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Abstract: 

      The research dealt with the political conditions of 

Yemen in an important era in the history of the Apostolic 

State (626 AH - 858 AH), which was marked by the 

appearance of features of weakness and collapse in 

which slaves soon dominated the state administration 

because of the weakness of kings and internal conflicts 

between its sons. 

   The research began with the death of the apparent 

Apostolic King (831 AH - 842 AH), and his son, the 

Honorable King, assumed power until the year 858 AH, 

which ends with the ouster of the Apostolic King 

Masoud himself from the king, and Banu Taher assumed 

rule of the country. 

  The research included two parts, the first study covered 

the definition of the manuscript, its percentage, the 

writer's sources, style, and method of investigation. The 

second section included the investigated text. 
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 التعريف بالمخطوط
المخطػػػػػكط بعنػػػػػكاف ) تػػػػػأريخ الفقيػػػػػو كمػػػػػاؿ الػػػػػديف مكسػػػػػى بػػػػػف أحمػػػػػد الػػػػػذؤالي المعػػػػػركؼ       

زاد ( 4)اختصػره مػف تػأريخ العبػد الفقيػر إلػى اى تعػالى عبػدالرحمف بػف عمػي الػديبع( 3)بالمكشكش
كذلػػػؾ ألف األحػػػداث التػػػي ذكػػػرت فػػػي المنسػػػكب خطػػػأ إلػػػى المكشػػػكش  فيػػػو كنقػػػص رحمػػػو اى (
ـ( عممػػا أف كتػػاب الػػديبع 8498ق ػػػػػػ 924المكشػػكش المتػػكفى سػػنة ) المخطػػكط تتوػػاكز عمػػر

ق كالفضػؿ المزيػد عمػى بغيػة المسػتفيد ألنفػو سػنة 926بغية المستفيد تـ االنتياء مف تأليفو سػنة 
ق كمػػا وػػاء فػػي خاتمتػػو أمػػا كتابػػو اوخػػر قػػرة العيػػكف فػػي أخبػػار الػػيمف الميمػػكف فتصػػؿ 926

 .طكط ما يدؿ أك يشير إلى اسـ المؤلؼ كليس في المخ ق923أحداثو إلى سنة 
 وصف النسخة الخطية

نسػػخة المخطػػكط ىػػػي نسػػخة مصػػكرة طبػػػؽ األصػػؿ حصػػمت عمييػػػا مػػف مركػػز ومعػػػة         
الماود لمثقافة كالتراث في دكلة األمػارات العربيػة المتحػدة كالنسػخة األصػمية مكوػكدة فػي مومػع 

مكتبػػة األسػػد الكطنيػػة فػػي الوميكريػػة  المغػػة العربيػػة فػػي مدينػػة دمشػػؽ كتكوػػد نسػػخة أخػػرل فػػي
العربيػػة السػػكرية كبعػػد االطػػالع عمييػػا تبػػيف أنيػػا نسػػخة طبػػؽ األصػػؿ مػػف نسػػخة مومػػع المغػػة 

 العربية في دمشؽ .
لكحػة كتتضػمف المكحػة الكاحػدة صػحيفتيف ككػؿ كاحػدة منيػا  882كالمخطكط يحتكم عمى      

 عمى عشر كممات أك أكثر.تحتكم عمى خمسة كعشريف سطران ككؿ سطر منيا يحتكم 
أما نكع الخط المستخدـ فيو فيك خط النسخ قميؿ اإلعواـ أغمب كمماتو كتبت بدكف نقػط       

إال بعض الكممات كذلؾ إلزالػة المػبس عنيػا ككتبػت بعػض العنػاكيف عمػى الوكانػب  ك كضػعت 
بعػػض الخطػػكط عمػػى بعػػض الكممػػات اليامػػة كأسػػماء بعػػض الممػػكؾ ك سػػقطت بعػػض حػػركؼ 

 ممات الكاقعة في نياية السطر كما أنيا كانت مرقمة .الك
ككتػػب عمػػى غػػالؼ المخطػػكط اسػػـ صػػاحب الكتػػاب إال أف كتابتػػو طمسػػت كشػػكىت فمػػـ        

 .( 5)نتمكف مف قراءتو فضال عف كوكد عبارة مف كتب الفقيو حامد بف حسف شاكر
 المؤلف مصادر
إفن المصػػػدر الرئيسػػػي الػػػذم اتخػػػذه المؤلػػػؼ ىػػػك كتػػػابي الػػػديبع بغيػػػة المسػػػتفيد فػػػي أخبػػػار       

مدينة زبيد كما ذكر في عنكاف المخطكط ككتاب قرة العيكف في أخبار اليمف الميمػكف كمصػدر 
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طبقات صمحاء اليمف المعركؼ بتاريخ البرييػي ( 6)زياداتو التي زادىا بعضيا مف كتاب البرييي
 يما يتعمؽ بتراوـ الفقياء كما أف لو زيادات لـ أودىا عند غيره . كخاصة ف

 أسموب المؤلف
استخدـ المؤلػؼ أسػمكب السػرد فػي ذكػر األحػداث كذلػؾ بحسػب السػنكات أم اتبػع نظػاـ        

الحكليػػػات فأبتػػػدأ مػػػف الفتػػػرة المتػػػأخرة مػػػف عصػػػر الدكلػػػة الرسػػػكلية حتػػػى السػػػقكط كبدايػػػة حكػػػـ 
ى زماـ األمكر في بالد اليمف ككاف ذلؾ بمثابة تكطئة لما سيذكره مف الطاىرييف كسيطرتيـ عم

قياـ الدكلة الطاىرية إال أنػو مػا لبػث أف قػاـ بتغييػر منيويتػو بكضػع عنػاكيف بػدال مػف السػنكات    
كمػػا اسػػتخدـ أسػػمكب التعقيبػػات كذلػػؾ بػػأف يضػػع أكؿ كممػػة مػػف الكرقػػة التاليػػة فػػي  خػػر الكرقػػة 

دؿ عمى تتابع النص كما أنو استخدـ الحبر األسكد كلـ يستخدـ الحبر السابقة كذلؾ االسمكب ي
 األحمر.

 منهج تحقيق المخطوط
  اعتمدت في تحقيؽ المخطكط عمى النسخة التي حصمت عمييا مف مركز ومعة الماود في

دكلة اإلمارات العربية المتحدة ك ىي نسخة طبؽ األصؿ عف النسخة األصمية المكوكدة في 
لعربية في مدينة دمشؽ كما تكود نسخة مصكرة طبؽ األصؿ في مكتبة األسد مومع المغة ا

الكطنية دمشؽ كتمت االستعاضة عف النسخ األخرل بكتابي الديبع األكؿ ) بغية المستفيد في 
 أخبار مدينة زبيد( كالثاني ) قرة العيكف في أخبار اليمف الميمكف ( .

 و عمى ما لـ يكافؽ الخط القياسي منو أك ما تمت كتابة النص كما أكرده المؤلؼ مع التنبي
 كافؽ منو الخط القياسي مف غير المألكؼ كحذؼ اليمزة مف بعض الكممات.

  ترومة األعالـ الكاردة في النص كتضمنت ىذه األعالـ أسماء الممكؾ كاألمراء كأسماء البمداف
 ؿ .كاألماكف كالمدف كالقرل كالحصكف كالقالع كالكدياف كالمساود كالقبائ

تعريؼ بعض المصطمحات الكاردة في نص المخطكط فمنيا ما يتعمؽ بالكظائؼ اإلدارية  .
 .كمنيا ما يتعمؽ بالمعامالت التوارية كاالقتصادية

 النص المحقق
 هـ (845 -هـ 840)الممك األشرف بن الظاهر 

الخالفػػػة حتػػػى تػػػكفي فػػػي  خػػػر يػػػـك ء اأعبػػػقائمػػػا ب ( 7)اىرظػػػكلػػػـ يػػػزؿ السػػػمطاف الممػػػؾ ال       
بعػد أف قػدـ إلييػا ( 8)كأربعػيف كثمانمائػة بمدينػة زبيػد  اثنتيفالومعة  خر شير روب الحراـ سنة 
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يكـ األثنيف السادس كالعشريف مف الشير المذككر مريضا فأقاـ بيا ثالثة أيػاـ ( 9)مف مدينة تعز
مى إقامة كلده األكبػر سػنا السػمطاف فحسب ثـ تكفي رحمو اى تعالى فأومع أىؿ الحؿ كالعقد ع

اىر ظػػخميفػػة فبػػايعكه كتمػػت بيعتػػو لػػو كأمػػر بتوييػػز كالػػده الممػػؾ ال( 82)الممػػؾ األشػػرؼ إسػػماعيؿ
كقاضػػي الشػػريعة بزبيػػد ( 88)ومػػاؿ الػػديف محمػػد الطيػػب بػػف أحمػػد الناشػػرم اإلسػػالـفغسػػمو شػػيخ 

الفقيػو كمػاؿ الػديف مكسػى كخطيػب زبيػد ( 82)حينئذ شػياب الػديف أحمػد أبػك الفضػؿ ابػف الناشػرم
الطيػػب  اإلسػػالـثػػـ ويػػزه أحسػػف الويػػاز ثػػـ صػػمى عميػػو كأمػػر شػػيخ  (83)بػػف محمػػد الضػػواعي

الناشػػرم أف يتقػػدـ بػػو إلػػى مدينػػة تعػػز كىػػك الػػذم أدخمػػو قبػػره رحمػػو اى تعػػالى كقبػػره بمدرسػػتو 
 قدـ ذكرىا .تاىرية بمدينة تعز التي ظال

دانػػت لػػو الػػبالد كالعبػػاد كمشػػى عمػػى طريقػػة كالػػده فػػي  كلمػػا أسػػتقؿ كلػػده األشػػرؼ بالممػػؾ        
حسػف السياسػػة كظيػػرت مػػف رواحتػػو كأشػػتير فػػي وممػػة معػػارؾ بالفراسػػة كقػػكة الغمبػػة كالشػػواعة 
كاألقػػػداـ كالنوػػػدة كالشػػػيامة كشػػػدة البػػػأس حتػػػى قيػػػؿ لػػػـ يسػػػبقو أحػػػد مػػػف  بائػػػو إلػػػى ذلػػػؾ كباشػػػر 

 .[24] ظ/ى كاف يقاؿ لو المونكف لذلؾ قداـ عظيـ حتإاألمكر بنفسو كتكلى ما يعينو مف فيو 
بنػة الممػؾ ا( 84)قػدت ويػة شػفيؽكأربعػيف ف   اثنتيفكفي يكـ الومعة سمخ ذم الحوة مف سنة     

كفي يـك األثنيف مستيؿ شير صفر مف سػنة  ، األشرؼ بف األفضؿ عمة األشرؼ بف الظاىر
كقتػؿ مػف ( 87)بظاىر زبيػد كنيبػت القيسػارية (86) قرية الممالح (85)ثالث كأربعيف ىوـ القرشيكف

 .روؿ كاحد القرشييف
ككاف يكـ ( 88)ع لو كعميو فمنيا يـك العذيب ئكلمممؾ األشرؼ المذككر مع العرب عدة كقا      

كقصػدكه  (89)القرشػيكف كالمعازبػة اوتمعاألربعاء الثامف مف صفر سنة ثالث كأربعيف كثمانمائة 
زبيػد فكسػركىـ كسػرة شػنيعة كقتػؿ مػف القرشػييف خمسػة كثالثػيف إلى ذات العػذيب بنخػؿ الػكادم 

روال كمنيا يـك الفص قتػؿ فيػو مػنيـ نحػكا مػف ثالثػة كثالثػيف روػال كمنيػا يػـك العػرب قتػؿ فيػو 
يقتمػػػكف مػػػنيـ ك  (22)القرشػػػيكف مػػػف عسػػػاكره ومعػػػا كثيػػػرا كىزمػػػكىـ كأتبعػػػكىـ إلػػػى قريػػػة التحيتػػػا

لمعازبػة قتػػؿ فييػا مػػف عسػكره ومػػع كثيػر مػػنيـ األميػػر بينػو كبػػيف ا ةيأسػركف كمنيػػا كقعػة القػػاىر 
كغيػػرىـ كذلػػؾ يػػـك األربعػػاء التاسػػع كالعشػػريف مػػف ( 22)كاألميػػر عبػػداى بػػف زيػػاد( 28)شػػكر العػػدني

 ذم القعدة سنة ثالث كأربعيف.
بينو كبيف القرشييف لـ يسمـ فييا مف عسكره إال اليسػير كلػـ يػنج إال  المسيافةكمنيا كقعة       

المشػػػيكرة فػػػي شػػػير  (23)بنفسػػػو كلػػػيس معػػػو شػػػيء سػػػكل دبػػػكس فػػػي يػػػده كمنيػػػا كقعػػػة السػػػماط 
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ومػػػػادل األكلػػػػى سػػػػنة خمػػػػس كأربعػػػػيف طمػػػػب الممػػػػؾ األشػػػػرؼ وماعػػػػة مػػػػف مشػػػػاىير المعازبػػػػة 
فممػا قعػدكا عميػو يػأكمكف أمػر العسػاكر  (24)خيـ كعمؿ ليـ سماطا ببيت الفقيو ابػف عويػؿيكمشا

 .أربعيف منيـ  كلـ ينج منيـ إال اليسير سرؤك فضربت عمى السماط  ـرؤكسيبضرب 
ككاف رحمو اى يكاظب عمى صػالة الومعػة بوػامع زبيػد كمعػو فيػو حسػنة لػـ يسػبؽ إلييػا       

ف القػراف ئػك مقر  ةرسػبركة حسنة عظيمة في الوػامع المػذككر ك أقػاـ فيػو د بأنشاءكذلؾ أنو أمر 
كرتبيـ ما يقدـ كفايتيـ كعمنر في الوامع المذككر وممػة مػف سػقكفو [ 22] ك/ عقيب كؿ صالة

اىر بػػف األشػػرؼ بػػف ظػػكأصػػمح متشػػعثو كقػػد قيػػؿ أنػػو أعػػرؼ النػػاس بالممػػؾ فيػػك األشػػرؼ بػػف ال
انيػة األفضؿ بف المواىد بف المؤيد بف األشرؼ كلـ يكود في الممكؾ باليمف مػف كلػي الممػؾ ثم

عمػػى نسػػؽ كاحػػد إال فػػييـ رحمػػة اى عمػػييـ تػػكفي رحمػػو اى يػػـك الثالثػػاء مػػف شػػير شػػكاؿ سػػنة 
رحميمػػا اى  اىريػػةظفػػي مدينػػة تعػػز كدفػػف عنػػد كالػػده بال خمػػس كأربعػػيف كثمانمائػػة بػػدار السػػركر

 . تعالى
 ه (846ه ــــ 845) المظفر الصغير

ِلي الم مؾ بعػده ابػف عمػو الممػؾ المظفػر يكسػؼ بػف الممػؾ المنصػكر عمػر بػف الممػؾ        ثـ ك 
كأقػاـ ( 06)ككاف قد نفر مف ابف عمو المذككر قبمو إلػى أصػاب( 25)شرؼ إسماعيؿ بف العباساأل

مسػتويرا فػأومع اىػؿ  (28)صاحب الضػنوكج( 27)ابييبيا عند الشيخ الصالح يحيى ابف عمر الذ
نصػافو فتسػمـ  الحؿ كالعقد إلى إقامتو خميفة كقد كاف الناس يميوكف بو قبؿ كال يذكركف عممو كا 

كسػػار إلػػى  يػػـك الومعػػة الثػػاني عشػػر مػػف شػػير شػػكاؿ الممػػؾ بقريػػة الضػػنوكج مػػف بمػػد كصػػاب
في ( 29) مدينة تعز فدخميا عصر يكـ الومعة التاسع عشر مف الشير المذككر إلى دار الشورة

 بتعز ظير يكـ األثنيف الثاني كالعشريف مف الشير( 32)النوا ثـ ركب منو إلى دارعظيـ  مككب
 . زؿ مف تعزنككر كلـ يالمذ

 فضلمالممك ال

الطاعػة كنػزؿ المماليػؾ مػف عنػده إلػى  مػىفخرج وماعة مف التػرؾ كالونػد الػذيف بػايعكه ع      
ففعػػؿ ىػػك كالمماليػػؾ أفاعيػػؿ مػػف وممتيػػا ككػػاف صػػاحب شػػدة كبػػأس ( 38)زبيػػد كصػػحبتيـ يشػػبؾ 

( 32)عثمػػاف بػػف األفضػػؿ العبػػاسبػػف  أنيػـ أقػػامكا الممػػؾ المفضػػؿ أسػػد الػػديف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ

 . (33)الطمحية ةسمطانا بقري
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أمػكاال كثيػرة كأنفػؽ كدخؿ مدينة زبيػد يػكـ الثالثػاء خػامس المحػـر أكؿ سػنة سػت كأربعػيف       
 عمييـ وممة مف الخيؿ كاألسمحة في الدار حتػى قكيػت شػككتيـكأدخؿ العرب مدينة زبيد كفرؽ 

المعازبػػة كمنعػػكا منػػو أىمػػو  القرشػػيكف ك كاقتسػػمتوكأخػػذكا نخػػؿ كادم زبيػػد عمػػى أىمػػو [ 25] ظ/
فمػـ يتطػرؽ المعازبػة إلػى نخػؿ كادم زبيػد كبقػي أمػر  كاقتتمكاراسنا ثـ أختمؼ القرشيكف كالمعازبة 
كممػػؾ الػػبالد عمػػى مػػا يػػأتي  (34)نػػزؿ الشػػيخ عمػػي بػػف طػػاىر النخػػؿ فػػي أيػػدم القرشػػيييف إلػػى أف

 .بيانو إف شاء اى تعالى
( 35)كورت أمكر كمفاسد مف العساكر بزبيد يطكؿ شرحيا فنزؿ مف قبؿ المظفر الطكاشي      

كالشػيخ شػمس الػديف عمػي بػف طػاىر فممػا ( 37)كالكويو بػف حسنػاف (36)كالشياب الصباحي محسف
يـ لػػـز المفضػػؿ بزبيػػد كلمػػا دخمػػكا زبيػػد خػػرج نويػػب بالمفضػػؿ إلػػى بكصػػكل عمػػـ الطكاشػػي نويػػب

ستشػيد المفضػؿ فػي اتعز في الثامف مف ربيػع اوخػر كمػات الكويػو بػف حسنػاف فػي ذلػؾ اليػكـ ك 
المظفػػػر لػػػو يػػػـك الخمػػػيس تاسػػػع  باسػػػتدعاء( 39)رحمػػػو اى ثػػػـ طمػػػع ابػػػف طػػػاىر( 38)شػػػعب الػػػديار

 .الشير المذككر
 
 
 

 قتل يشبك

ككػاف قػػد خػرج عػف طاعػػة المظفػر مػػع ( 42)الومعػػة بعػده قتػؿ يشػػبؾ الخاصػكي كفػي يػكـ       
وماعة مف أصحابو المفسديف كأقاـ بقرية القرشية كقصد زبيد غير مرنة فػي أصػحابو المخػالفيف 

 . كقد خارب باب النخؿ (48)فمـ يظفر بشيء حتى قتؿ لمتاريخ المذككر
كفي الومعة التي بعدىا ق ػرأ منشػكر فػي وػامع زبيػد كصػؿ مػف المظفػر بأمػاف أىػؿ زبيػد        

ثـ قدـ نويب مف تعز كفي صحبتو أربعػكف عبػدا كلػـز وماعػة مػف أعيػاف البمػد فػي وػامع زبيػد 
 . لفتنة أرادىا فق تؿ كط رح كأنتيب بيتو

كأفتدل محسف نفسو  (42)وبرتياحي عند الشيخ اسماعيؿ بف ابي بكر البكأستوار الص        
فكتػب إلػى المظفػر بػذلؾ ( 44)وػكامكيـ (43)بألفي درىـ فسمميا بعد أف نيػب بيتػو ثػـ طمػب العبيػد

يويء وكابو فنيبت العبيد الغمة مف وميع األراضي كأستداـ ذلؾ ثـ أظير العسكر أف المظفػر 
كبحثػكا عػف مػف  (45)غير قائـ بأمر الخالفػة لضػعفو كخػرج وماعػة مػف العبيػد إلػى مدينػة حػيس
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يكسػػؼ بػػف عبػػد اى بػػف المواىػػد [ 26] ك/بيػػا مػػف الممػػكؾ فكوػػدكا أحمػػد الناصػػر بػػف الظػػاىر 
فكلػػكه سػػمطانا كدخػػؿ زبيػػد عصػػر يػػـك السػػبت سػػمخ ومػػادل اوخػػرة إلػػى الػػدار ( 46)عمػػي الرسػػكلي

 كلـ يكف بذاؾ .  (47)الكبير الناصرم
 ه846سنة  األولى نهبة زبيد

 

كفػػي يػػـك الخمػػيس خػػامس شػػير روػػب منيػػا أوتمػػع وماعػػة مػػف العبيػػد إلػػى بػػاب الػػدار        
 كانتيبكاكضرب نقيرىـ فصاحكا صيحة منكرة كساركا لكقتيـ ينيبكف المدينة كيقتمكف مف كودكه 
حكة ضػػبيكتػػا كثيػػرة مػػف ريعػػي الوػػامع كالمعاصػػر كقصػػدكا بيػػكت التوػػار كلػػـ يزالػػكا كػػذلؾ مػػف 

سػػممت بيػػكت القضػػاة كقتػػؿ مػػف أىػػؿ زبيػػد أربعػػة نفػػر كمػػف العبيػػد النيػػار إلػػى صػػالة العصػػر ك 
 .كاحد

 ه846سنة  يد الثانية
لمباشػػػرة  (48)يتزايػػػد حتػػػى كػػػاف يػػػـك األحػػػد سػػػادس شػػػعباف فخػػػرج السػػػمطاف  ءكلػػػـ يػػػزؿ الػػػبال     

أىػػؿ زبيػػد نحػػك الخمسػػيف ليغمقػػكا أبػػكاب المدينػػة ( 49)النخػػؿ بػػكادم زبيػػد فقػػاـ وماعػػة مػػف عػػكاريف
وػػػاؤا ليقفمػػػكه فكوػػػدكا عسػػػاكر ( 52)ال يغمبػػػكف فممػػػا قفمػػػكا األبػػػكاب إال بػػػاب الشػػػبارؽ كظنػػػكا أنيػػػـ

ببيػكت  كاستواركاالسمطاف عميو فحاصكا حيصة حمر الكحش كروعكا ىاربيف كتسكركا الدركب 
المناصب فنيبت عساكر السمطاف البمد نيبا عظيما شنيعا ثـ قدـ السػمطاف بعػد صػالة المغػرب 

كوػػد مػػف صػػغير ككبيػػر فمػػـ يبػػؽ ألىػػؿ زبيػػد باقيػػة حتػػى أخروػػكا مػػا فػػي قتػػؿ مػػف بفػػأمر بػػذلؾ ك 
اوبار كالمدافف كغير ذلػؾ كلػـ يسػمـ مػف النيػب سػكل بيػكت وماعػة مػف الدكلػة كأصػبحت زبيػد 

كال ( 58)يدحصيدا كأف لـ تغَف باألمس كتفرؽ أىميا عنيا شذر مذر كسمـ أكثر بيكت أىؿ المون
فػػي أيامػػو ثػػـ لػػـز فػػي ربيػػع  اتفقػػتع التػػي ئلخاسػػر ىػػذه الكقػػاحػػكؿ كال قػػكة اال بػػاى فمقػػب ىػػذا با

 .األكلى سنة سبع كأربعيف كأخروكه سالما إلى الطمحية ىك كأكالده
 هـ (855 -هـ 848) الممك المسعود

 (52)رالممؾ المسعكد صالح الػديف أبػك القاسػـ بػف األشػرؼ بػف الناصػ هباألمر بعد قاـك         
كعمره إذ ذاؾ ثالث عشرة سنة في ليمة األثنيف الثاني عشر مػف ربيػع األكؿ بزبيػد كدخػؿ عػدف 

الحػػراـ كبنػػك طػػاىر إذ ذاؾ بمحػػج مقػػاكميف لمممػػؾ [ 26] ظ/يػػـك الخمػػيس منتصػػؼ ذم القعػػدة 
 كانحػالؿبػذلؾ لمػا رأكه مػف ضػعؼ المممكػة  االستبدادالمظفر كفي أنفسيـ شيء فييا مف طمب 

،  سػػنة ثمػػاف كأربعػػيف (54)كدخػػؿ لحػػج (53)أمرىػػا فقػػاكميـ الممػػؾ المسػػعكد كخػػرج إلػػييـ مػػف عػػدف
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ؽ يكفي أكاخر ىذه السنة كقع باليمف طاعكف عظيـ ككاف معظمو في الوباؿ كمات بسببو خال
 (56)تكفي بمدينة إب( 55)العالمة عفيؼ الديف عثماف بف عمر الناشرم مال يحصكف منيـ المقر 

  خر ذم الحوة منيا .رحمو اى في 
إلػى مدينػة زبيػد مقػدما  (57)كفي سنة تسع كأربعيف قدـ األمير زيػف الػديف ويػاش السػنبمي       

قريػػػة األشػػػاعر ( 58)مػػػف الممػػػؾ المسػػػعكد فأصػػػطمح ىػػػك كالمعازبػػػة نابػػػذ القرشػػػييف كغػػػزا المخريػػػؼ
كر فحمػػؿ عميػػو فأخربيػػا كغػػزا القرشػػييف كنػػزؿ النخػػؿ أيػػاـ حمكلػػو كمعػػو المعازبػػة كالعبيػػد كالعسػػ

بالنخؿ يػكـ األربعػاء الثػامف عشػر مػف شػير ربيػع اوخػر سػنة خمسػيف  مبيتوالقرشيكف صبيحة 
( 59)كثمانمائػػػة فأنكسػػػر األميػػػر كىػػػرب العبيػػػد كالقػػػكاد كقتػػػؿ األميػػػر عمػػػاد الػػػديف يحيػػػى بػػػف زيػػػاد

 كمكالنػػا( 62)محمػػد بػػف معكضػػة( 68)دش ػػكالم   ( 62)كصػػيره عبػػداى بػػف عمػػر بػػف حسػػيف الدمرداشػػي
كسمـ األمير زيف الػديف كبنػك عمػو ككانػت ( 64)كوماعة مف بني إقباؿ( 63)حمزة بف الممؾ العادؿ

 كقعة مشيكرة تعرؼ بالعذيب األخرل .
حصنيا فتعب المظفر مف ذلػؾ كأرسػؿ إلػى بنػي بثـ قصد المسعكد تعز كحاصر المظفر       

 (66)كأقػػاـ بػػدار القسػػطمناصػػرا لػػو عمػػى المسػػعكد  (65)طػػاىر فنػػزؿ إليػػو الشػػيخ عػػامر بػػف طػػاىر

احي يعمػؿ الحيمػة فػي إخػراج بنػي طػاىر مػف بفتحارب المسعكد مف قرب فمـ يزؿ الشػياب الصػ
مدينػػة تعػػز حتػػى قػػاـ عميػػو بنػػك طػػاىر مػػرنة أخػػرل كأخروػػكه مػػف تعػػز سػػالما بوميػػع مػػا معػػو يػػكـ 

ثػـ عػدف  (68)ىقػرة  ثػـ (67)يف كخمسػيف فبمػم مػكزعتػثناالومعة خامس عشػر شػير رمضػاف سػنة 
 .[27] ك/كدخميا يـك السادس مف شكاؿ 

بمحػج كالمسػعكد بعػدف فػي ذم القعػدة كحصػمت مقاتمػة بينيمػا  ثـ نزؿ بنك طاىر كالمظفر      
فقتػػؿ مػػف عسػػكر المسػػعكد وماعػػة كخمنػػى المظفػػر بػػيف المسػػعكد كبػػيف حصػػف تعػػز فنػػزؿ منػػػو 

ييػػا وػػكع عظػػيـ كغػػالء كفييػػا حصػػؿ بمدينػػة زبيػػد كمػػا يم كقبضػػو المسػػعكد سػػنة أربػػع كخمسػػيف
قمػػت كىػػذه السػػنة التػػي تػػؤرخ بيػػا العػػكاـ أىػػؿ زبيػػد فيقكلػػكف سػػنة  (69)شػػديد كتعػػرؼ بسػػنة محػػرز

 ، (78)يػػعمَ ك بسػػنة ق   وػػكع عظػػيـ كيعػرؼ بسػػنة أحمػػد (72)الوػكع كقػػد حصػػؿ فػػي الدكلػة الناصػػرية
َبػػر بضػػـ الحػػاء الميممػػة كفػػتح المكحػػدة ( 72)كفػػي شػػكاؿ مػػف سػػنة سػػبع كخمسػػيف غرقػػت سػػفينة ح 

كلػـ يػنج مػف أىميػا أحػد سػكل  (75) كالحديػدة (74)بيف البقعة( 73)التحتانية ثـ راء ببطف الصفارية 
 كاحدة كال حكؿ كال قكة إال باى . كامرأةالبحاريف 
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إلػى بمػده ثػـ نػزؿ فػي المحػـر  ارتحػؿكأما ابف طاىر فػأبتنى دارا بمحػج ككقػؼ بيػا مػدة ثػـ       
ثمػػاف كخمسػػيف فػي عسػػكر ضػػميع فقابمتػو عسػػاكر المسػػعكد فنػاؿ مػػنيـ كنػػالكا منػو ثػػـ روػػع  سػنة

لػـ يػزؿ أمػر العبيػد يسػتفحؿ  إلى بمده كفي ىذه المدة مف أياـ المظفر إلى  خر دكلة بنػي رسػكؿ
 .األمكر دكف أكليائيـ كفعمكا ما فعمكا كأخذكا كؿ سفينة غصبا ب استقمكابزبيد حتى 

 هـ (858 -هـ 855) الظاهرالممك المؤيد 
عمػػـ المسػػعكد بػػذلؾ نػػزؿ إلػػى زبيػػد فػػي  فممػػا سػػمطانا (76)كلػػكا بزبيػػد الممػػؾ المؤينػػد حسػػيف ك      

رمضاف كلػـ يػدخميا بػؿ أسػتقر خارويػا فحػارب المؤينػد فػأحس مػف عسػاكره بمكػر كخػداع فروػع 
إلى تعز ثـ إلى عدف كما زالت بينو كبػيف بنػي طػاىر سػواال حتػى خمػع نفسػو كخػرج مػف عػدف 

إلػى أف نػزؿ الممكػاف سادس ومادل اوخرة كدخميا المؤيند يكـ السابع كالعشريف منػو ككقػؼ بيػا 
 [.27] ظ/ (77) طاىر عمى ما سيأتي بيانو في الباب بعد ىذا إف شاء اى تعالى ابنا

مف بالدىما إلى مدينػة عػدف كقػد قػرر القكاعػد مػع  (78)نزؿ الممؾ المواىد كأخكه الظافرك       
ليمػػا كوريػػاف حػػؿ بينيمػػا كبػػيف أخػػذىا أحػػد لمسػػاعدة السنػػعادة يممػػؾ البمػػد فمػػـ تك ( 79)أىػػؿ الػػدرؾ

القضػػاء تكقػػؼ مرادىمػػا فػػدخميا الممػػؾ المواىػػد ليمػػة الومعػػة الثالػػث كالعشػػريف مػػف شػػير روػػب 
سػنة ثمػػاف كخمسػػيف لػػيال مػػف السػػكر بالحبػػاؿ فػػي وماعػػة قميمػػيف مػػف عسػػكره مػػف وانػػب حصػػف 

ثػػػـ دخميػػػا أخػػكه الممػػػؾ الظػػػافر صػػػبيحة يػػـك الومعػػػة مػػػف بابيػػا ىػػػك كبػػػاقي العسػػػكر  (82)التعكػػر
حسػافيا مػف قبميمػا مػف سػقاية يمييا كقبضا حصكنيا كرتبا فع فاستكليا إلػى المؤينػد كلػـ يغيػرا  كا 

كالخيػػؿ ( 88)منػػو مػػا معػػو مػػف الطبمخانػػة كاشػػترياعميػػو بػػؿ حمػػاله فػػي بيػػت كأوريػػا عميػػو النفقػػة 
 .كالسالح كغير ذلؾ

 ه858سنة  خروج المسعود من عدن ودخوله زبيد من هقرة
ثػػـ إلػػى ىقػػرة كأسػػتوار بيػػا عنػػد ( 82)كأمػا المسػػعكد فبمػػم فػػي خركوػػو مػػف عػػدف إلػػى العػػارة       

نحػػكا مػػف شػػيريف ثػػـ خػػرج إليػػو العبيػػد مػػف زبيػػد كراكده عمػػى  (83)الشػػيخ عبػػداى بػػف أبػػي السػػركر
 .الدخكؿ معيـ إلييا فأستكثؽ منيـ األماف كدخؿ زبيد يـك األثنيف باقي رمضاف

كدعػػا إليػػو رؤسػػاء النػػاس عمػػى عػػادة سػػمفو فػػي ذلػػؾ فحػػيف قعػػد  طػػارفكعمػػؿ سػػماطا لإ      
إذ ذاؾ مف تحتيـ فسقط قاضي الشػريعة محمػد بػف أبػي ات األسرن  انكسرت لإفطارالناس عميو 

ػواعي الفضؿ الناشرم كالشػريؼ أبػك العبػاس بػف ( 84)كالخطيب الفقيو عبػدالمنعـ بػف مكسػى الضع
 .[28] ك/يء إلى األرض كلـ يتغير منيـ ش( 85)أبي سمطاف 
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 ه858سنة  د من زبيد وخلعه نفسهوخروج المسع
كأقػػػاـ المسػػػعكد بزبيػػػد إلػػػى الحػػػادم كالعشػػػريف مػػػف شػػػكاؿ كأرسػػػؿ الشػػػيخ عبػػػداى بػػػف ابػػػي       

ثػػـ خػػرج مػػف ىقػػرة إلػػى مكػػة كأقػػاـ عنػػد الشػػيخ عبػػداى بػػف أبػػي السػػركر السػػركر صػػاحب ىقػػرة 
كبػراء أىػؿ زبيػد الممػؾ المواىػد شػمس الػديف كلما خمع المسعكد نفسو مػف الممػؾ راسػؿ فة المشر 

مر إليػو كذلػؾ بعػد أف قػبض حصػف عمي بف طاىر إلى مدينة عدف ببذؿ الطاعة لو كتسنميـ األ
 . شير ذم القعدة  يف التعكر
 النتائج

تاريخ خمصنا إلى عدة نتائج بعد ىذا العرض ألخبار الدكلة الرسكلية مف خالؿ مخطكط 
 المكشكش:

إلى المكشكش كليس ىك مف قاـ بتأليفو كذلؾ ألف الكتاب خطأ المخطكط منسكب -8
المختصر منو يعكد لمديبع كىك كتاب بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد كالفضؿ المزيد عمى 
بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد الذم فرغ مف تأليفيما بعد كفاة المكشكش كعمى ىذا فأف 

أف يككف ىك مف اختصره كعميو  صحكش فال يأحداث المخطكط تتواكز حياة المكش
 إلى المكشكش .خطأ فالمخطكط منسكب 

لـ أود في المخطكط ما يشير إلى المؤلؼ إال ما كتب عمى غالفو بأنو لممكشكش كليس -2
 ىك مف قاـ بتأليفو .

 الدكلتيف حكـ ظؿ في كاالقتصادية كاالوتماعية السياسية اليمف أحكاؿ المخطكط تناكؿ-3
 القرف مف األكؿ الربع كحتى السابع القرف مف اليمف بالد حكمتا المتيف كالطاىرية    الرسكلية
 الوكانب بعض تضمنت كما القبائؿ مع كمعاركيـ كاألمراء الممكؾ أخبار فيو فذكرت العاشر

 تضمنت التي االوتماعية لموكانب بالنسبة األمر ككذلؾ اليمف أىؿ ألحكاؿ االقتصادية
 .كالحرائؽ كالفيضانات كالطبيعية البيئية كالككارث كالسرقات القتؿ كورائـ كالكفيات الكالدات

 بحسب فيو األحداث تسرد الذم الحكليات نظاـ لإحداث سرده اسمكب في المؤلؼ اتبع-4
 بحسب بترتيبيا التزامو مع لألحداث عناكينا فكضع بعد فيما منيوو غير أنو إالن  السنكات
 . السنكات

المخطكط عمى بعض األلفاظ التي كانت تستخدـ في العصر المممككي كالوكامؾ احتكل -5
 كالدرؾ كالخاصكي كغيرىا .



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0201اذار 

 

)283 ) 
 

إفن مف أىـ أسباب ضعؼ الدكلة الرسكلية في اليمف في تمؾ الحقبة ىي تدخؿ العبيد -6
 كسيطرتيـ عمى الويش .

أماـ القبائؿ  كثرة الصراعات بيف أفراد البيت الرسكلي أدت إلى ضعفيـ كقمة ىيبتيـ-7
 كالعسكر .

أدل ضعؼ الرسكلييف إلى ظيكر بعض القكل المحمية عمى مسرح األحداث السياسية في -8
اليمف كخاصة العبيد الذيف كانكا يسيطركف عمى الويش كبنك طاىر الذيف كانكا يحكمكف 

 بعض المقاطعات لبني رسكؿ .
الرسكلي كاستنواد بعض الرسكلييف تمكف بنك طاىر مف االستفادة مف االنقساـ داخؿ البيت -9

 بيـ أدل إلى ظيكرىـ بشكؿ ممفت لمنظر في تمؾ المرحمة .
استنواد بعض القبائؿ ببني طاىر كتسميـ األمر إلييـ أدل إلى إضعاؼ شككة العبيد مف -82

وية كتحالؼ بني طاىر مع بعض العبيد مف وية أخرل أنيى دكرىـ في اليمف بعد انقساميـ 
خضاعيـ .بيف مؤيد كمعا  رض مما سيؿ ميمة القضاء عمييـ كا 

 االحاالت

 

                                                 

(i) ( أسسيا األمير نػكر الػديف عمػر بػف 858 -ىػ 626بنك رسكؿ : ساللة مسممة حكمت بالد اليمف لممدة )ىػ
ىػػػ( الػػذم كلػػد فػػي الػػيمف كخػػدـ صػػاحبيا الممػػؾ المسػػعكد أقسػػيس ابػػف الكامػػؿ 647 -ىػػػ 626عمػػي بػػف رسػػكؿ )

ىػػ( 635 -ىػػ 685الممػؾ الكامػؿ األيػكبي )ىػ( فقاـ عمر بف عمي بقطع الخطبة عف 647 -ىػ 682األيكبي )
ق كذلؾ بعد كفاة الممؾ أقسيس ابف الكامؿ الذم كاف يحكـ اليمف نيابة عف أبيو كطرد نكابو كخطب 626سنة 

ىػ( تقميدا بحكـ اليمف فأوابو الخميفة لما طمػب 642-ىػ 623لنفسو كأرسؿ يطمب مف الخميفة المستنصر باى )
ىػ فخمفو ابنو الممؾ المظفر شػمس الػديف 647مر في الحكـ إلى أف قتؿ في سنة ، كخطب لو بمكة أيضا فأست

ىػ( ، أما عف نسب بني رسكؿ فذكرت المصادر التي عنيت بتاريخ الػيمف بػأف أصػميـ 694 -ىػ 647يكسؼ )
 يروع إلى وبمة بف األييـ الغساني مف غير ذكر سمسمة النسب كىذا ما أدعاه كأبتدعو الممؾ األشرؼ عمر بف

ىػ( إلى أف العديد مف المصادر تذكر بأف أصميـ تركمػاني . األشػرؼ عمػر 696 -ىػ 694يكسؼ الرسكلي ) 
، ) 8ىػ ( ، طرفة األصحاب في معرفة األنساب ، تػح ، ؾ.ك. سػتر سػتيف ، ط696بف يكسؼ بف رسكؿ) ت 

ف عمػػي بػػف محمػػكد عمػػاد الػػديف إسػػماعيؿ بػػ،أبػػك الفػػداء  ؛ 822( ، ص2228 -دار اوفػػاؽ العربيػػة ، بيػػركت 
، ) المطبعػػة  8ىػػػ ( ، المختصػػر فػػي أخبػػار البشػػر ، ط732بػػف محمػػد بػػف عمػػر بػػف شاىنشػػاه بػػف أيػػكب ) ت 

أحمد بػف عبػد الكىػاب بػف محمػد بػف عبػد الػدائـ القرشػي  النكيرم ، ؛ 3/885( ،  8927الحسينية ، القاىرة ػػػػ 
، )دار الكتػػب 8محمػػد ضػػياء الػػديف الػػرئيس، طىػػػ ( ، نيايػػة اإلرب فػػي فنػػكف األدب ، تػػح ، 733التيمػػي ) ت 
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، ) 8؛ الذىبي ، تاريخ األسالـ ، تح ، بشار عكاد معركؼ، ط 9/822( ،2222 –كالكثائؽ القكمية ، القاىرة 
؛ سير أعالـ النػبالء ، تػح ، شػعيب األرنػاؤكط ك خػركف  84/22( ،  2223 -دار الغرب األسالمي ، تكنس 

صػالح الػػديف خميػؿ بػػف أيبػػؾ ) ت الصػػفدم ، ؛  86/373( ، 8985 -كت ، ) مؤسسػة الرسػػالة ، بيػر  3، ط
ىػ ( ، الكافي بالكفيات ، تػح ، أحمػد األرنػاؤكط ، تركػي مصػطفى ، د.ط ، ) دار إحيػاء التػراث ، بيػركت 764

ق ( ، مػػر ة 768؛ عفيػؼ الػػديف عبػػد اى بػػف أسػػعد بػف عمػػي بػػف سػػميماف اليػػافعي ) ت  29/886( ،2222 -
، ) دار الكتػػب  8اليقظػػاف فػػي معرفػػة مػػا يعتبػػر مػػف حػػكادث الزمػػاف ، تػػح، خميػػؿ المنصػػكر ، ط الونػػاف كعبػػرة

أبػػك الطيػػب محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عمػػي المكػػي الحسػػني )ت الفاسػػي ، ؛ 4/823( ، 8997العمميػػة ، بيػػركت ػػػػػػ 
 -عمميػة ، بيػركت ،) دار الكتػب ال8، العقد الثميف في تاريخ البمد األميف ، تػح ، عبػدالقادر عطػا ، ط ىػ(832

ىػػ ( 882عمي بف الحسف بف أبي بكػر بػف الحسػف بػف كىػاس الزبيػدم ) ت الخزروي ،؛  8/828ـ (، 8998
،) دار اوداب ، 8، العقػػػكد المؤلؤيػػػة فػػػي تػػػاريخ الدكلػػػة الرسػػػكلية ، تػػػح ، محمػػػد بػػػف عمػػػي األكػػػكع الحػػػكالي ، ط

 . 8/879( ،8983 –بيركت 
(ii) نسػػػػػػبيـ يعػػػػػػكد إلػػػػػى الخميفػػػػػػة األمػػػػػػكم عمػػػػػر بػػػػػػف عبػػػػػػدالعزيز بػػػػػػف  بنػػػػػك طػػػػػػاىر : ادعػػػػػػى الطػػػػػاىريكف بػػػػػػأف

مػػػركاف كأكؿ مػػػػف ادعػػػػى ذلػػػػؾ ىػػػػك الممػػػػؾ الظػػػػافر عػػػػامر بػػػػف عبػػػػدالكىاب كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ المػػػػؤرخ الػػػػديبع ك 
قػػػػػاـ المحقػػػػػؽ المخػػػػػتص بتػػػػػاريخ الػػػػػيمف القاضػػػػػي محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي األكػػػػػكع محقػػػػػؽ كتػػػػػاب قػػػػػرة العيػػػػػكف بتفنيػػػػػد 

ػػػػَبف ذلػػػػؾ االدعػػػػاء كذكػػػػر بػػػػأف بنػػػػي طػػػػاىر مػػػػف أ ركمػػػػة يمنيػػػػة مػػػػف قبيمػػػػة الػػػػذراحف الحميػػػػرييف سػػػػكاف مدينػػػػة و 
كأف الغايػػػػػة مػػػػػف ادعػػػػػاء ذلػػػػػؾ النسػػػػػب ىػػػػػك ضػػػػػرب منافسػػػػػييـ العمػػػػػكييف المعتصػػػػػميف فػػػػػي قمػػػػػـ وبػػػػػاؿ شػػػػػماؿ 
الػػػػػيمف كسػػػػػمككا بػػػػػذلؾ مسػػػػػمؾ بنػػػػػي رسػػػػػكؿ عنػػػػػدما انتسػػػػػبكا إلػػػػػى وبمػػػػػة بػػػػػف األييػػػػػـ الغسػػػػػاني . الػػػػػديبع ، قػػػػػرة 

 .2/8589البمداف ، ؛ المقحفي ، معوـ  426العيكف ، ص
العمػػـ  أخػذ ق ببيػػت الفقيػو ابػف عويػػؿ بػالقرب مػف مدينػػة زبيػد836المكشػكش : كلػد فػي شػػير مضػاف سػنة (3) 

عف شيكخ عصره كمنيـ الفقيو محمد بف أبي بكر بف وعمػاف الػذؤالي كخالػو كابػف عمػو الشػرؼ أبػي القاسػـ بػف 
( 3)ق فالـز خالليا السخاكم دراية كركاية كقػراءة كسػماعا 887 -ق 886أقاـ في مكة المكرمة سنتيف  فاوعم

سػػخاكم بمتػػأخر التػػراوـ كالكفيػػات كالحػػكادث اليمنيػػة القػاـ بكتابػػة شػػرح السػػخاكم عمػػى اليدايػػة الوزريػػة كقػػد َرفَػػَد 
الػيمف ، تػكفي ليمػة األربعػاء  مؤلػؼ شػيخو فػي صػمحاء اختصػرككتب بخط يده كراريس في ذلؾ لمسخاكم كمػا 

ػم َي بيػا 924مف ربيع األكؿ سنة  ق قرب مدينة تعز كقد خ رج بو منيا مريضا إلى مدينة زبيد َفغ س ؿ كك ف ػَف كص 
ينظر:السػخاكم ، عميو ثـ دفف بمقبرة األويناد بالقرب مف قبػر الفقيػو نفػيس الػديف سػميماف بػف إبػراىيـ العمػكم . 

ىػػػ( ، الضػػكء الالمػػع ألىػػؿ القػػرف التاسػػع ، د.ط ، ) دار 922محمػػد السػػخاكم )ت  محمػػد بػػف عبػػدالرحمف بػػف
ىػػػػ( ، 944عبػػػدالرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد ) ت الػػػديبع ،  ؛ 82/878( ، 8998 -مكتبػػػة الحيػػػاة ، بيػػػركت 

 –، ) دار العػكدة ، بيػركت 8يكسؼ شمحد ، ط ،، تح الفضؿ المزيد عمى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد 
 .246( ، ص8983



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0201اذار 

 

)285 ) 
 

                                                                                                                                        

الديبع : ىك عبد الرحمف بف عمي بف محمد الشيبانين الزبيدم الشافعين مؤرخ كمحدنث يمني مف أىؿ مدينة  (4)
لػػـ يػػَر كالػػده المتػػكفى بالينػػد فػػي صػػغره فربػػاه وػػده ألمػػو لػػو العديػػد مػػف المصػػنفات ك ق 866زبيػػد كلػػد فييػػا سػػنة 

 محمد بف عمي بف محمػد بػف عبػد اى؛ الشككاني ،  4/824السخاكم ، الضكء الالمع ، ق . 944تكفي سنة 
 -، ) دار المعرفػػػػة ، بيػػػػركت  8البػػػػدر الطػػػػالع بمحاسػػػػف مػػػف بعػػػػد القػػػػرف السػػػػابع ، ط ،ىػػػػػ(8252ت اليمنػػػي )
، ديػػػكاف  ( ىػػػػ8867 ت شػػػمس الػػػديف أبػػػك المعػػػالي محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف ) الغػػػزم ، ؛ 8/335( ، بػػػال.ت

 .2/293( ،8992، ) دار الكتب العممية ، بيركت ػػػػػ  8سالـ ، تح ، سيد كسركم حسف ، طاإل
ىػك الفقيػو حامػد بػف حسػف بػف أحمػد بػف محمػكد بػف شػاكر الصػنعاني أحػد عممػاء الزيديػة فػي ابف شػاكر :  (5)

شػػػامي الػػيمف نشػػػأ بمدينػػػة صػػػنعاء كأخػػػذ عػػػف أكػػػابر العممػػػاء كصػػالح بػػػف الحسػػػيف الخفػػػش كىاشػػػـ بػػػف يحيػػػى ال
كغيرىمػػا كأعتنػػى بعمػػـ الحػػديث حتػػى تفػػكؽ فيػػو ككػػاف زاىػػدا متقشػػفا يمػػبس الثيػػاب الخشػػنة متكاضػػعا فػػي وميػػع 

ق . الشػػككاني ، البػػدر 8837أمػػكره كلػػو العديػػد مػػف المصػػنفات منيػػا شػػرح عػػدة الحصػػف الحصػػيف تػػكفي سػػنة 
 .8/888الطالع ، 

لو عدة ي السكسكي التعزم اليماني أحد أعالـ اليمف البرييي : ىك الفقيو عبدالكىاب بف عبدالرحمف البريي (6)
ق . الحبشي ، عبداى محمد ، مصادر الفكر اإلسالمي 924مؤلفات أشيرىا طبقات صمحاء اليمف تكفي سنة 

 . 438( ، ص8988) المكتبة العصرية ، صيدا ، بيركت ػػػػػ  8في اليمف ، ط
 -ىػ 838)المدة إسماعيؿ بف العباس تكلى حكـ اليمف أحمد بف يحيى بف الممؾ الظاىر: ىك ىزبر الديف  (7)

 -ق 832أحمد ) بف بف عبداى  إسماعيؿ الممؾ ىػ( بعد أف خمع بعض العبيد مف المماليؾ ابف أخيو842
مف السوف كعقدت لو البيعة يـك الظاىر الذم كاف صغيرا ككانت مدة ممكو سنة كشيريف ، فأ خرج ق ( 838

 ىػ كدفف في مدرستو بتعز842ىػ تكفي بزبيد في شير روب سنة 838ف ومادم اوخرة سنة الومعة العاشر م
 محمد تح، ، الميمكف اليمف أخبار في العيكف قرة ، الديبع ؛ 223ػػػػػػ82/222. السخاكم ، الضكء الالمع ، 

 محمد بكبامخرمة ، أ ؛ 393، ص ( 8988 – صنعاء ، الغفارم ذر أبك مكتبة) ، 2ط ، األككع عمي بف
 ومعة بك ، تح الدىر، أعياف كفيات في النحر قالدة ،(  ىػ947 ت)  الِيوراني أحمد بف اى عبد بف الطيب
محمد بف إسماعيؿ  ، الكبسي ؛ 423-6/422،  (2228 ػػػػػػ ودة ، المنياج دار) ،8ط ، زكاكم خالد ، مكرم

خالد األذرعي، ، ىػ ( ، المطائؼ السنية في أخبار الممالؾ اليمنية ، تح8328بف محمد بف يحيى ) ت 
 .864( ، ص2225 –)مكتبة الويؿ الوديد، صنعاء ،8ط

اختطيػا محمػد بػف زيػاد مػف كلػد إحدل مدف اليمف قديمػة االسػتيطاف تعػكد إلػى مػا قبػؿ اإلسػالـ زبيد : ىي  (8)
ىػػ ، ككانػت تسػمى 224ىػػ( فػي شػعباف سػنة 288 -ىػػ 898عبيداى بف زياد بأمر الخميفػة العباسػي المػأمكف )

الحصيب نسبة إلى الحصيب بف عبد شػمس مػف نسػؿ اليميسػع فغمػب عمييػا اسػـ زبيػد نسػبة إلػى الػكادم الػذم 
كتخػرج منيػا  إلييػاصػر ك كػاف أىػؿ الحبشػة يومبػكف رقػيقيـ بيا ، كبيا يوتمع التوار مف الحواز ك الحبشة كم

شياب الديف أبك عبداى يػاقكت بػف عبػد اى الركمػي   ينظر: الحمكم، البضائع اليندية كالمتاع الصيني كغيره .
أبك عبد ، ؛ الحميرم  832-3/838، ( 8995، )دار صادر ، بيركت ػػػػػ  2ق(، معوـ البمداف ، ط626)ت 
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ىػ( ، الركض المعطار في خبر األقطار ، تح ، إحساف عباس 922ف عبد اى بف عبد المنعـ )ت اى محمد ب
، 8؛ بامخرمة ، النسػبة إلػى المكاضػع كالبمػداف ، ط 285( ، ص 8982 -، )مؤسسة ناصر ، بيركت  2، ط

 .364( ، ص2224) مركز الكثائؽ كالبحكث ، أبك ظبي ػػػػػػػػ 
كػـ  245لػيمف تقػع فػي السػفح الشػمالي لوبػؿ صػبر كتبعػد عػف صػنعاء ونكبػا تعز : كىي مف أشػير مػدف ا (9)

فػػي القػرف السػػادس اليوػرم إذ كانػػت تسػػمى ذم عدينػة أمػػا تعػز فكػػاف إسػـ لقمعتيػػا المعركفػػة  عػرت بيػػذا االسػـ
يػػاقكت الحمػػكم ، معوػػـ ينظػػر: اليػػـك بػػػ )القػػاىرة( ، ثػػـ ازدادت شػػيرتيا لمػػا اتخػػذىا الرسػػكليكف حاضػػرة ليػػـ . 

 –، ) دار الكممػة ، صػنعاء 4إبػراىيـ أحمػد ، معوػـ البمػداف كالقبائػؿ اليمنيػة ، طالمقحفي ، ؛  2/34بمداف ، ال
2282  ، )8/238. 

ىػ ( تكلى الحكـ بعد كفاة أبيو 845 -ىػ 842الممؾ األشرؼ : ىك أحد ممكؾ الدكلة الرسكلية في اليمف ) (82)
شػقيقو أحمػد كقتػؿ أخػاه حسػف فػي  خػريف مػف أقربائػو ك  الظاىر يحيى عامؿ العسكر بحدة مفرطة سػمؿ عينػي

قتؿ عمتو شقيقة أبيو كامرأة أخرل بيده كقطع يد امرأة أخرل تضرب بالرمؿ كؿ ذلؾ لتخيمو أنيـ يسػعكف لمممػؾ 
ىػػ . السػخاكم ، الضػكء 845كيفسدكف الناس عميو ككانت أيامو عويبػة كأحكالػو غريبػة تػكفي بمدينػة تعػز سػنة 

 .865؛ الكبسي ، المطائؼ السنية، ص 483ػػػػػػػ482؛ بامخرمة ، قالدة النحر،  82/66الالمع ، 
ىػ كأخذ عف كالػده كغيػره 788محمد الطيب الناشرم : ىك أحد عمماء اليمف كلد في شير ذم القعدة سنة  (88)

لخمػػيس فػػي ثالثػػة مومػدات كبػػار، تػػكفي بزبيػد يػػـك ا« اإليضػاح»، تػكلى القضػػاء األكبػػر بػاليمف كمػػف مصػػنفاتو 
عبػدالكىاب بػف عبػدالرحمف ينظػر: البرييػي ، ىػػ  كتػكلى القضػاء بعػده ابنػو عبػداى .874الرابع مػف شػكاؿ سػنة 

 2، تح ، عبداى محمػد الحبشػي ، طالمعركؼ بتاريخ البريييىػ(  ، طبقات صمحاء اليمف 924السكسكي )ت 
 . 6/297ضكء الالمع ، ؛ السخاكم ، ال 389-388( ، ص  8994 -،) مكتبة األرشاد ، صنعاء 

ىػػػ حضػػر 789أحمػػد الناشػػرم : ىػػك القاضػػي شػػياب الػػدنيف بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر كلػػد سػػنة  (82)
موػػالس العمػػـ كسػػمع الموػػد المغػػكم كابػػف الوػػزرم كقػػرأ الفػػرائض كأخػػذ عنػػو العفيػػؼ الناشػػرم ك كصػػفو بالفضػػؿ 

ىػػػ كلػػو مػػف األكالد الومػػاؿ 822كالػػده سػػنة كاألخػػالؽ الحسػػنة كالشػػمائؿ المرضػػية تػػكلى قضػػاء زبيػػد نيابػػة عػػف 
وػالؿ الػديف عبػد الػرحمف السػيكطي ، ؛  2/86ىػػ . السػخاكم ، الضػكء الالمػع ، 854محمد كغيره تكفي سػنة 

، )المكتبػة العمميػة ، 8ىػ ( ، نظػـ العقيػاف فػي أعيػاف األعيػاف ، تػح ، فيميػب حتػي ، ط988بف أبي بكر ) ت 
عبػػػد الحػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد العكػػػرم الدمشػػػقي )ت اد الحنبمػػػي ، ابػػػف العمػػػ؛  44( ، ص8927بيػػػركت   

، ) دار ابػػف كثيػػر، دمشػػؽ 8ىػػػ( ، شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب، تػػح ، محمػػكد األرنػػاؤكط ، ط8289
 .9/425( ، 8986ػػػػػ

مكسػػى الضػػواعي : ىػػك أحػػد فقيػػاء الػػيمف كمحػػدثييا قػػرأ كسػػمع عمػػى األئمػػة مػػف بنػػي الناشػػرم كغيػػرىـ ،  (83)
درنس كأفتى كأضيفت إليو الخطابة بوامع زبيد كداـ عمى ذلؾ مدة طكيمة كأثنى عميو األماـ بدر الديف الشظبي 

قيػو عثمػاف األحمػر صػنؼ كتابػا كمدحو بأبيات مف الشعر ، إنتيت إليو الرئاسة فػي عمػـ الحػديث بعػد مػكت الف
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أسماه "غاية األمؿ في فضػؿ العمػـ كالعمػؿ" ، ككػاف يػدعك إلػى ىوػر كتػب ابػف عربػي ، تػكفي فػي ربيػع اوخػر 
 .382؛ البرييي ، طبقات، ص 898-82/892السخاكم ، الضكء الالمع ، ينظر :ىػ . 869سنة 
( التػػػي أمػػػر ابػػػف أخييػػػا الممػػػؾ  ق842 -ق 838ويػػػة شػػػفيؽ : كىػػػي أخػػػت الممػػػؾ الظػػػاىر الرسػػػكلي )  (84)

األشرؼ بف الظاىر بإغراقيا في البحر فاستوارت بالشيخ زيف الػديف بػف عمػر الشػاذلي فقبػؿ األشػرؼ شػفاعتو 
؛ الػػديبع ،  278البرييػػي ، طبقػػات ، ص ينظػػر: ىػػػ .842األشػػرؼ كقتميػػا سػػنة  اغتاليػػافييػػا ثػػـ بعػػد روكعيػػا 

 .6/489النحر ، ؛ بامخرمة ،  قالدة  884، ص  الفضؿ المزيد
القرشيكف : ىـ قبيمة مف األشاعرة كتعد مف أقكل قبائؿ تيامة كأكثرىا عددا كأعظميا بأسا كمف فركعيـ  (85)

 .2/8263المقحفي ، معوـ البمداف ، ينظر :بني غراب ك بني اليبؿ ك بني أبكر يقطنكف غربي مدينة زبيد. 
ىػػ كىػك مػف مػ ثر 729ع يعػكد تػاريخ عمارتػو إلػى سػنة قرية الممالح : كىي مف قرل مدينػة زبيػد بيػا وػام (86)

الدكلػػة الرسػػػكلية كممػػف قػػػاـ بالتػػدريس فػػػي ىػػذا الوػػػامع العالمػػػة الكبيػػر أبػػػك الفتػػكح عبػػػداى بػػف محمػػػد الناشػػػرم 
 .2/8462المقحفي ، معوـ البمداف ، ينظر : ىػ .  884المتكفى سنة 

أم البناء الذم يحتكم عمى غرؼ كمخازف التوار  طمقت عمى الخافتىي السكؽ المسقكفة ك ك القيسارية :  (87)
سػػعيد عبػػدالفتاح ، العصػػر الممػػاليكي فػػي مصػػػر  عاشػػػكر،دكريػػف أك ثالثػػة .  بارتفػػاع يكيعمػػكه الطػػابؽ السػػكن

 .493( ، ص 8976، ) دار النيضة العربية ، القاىرة ػػػػ 2كالشاـ ، ط
كادم رمػػع بظػػاىر مدينػػة زبيػػد تكثػػر فيػػو  يػػـك العػػذيب : سػػمي بػػذلؾ نسػػبة إلػػى الع ػػَذيب كىػػك مكضػػع فػػي (88)

 .8/8234المقحفي ، معوـ البمداف ،ينظر: النخيؿ .
المعازبة : ىـ قبيمػة كبيػرة مػف األشػاعرة تسػكف طائفػة كبيػرة مػنيـ بقػرل زبيػد بػاليمف فػييـ شػوعاف كعممػاء  (89)

انيػؽ ،العمػارم ،الونيػد ، كزىناد، كانكا كثيرا ما يخروكف عمى الدكلة كيكسركف عصػا الطاعػة كمػف فػركعيـ الزر 
اليبالية ، البيادرة كغيرىـ غمب عمييـ اسـ الزرانيؽ باسـ أحد فركعيـ كذلؾ لشيرة ىذا الفرع سكاء في أياـ بني 

ابػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد ) ابػػػف حوػػػر العسػػػقالني ،رسػػػكؿ أك فػػػي العصػػػر الحػػػديث .
 -، ) المكتبة العمميػة ، بيػركت 8، محمد عمي النوار ، ط ىػ ( ، تبصير المنتبو بتحرير المشتبو ، تح852ت

 .2/8565؛ المقحفي ، معوـ البمداف ،  4/8388( ،8986
قرية التحيتا : كىي مف قرل الػيمف الكبيػرة  تقػع غربػي مدينػة زبيػد كتعػد مػف أعمػاؿ الميوػـ كىػي محاذيػة  (22)

لمعػػرب الػػذيف يعرفػػكف بالزيػػدييف ، كػػاف ليػػا مػػاض مزدىػػر كصػػارت كاحػػة خضػػراء بفضػػؿ التطػػكر الػػذم لحقيػػا 
صػفين لحػؽ البغػدادم ، ابػف عبػد اىػػ ، 822سكنيا بعض العمماء منيـ الشيخ أبي بكر المضػرم المتػكفى سػنة 

ىػ( ، مراصد األطالع عمى أسماء األمكنػة كالبقػاع ، 739عبد المؤمف بف شمائؿ القطيعي الحنبمي ) ت  الديف
؛  2/352؛ الونػدم ، السػمكؾ ،  8/255( ،8992، )دار الويػؿ، بيػركت ػػػػػػ  8تح ، عمي محمد البوػاكم، ط
 .8/223المقحفي ، معوـ البمداف ، 

 : لـ أود لو ترومة . شكر العدني (28)
 عبداى بف زياد : لـ أود لو ترومة .(22) 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 0201اذار 

 

)288 ) 
 

                                                                                                                                        

السماط : ىك ما يبسط عمى األرض لكضع األطعمة ك ومكس اوكميف ك يطمؽ أحياننا عمى المائدة  23))
 وكاىر مف تاج العركس،( ق8225 ت)  الحسيني الرزناؽ عبد بف محمند بف محمند ،السمطانية . الزبيدم ، 

محمد أحمد ، معوـ األلفاظ دىماف ،؛  89/386، ( 8942 ػػػػػػػػػ بيركت ، اليداية دار)  ،8ط القامكس،
 .92( ، ص8992 -،) دار الفكر المعاصر ، بيركت 8التاريخية في العصر المممككي ، ط

كػػـ أصػػبحت مدينػػة فيمػػا بعػػد عرفػػت باسػػـ 67بيػػت الفقيػػو : ىػػي قريػػة تقػػع ونػػكب شػػرؽ الحديػػدة بمسػػافة  (24)
ىػػػ ككانػػت تعػػرؼ باسػػـ)كثيب 692الفقيػػو الشػػيير أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف عويػػؿ المتػػكفى سػػنة 

حراكية كمػف أىػـ الشكؾ( نسبة إلى الرماؿ الممتػدة كاألشػكاؾ التػي تمألىػا كتنمػك عمػى األمطػار كاألشػوار الصػ
مناطقيػػا الطػػائؼ كالوػػاح كرمػػاؿ كىػػذه المنػػاطؽ تكوػػد بيػػا زراعػػة النخيػػؿ كوػػؿ أراضػػييا تسػػقى بميػػاه األمطػػار 

 .2/8222المقحفي ، معوـ البمداف ، ينظر: كتمتاز بالخصكبة كمف أشير قبائؿ بيت الفقيو المعازبة . 
ق ( تكلى الحكـ بعد كفاة ابف عمو 846ق ػػػػ 845الممؾ المظفر : أحد ممكؾ الدكلة الرسكلية في اليمف ) (25)

الممػػؾ األشػػرؼ إسػػماعيؿ بػػف يحيػػى إذ بايعػػو أىػػؿ الحػػؿ كالعقػػد ككثػػرت الفػػتف فػػي كقتػػو كثػػار العبيػػد عميػػو كلػػـ 
يستطع أف يقـك بالممؾ فخمعو العسكر العبيد ككلكا مكانو أحمد الناصر بف الظاىر كلػـ أقػؼ عمػى تػاريخ كفاتػو 

؛ قػػػػػػرة العيػػػػػػكف ،  886-885، ص الفضػػػػػػؿ المزيػػػػػػد؛ الػػػػػػديبع ،  82/326الالمػػػػػػع ، . السػػػػػػخاكم ، الضػػػػػػكء 
 .866؛ الكبسي ، المطائؼ السنية ،ص  6/483؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  423-422ص
أصاب : ىي نفسيا مدينة كصاب فبعض العامة ينطقكنيا باأللؼ كاألكثر بالكاك ك ىي مدينة كاسعة تقػع  (26)

ناحيتيف ناحية كصاب العالي مركزىا َدف كناحية كصاب السافؿ كمركزىػا األحػد فييػا  غربي صنعاء كتقسـ إلى
العديد مف القرل كالحصكف كفييا وبؿ يحمؿ اسػميا يمتػاز أىمػو بكثػرة خػركويـ عمػى ممػكؾ الػيمف كشػؽ عصػا 

، ؛  الحوػػػرم  655؛ بامخرمػػػة ، النسػػػبة ، ص 5/378يػػػاقكت الحمػػػكم ، معوػػػـ البمػػػداف ، ينظػػػر: الطاعػػػة .
، ) 2ق( ، مومكع بمداف اليمف كقبميػا ، تػح ، محمػد بػف عمػي األكػكع ، ط8382محمد بف أحمد اليماني ) ت 

 .8/75؛ المقحفي ، معوـ البمداف ،  2،4/767( ، مج8996دار الحكمة اليمانية ، صنعاء  
 . 422 يحيى الذيابي : ذ ِكر بيحيى بف عمر الذباني صاحب الصنحكج. الديبع ، قرة العيكف ، ص (27)
ػػنوكج : كىػػي مػػف القػػرل الصػػغيرة الكاقعػػة فػػي منطقػػة الشػػعيب مػػف كصػػاب السػػافؿ كػػاف بيػػا رباطػػػا  (28) الض 

؛ بامخرمػة ، قػالدة  38البرييػي ، طبقػات ، صينظػر:  مشيكرا لمصكفية كال تزاؿ عامرة فػي الكقػت الحاضػر .
 .8/948؛ المقحفي ، معوـ المبمداف ، 6/88النحر ، 

 ينظػػػر: د قصػػػكر بنػػػي رسػػػكؿ فػػػي الػػػيمف يقػػػع فػػػي بمػػػدة مػػػف ناحيػػػة الحػػػدا بمدينػػػة تعػػػز .دار الشػػػورة : أحػػػ (29)
 . 3/446، 2؛ الحورم ، مومكع بمداف اليمف ، مج  2/862الخزروي ، العقكد المؤلؤية ، 

َيػة كأعمػاؿ محافظػة مػأرب تسػكنيا بطػكف مػف قبيمػة مػراد  (32) كأ دار النوا : يقػع فػي قريػة النوػا مػف مديريػة الو 
 .2/8787المقحفي ، معوـ البمداف ، ينظر:  . كأىـ قرل مركز نوا قرية كاسط كالركضة كالقاىر كالزاخـ

 يشبؾ : لـ أود لو ترومة (38)
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ىػػػ ػػػػػػػ 845كاله العسػػكر العبيػػد ممكػػا بعػػد خمعيػػـ المظفػػر ) الممػػؾ المفضػػؿ : ىػػك أحػػد ممػػكؾ بنػػي رسػػكؿ (32) 
السػػخاكم ، : ينظػػرق عنػػدما أرسػػؿ إليػػو المظفػػر العسػػاكر السػػتعادة مدينػػة زبيػػد منػػو .846ق ( قتػػؿ سػػنة 846

؛ الكبسػػػػػي ، المطػػػػػائؼ السػػػػػنية ،  484ػػػػػػػػػػػ  6/483؛ بامخرمػػػػػة ، قػػػػػالدة النحػػػػػر ،  8/846الضػػػػػكء الالمػػػػػع ، 
 . 866ص

 .468بامخرمة ، النسبة ، صينظر: لطمحية : تقع قرب زبيد تنسب إلى الفقيو طمحة اليتار. قرية ا(33) 
ىػػ ( 883ىػػ ػػػػػ858ىػػ  تػكلى حكػـ الػيمف ) 829عمي بف طاىر : ىػك الممػؾ المواىػد الطػاىرم كلػد سػنة  (34)

اء الموػرل الػذم ككاف حكمو مشػاركة مػع أخيػو الظػافر ، ضػبط الػيمف كأحيػا الػبالد بعػد خرابيػا كمػف مػ ثره إحيػ
بزبيد بعد خرابيا كتوديد وػامع بيػت الفقيػو ابػف عويػؿ مػع الكقػؼ عميػو كمػا أنشػأ المػدارس بزبيػد كتعػز ، تػكفي 

َبف . السخاكم ، الضكء الالمع ، 883سنة   .6/492؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  5/233ىػ في مدينة و 
لحريـ السمطاني ككانت لػو حرمػة كافػرة ككممتػو الطكاشي : ىك الخصي الذم يستخدـ في خدمة الممؾ ك ا (35)

أنػػػػكر محمػػػػكد ، معوػػػػـ مصػػػػطمحات التػػػػاريخ كالحضػػػػارة زنػػػػاتي ،  ينظػػػػر: نافػػػػذة كيعػػػػد شػػػػيخيـ مػػػػف األعيػػػػاف .
 . 38( ، ص2288، )دار زىراف ، عماف ػػػػػػػ  8اإلسالمية ، ط

ىػػ 848الشياب الصباحي : ىك أحد األمراء كاألعيػاف فػي الدكلػة الرسػكلية فػي عيػد المسػعكد الرسػكلي )  (36)
ىػػػ ( حبسػػو بنػػك طػػاىر عنػػد اسػػتيالئيـ عمػػى عػػدف 858 -ىػػػ 855ىػػػ( ك المؤيػػد بػػف حسػػيف الرسػػكلي ) 855 -

ىػػػ . 988لػػى سػػنة ىػػػ تحػػرزا ثػػـ أطمقػػكا سػػراحو ، تػػكفي يػػـك األربعػػاء الثالػػث عشػػر مػػف ومػػادل األك 858سػػنة 
كس  6/427؛ بامخرمػػػة ، قػػػالدة النحػػػر ،  3/823السػػػخاكم ، الضػػػكء الالمػػػع ،ينظر: محػػػي الػػػديف ، ؛ الَعيأػػػَدر 

ىػػػ( ، النػػكر السػػافر عػػف أخبػػار القػػرف العاشػػر ، تػػح ، أحمػػد مػػالك 8238عبػػد القػػادر بػػف شػػيخ بػػف عبػػد اى )ت 
 .94( ، ص2228 -، ) دار صادر ، بيركت 8ك خركف ، ط

 لكويو بف حساف : لـ أود لو ترومة .ا (37)
 .422الديبع ، قرة العيكف ، ص ينظر:شعب الديار : يقع غربي مدينة تعز . (38)
 . 886، ص الفضؿ المزيدالديبع ، ينظر :ابف طاىر : ك يقصد بو عمي بف طاىر.  (39)
الخاصػػكي :  كىػػـ نػػكع مػػف المماليػػؾ السػػمطانية يختػػارىـ السػػمطاف مػػف المماليػػؾ الػػذيف دخمػػكا فػػي خدمتػػو  (42)

صػػغارا كيوعميػػـ فػػي حرسػػو الخػػاص كوعػػؿ ىػػذا االسػػـ خاصػػا بيػػـ ألنيػػـ يحضػػركف عمػػى السػػمطاف فػػي أكقػػات 
خدمػة بحمميػـ سػيكفيـ خمكتو كفراغو كينالكف مف ذلػؾ مػا ال ينالػو أكػابر المتقػدميف كيتميػزكف عػف غيػرىـ فػي ال

كلباسيـ المطرز المزركش كيتكويكف في الميمات الشريفة كيتػأنقكف فػي مركػكبيـ كممبكسػيـ . دىمػاف ، معوػـ 
 .433 ػػػػػػ 432، العصر المماليكي ، ص  عاشكر، ؛ 66األلفاظ التاريخية ، ص 

 .ق 846يكافؽ ذلؾ التاريخ يـك الومعة العاشر مف شير ربيع االخر سنة  (48)
سماعيؿ الوبرتي : ىك شرؼ الديف بف إبراىيـ بف عبدالصمد اليماني ينسب إلى وبرت بمػدة فػي أطػراؼ إ (42)

ىػػ خمػؼ أبػاه فػي المشػيخة كلػو نحػك خمػس عشػرة سػنة لمػا ظيػر فيػو مػف لػكائح النوابػة 828اليمف ، كلػد سػنة 
ع عشػر مػف شػير ربيػع األكؿ كالخير كصار إماـ الصكفية كشيخ العارفيف في كقتو ، تكفي ليمػة الخمػيس السػاب
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محمد بف عبداى بف محمد بػف أحمػد بػف مواىػد القيسػي الدمشػقي ) ينظر : ابف ناصر الديف ، ىػ . 875سنة 
ق ( ، تكضػػػػيح المشػػػػتبو فػػػػي ضػػػػبط أسػػػػماء الػػػػركاة كأنسػػػػابيـ كألقػػػػابيـ ككنػػػػاىـ ، تػػػػح ، محمػػػػد نعػػػػيـ 842ت 

 292/ 2؛ السخاكم ، الضكء الالمع ،  2/498( ،  8993 -،) مؤسسة الرسالة ، بيركت 8العرقسكسي ، ط
. 

ق ( 626ق ػػػػػػػػ 569العبيػػد : ىػػـ طائفػػة مػػف العسػػكر قػػدمكا الػػيمف برفقػػة األيػػكبييف الػػذيف حكمكىػػا سػػنة )  (43)
كاف ليـ دكرا كبيرا في إدارة البالد كخاصة في أيػاـ الرسػكلييف فأسػتفحؿ أمػرىـ فأخػذكا يكلػكف ك يخمعػكف كفعمػكا 

،  الفضػػػؿ المزيػػػدكػػػات النػػػاس . الػػػديبع ، مػػػا فعمػػػكا حتػػػى أنيػػػـ اسػػػتكلكا عمػػػى السػػػفف التواريػػػة كغيرىػػػا مػػػف ممتم
، ) دار  8مؤلػػؼ مويػػكؿ ، تػػاريخ الدكلػػة الرسػػكلية فػػي الػػيمف ، تػػح ، عبػػداى محمػػد الحبشػػي ، ط؛  889ص

تػػػػاريخ الػػػػيمف السياسػػػػي فػػػػي العصػػػػر  ف ،حسػػػػيف سػػػميمامحمػػػػكد ، ؛  229، ص(  8984الويػػػؿ ، بيػػػػركت ػػػػػػػػػ 
حسػيف بػف عبػداى ، العمرم ، ؛  259( ، ص 8969بغداد ػػػػػػ ، ) المومع العممي العراقي ،  8اإلسالمي ، ط

 .43( ، ص 89898، ) دار الفكر المعاصر ، بيركت ػػػػػػػ  8األمراء كالعبيد المماليؾ في اليمف ، ط
الوكامػػؾ: لفػػظ فارسػػي مشػػتؽ مػػف وامػػة بمعنػػى المبػػاس ، كيقصػػد بػػو األوػػر أك الراتػػب أك المنحػػة كالومػػع  (44)

 .  58دىماف ، معوـ األلفاظ التاريخية ، صينظر:كوماكي . وامكيات كوكامؾ 
كـ اكتسبت عناية فائقة فػي 35حيس : كىي أقدـ المدف التيامية في اليمف تقع ونكب مدينة زبيد بمسافة  (45)

يػػػاقكت ينظر:ىػػػػ( . 847 ػػػػػػػػىػػػػ 845عيػػػد الدكلػػػة الرسػػػكلية كبشػػػكؿ خػػػاص فػػػي عيػػػد الممػػػؾ المظفػػػر الرسػػػكلي )
 .8/546؛ المقحفي ، معوـ البمداف ،  258؛ بامخرمة ، النسبة ، ص 2/332البمداف ، الحمكم ، معوـ 

الناصػػر بػػف الظػػاىر : كاله العسػػكر العبيػػد حكػػـ الػػيمف بػػدال مػػف الممػػؾ المظفػػر فػػي ومػػادل اوخػػرة سػػنة  (46)
خمعػو  ىػ فكثر في عيده السمب كالنيب كالقتؿ فأصػبحت زبيػد خرابػا كلػـ تطػؿ مدتػو فحكػـ عشػرة أشػير إذ846

ىػ لهقب بالخاسر لكقكع القبػائح فػي أيامػو كمػا ل ق ػَب بالكاسػر لشػدة 847العسكر العبيد في شير ربيع األكؿ سنة 
الػػػديبع ، ينظر: بطشػػػو ، كَلق ػػػَب أيضػػػا بالقاتػػػؿ كقػػػاـ بػػػاألمر بعػػػده المسػػػعكد أبػػػك القاسػػػـ بػػػف األشػػػرؼ إسػػػماعيؿ.

 . 6/484قالدة النحر، ؛ بامخرمة ،  423؛ قرة العيكف، ص887، صالفضؿ المزيد
الدار الكبير الناصرم : كىك القصر الذم بنػاه الممػؾ الناصػر أحمػد بػف إسػماعيؿ بػف العبػاس الر س ػكلي )  (47)
 .828،ص  الفضؿ المزيدق ( في مدينة زبيد . الديبع ، 827ق ػػ 823
 .كيقصد بو الممؾ الناصر بف الظاىر (48)
كالفتاكيف كاألكباش الذيف يظيػركف فػي أكقػات الفكضػى فيعػكركف العكاركف : ك ىـ وماعة مف المصكص  (49)

الناس بالحوارة كالقتؿ كنحك ذلؾ كيطمؽ عمى أشباه ىؤالء في العػراؽ فػي العصػر العباسػي بالعيػاريف كالشػطار 
أبػك عمػي أحمػد بػف محمػد بػف يعقػكب )  ، كفي مصر يسمكف بالحرافيش كفي الشاـ يسػمكف بالزنعػار . مسػككيو

، ) مطبعػػة سػػركش ، طيػػراف ػػػػػػ  2توػػارب األمػػـ كتعاقػػب اليمػػـ ، تػػح ، أبػػك القاسػػـ إمػػامي ، ط ق ( ،428ت 
ىػػػ( ، العبػر فػػي 748)ت  زأبػك عبػػد اى محمػد بػف أحمػػد بػف عثمػػاف بػف َقايأمػاالػذىبي ، ؛   4/89( ،  2222

ابػػف ؛  3/47( ،  8984-، ) مطبعػػة الككيػػت ، الككيػػت  8خبػػر مػػف غبػػر ، تػػح ، صػػالح الػػديف المنوػػد ، ط
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ىػػػ (، النوػػـك الزاىػػرة فػػي ممػػكؾ 874أبػػك المحاسػػف يكسػػؼ بػػف عبػػد اى الظػػاىرم الحنفػػي ) ت تغػػرم بػػردم ، 
 .82/29( ، 8992، ) دار الكتب العممية ، بيركت ػػػ 8مصر كالقاىرة ، تح ، محمد حسيف شمس الديف ، ط

أبػػك الفػػتح ابػػف الموػػاكر ، ينظر:.بػػاب الشػػبارؽ : ىػػك أحػػد أبػػكاب مدينػػة زبيػػد يػػؤدم إلػػى حصػػف قػػكارير  (52)
( ،  8952، ) مطبعػة بريػؿ ، ليػدف ػػػػػػ 8ىػػ ( ، تػاريخ المستبصػر ،  ط692يكسؼ بػف يعقػكب الدمشػقي ) ت 

 . 29ص
ِنيد : ىك أحد أحياء مدينة زبيد . المقحفي ، معوـ البمداف ،  (58)  .2/8488الَموأ
ىػػػ ( خػػرج عميػػو العبيػػد 855 -ىػػػ 848يمف )المسػػعكد بػػف األشػػرؼ : ىػػك أحػػد ممػػكؾ بنػػي رسػػكؿ حكػػـ الػػ (52)

ق . السػخاكم ، 899ىػػ ( تػكفي بعػد سػنة 858 -ىػػ 855) كىػك الممػؾ المؤيػد حسػيف كممككا طفػال مػف أقربائػو
 .867؛ الكبسي ، المطائؼ السنية ، ص 6/422؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  88/834الضكء الالمع ، 

ساحؿ بحر اليند سميت بػذلؾ نسػبة إلػى عػدف بػف سػناف بػف  عدف : كىي مف أشير مدف اليمف تقع عمى (53)
( ال ماء بيا كال مرعى يومب أىميا الماء مف عيف تبعد عف مدينة عدف مسيرة يـك ، ككانت عدف إبراىيـ )

فضاء )فراغ( في كسط وبؿ عمى ساحؿ البحر، تحيط بو الوبػاؿ مػف وميػع الوكانػب، فقطػع ليػا بػاب بالحديػد 
ىػػ ( ،  ثػار الػبالد 682زكريػا بػف محمػد بػف محمػكد ) ت ينظر:القزكينػي ، الوبؿ فصػار طريقػان إلػى البػر.  في

 .478؛ بامخرمة ، النسبة ، ص 828( ، ص  8968 -، ) دار صادر ، بيركت 8كأخبار العباد ، ط
أيمػف بػػف لحػج : مخػالؼ بػاليمف ينسػب إلػػى لحػج بػف كائػؿ بػف الغػػكث بػف قطػف ابػف عريػب بػػف زىيػر بػف  (54)

اليميسع يقع بالقرب مف أبيف كلو سكاحؿ كأكثر سكنانو بنك أصبح رىط مالؾ بف أنس كغيرىـ كفيو بمداف كقرل 
 . 5/67. ياقكت الحمكم ، معوـ البمداف ، 

ىػ  نشأ يتيما إذ تكفي كالده كعمره أربع 824أحد عمماء اليمف كفقيائيا كلد سنة عثماف الناشرم : ىك  (55)
و الفقيو شياب الديف الناشرم كلما تكفي شياب الديف انتقؿ عند عمو شمس الديف عمي سنيف فكفمو عم

الناشرم فحفظ القراف الكريـ قبؿ بمكغو العشريف سنة ثـ انتقؿ إلى تعز فعمؿ مدرسا بالمدرسة الظاىرية 
بيا كومع ىػ كفي ىذه السنة تكفي غريبا 848كالمرشدية فأقاـ بيا عشر سنيف فأنتقؿ إلى مدينة إب سنة 
؛  5/834السخاكم ، الضكء الالمع ، ينظر:تاريخا سماه البستاف الزاىر في طبقات عمماء بني ناشر. 

؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  888، ص الفضؿ المزيد؛ الديبع ،  886-884البرييي ، طبقات ، ص
6/422. 

لغربػي لوبػؿ ريمػاف فػي مخػالؼ كـ تقـك عمػى ربػكة بالسػفح ا842إب : مدينة تقع ونكبي صنعاء بمسافة  (56)
بعداف كىي قديمة تروع إلى عيد الدكلة الحميرية فكانت قرية صغيرة مػف ذم وبمػة ليػا سػكر كفييػا مػف اوثػار 

يػاقكت الحمػكم ، معوػػـ ينظر:القديمػة قصػر البيضػاء الحميػرم ثػـ ازدادت شػيرتيا بعػد القػرف الرابػع اليوػرم . 
 . 88-8/82؛ المقحفي ، معوـ البمداف، 8،8/38اليمف ، مج ؛ الحورم ، مومكع بمداف 8/64البمداف ، 

ىػك األميػر زيػف الػديف بػف سػميماف بػف داكد بػف أبػي بكػر اليمػاني كاله الممػؾ المسػعكد وينػاش السػنبمي : :  (57)
ىػػ  كبقػي فييػا إلػى أف سػمميا 849ىػ ( إمارة عدف مدة ثـ كاله زبيػد فػدخميا فػي سػنة 855 -ىػ 848الرسكلي )
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لالمػع السػخاكم ، الضػكء اينظر:ق كدفػف بمدينػة دمػت. 866لبني طاىر ثـ عمؿ في خدمتيـ حتى تكفي سنة 
 .434ػػػػػػػ  6/433،  6/422؛ بامخرمة، قالدة النحر ،  3/86، 

المخريؼ : كىي إحدل قرل كادم رمع التي تسكنيا قبيمة األشاعر كذكرت بالمخيريؼ. محمد بف يكسؼ  (58)
ىػ( ، السمكؾ في طبقات العمماء كالممكؾ ، تح ، محمد بف عمي بف حسيف 732بف يعقكب الوندم )ت 

 .6/433؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  2/48(،  8995،)مكتبة األرشاد ، صنعاء ػػػػػػػ  2األككع ، ط
 يحيى بف زياد : لـ أود لو ترومة . (59)

 . 424: ذ ِكَر بالدردباشي . الديبع ، قرة العيكف ، ص حسيف الدمرداشي(62) 
العمائر السمطانية ممػا يختػار السػمطاف إحداثػو أك  يتكلى صاحبياالمشد : كظيفة مأخكذة مف شدن العمائر (68) 

ىػػػػ ( ، صػػػبح  828أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد بػػػف عمػػػي )ت ، توديػػػده مػػػف القصػػػكر كالمنػػػازؿ كاألسػػػكار . القمقشػػػندم 
 .4/23بال.ت  ( ،  –، )دار الفكر ، دمشؽ 8األعشى في صناعة اإلنشا ، تح ، يكسؼ عمي الطكيؿ ، ط

 ترومة .محمد بف معكضة : لـ أود لو (62) 
 لـ أود لو ترومة . حمزة بف الممؾ العادؿ :(63) 
بنك إقباؿ : كىـ قبيمة كانت ليا اإلمارة عمى بعض حضرمكت في القرف السادس كالسابع اليورم كيقاؿ  (64)

المقحفي  ينظر: ىػ .529ليـ  ؿ فارس استكلكا عمى الشحر كمف أشير رواليا راشد بف إقباؿ الذم قتؿ سنة 
 .8/93ف ، ، معوـ البمدا

ىػ تكلى حكـ اليمف لممدة 888عامر بف طاىر : ىك عامر بف طاىر بف معكضة بف تاج الديف كلد سنة  (65)
ىػػػ ( فكانػػت الخطبػػة كالسػػكة باسػػمو 883ىػػػ ػػػػػػػػ 858ىػػػ ( مشػػاركة مػػع أخيػػو المواىػػد عمػػي ) 864 -ىػػػ  858)

ىػػػ ثػػـ أسػػتمرت الخطبػػة كالسػػكة فػػي 864بكػػؿ بمػػد افتتحيػػا مػػع أنػػو األصػػغر سػػنا  كذلػػؾ برضػػى أخيػػو إلػػى سػػنة 
عمػػاد الػػديف بػػف  القرمطػػي، ىػػػ قػػرب مدينػػة صػػنعاء .872وميػػع البمػػد باسػػـ المواىػػد عمػػي ، قتػػؿ الظػػافر سػػنة 

ىػػػػ ( ، ركضػػػة األخبػػػار كنزىػػػة األسػػػمار فػػػي حػػػكادث الػػػيمف الكبػػػار كالحصػػػكف 872إدريػػػس بػػػف األنػػػؼ ) ت 
؛ السػػخاكم ،  886(، ص8995المعرفػػة ، وػػدة ػػػػػػػػػػػ ، )دار  8كاالمصػػار ، تػػح ، محمػػد بػػف عمػػي األكػػكع ، ط

 .6/438؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  4/86الضكء الالمع ، 
 دار القسط : لـ أود لو ترومة . (66)
مكزع : كىي مدينة مف مدف تيائـ اليمف بالقرب مػف مدينػة تػرف تتميػز بػأرض خصػبة كتنتشػر فييػا مػزارع  (67)

نقطة اتصاؿ بػيف مػكانا الػيمف كمدنػو التياميػة . يػاقكت الحمػكم ، معوػـ البمػداف ،  الذرة كالدخف كالبابيا كتمثؿ
 .  2/8683؛ المقحفي ، معوـ البمداف ،  5/228

ىقرة : ىي بمدة أثرية مندرسة في ونكب مدينة مكزع عثر فييا عمى مسكككات ذىبية قديمة . المقحفي ،  (68)
 .2/8825معوـ البمداف ، 

 لتسميتيا بيذا االسـ .لـ أود سببا  (69)
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كاله العبيد حكـ اليمف بدال مف الممؾ الذم الناصر بف الظاىر نسبة إلى الممؾ  الدكلة الناصرية : (72)
؛ قرة العيكف، 887، ص الفضؿ المزيدىػ. الديبع ، 846ىػ( في ومادل اوخرة سنة 847 ػػػػػىػ 845المظفر)

 6/484؛ بامخرمة ، قالدة النحر،  423ص
َميع : ىك اليابس المتصمب مف األشياء التي تككف لينة ثـ تيبس كالمقم ع مف الناس ىك المتيبس الق   (78)

،  األرياني األصابع كالمفاصؿ بسبب حالة تشنوية أك بسبب تعرض الوسـ لبرد شديد ييبس األطراؼ .
، )دار الفكر ،  8مطير عمي ، المعوـ اليمني في المغة كالتراث حكؿ مفردات خاصة مف الميوة اليمنية ، ط

 . 748، ص( 8996دمشؽ   
َبر :  (72)  .2/8837كىي إحدل المراكز اإلدارية لمدينة كصاب العالي . المقحفي ، معوـ البمداف ، ح 
الواح الكاقعة في غربي الحسنية مف مديرية مدينة  كىي منطقة تقع عمى مقربة مف ساحؿ: الصفارية  (73)

 .8/988المقحفي ، معوـ البمداف ، ينظر:بيت الفقيو كفييا قمعة تسمى باسميا. 
البقعػػة : ىػػك مينػػاء صػػغير يقػػع غػػرب مدينػػة زبيػػد كقػػرب مينػػاء الفنػػازة الػػذم قػػدـ إليػػو أبػػك مكسػػى األشػػعرم  (74)

 .8/885معوـ البمداف ، كمعاذ بف وبؿ )رضي اى عنيما(. المقحفي ، 
كػـ يروػع ابتػداء ظيكرىػا  252الحديدة : كىػي مدينػة عمػى سػاحؿ البحػر األحمػر تبعػد عػف صػنعاء غربػا  (75)

ىػػ ثػـ قريػة كمينػاء صػغير سػنة 859إلى القرف الثامف اليورم كمنطقة صيد ثـ استخدمت كمرسػى لمسػفف سػنة 
 .8/436ىػ . المقحفي ، معوـ البمداف ، 922
حسيف : ىك أحد أبناء الممؾ الظاىر يحيى بف أحمد بف إسماعيؿ الرسكلي تكلى حكـ اليمف المؤيد  (76)

ىػ بمدينة زبيد كدخؿ عدف في 855ىػ ( مف قبؿ العسكر العبيد في  خر يـك مف شعباف سنة 858 -ىػ 855)
مكة كمف  ىػ فخرج منيا إلى858ىػ كبقي بيا إلى أف دخميا بنك طاىر في سنة 858شير ومادل اوخرة سنة 

ىػ( فروع إلى مكة كاستقر بيا إلى أف تكفي 865 -ىػ 857مكة إلى مصر فأكرمو سمطانيا األشرؼ إيناؿ )
؛  3/859ىػ . السخاكم ، الضكء الالمع ، 872في ظير يـك الخميس السابع مف ومادل األكلى سنة 

 .883؛ الكبسي ، المطائؼ السنية ، ص 488 -6/487بامخرمة ، قالدة النحر ، 
 .كما كرد في المخطكط نصا (77)
 .كيقصد بيما ابني طاىر بف معكضة ممكا اليمف (78)
أحمد مختار عبد الحميد عمر)ت الدرؾ : ىـ رواؿ الشرطة سمنكا بذلؾ إلدراكيـ الفار يف كالمورميف .  (79)

 .8/748، ( 2228، ) عالـ الكتب ، بيركت ػػػػػػ 8ىػ( ، معوـ المغة العربية المعاصرة ، ط8424
ىك حصف في اليمف يقع في مخالؼ وعفر مطؿ عمى مدينة ذم وبمة ، ك ليس باليمف حصف التعكر:  (82)

مراصد األطالع ، ابف عبد الحؽ البغدادم، ؛  2/826أحصف منو . ياقكت الحمكم ، معوـ البمداف ، 
8/265. 
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الطبمخانة : ىي مرتبة حربية مف مراتب أرباب السيكؼ في مصر المممككية كيسمى صاحبيا أمير  (88)
طبمخانة ألحقيتو في دؽ الطبكؿ عمى أبكاب السالطيف كاألمراء كيطمؽ عمى أمير طبمخانة أمير أربعيف 

 .484عاشكر ، العصر المماليكي ، صينظر:بمعنى أف يككف في خدمتو أربعيف مممككا. 
، 2الحورم، مومكع بمداف اليمف ، مجينظر::قرية تقع عمى ساحؿ البحر بيف عدف كمكزع.  العارة (82)
3/578. 

كػراـ الضػيؼ  (83) عبد اى بف أبي السركر : ىك عفيؼ الديف بف إسماعيؿ سار عمى نيػج كالػده فػي العبػادة كا 
لواللػػة قػدره كاحتػػراـ مكانتػػو ذكػػره كلوػأ إليػػو كػؿ خػػائؼ فػػأمف كذلػؾ  اشػػتيركالسػعي لقضػػاء حػكائج النػػاس حتػى 

 426؛ الديبع ، قرة العيكف ، ص 288البرييي ، طبقات ، صينظر:ىػ . 862عند الممكؾ تكفي سنة 
واعي: ىك خطيب وامع زبيد عزؿ عف كظيفتو ىذه سنة  (84) ىػ بسبب ىفكة حصمت مف 899عبدالمنعـ الضع

ىػ بعد مرض طكيؿ 924بيع األكؿ سنة ، تكفي في ليمة السبت السادس كالعشريف مف شير ر كلده مكسى 
؛ العيدركس ، النكر  6/587بوانب قبر ودنه الفقيو عمي بف قاسـ الحكمي . بامخرمة ، قالدة النحر ، 

 .82/632؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  39السافر ، ص
 أبك العباس بف أبي السمطاف : لـ أود لو ترومة . (85)
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