو من جهة الرب  وهامج,م حلامية عدن من العثامنيني من جهة البحر١٥٤٧
 .وأعلن الربتغاليون وقوع عدن يف أيدهيم. فاستوىل عليها

  م بقيادة١٥٤٨/هـ٩٥٥واسرتجع العثامنيون عدن يف العام التايل 
ً وقد ألف كتبا ,ً الدين بريي, أشهر أمراء البحرية الرتكية وأكثرهم علاميحمي

 .بحرية اعتمد فيها عىل ابن ماجد
وقد .  اإلمام رشف الدين حييى وبني األتراكوقامت احلرب الرشسة بني

ّقام الوايل اجلديد أزدمر باشا بشن حروب متتالية عىل املطهر ابن اإلمام ِّ  
ورغم أن .  أثبت قدرة عالية عىل القتال ومصادمة األتراك, الذيرشف الدين

أزدمر باشا استطاع أن يدخل صنعاء إال أن املطهر جلأ إىل جبال ثال, ومل يستطع 
 .دمر باشا أن يقتحمهاأز
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ً عزل أزدمر باشا وعني بدال منه مصطفى النشار, وأمره  ,هـ٩٦٢ويف سنة  ِّ ُ ُ
السلطان أن يقوم بسياسة هتدئة يف اليمن وإبرام صلح مع اإلمامة حتى يمكن 

ومحل الوايل اجلديد . للدولة أن تتفرغ ملجريات األمور يف كل من احلبشة واهلند
 الذي ابتدأها بعد ,َّالسلطان العثامين إىل املطهرمصطفى النشار رسالة من 

 وخطابنا املنيف العايل ,هذا مثالنا الرشيف السامي السلطاين«: البسملة بقوله
ًاخلاقاين, ال زال نافذا مطاعا بالغوث الرباين ُ واليمن الصمداين, أرسلناه إىل ,ً

تقى احلسني, فرع ّاألمري الكبري الغوثي النصريي اهلاممي املطهري الرشيفي املن
ّالشجرة الزكية, وطراز العصابة العلوية, نسل الساللة اهلاشمية السيد الرشيف 

 .»املطهر بن رشف الدين
ولو شئنا ألمرنا أن يتوجه من عساكرنا «:  حيث يقول,ويف اخلطاب هتديد

املنصورة رشذمة قليلون, نحو مائة ألف أو يزيدون, بكل االستعداد من اآللة 
تبع العساكر بالعساكر واجليوش باجليوش الكوارس, تكون أوهلم والزاد, ون

ّية السنيمبالبالد اليمنية وآخرهم بمملكتنا املح لكن غلب جانب حلمنا .. ةّ
ساللة خري البرش, ومن آل عليكم وعطفت مرامحنا بااللتفات إليكم ألنكم من 

ّة املباحني الغرر, فلزم عىل ناموس سلطنتنا العلية,ّبيت النبو  ووجب عىل ذمم ُ
ّمهمنا السنية أن نعرفكم بعقبى األمور قبل اتساع اخلرق وانتشار احلالة وإن .. ّ

ُوصلت بنفسك إىل مصطفى باشا وقابلته بقلب مفتوح, ودست بساط سلطنتنا 
ا عرفت, أتيناك ومّوإن تكربت واستأنفت وجهلت . بصدر منفسح فلك االمتنان

 .)١(» فاخرت لنفسك ما تراه,ًصنك ذليال وأخرجناك من ح,بجنود ال قبل لك هبا
 هـ٩٥٧شهر شوال سنة ُحرر بالقسطنطينية أول 

                                 
ً, نقال عن ١٦٢ – ١٥٩يني عدن, ص فتح العثامن: حممد عبد اللطيف البحراوي. د  ) ١(

 .٢٧ – ٢٦الربق اليامين للنهرواين, ص 
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ًوقد رد املطهر ردا لينا أعلن فيه الطاعة, ولكنه ذكر أن الوالة األتراك  ّ ّ
: ّظلمونا ورمونا بمدافع ال يرمى هبا إال الذين يعبدون األصنام قال املطهر

طاقة الكتاب ملخالفتنا لعساكركم والذي أرشتم إليه يف شأن اخلطاب وب«
املنصورة وكتائبكم الواسعة املوفورة ليس له صحة وال ثبات, وال كان لنا إىل 
ًحرهبم تعود وال التفات, بل قصدونا إىل هذه األقطار وسلطوا علينا أتراكا  ّ ّ

ًوأرواما, وهتكوا إصالحا كانت بي نا وبينهم ذمما, ورمونا بمدافع ال يرمى هبا نً
, ن أوجب اهللا هلم رعاية واحرتاماّ, ومل يعلموا أنا مماذين يعبدون أصنامإال ال

ًذين يبقون لرهبم سجدا وقياماومن ال ّ ُ  فدافعنا عن أنفسنا وأوالدنا ما أمكن .ّ
بيد أهنم تشاغلوا بحربنا .. ّ وترك الرد عنها ال يستطاع,ُالدفاع وذدنا عن حمارمنا

ض مطلوب وأمهلوا جهاد الكفار ّعىل مجيع احلروب, وفوتوا بذلك كل غر
ُوكنا نود أن نرسل إىل األبواب الرشيفة رسوال ينهي إليكم . حتى سقط اجلنوب ًّ

ّحقائق األمور, ونرفع إىل مسامعكم ما تكن به الصدور, إال أن هؤالء الذين 
, وقعدوا لرسلنا كل مقعد, بكرة ّ سدوا وقطعوا من التواصل أوصاالبلونا

الوصول إىل أبوابكم العالية عىل مجيع األبواب, ّوأصيال, وصدوهم عن 
ومنعوهم عن مناهج الذهاب واإلياب, فلوال ما كان منهم من املنع لكان 

 .)١(»يصدر منا إىل أبوابكم كل سنة بريد
ً وبقي أزدمر واليا ,وتم الصلح بني الطرفني وعاد مصطفى باشا إىل مرص

 .م لسبع سنني السالّبت وهدأت البالد واست)٢()اربكيلَبك(
 بدأ املحمل اليمني وكسوة الكعبة عىل هـ ,٩٦٣ أي سنة ,ويف هذه الفرتة
, كل سنة يف موسم هـ ١٠٤٥ وقد استمر ذلك حتى عام .غرار املحمل املرصي

 .)٣(احلج
                                 

 .املصدر السابق  ) ١(
 ).أمري األمراء: (بكلربك  ) ٢(
 .١٤٨املقتطف من تاريخ اليمن, ص : عبد اهللا عبد الكريم اجلرايف  ) ٣(
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 ثم رضوان باشا, ,وقد توىل احلكم بعد مصطفى باشا الوايل حممود باشا
ّ األتراك واملطهر, ففتح املطه انتقض الصلح بنيهـ٩٧٣ويف أيامه يف سنة  ر ّ

ويف خالل هذه .  وحارص صنعاء,معظم البالد اليمنية التي كانت بيد األتراك
ّاملدة أرسل السلطان نجدة بقيادة مراد باشا الذي وصل إىل هتامة فاحتلها, 

ر بن رشف الدين ّ فأرسل له املطه, فتوجه نحو ذمار,وحاول فك حصار صنعاء
,  القائد الرتكيّ وحزوا رأسا فقاتلوه وقتلو,محد البعداينقوة بقيادة الشيخ أ

. ر برأسه إىل األتراك املحصورين بصنعاء فارتاعوا واستسلمواّوأرسل املطه
, ولبثوا ن عدهر بعد ذلك تعز, واستعصت عليه زبيد, ودخل أصحابّوفتح املطه

نارة مسجد ها مّلعل(ر بعامرة منارة لبعض مساجدها ّهبا نحو سنتني, وأمر املطه
 . )١(, واستوىل عىل جيزان وفرسان)عدن الشهرية

 ,وأرسل السلطان قوة جديدة بقيادة حسن باشا وعثامن باشا إىل اليمن
ثم . هـ٩٧٦وذلك سنة . واستطاعا اسرتجاع مدينة تعز وغريها من البلدان

ّ فاجته إىل صنعاء فخرج منها املطهر, واجته,خرج إىل اليمن الوزير سنان باشا  إىل ّّ
حصنه يف تال, فحارصه الوزير سنان, ولكنه اضطر إىل عقد صلح معه, وعاد 

 .)٢(ّسنان إىل مقر السلطنة
ّتوىف املطهر بن اإلمام رشف الدين بعد أن دوخ األتراك,  هـ٩٨٠ويف عام  ّ .

ّعني لوالية اليمن الباشا مراد,  هـ٩٨٤ويف عام  ّ ومن آثاره عامرة القبة التي يف .ُ
ًوأجر هنرا إىل صنعاء من جبل نقم فزادت صنعاء . ومنارهتاقرص صنعاء 
ًرونقا ومجاال ً)٣(. 

                                 
 .١٤٩ – ١٤٨املصدر السابق, ص   ) ١(
 .١٤٩ص , املقتطف من تاريخ اليمن: اجلرايف ) ٢(
 .السابقاملصدر   ) ٣(
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واستطاع الباشا سنان أن يلقي القبض عىل اإلمام احلسن بن عيل بن داود 
َّثم تم القبض عىل أوالد املطهر .  هـ٩٨٤وذلك سنة , منويف منطقة األه ُ

له يف والية الوزير وذلك ك. وأرسلوا مع اإلمام احلسن إىل عاصمة السلطنة
 .)١(حسن باشا الذي توىل بعد مراد باشا

 كام بنى قبة .وقد قام الوزير حسن بإخضاع املناطق الثائرة من اليمن
 .ر احلامم املوجود إىل جوارها ووقفه عليهاّوعم. البكريية ومسجدها

 الدولة القاسمية
 ظهر اإلمام القاسم بن حممد مؤسس الدولة ,م١٥٩٨/هـ١٠٠٦ويف سنة 

حسن لقيامه ألنه استطاع أن جيمع القبائل اليمنية حتت الوزير  ّدرتكف ,ّالقاسمية
. ًواستطاع أن حيارب األتراك رغم وفور عددهم حيث بلغوا سبعني ألفا. رايته

 واستطاع سنان باشا أن يسرتجع .وانترص اإلمام يف بعض املعارك وخرس بعضها
م, وحارص اإلمام ١٥٩٩/هـ١٠٠٧ًريا من األرايض اليمنية وذلك سنة كث

َّ ثم تم الصلح سنة .م١٦٠١/هـ١٠٠٩القاسم يف شهارة سنة   /هـ١٠١٠َّ
 وترك الوزير هـ ,١٠١٣م واستقال الوزير حسن باشا من اليمن سنة ١٦٠٢

 . واستمرت املعارك حامية الوطيس بني اجلانبني,سنان باشا يف اليمن
 استسلم األتراك يف شهارة واستلمها منهم ,م١٦٠٧/هـ١٠١٥ ويف سنة

 ويف أثناء عودته .ُ عزل سنان باشاهـ ,١٠١٦ويف سنة . اإلمام القاسم بن حممد
 وله مآثر عظيمة يف اليمن منها الربيكة املشهورة يف غريب .تويف يف املخا ودفن هبا

 ,ة التي بقرب الربيكةوالسمرس. وبريكة أخر جنوب صنعاء. صنعاء
 .ومساجد خمتلفة

                                 
 .١٥٠ – ١٤٩املصدر نفسه, ص   ) ١(



אאאאא٤٥٣ א

وعقد الصلح بني اإلمام القاسم بن حممد والوايل اجلديد جعفر باشا عىل أن 
 والعصيامت, , ووداعة, والظليمة,يكون لإلمام ما حتت يده وهي األهنوم, وعذر

 , وكان جلعفر باشا ميل لألدب وحمبة للعلامء,م١٦٠٨/هـ١٠١٦وذلك سنة 
ثم خلفه . )١(المة صالح بن أمحد الوزير تفسري أيب السعودوكان يأخذ من الع

 بالعدل واإلنصاف, ًايِّ الذي كان متحل,م١٦١٦/هـ١٠٢٥حممد باشا سنة 
ويف . ر مسجد طلحة ومنارتهّ وعم,وأحسن إىل سيف اإلسالم احلسن بن القاسم

 .م١٦٢٠/هـ١٠٢٩أيامه توىف اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد وذلك سنة 
 .)٢(َّاملؤيد باهللا حممد فأكد أمر الصلحوقام بعده اإلمام 

ُم عزل حممد باشا وعني مكانه فضيل باشا ثم حيدر ١٦٢٢/هـ١٠٣١ويف 
ّباشا الذي عرف بحبه للملذ ّ  فانتقض الصلح سنة ,ًوكان ضعيفا, اتُ

 باشا باغتيال الفقيه حسني بن عيل  وذلك بعد أن قام حيدر,م١٦٢٧/هـ١٠٣٦
 فاغتاظ الباشا وقتل ,ذي كان جيمع الزكاة من أهل صنعاء لإلمامالعلامين ال

ّ فامطله الباشا ومل يرد عليه, فانتقض ,الفقيه, فطالب اإلمام املؤيد بحكم الرشع
 واتفق مع ,وأرسل املؤيد أخاه سيف اإلسالم احلسني إىل بالد حراز. الصلح

ْخـمرأخاه أمحد إىل وأرسل اإلمام املؤيد . القبائل عىل حرب األتراك فحارهبم ِ َ, 
. ى دعوته قبائل تلك الناحية, وتتالت القبائل املؤيدة لإلمام ملحاربة األتراكّفلب

 وحارص األمري ,وقام احلسن بن القاسم من صعدة بمن معه بمحاربة األتراك
 حتى أن األمري سنبل , واستمرت املعارك, وانترص يف أكثرها اإلمام املؤيد,سنبل

واستطاع األتراك . ةم إىل اإلمام ضد حيدر باشا الفاسد الطاغيمن األتراك انض
 .استعادة صنعاء, وخرج أهلها باتفاق مع األتراك وتركوها هلم

                                 
 .٢١١املقتطف من تاريخ اليمن, ص : اجلرايف  ) ١(
 .١٥٢ص : املصدر السابق  ) ٢(



א،FאEאא ٤٥٤

 بعد أن كان مع ,وانضم األمري احلسني بن حممد احلمزي إىل اإلمام املؤيد
 وهكذا قويت شوكة اإلمام املؤيد حتى استوىل عىل صبيا وأيب .حيدر باشا
وأخذ البيعة من أرشاف صبيا . )١(ازان ونجران وغريها من املناطقعريش وج
ويف سنة . وساروا إىل زبيد لالستيالء عليها فحارصوها. وما حوهلا

 سار سيف اإلسالم احلسن ملحارصة تعز, وكاتب األمري ,م١٦٢٩/هـ١٠٣٧
الذي قطع عنه ) أبني(احلسن بن القاسم, األمري عبد القادر بن حممد اخلنفري 

ّدر باشا املرتبات, فانضم إىل األمري احلسن وسار مع مجاعة من يافع إىل حلج حي ّ
وعدن فاستوىل عليها, وأرسل إىل احلسن بن القاسم ما حيتاجه من املؤن, 

 ,م١٦٣٠/هـ١٠٣٨ويف سنة . فاستطاع احلسن بن القاسم حمارصة زبيد واملخا
 ومن أراد ,تراك وانتقال األ,بدأت املفاوضات عىل تسليم األتراك لصنعاء

وخرج حيدر باشا إىل زبيد, ودخل سيف اإلسالم .. اخلروج معهم إىل زبيد
 وبقي يف يد ,واستسلمت تعز.. احلسني بن القاسم صنعاء دخول الفاحتني

 .)٢( وعقدت هدنة بني الطرفني,األتراك زبيد واملخا
م  فأمر الوايل قانصوه بمرص أن يقو,ووصلت أنباء اهلزائم إىل السلطان

 فخرج بجيش كثيف ووصل إىل صبيا ونواحيها .بحملة عىل اليمن الستعادهتا
 .ومعه ثالثني ألف راجل وثالثة آالف فارس

ّ وكتب إىل األرشاف بني قطب الدين حيثهم ,ًوأرسل اإلمام املؤيد جيشا
 فارتاع الناس لقوهتم , وتقدم الباشا قانصوه إىل زبيد,عىل قتال األتراك

 وهو أمر حيسنه اليمنيون ويتعب فيه ,ملعارك يف اجلبال وبدأت ا. وعددهم
ثم . األتراك, وخرس األتراك الكثري من الرجال والعتاد يف تربة عيسى وغريها

                                 
 .٢١٧ – ٢١٢, ص املقتطف من تاريخ اليمن: اجلرايف  ) ١(
 .٢١٨, ص املقتطف من تاريخ اليمن: اجلرايف  ) ٢(
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ّويف أثناء احلصار تفشت احلم. حارص احلسن بن القاسم مدينة زبيد ى بني ّ
 وتوىف أخوه يوسف بن القاسم, ومرض حييى أخوه ,املحارصين من جند اإلمام

 وكذلك مرض احلسن بن عيل بن القاسم .وطلع إىل مدينة رضوان ومات هبا
 عقدت اهلدنة بني احلسن بن القاسم والباشا ,وبعد قتال طويل. )١(ومات هبا
. ّ إىل احلسن بن القاسم فأمنه احلسن وأكرم مثواها الذي وصل رس,قانصوه

وهبذا . ّه, ففر منهم قتلوا أن عسكر الباشا طالبوه باألموال وأراد,وكان السبب
 واختار بعض . من اليمن,انسحب األمري قانصوه واألمري مصطفى, كالمها

وبذلك  .َّ فضمهم إليه,اجلنود األتراك أن ينضموا إىل جيش احلسن بن القاسم
 عليها بعض األرشاف ّ ووىل,استوىل احلسن بن القاسم عىل زبيد واملخا وموزع

 ّ واستتب.رهاّووصل إىل كمران وعم. ي وبعض مواليهنممن آل محزة وآل بو
 سارت ,م١٦٣٧/هـ١٠٤٥ وبخروج األتراك من اليمن سنة .األمر لألئمة

 .)٢(اليمن كلها حتت حكم الدولة القاسمية الزيدية
سم ا تويف سيف اإلسالم احلسن بن الق,م١٦٣٩/هـ١٠٤٨ويف سنة 

د التي كانت  وقد جعل اإلمام املؤيد باهللا مجيع البال. سنة٥١بضوران وعمره 
حتت احلسن إىل أخيه احلسني بن القاسم الذي توىف بدوره سنة 

وللحسني بن القاسم مؤلفات عدة منها كتاب . م يف ذمار١٦٤٠/هـ١٠٥٠
آداب «وله كتاب . »هداية العقول«يف علم األصول, ورشحه » غاية السول«

 .)٣( ورسائل وأجوبة مفيدة,»العامل واملتعلم
بالثورة عليه واالستيالء ) أخو اإلمام(يل بن القاسم  قام إسامع,وكاملعتاد

                                 
 .٢٢٣ – ٢١٩املصدر نفسه, ص   ) ١(
 .بقاملقتطف من تاريخ اليمن , املصدر السا: اجلرايف  ) ٢(
 .املصدر نفسه  ) ٣(
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م ويف السنة التالية ١٦٤٣/هـ١٠٥٣عىل جبل ضوران, وذلك سنة 
 .)١(توىف اإلمام املؤيد باهللا حممد بن القاسم بجبل شهارةم ١٦٤٤/هـ١٠٥٤

 طالب اإلمام املؤيد ابن أخيه أمحد بن احلسن ,م١٦٤١/هـ١٠٥١ويف عام 
ُّ كانت ختص بيت املال, وإن كانت تركة فيلزمه توزيعها بني  أموال والده إنّبرد

عىل مجيع ّاملؤيد  فقامت احلرب يف قعطبة واهنزم أمحد بن احلسني فاستوىل .الورثة
 ,َّوفر أمحد بن احلسن إىل أمريها حسني بن عبد القادر اليافعي. خزائنه وذخائره

منه تسليم ابن أخيه أمحد ىل حسني بن عبد القادر اليافعي يطلب إفأرسل املؤيد 
 فأرسع األخري باهلروب من عدن إىل يافع حيث وجد ,بن احلسن بن القاسما

 .)٢(ًترحيبا من أهلها
م أرسل اإلمام املؤيد القايض أمحد احليمي إىل ١٦٤٣/هـ١٠٥٣ويف سنة 

 الذي قابله باالبتهاج وقام ,ابن أخيه يف يافع يستميله ويقنعه بالعودة إىل عمه
 . بإحد بناتهبتزوجيه

 اإلمام املتوكل إسامعيل بن القاسم
 ,م١٦٤٤/هـ١٠٥٤بعد وفاة اإلمام املؤيد باهللا حممد بن القاسم يف رجب 

 .َّ احلكم أخوه إسامعيل بن القاسم وتلقب باسم املتوكل عىل اهللاّتوىل
ًز اإلمام املتوكل إسامعيل جيشا لغزو ّ جه,م١٦٤٤/هـ١٠٥٤ويف شوال 

ًعدن واحتالهلا بقيادة ابن أخيه أمحد بن احلسن الذي عرف كثريا من مداخل 
ودارت . ًوخمارج عدن عندما كان الجئا فيها عند أمريها احلسني بن عبد القادر
 فدخل ,معركة عنيفة انتهت بخروج األمري حسني بن عبد القادر إىل يافع

                                 
 .املقتطف من تاريخ اليمن , املصدر السابق: اجلرايف  ) ١(
 .١٢٣, ص ٢٠٠٨ جامعة عدن –تاريخ عدن : محزة لقامن  ) ٢(
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.  واستوىل عىل ذخائرها,ًني فاحتاْ احلسن إىل عدن وحلج وأبالصفي أمحد بن
ْوكانت هذه هي املرة األوىل التي تقع فيها عدن وحلج وأب  .)١(ني بيد األئمةّ

 املذهب الزيدي يف حرضموت
بدر بن  أن السلطان ,ذكر السيد حممد بن هاشم يف تاريخ الدولة الكثريية

طويرق الكثريي عانى من ابن أخيه بدر بن عبد اهللا بن عمر ) أيب بدر(عمر 
 فقام السلطان بدر بن .ّالكثريي الذي دبر له املكايد وأراد االستيالء عىل السلطة

عمر بمكاتبة األئمة يف اليمن وطلب املدد منهم, وإظهار أنه قد اعتنق املذهب 
ة بب موقف العلامء والسادة وكلهم سنّالزيدي, فأخذ الناس ينفرون عنه بس

 ابن أخيه بدر بن عبد اهللا ذلك املوقف ّواستغل.  فأنكروا عليه ذلك,شافعية
 وقبض عىل عمه السلطان وعىل ابنه حممد املردوف ,ه يف سيؤنّليهاجم عم

ّوضيق عليهام, وطلب من السلطان أن يعزل نفسه أمام وفود شيوخ القبائل 
فلام . م١٦٤٨/هـ١٠٥٨ وذلك عام , البن أخيهتنازلويكتب بذلك وثيقة بال

 بعث بالرسل إىل السلطان اجلديد ,وصلت األنباء إىل اإلمام املتوكل إسامعيل
ًعبد اهللا بن عمر بأن يطلق رساح عمه, وأن جيعل عمه سلطانا عىل ظفار مقابل 

 , فرفض السلطان اجلديد هذه الوساطة.ًأن يبقى هو سلطانا عىل حرضموت
 .ً اإلمام إسامعيل بن القاسم أن جيهز جيشا للزحف عىل حرضموتواضطر

ومل يكن هناك بد من عبور أرايض سلطنات البيضاء ويافع والواحدي 
 فرفضوا أن يسمحوا جليش ,ةّوالفضىل والعولقي والتي كانت دويالت مستقل

وكان . اإلمام باملرور بأراضيهم حتى ال يعترب ذلك ذريعة لالستيالء عليها
ًهم رفضا يف ذلك سلطان البيضاء حسني الرصاص والذي اتصل بسلطان ّأشد

فأمر اإلمام . العولقي وبقية السالطني الذين اتفقوا عىل رفض طلب اإلمام
                                 

 .١٢٥ – ١٢٤املصدر السابق, ص   ) ١(
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 وبدأت احلرب مع حسني الرصاص وكان معه منرص العولقي, فلام .بمحاربتهم
 انسحب) م١٦٥٤/هـ١٠٦٥ ربيع األول سنة ٤( الوطيس ياشتد القتال ومح

 .)١(العولقي وترك صاحبه ليواجه جيش اإلمام الذي أجهز عليه فقتله
باهلجوم عىل ) ابن أخ اإلمام إسامعيل(وقام حممد بن احلسني بن القاسم 

 فكتب حممد بن احلسني إىل ابن عمه .فاجتمعت يافع عليه, )٢(يافع واحتل مرقد
قد, ومتكن من  فأنجده بجيوش كثرية إىل مر,أمحد بن احلسن أن يبادر بنجدته

وولوا رشف الدين بن . ّ ثم طلبت األمان فأمنها,قهر قبائل يافع التي اهنزمت
 .)٣(ًبن رشف الدين أمريا عىل تلك البالدااملطهر 

وملا علم سلطان حرضموت بدر بن عبد اهللا بن عمر الكثريي بانتصار 
السلطان  أعلن الوالء لإلمام وأطلق رساح عمه ,عسكر اإلمام يف البيضاء ويافع

وأمر . ه ظفار حسب توجيهات اإلمام إسامعيل السابقةّبدر بن عمر ووال
ّ وأرسل له الزكوات واهلدايا وفيها الذهب األمحر املتحصل من ,باخلطبة لإلمام

وذلك . التجار الذين كانوا يقيمون فيها) اهلندوس(بندر الشحر من البانيان 
 .م١٦٥٦/هـ١٠٦٧سنة 

سرتاب سلطان ظفار بدر بن عمر من  ا,م١٦٥٧/هـ١٠٦٨ويف سنة 
 . وغضب اإلمام من ذلك.ً فأرسل ولديه إىل اإلمام شاكيا,ترصفات ابن أخيه

بقيادة أخيه أمحد بن ً اإلمام إسامعيل جيشا م جهز١٦٥٨/هـ١٠٦٩ويف سنة 
 وتقدم اجليش عرب بيحان وأطراف .لغزو حرضموت واالستيالء عليهاالقاسم 

                                 
 .١٢٧ – ١٢٥تاريخ عدن, ص : محزة لقامن  ) ١(
 :ً نقـال عـن الكبيـيس»هدية الـزمن«يف ) القومندان(ذكر األمري أمحد فضل العبديل   ) ٢(

ّأهنم دخلوا أوال جبل العر ُ  أهنـا مرفـد شاهلـاميف وذكـر .  يف يافع, ثم احتلوا مرقد ً
 .وهي بلدة معروفة يف يافع) بنقطة واحدة(

 .١٢٧تاريخ عدن, ص : محزة لقامن  ) ٣(
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 , وقامت املعركة يف ريدة بامسدوس.وادي حجربالد العوالق حتى وصل إىل 
 وتقدم أمحد بن القاسم واستوىل .واهنزم فيها السلطان بدر بن عبد اهللا الكثريي

 فاضطر السطان بدر ,ثم هاجم شبام.  يف معركة شديدةوهينن» هجرين«عىل 
وأخذوه إىل اإلمام الذي أعاده إىل . بن عبد اهللا بتسليم شبام وإعالن الطاعةا

 .)١(ً ولكنه مل يلبث إال يسريا حتى توفاه اهللا,موتحرض

 اإلمام املهدي أمحد بن احلسن بن القاسم
  بعدهّ توىل,م١٦٧٦/هـ١٠٨٧عندما توىف اإلمام إسامعيل بن القاسم سنة 

 ظهر له منافسون عىل ولكن رسعان ما. اإلمامة أمحد بن احلسن بن القاسم
 مثل القاسم بن اإلمام املؤيد حممد بن القاسم وتلقب باإلمام املنصور, ,اإلمامة

 وهؤالء كلهم أوالد ,ومثل احلسني بن احلسن بن القاسم وتلقب باإلمام الواثق
 فقال إن كل ما بيده ,وقد أنكر العلامء عىل أمحد بن احلسن كثرة أمواله. عمومة

غنمه من بالد األمري حسني بن عبد القادر اليافعي سلطان من أموال هي مما 
له إياها, واعتربوا أن الشافعية ف وأن اإلمام املتوكل إسامعيل قد ن,عدن وحلج

 .كفار تأويل جتوز غنائمهم
وكان اإلمام أمحد بن احلسن بن القاسم يريد أن يمنع فقهاء الشافعية من 

ن األئمة إوقال . عز وغريهادروسهم, وأن يمنعهم من إمامة الناس يف ت
عىل أن ولكنه رأ . السابقني معذورون يف عدم منعهم لعدم قدرهتم عىل ذلك

 وهو , يف نظره,اإلمام إسامعيل بن القاسم أن يفرض إمامة أهل املذهب احلق
 . وأن يمنع الدروس يف املساجد لغريهم,املذهب الزيدي

د أن قىض معظم أيامه  توىف أمحد بن احلسن بع,م١٦٨٢/هـ١٠٩٢ويف سنة 
                                 

 .١٢٩ – ١٢٧تاريخ عدن, ص : امنمحزة لق ) ١(
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 بسبب ,وكان. يف حروب مستمرة مع خصومه من أقاربه من ذرية القاسم
 .ً سببا لثورة املناطق الشافعية ضد احلكم الزيدي,به الشديد ضد الشافعيةّتعص
 ويف عهده زادت الفوىض . املؤيد حممد بن إسامعيل بن القاسم بعدهّوتوىل

ني ويافع إىل ْصود باملرشق عدن وحلج وأب واملق,ًانتشارا يف اليمن ويف املرشق
 .حرضموت

 )صاحب املواهب(املهدي حممد بن أمحد بن احلسن بن القاسم 
 ,م توىف اإلمام حممد بن إسامعيل بن القاسم١٦٨٦/هـ١٠٩٧ويف سنة 

مد بن أمحد بن احلسن بن القاسم بعد معارك ضارية مع وتوىل بعده املهدي حم
وقد عرف املهدي حممد بن أمحد بن احلسن . أبناء عمومته الطامعني يف العرش

ُ وعرف بتقريبه للعلامء وبسفكه للدماء, وبظهوره ,»صاحب املواهب«باسم 
 وقام ضده ,رت الفتنُثَفلام طعن يف السن اكتنفته األمراض وك. بمظاهر ملكية

هـ ١١٢٤املنصور احلسني بن القاسم بن املؤيد بن القاسم الذي دعا لنفسه سنة 
 وهاجر عدد كبري ,واشتد الكرب بسبب احلروب املتتالية. يف بالد العصيامت

 . إىل اهلند بسبب االضطهاد, وخاصة اإلسامعيلية,من اليمنيني
وهو قائد جيش املهدي (وتعاون القاسم بن حسني بن أمحد بن احلسن 

مع املنصور احلسني بن القاسم وخلعا صاحب ) حممد بن أمحد بن احلسن
املواهب املهدي حممد بن أمحد بن احلسن وتوىل املنصور احلسني بن القاسم بن 

الذي تم خلعه بعد عام واحد فقط . م١٧١٥/هـ١١٢٧املؤيد اإلمامة سنة 
 وفاته سنة وبقي حتى. ليتوالها املتوكل القاسم بن احلسني بن أمحد بن احلسن

وقامت احلرب .  بعده ابنه احلسني بن القاسمّ عندما توىل,م١٧٢٧/هـ١١٣٩
ًبني احلسني بن القاسم وأخيه أمحد بن القاسم الذي كان متوليا عىل عدن وحلج 

 فاضطرا للصلح حتى , ذلك إىل استقالل عدن وحلجّ فأد,واليمن األسفل
 .يستعيدا حكم اليمن األسفل
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 بعده ّ فتوىل. توىف املنصور احلسني بن القاسم,م١٧٢٨/هـ١١٤٠ويف عام 
 /هـ١١٨٨ ابنه عيل بن العباس سنة ّ ثم توىل.ابنه العباس بن احلسني بن القاسم

وكاتب حممد عيل باشا ملساعدته يف حماربة .  وازدادت الفوىض يف أيامه,م١٧٧٤
جديني واستمرت املعارك مع الن.  فأنجده,آل سعود وبالذات عبد اهللا بن سعود

 .م١٨٠٩/هـ١٢٢٤يف عهد ابنه أمحد بن عيل بن العباس الذي توىل احلكم سنة 
 عبد اهللا بن أمحد بن عيل العباس احلكم ّ توىل,م١٨١٦/هـ١٢٣١ويف سنة 
 .بعد وفاة والده

 املخا
 تدهورت حالة عدن التجارية وارتفعت , من حكم األئمة,ويف هذه الفرتة

ّ ألهنا تصدر البن الذي ,وكانت املخا أهم مواين اليمن.  املخا وموزعمكانة
كانت حمالت , وMokhaعرف البن يف أوربا باسم املخا اشتهرت به حتى 
ُوإىل اليوم هناك نوع من البن والقهوة تعرف باسم . Mokhaالقهوة تعرف باسم 

ة املميزة هلذا النوع موكا أي املخا, رغم أهنا ال تأيت من املخا, ولكن بقيت العالم
 .من البن الربازييل

 ظهور السلطنات يف اجلنوب
 ,نيْوضعف حكم األئمة عىل اليمن األسفل وبالذات عدن وحلج وأب

ًوكام كان حكم األتراك العثامنيني ضعيفا . وتكونت مشيخات وسلطنات عدة
 كذلك كان ,م١٦٣٠/هـ١٠٣٨ من اليمن سنة ىل أن خرجواإيف عدن وحلج 

 .ً األئمة ا لزيديني عىل عدن ضعيفامحك
) Mokha(واملخا ) Muza(وضعف اهتامم األتراك بعدن وحتول إىل موزع 

اللتان زادت أمهيتهام بسبب جتارة البن وبسبب قطاع الطرق من القبائل الذين 
وقد كانت الدولة . هاكانوا ينهبون البضاعات الذاهبة إىل عدن واخلارجة من
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الطاهرية تعاين من هذه القبائل, ولكنها أخضعتها هلا ومنعتها من قطع الطريق 
ًبتهم تأديبا شديدا, فلام جاء األتراك وكثرت مشاكلهم تركوا هذه القبائل ّوأد ً

 ,املتمردة وركزوا اهتاممهم عىل املخا وموزع لقرهبام من صنعاء العاصمة
 ولقرهبام من مزارع البن , وتأمني التجارة فيهامامهم يف مناطقكولسهولة التح

 .وغريها
 م,١٦١٦وقد زار املخا فان دي بروكه اهلولندي قائد السفينة ناسو سنة 

وأثناء إقامته هبا شاهد أربعني سفينة .  سفينة ثالثنيفشاهد يف مرساها حواىل
 ,ع فيهاوحتدث عن أنواع البضائ.. أخر ترسو يف امليناء من خمتلف اجلنسيات

ّ املر واللبان والفوة والبن والعنرب:مثل  الزباد : ومن سلع اهلند والرشق األقىص.ّ
 والدارصيني واحلرير واملنسوجات لوخشب الصندل وجوز الطيب والقرنف

األقمشة : ومن الشام. فريقية العاج والصمغ واللبانالقطنية, ومن السلع اإل
) نورمربج(ذهب, واجلوخ, وسلع  بالاةّالدمشقية واألقمشة الرتكية املوش

 .)١()من موسكو( بل شاهد اجللد املوسكويف ,والقصدير والفضة
 .)م١٦٣٠ – ١٥٣٨( سنة ٩٢واستمر احلكم الرتكي لعدن واليمن نحو 

ويف عام ). م١٧٢٨ – ١٦٣٠( سنة ٩٨احلكم اإلمامي لعدن نحو بينام استمر 
صنعاء عىل حلج وعدن,  أعلن الشيخ فضل بن عيل العبديل, نائب إمام م١٧٢٨

 ًاستقالل واليته عن حكومة صنعاء مستعينا بقبائل يافع وبالذات دعم السلطان
 .)القارة(سيف بن قحطان, سلطان يافع السفىل 

 تدهور عدن
ًولكن ميناء عدن شهد تدهورا . وأصبحت عدن تابعة ليافع وللعبادل

 . وازداد ذلك يف عهد العبادل,ك األخري إىل عهد األئمة منذ عهد األتراامستمر
                                 

 .٢١٣ – ٢١١عدن فرضة اليمن, ص : حسن صالح شهاب  ) ١(



אאאאא٤٦٣ א

ًومل تستطع عدن أبدا أن تعود ملكانتها القديمة, كام أهنا مل تستطع أن تنافس املخا 
 وخاصة بعد ,إال بعد أن دخلها اإلنجليز واحتلوها وحولوها إىل ميناء عاملي

 .افتتاح قناة السويس
 أن )١(»هدية اليمن«يف كتابه ) بديلأمحد فضل الع(وذكر األمري القومندان 

 اجتمعوا لطرد الزيدية من ,يافع عندما رأوا اخلالف بني األئمة وانشغاهلم بذلك
 اهللا الشيخ عيل ّوكان عىل رأسهم الشيخ صالح بن الشيخ أمحد بن ويل. بالدهم

هرهرة الذي كان من تالميذ اإلمام الويل املشهور السيد أيب بكر بن سامل موىل 
ًهـ شيخا ومرشدا ديني٩٩٢ّت والذي نصبه شيخه قبيل وفاته سنة عينا  اً

 الذي اجتمع , ثم خلفه الشيخ صالح بن أمحد.ثم خلفه ابنه أمحد. ًومصلحا
 فحارب نائب اإلمام وجيوشه وأزال ,ًعليه أهل يافع وأقاموه سلطانا عليهم

 .دولتهم من يافع
عو صاحب املواهب املهدي وثار مجيع املشايخ يف اجلنوب عىل اإلمام املد

ُحممد بن أمحد بن احلسن بن القاسم الذي عرف بسفكه للدماء وتقريبه للعلامء 
 ومنهم املنصور احلسني بن القاسم بن ,حتى ثار عليه كثري من أبناء عمومته

عدن وحلج وأبني إىل (وانتهت سيطرة األئمة يف املرشق . د حممد بن القاسمياملؤ
 .بعد ذلك) حرضموت
, )من يافع العليا( حتالف مع السلطان صالح بن أمحد بن عيل هرهرة وقد

 ثم انضم إليهام السلطان ,السلطان معوضة بن عفيف اليافعي سلطان القارةو
 , والسلطان صالح بن منصور العولقي,)البيضاء(أمحد بن عيل الرصايص 
 واستمرت احلروب من سنة . وآل فضل من حلج,واألمري قاسم بن شعفل

                                 
تـاريخ عـدن, : ً وانظر أيضا محزة لقامن١٣٢هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ١(

 .١٣٣ – ١٣٢ص 



א،FאEאא ٤٦٤

ً فحينا ,ً وكانت احلرب سجاال. مع جيوش األئمة١١٤٥ إىل ما بعد سنة ١٠٩٣
 .)١(ًوب وحينا ينترص األئمة أهل الشاملنينترص أهل اجل

) صاحب املواهب(ثم هادن اإلمام املهدي حممد بن أمحد بن احلسن 
ًوخطب بنت السلطان قحطان وأرسل هلا صداقا . السالطني يف يافع واجلنوب

ل من الذهب والفضة والكساء, وسالح بنادق وخناجر  مجعرشينمحولة 
ّ, فتعرض للقافلة األمري أمحد بن قاسم بن شعفل م١١١٢وذلك سنة . مذهبة

سلطان يافع  ( قحطان سيف بنوابنه وهنبوها, فشق ذلك عىل السلطان
ط ّ فتوس, وتكاثفت يافع وتوجهوا إىل حاملني بلد األمري أمحد بن قاسم,)السفىل

 .لعليم وأرجعوا القافلة بكاملها دون قتالالسيد عبد ا
ًصاحب املواهب أيضا السلطان الرصايص والعولقي وصاهر اإلمام 

 .)٢(وحاول اسرتضاءهم بأموال جزيلة النشغاله بفتنة ابن عمه مدعي اإلمامة
السلطان قحطان بن معوضة اليافعي عىل عدن , استوىل هـ ١١١٤ويف سنة 

وكثرت بعدها . وها منه يف نفس العاموحلج, ولكن جند اإلمام اسرتد
املناوشات واحلروب بني جند اإلمام والسالطني من يافع والفضيل والعوالق 

 ).الرصايص(والبيضاء 
طويرق إىل املذهب الزيدي, ) أبو بدر(وعندما حتول السلطان بدر بن عمر 

لسادة, , ومعه العلامء وا)ابن أخيه(وثار عليه بدر بن عبد اهللا بن عمر الكثريي 
طلب السيد عيل بن أمحد حفيد موىل عينات أيب بكر بن سامل النجدة من يافع, 

                                 
وكلمة سلطان تطلق عىل كل مـن . ١٣٣ – ١٣٢املصدر السابق, هدية الزمن, ص   ) ١(

 جمموعة من القر واملدن الصغرية التـي حيكمهـا يف األصـل شـيخ  السلطة يفّتوىل
ًقبيلة, فإذا اتسع نفوذه سموه سلطانا ّ. 

 .١٣٥ – ١٣٣هدية الزمن, ص : أمحد فضل العبديل  ) ٢(



אאאאא٤٦٥ א

ًوأرسل بدر بن عبد اهللا أيضا يف طلب النجدة, فتوجه عمر بن صالح شقيق 
واستوىل بدر بن عبد اهللا الكثريي عىل مجيع . السلطان نارص بستة آالف من يافع

 .)١(هـ١١١٦وذلك سنة . ّحرضموت وسجن عمه
 وملا صارت املشيخة .ان العبادلة حيكمون حلج وعدن كنواب عن اإلماموك

 فاستوىل عىل حلج ,إىل الشيخ فضل بن عيل العبديل اختلف مع عامل اإلمام
 فانحاز العبديل ,ً فأرسل له اإلمام جيشا بقيادة األمري سنبل فانترص عليه.وعدن

 أن : منها, برشوطّإىل يافع السفىل عند السلطان سيف بن قحطان الذي أمده
يكون سيف بن قحطان هو سلطان حلج وعدن, وأن يكون العبديل شيخ تلك 

 وانترص جند يافع عىل , فوافق العبديل عىل ذلك.املنطقة, وأن يتقاسام دخل عدن
وتم االستيالء عىل عدن يف شهر , هـ ١١٤٤جند اإلمام وذلك يف القعدة سنة 

 وبذلك صفت .الذين أرسلهم اإلماموهزم العبديل اجلند . )٢(هـ١١٤٥رمضان 
 .ًحلج وعدن للعبديل الذي تلقب بلقب سلطان بدال من لقبه السابق الشيخ

                                 
ً واملالحظ أن محـزة لقـامن يف تـاريخ عـدن ذكـر تارخيـا .١٣٥املصدر السابق, ص   ) ١(

 ).١٢٧ – ١٢٥ص (م ١٦٤٨/هـ١٠٥٨ًخمتلفا وهو عام 
 .١٤٥ – ١٤٢ ص , هدية الزمن:أمحد فضل العبديل  ) ٢(



א،FאEאא ٤٦٦

 
 

א 
 

 )هـ١١٤٦ وقيل ١١٥٥ – ١٠٧٣( فضل بن عيل السالمي
 قام الشيخ فضل بن عيل بن فضل بن صالح وكانت بداية العبادلة عندما

بخلع طاعة اإلمام حسني بن قاسم املنصور سنة  ,بن سامل من القبيلة السالميةا
 وقد جلأ الشيخ فضل بن عيل إىل السلطان سيف بن حممد .م١٢٧٨/هـ١١٤١

ّالذي أمده باجليوش حتى انترص عىل جند ) يافع السفىل(قحطان سلطان القارة 
وكان سيف بن قحطان قد اشرتط أن يكون .  عىل حلج وعدناإلمام واستوىل

ًهو السلطان عىل حلج وعدن, وأن يكون العبديل شيخا هلا, وأن يتقاسام دخل 
 .عدن, فنقض الشيخ فضل بن عيل االتفاق

 أن »هدية الزمن«وقد ذكر األمري القومندان أمحد بن فضل العبديل يف كتابه 
قال .  وأن فضل بن عيل مل ينقض االتفاقهذا الكالم غري صحيح يف تفاصيله,

والذي أطلعت عليه يف الوثائق القديمة بني يافع والعبادل أهنم «: القومندان
 ,مخسامئة ريال من خراج عدن يف كل عام) بن قحطان(جعلوا للسلطان سيف 

ُومل ينقض الشيخ فضل حلفه مع يافع حتى قتل يف يافع كام سيأيت, وهو عىل 
 .)١( ومل حيدث اخلالف إال بعد قتله,ه وحليفه السلطان سيفوالء تام مع صهر

وذكر أمحد بن فضل العبديل أن الشيخ فضل بن عيل توجه يف شهر شوال 
 إىل يافع إلصالح خالف حدث بني السلطان سيف بن م١٧٣٣/هـ١١٤٦

                                 
 .١٥٣هدية الزمن, ص   ) ١(
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 واصطحب معه ابنه عبد الكريم فضل ونحو ,قحطان وبعض قبائل يافع
ام قربوا من حصن آل عطية املخالفني للسلطان سيف  فل.ثالثامئة من العبادل

. ً فأصابوا النقيب نارص هبادي وأردوه قتيال,أطلقوا الرصاص عىل العبادل
وا رأسه وذهبوا به إىل اإلمام ّحزوظنوا أن القتيل هو الشيخ فضل بن عيل, ف

 .)١(ً أوقية ذهباةكل واحد منهم إحد عرشّ فرس بذلك اإلمام وأعطى ,املنصور
 والراجح أن املقتول هو فضل بن عيل ال نارص هبادي, وأن هذه :م قالث

 .)٢(م١٧٣٣/هـ١١٤٦ ال عام م,١٧٤٢/هـ١١٥٥احلادثة متت عام  
ونقل عن .. ودفنت جثته الفانية يف يافع ورأسه يف صنعاء: )٣(قال العبديل

 ر يف تارخيه أن الشيخ فضل بن عيل والسلطان سيف حتالفا عىل أنفالقبطان بلي
وكان قتل الشيخ . وقيل بل باملناصفة كل عام. يتداوال خراج عدن باملناوبة

م املوافق ١٧٤٢ وذلك سنة , غيلة يف يافع يف ذهابه حلضور عرسفضل بن عيل
 .)٤(هـ١١٥٥سنة 

أن السلطان عبد الكريم بن فضل بن عيل » هدية الزمن«وقال العبديل يف 
ده ذريعة لعدم دفع نصف خراج هو الذي نقض احللف مع يافع واختذ قتل وال

هذا ما أد إىل حروب بني يافع والعبادل, واحتالل و. عدن للسلطان سيف
 وهو أول من ,يافع لعدن, ثم أخرجهم منها السلطان عبد الكريم بن فضل

 .)٥(ب بلقب سلطان من العبادلَّتلق

                                 
 .هدية الزمن  ) ١(
يس مـن نقل ذلك من حممد بن إسامعيل الكبـ و.١٥٥ – ١٥٤, ص السابقاملصدر   ) ٢(

 . اللطائف السنيةهكتاب
 .نفسهاملصدر   ) ٣(
 .١٥٦, ص املصدر نفسه  ) ٤(
 .١٥٧ – ١٥٦ ص ,هنفساملصدر   ) ٥(
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وأرسل اإلمام الشيخ عبد الرب بن وهيب العنفي عامل العدين وبطل 
ّ ثم فك احلصار برشوة , فهامجها وحارص عدن ملدة ستة أشهر, إىل حلجاحلجرية

 .)١(ًكبرية, وقال بعضهم بل رجع مهزوما من حلج إىل بالده
والصواب أن السلطان عبد الكريم بن فضل أرسل السيدين : قال العبديل

ام  فعاد الوداد بني اإلم,ّأبا بكر بن حممد والسيد العيدروس هبدية قيمة إىل اإلمام
وتوىف العيدروس بصنعاء, ورجع السيد أبو بكر . والسلطان عبد الكريم فضل

ّ فسمي , كان يركبه يف حلجاًبن حممد من طريق زبيد, وقد اشرت محارا وحشيا
 .)٢(راكب الوحش

 قال ,م١٧٥٣/هـ١١٦٧وذكر بليفر أن السلطان عبد الكريم توىف سنة 
 /هـ١١٨٠ سنة ايم كان حيالعبديل أن ذلك خطأ ألن السلطان عبد الكر

 نطان عبد الكريم احلكم من بعده, ولكن مل يكل أوالد السّوتوىل. م١٧٦٦
 فعاد احلكم ألوالد حمسن بن فضل عم السلطان عبدالكريم, ,ألحد منهم عقب

اجلزء ( من وسيأيت ذلك يف حمله .بن عيلوبقي فيهم إىل آخرهم السلطان فضل 
 .).الثالث

م وقتل ١٧٧٧/هـ١١٩١جلدري انترش يف حلج سنة ن داء اإوقال بليفر 
وتوىل عبد اهلادي بن عبد الكريم ثم توىل أخوه فضل عبد الكريم . ربع سكاهنا

أو هساج ثم أخوه أمحد بن عبد الكريم الذي عقد عدة اتفاقيات مع اإلنجليز 
 .ويف أيامه اسرتدت عدن بعض أمهيتها السابقة

                                 
 .ً نقال عن بليفر١٥٧املصدر السابق, ص   ) ١(
املصدر السابق, والسيد حممد بن أيب بكر اشتهر باسم الوحش وكذلك ذريته, وهو   ) ٢(

 .من آل السقاف



אא ٤٦٩
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لقد قامت محالت عىل اليمن واستمر احلكم العثامين عىل اليمن لفرتة 
 إىل ثالث )١(»اليمن عرب التاريخ« قسمها أمحد رشف الدين يف كتابه ,طويلة
 :مراحل

 اخليص بدأت بدخول سليامن باشا اخلادم األرناؤوطي: املرحلة األوىل
الطوايش حاكم مرص بأمر من سليامن القانوين خليفة املسلمني وذلك سنة 

ابتدأ عهده باجلريمة واخليانة عندما أعدم عامر بن داود و .م١٥٣٨/هـ٩٥٤
 . بن داود وفتح له أبواب عدنمرالظاهري حاكم عدن بعد أن دعاه السلطان عا

. وهنب جنوده عدن.. جالهفدعاه اخلادم إىل سفينته وقتله وصلبه هو وستة من ر
ّوأدت هذه اخليانة إىل توجس أهل اهلند املسلمني منه مما أد إىل هروبه من 

 .ً معنا تفصيالّ كام قد مر,الربتغاليني
 وبدأت املقاومة .م بعد معارك عنيفة١٥٤٧/هـ٩٥٤ودخل صنعاء عام 

عركة بقيادة املطهر بن اإلمام رشف الدين والتي انتهت بانتصار املطهر يف م
م وتم قتل القائد الرتكي مراد ١٥٦٨/هـ٩٧٥ُشعوب ودخوله صنعاء سنة 

ووصل املطهر بنفسه . وجالء األتراك عن اليمن ما عدا زبيد التي بقيت بأيدهيم
 .ّإىل عدن وتعز وتسلمها من األتراك

استعادة األتراك لليمن بوصول جيش جرار بقيادة الوزير : املرحلة الثانية
                                 

  .٢٦١ −٢٥٥, ص ١٩٩٠, ٥اليمن عرب التاريخ, ط: أمحد رشف الدين  ) ١(
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 وانسحب املطهر إىل قاعدته .م١٥٧٠/هـ٩٧٧عاء سنة سنان واحتالل صن
. م١٥٧٢/هـ٩٨٠ واستمر يف مقاومته إىل حني وفاته سنة ,احلصينة يف ثال

وبموته متكن األتراك من احتالل بقية املناطق ونفي احلسن بن داود ولطف اهللا 
 /هـ٩٩٤سنة  وذلك ,بن املطهر واألمري حممد بن اهلادي وغريهم إىل اآلستانةا

 .م١٥٨٦
م عندما بدأت إمامة ١٥٩٨/هـ١٠٠٦واستتب األمر لألتراك حتى عام 
 والذي استجابت لدعوته معظم قبائل ,اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد

الشامل, فخاض عدة معارك ضد األتراك منها معركة شهارة وآخرها معركة 
 القاسم  والتي انترص فيها اإلمام,م١٦١٣/هـ١٠٢٢غارب أثله بالقفلة سنة 

 وقد اضطر القائد الرتكي جعفر باشا لعقد صلح مع .د دولته القاسميةّووط
 .اإلمام القاسم, وتم حترير املناطق الشاملية

تم يف عهد اإلمام املؤيد حممد بن القاسم وقد وصلت قواته : اجلالء الثاين
م واهنزم فيها ١٦٣٦/هـ١٠٤٥ وقامت معركة صافية فيه سنة ,إىل صنعاء
ّوقتل كثري منهم واستسلم الباقون, وتم ترحيلهم إىل تركيا بعد أن  األتراك

مجيع املدن بام فيها زبيد ) أخو اإلمام املؤيد(استلم منهم احلسن بن القاسم 
 .وجزيرة كمران

ًظل اليمن حمتفظا بحريته حتت احلكم اإلمام القاسمي من  :املرحلة الثالثة
أي ألكثر من قرنني  (م١٨٤٩/هـ١٢٦٥م وحتى عام ١٦٣٦/هـ١٠٤٥سنة 

وقد ضعف حكم األئمة بسبب خالفاهتم الدائمة وحروهبم ). من الزمان
املستمرة فيام بينهم بسبب مطامعهم يف احلكم واقتتال األخ وأخيه وابن العم مع 

وقد طلب أحد حكام هتامة النجدة من السلطان العثامين عبد املجيد .. ابن عمه
فيق باشا بالتوجه إىل اليمن ومعه أمري مكة  فأمر نائبه يف جدة تو,بن حممدا

 مجاد اآلخرة سنة ٢٢ووصلت احلملة إىل احلديدة يف . الرشيف حممد بن عون
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هـ ومنها إىل صنعاء دون مقاومة, بل كان معه اإلمام املتوكل حممد بن ١٢٦٥
فعزل أهل صنعاء املتوكل . حييى الذي كان يف حروب مع أبناء عمومته

 . واستمر القتال ضد األتراك,املهديواختاروا عيل بن 
 .عي اإلمامة من أحفاد القاسم وغريهمّومتزق اليمن بسبب القتال بني مد

واستطاع القائد الرتكي أمحد خمتار باشا أن يزحف بجيشه من عسري الحتالل 
 , ومتكن من الوصول إىل صنعاء واحتالهلا.م١٨٧٢/هـ١٢٨٩اليمن سنة 

ما حوهلا التي بقيت حتت حكم املتوكل املحسن ولكنه أخفق يف احتالل صعدة و
أي بعد احتالل اإلنجليز (م ١٨٧٨/هـ١٢٩٥بن أمحد إىل حني وفاته سنة ا

 ).م١٨٣٩لعدن الذي تم سنة 
م عينت احلكومة الرتكية مصطفى عاصم باشا ١٨٧٣/هـ١٢٩٠ويف سنة 
ّ وعرف بالقسوة والشدة مما مهد ,ًواليا عىل اليمن ّ ور حممد بن ثورة اإلمام املنصلُ

 وكانت احلرب ,م ضد األتراك١٨٩٠/هـ١٣٠٧حييى محيد الدين وذلك سنة 
ً فحينا ينترص اإلمام وحينا ينترص األتراك وخاصة بعد عودة أمحد فييض ,ًسجاال ً

ًباشا الذي كان قائدا حمنكا قد خرب اليمن من قبل ً. 
م ١٩٠٤/هـ١٣٢٢ اإلمام حييى بن حممد بن حييى محيد الدين سنة ّثم توىل

 .م١٩٠٥/هـ١٣٢٣ واستطاع أن يستوىل عىل صنعاء عام ,بعد وفاة والده
واستعادت تركيا صنعاء بعد إرسال إمدادات بقيادة أمحد فييض باشا, وانسحب 
اإلمام حييى إىل شهارة حيث قامت معركة فاصلة انترص فيها اإلمام حييى عىل 

ًفييض باشا انتصارا حاسام  .م١٩١١/هـ١٣٢٩  وعقد الصلح بني اجلانبني.ً
ومل متض ثالث سنوات حتى قامت احلرب العاملية األوىل التي انتهت 

 ..هائنجلرتا وحلفاإب بجانب أملانيا ضد رهبزيمة تركيا التي دخلت احل
 وكانت بينهم وبني آل سعود ,وظهر األدارسة يف عسري واملخالف اليامين

دما قامت احلرب ثم عن.  يف ذلك إيطاليام ثم ضد األتراك وساندهت,حروب
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العاملية األوىل انضم اإلدرييس إىل احللفاء واحتلت بريطانيا احلديدة ثم سلمتها 
م, ومكنته من ١٩١٥اإلدرييس عىل أن يبقى حتت احلامية الربيطانية وذلك عام 

 .إجالء األتراك من عسري
اجليش وقام اللواء سعيد باشا قائد . وقد حاول األتراك احتالل عدن

ودخل . زحف عىل حلج بعد أن فشل يف استاملة سلطان حلج العبديل بالالرتكي
ّسعيد باشا حلج وفر السلطان إىل عدن مع بعض جنوده وحاشيته, فلام وصلها 

ً منهم أنه طالئع جيش سعيد باشا فجرح جرحا اأطلق اإلنجليز عليه النار ظن
 .  هناكىفًبالغا ونقل إىل عدن حيث تو
ّعد العدة الحتالل عدن جاُوبينام كان سعيد باشا ي ه األخبار هبزيمة ءتَّ

كيا عن ّالدولة العثامنية وعقد اتفاقية فرساي يف فرنسا والتي ختلت بموجبها تر
وصدرت األوامر من اآلستانة بمغادرة القوات . فريقيامجيع ممتلكاهتا يف آسيا وإ

 . اليمن بأكملها عن طريق عدنةالرتكي
أن السلطان عبد احلميد الذي عزل من  ب,وهناك قول حيتاج إال متحيص

ً وافق عىل تسليم بريطانيا عدن باعتبار عدن جزءا من م,١٩٠٥احلكم سنة 
). وهو قول خاطئ وال أساس له من الصحة(. اليمن التي حتكمها تركيا

 . بإذن اهللا تعاىل,وسندرس هذه القضية يف اجلزء الثالث من كتابنا هذا
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 ١٠٩ − ٥ ......................................................عدن يف العهود القديمة
 ٢٦  − ٧............................................................عدن وإرم ذات العامد
, ٢٢ حميط, ا٢١ الوهط, ٢١ بئر أمحد, ٢٠ الرباك,  ١٤ حوض وادي حلج

 .٢٥ الرعارع واحلوطة, ٢٤ العامد, ٢٢ الشيخ عثامن
 ٤٢ − ٢٧....................................................املاملك اليمنية القديمة وعدن

 .٣٥, ملوك أوسان ٣٤ش النرص يف رصواح , نق٣٠دولة أوسان  
 ٤٧ − ٤٣..................................والفراعنة) عدن وحرضموت وسقطر(اليمن 

 ٦٢ − ٤٨......................................واليونان والرومان) اليمن(سقطر وعدن 
, عدن ٥٧العربية السعيدة .. , عدن٥٤و اليونان والرومان ) واليمن(عدن 

 .٦١عند بطليموس اجلغرايف 
 ٧٢ − ٦٣.................................)لتوراةا(قانا وعدن وسبأ يف أسفار العهد القديم 

سفر حزقيال وما جاء فيه من , ٦٦ قصة سليامن وبلقيس ملكة سبأ يف التوراة
 .٦٨ ذكر عدن وسبأ وقانا

 ٨٧ − ٧٣.......................................واحلبشة والساحل اإلفريقي) اليمن(عدن 
أبرهة وقصة , ٨٢  أبرهة يف اليمن, ٧٨  أهل األخدود يف القرآن الكريم

 .٨٥ ) بن أيب مرةمعدي كرب(سيف بن ذي يزن , ٨٣ أصحاب الفيل
 ١٠٠ − ٨٨................................................)الصومال(عدن واليمن وزيلع 

اإلمارات , ٩٣ احلكم املرصي, ٩٣ التاريخ احلديث, ٩٢  تاريخ زيلع
 .٩٤ الزيلعية

 ١٠٩ − ١٠١..........................................)األعاجم(والفرس ) واليمن(عدن 
 .١٠٣ ّاملسلمني السنة يف حكم عدن) العجم(دور الفرس       
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٤٧٤

 ١١١.........................................................عدن يف العهود اإلسالمية
 ١٢٩ − ١١٣................................... النبوي والراشديين وعدن يف العهداليمن

 ومن بعثهم إىل اليمن , والة الرسول ١١٣ بعض فضائل أهل اليمن
) ٣(, ١٢٠معاذ بن جبل ) ٢(, ١١٧ّاإلمام عيل بن أيب طالب ) ١(  ,١١٧

  .١٢٤أبو موسى األشعري 
 ١٤٤ − ١٣٠................................................اليمن وعدن يف العهد األموي

, ١٣٥  االستيالء عىل احلجاز, ١٣٣  نديطالب احلق عبد اهللا بن حييى الك
مرصع طالب , ١٣٦ )الشاري(مرصع أيب محزة املختار بن عوف األزدي 

أمهية عدن , ١٤٢ من علامء عدن, ١٣٨ احلق عبد اهللا بن حييى الكندي
 .١٤٣ التجارية

 ١٥١ − ١٤٥................................................اليمن وعدن يف العهد العبايس
 ١٤٦ االنتقام من معن بن زائدة الشيباين       

 ١٦٢ − ١٥٢...............................................................الدولة الزيادية
عدن يف أيام دولة , ١٥٧  الدعوة اإلسامعيلية يف عدن واليمن, ١٥٥القرامطة 
 .١٦٢ وصف املقديس لسور عدن ومساكنها, ١٥٨ بني زياد

 ١٦٨ − ١٦٣............................................................احلسني بن سالمة
 ١٧٩ −١٦٩..................ودولة الصليحي اهلمداين اإلسامعيلية ّدولة آل نجاح احلبشية
بنت أمحد ) أرو(ّترمجة موجزة للحرة السيدة , ١٧٠ الدولة الصليحية

 .١٧٧ الصليحية
 ٢٠٢ − ١٨٠...................................................بنو معن وبنو زريع يف عدن

السور , ١٨٥ دار املنظر, ١٨٤ العمران, ١٨٢ غزو صاحب قيس لعدن
 ّالفوة: ١٨٩  الصادرات اليمنية. ١٨٨ صهريج بني زريع, ١٨٦ البحري
, ١٩١ الرضائب, ١٩١ العطور, ١٩٠ الكندر واملر, ١٩٠ اخليل, ١٨٩

ال يؤخذ  سلع, ١٩٣ القامش, ١٩٣ رضائب الفراسلة, ١٩٢ رضائب البهار
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استقبال , ١٩٤ ما ال يؤخذ عليه عشور, ١٩٤ عشورها بمقدار وزهنا
صفات , ١٩٨ مياه عدن, ١٩٧  إصالحات آل زريع يف عدن, ١٩٥ املراكب

 .١٩٩ ومكارم آل زريع
 ٢٢٧ −٢٠٣...............................ن وعدندولة ابن مهدي والدولة األيوبية يف اليم
توران شاه يستويل عىل اليمن ويطلب , ٢٠٥ سبب وصول األيوبيني إىل اليمن

والية الزنجييل عىل , ٢١٥ األمري الزنجييل يف عدن, ٢٠٦ العودة إىل دمشق
قيصارية , ٢١٨ الدولة األيوبية والزنجييل وإصالحاته يف عدن, ٢١٧ عدن

, ٢٢٦ قصور واحلاممات والدوربناء ال, ٢٢٤ اسامعيل بن طغتكني) قيسارية(
 .٢٢٧ بناء املدارس, ٢٢٦ توفري املياه واآلبار يف عدن

 ٢٣١ − ٢٢٨............................................عدن يف عهد امللك األيويب املسعود
 .٢٢٩ الرضائب املستجدة يف العهد األيويب
 ٢٣٦ − ٢٣٢......................................املدارس يف اليمن وعدن يف العهد األيويب

 ٢٧١ − ٢٣٧.....................................................الدولة الرسولية يف اليمن
 ٢٣٧  ...........................................................نسب بني رسول

 ٢٣٨ ........................................................امللك املسعود األيويب
 ٢٤٠ ..................................................امللك املنصور عمر الرسويل

  ٢٤٢ ........................................امللك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول
 ٢٤٨ ...........................................والية العهد من املظفر إىل األرشف

 ٢٥٠ ..........................امللك األرشف عمر بن يوسف بن عمر بن عيل بن رسول
 ٢٥١ ..........................امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر بن عيل بن رسول

 ٢٥٢ ..............................................لك املؤيد يف عدن وما حوهلاامل 
 ٢٥٥ ...............................امللك املجاهد عيل بن داود بن يوسف الرسويل

امللك األفضل العباس بن املجاهد عيل بن املؤيد داود بن األرشف عمر بن 
 ٢٦١ .............................................................يوسف الرسويل
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 ٢٦٣ ............................امللك األرشف إسامعيل بن العباس الرسويل الغساين
 ٢٦٦ .................. الرسويل الغساينامللك النارص أمحد ابن إسامعيل بن العباس

 ٢٦٨ ...............امللك املنصور عبد اهللا بن أمحد بن إسامعيل بن العباس الرسويل
 ٢٦٨...............................امللك الظاهر حييى بن إسامعيل بن العباس الرسويل

 ٢٧٠......امللك األرشف إسامعيل بن حييى بن إسامعيل بن العباس الرسويل الغساين
 ٢٧٠......................................................املظفر يوسف ومن بعده

 ٢٩٤ − ٢٧٢.......................................................الدولة الرسولية وعدن
النشاط , ٢٧٥ مآثر الرسوليني, ٢٧٤ العمران, ٢٧٣ الوصف العام

يف عهد السلطان نور الدين امللك املنصور عمر بن عيل ) ١(: ٢٧٦ التجاري
يف عهد بقية ملوك بني ) ٣(, ٢٧٩ يف عهد املظفر) ٢(, ٢٧٦ بن رسولا

  العالقات اخلارجية, ٢٨٥ ِّرصد سفن املجورين ومصادرهتا, ٢٨٢ رسول
 العالقات مع اهلند والسند والبنغال,  ٢٩٠العالقات مع الصني:  ٢٨٩
 .٢٩٤, فارس ٢٩٤ مرص, وإمارات ساحل إفريقيا الرشقي, ٢٩٢

 ٢٩٩ −٢٩٥...................................ملوك الدولة الرسولية ومشاركاهتم العلمية
 ٢٩٧........................عمر بن يوسف بن عيل بن رسول) الكبري(امللك األرشف 

 ٢٩٨..........................................امللك املؤيد داود بن يوسف بن عمر
 ٢٩٨................................امللك املجاهد عيل بن داود بن يوسف الرسويل
 ٢٩٩................................امللك األفضل العباس بن املجاهد عيل بن داود

 ٢٩٩............................امللك األرشف إسامعيل بن العباس بن عيل الرسويل
 ٣١٢ − ٣٠١....................................املدارس يف اليمن وعدن يف العهد الرسويل

املدارس , ٣٠١ املدارس يف عهد امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول
طريقة , ٣٠٩ أوقات الدراسة, ٣٠٨ املواد والكتب, ٣٠٢ نصوريةامل

 .٣١٠ التدريس
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املدرسة النظامية يف , ٣١٠ املدارس يف عهد امللك املنصور التي بناها أتباعه
, يف ٣١٢, يف ذي السفال ٣١١, يف زبيد ٣١١ )جنوب غرب تعز(ذي هزيم 
 .٣١٢ذي جبلة 

 ٣١٨ − ٣١٣........................................امللك املظفر يوسف بن عمر بن رسول
املدرسة األسدية ) ١(: ٣١٦ املدارس األسدية, ٣١٤ املدرسة املظفرية يف تعز

مدرسة أسد الدين يف قرية اخلبايل من أعامل ذي ) ٢(, ٣١٧ يف مدينة إب
 .٣١٨ املدرسة األسدية يف حافة امليهال من مغربة تعز) ٣(, ٣١٧ جبلة

 ٣٤٨ − ٣١٨............لعمر بن يوسف بن عمر بن عيل بن رسو) الكبري(امللك األرشف 
ّاملدرسة املظفرية يف تعز , ٣١٩ املدرسة األرشفية يف زبيد  )حي املحاريب(ّ

 )يف زبيد(مدرسة أم عفيف ) ٢(, ٣٢٠  املدرسة املؤيدية يف تعز) ١( ,٣٢٠
مدرسة دار , ٣٢٣ املدرسة املظفرية يف حي املحاريب يف تعز) ٣(, ٣٢٣

بجوار املدرسة (ية يف تعز املدرسة األفضل, ٣٢٥ يف تعز) دار الوعد(العدل 
املدرسة األرشفية , ٣٢٦ بتعز) الكرب(املدرسة األرشفية , ٣٢٥  )املجاهدية

املدرسة الظاهرية يف , ٣٢٨ )يف تعز(املدرسة الظاهرية , ٣٢٧ اجلديدة يف تعز
 .٣٢٩ عدن

 املدارس التي أنشأهتا النساء من األمريات وغريهن يف اليمن يف العهد الرسويل
, ٣٣١, املدرسة النجمية يف جبلة ٣٣٠الغومانية يف جبلة درسة امل: ٣٣٠

املدرسة السيفية , ٣٣٢ مدرسة أم السلطان يف تعز, ٣٣١ الرشفيةاملدرسة 
 َاملدرسة الشقريية يف مدينة اجلند, ٣٣٣ يف زبيد) مدرسة أم السلطان(الكرب َ 
 غرب مدرسة النجمية يف قرية املعني, ٣٣٥ املدرسة األسدية يف تعز, ٣٣٤
املدرسة الياقوتية ويقال هلا املدرسة , ٣٣٥ مدرسة بني خرض, ٣٣٥ جبلة

ُيف الدملوة(االفتخارية  ْ املدرسة , ٣٣٦ املدرسة الشمسية يف تعز, ٣٣٦ )ُّ
, ٣٣٧ يف زبيد) مدرسة مريم(املدرسة السابقية , ٣٣٧ الشمسية يف زبيد

ُمدرسة مدية يف أعىل وادي ظبا  ْ  رسة األرشفية يف زبيداملد, ٣٣٨ )ذي السفال(ِ
يف قرية (مدرسة رضاس , ٣٣٨ يف زبيد) النورية(املدرسة الواثقية , ٣٣٨
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, ٣٣٩ يف زبيد) مدرسة أم السلطان(املدرسة الصالحية , ٣٣٩ )رضاس
 )فبي بعدان من أعامل إب(مدرسة النظاري , ٣٤٢ املدرسة الفاتنية يف زبيد

مدرسة سالمة , ٣٤٢ مدرسة جوهر يف تعز ومدرسة جوهر يف زبيد, ٣٤٢
املدرسة , ٣٤٤ ية يف تعزاملدرسة املعتب, ٣٤٣ يف تعز) املدرسة املؤيدية(

املدرسة الياقوتية يف , ٣٤٥ املدرسة الفرحانية يف تعز, ٣٤٥ الفرحانية يف زبيد
 .٣٤٥ وغريها )ذي السفال(رباط الربهيي من 

 ٣٧٦ − ٣٤٩........................)م١٥٣٨− ١٤٥٤/ هـ٩٤٥− ٨٥٨(الدولة الطاهرية 
بنو طاهر يف , ٣٥٠ امللك املجاهد, ٣٤٩ نسب آل طاهر, ٣٤٩ ية الدولةبدا

 االستيالء عىل ذمار والشحر وصنعاء, ٣٥٢ املعارك مستمرة, ٣٥١ الشحر
, ٣٥٣ مقتل امللك الظافر يف معركة صنعاء, ٣٥٣ إبطال بعض املكوس, ٣٥٢

وفاة امللك , ٣٥٤ مرض املجاهد واستخالف املنصور عبد الوهاب بن داود
, ٣٥٥ امللك املنصور عبد الوهاب بن داود طاهر,  ٣٥٥ املجاهد عيل بن طاهر
امللك (عامر بن عبد الوهاب , ٣٥٧ سيل مكة, ٣٥٦ حريق املسجد النبوي

بنو , ٣٦٤ دار البندر, ٣٦٣ مآثر عامر عبد الوهاب العمرانية, ٣٥٧ )الظافر
جلراكسة ا, ٣٦٧ العمران يف عدن يف عهد الطاهريني, ٣٦٦ طاهر التجار

 .٣٧٣اهلجوم عىل عدن , ٣٦٩ يغزون اليمن وعدن) مماليك مرص(
 ٣٨٥ − ٣٧٧............................غزو الربتغال جلنوب جزيرة العرب والبحر األمحر

 .٣٨١ دوافع الربتغاليني للوصول إىل البحار الرشقية      
 ٤٠٢ −  ٣٨٦............................................وهرمز مسقط سقطر واحتالل 

مهامجة , ٣٨٨  هلرمزالغزو الربتغايل وحكم الربتغال , ٣٨٦ مملكة هرمز
الربتغاليون حيولون , ٣٩١ ومسقط هرمز  هـ٩١٢/ م١٥٠٧سقطر سنة 

 .٣٩٣ مسجد السوق إىل كنيسة
 ٤١٣ − ٤٠٣..................................... هجوم الربتغاليني عىل الشحر عدة مرات

, ٤٠٨ السيد حممد بن هاشم بن طاهر يصف اهلجوم الربتغايل عىل الشحر
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استنجاد سلطان , ٤٠٩ زيمتهماملعركة الثانية مع الربتغاليني يف الشحر وه
 .٤١٣ املهرة بالربتغاليني

 ٤٣١ − ٤١٤....................................................اهلجوم الربتغايل عىل عدن
 .٤١٤ احلملة األوىل        

 ٤٤٦ − ٤٣٢..............................العثامنيون يف عدن واليمن وهناية الدولة الطاهرية
دولة العثامنيني األتراك يف اليمن وعدن وهناية الدولة , ٤٣٢ الدولة العثامنية

 عامر بن داؤد يستقل بعدن, ٤٣٧ اجليش املرصي يف اليمن, ٤٣٧ الطاهرية
محلة سليامن باشا اخلادم , ٤٣٩ عامر بن داؤد يغزو اليمن وينهزم, ٤٣٨

قائمة سالطني آل طاهر ومدد (, ٤٤١ )األرناؤوطي, الطوايش أي املخيص(
 .٤٤٦ )حكمهم

 ٤٦٥ − ٤٤٧..........................الدولة الزيدية والعثامنيون واستقالل املناطق اجلنوبية
املذهب , ٤٥٧ اإلمام املتوكل إسامعيل بن القاسم, ٤٥٢ الدولة القاسمية

 اإلمام املهدي أمحد بن احلسن بن القاسم, ٤٥٧ الزيدي يف حرضموت
 )صاحب املواهب(املهدي بن حممد بن أمحد بن احلسن بن القاسم , ٤٥٩
 .٤٦٣ تدهور عدن, ٤٦٢ ظهور السلطنات يف اجلنوب, ٤٦١ املخا, ٤٦٠
 ٤٦٨ − ٤٦٦....................................................................لةالعباد

 .٤٦٦ فضل بن عيل السالمي    
 ٤٧٢ − ٤٦٩...........................................اخلالصة يف العهد العثامين يف اليمن
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