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تناكؿ البحث أحكاؿ اليمف السياسية في حقبة ميمة مف تأريخ الدكلة 

الضعؼ ق( كالتي تميزت بظيكر مالمح ٛ٘ٛق ػػػ ٕٙٙالرسكلية )
كاالنييار التي ما لبث العبيد أف سيطركا فييا عمى إدارة الدكلة بسبب 

 ضعؼ الممكؾ كالصراعات الداخمية بيف ابنائيا .
ق ( كتكلي ٕٗٛق ػػػػػػػ ٖٔٛابتدأ البحث بكفاة الممؾ الظاىر الرسكلي ) 

ق كالتي تنتيي بخمع الممؾ ٛ٘ٛكلده الممؾ األشرؼ الحكـ إلى سنة 
 حكـ البالد .  (i) لي نفسو مف الممؾ كتكلي بني طاىرالمسعكد الرسك 

تضمف البحث قسميف األكؿ الدراسة الذم تناكلت فيو تعريؼ المخطكط 
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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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 المبجث االول :التعريف بالمخطوط
المخطكط بعنكاف ) تأريخ الفقيو كماؿ الديف مكسى بف أحمد الذؤالي المعركؼ 

زاد ( 3)اختصره مف تأريخ العبد الفقير إلى اهلل تعالى عبدالرحمف بف عمي الديبع( 0)بالمكشكش
المنسكب خطأ إلى المكشكش كذلؾ ألف األحداث التي ذكرت في  فيو كنقص رحمو اهلل (

ـ( عمما أف كتاب الديبع ٜٛٗٔق ػػػػ ٜٗٓالمخطكط تتجاكز عمر المكشكش المتكفى سنة )
ق كالفضؿ المزيد عمى بغية المستفيد أّلفو سنة ٜٙٓف تأليفو سنة بغية المستفيد تـ االنتياء م

ق كما جاء في خاتمتو أما كتابو اآلخر قرة العيكف في أخبار اليمف الميمكف فتصؿ ٕٜٙ
 ق كليس في المخطكط ما يدؿ أك يشير إلى اسـ المؤلؼ .ٖٕٜأحداثو إلى سنة 

 وصف النسخة الخطية
ألصؿ حصمت عمييا مف مركز جمعة نسخة المخطكط ىي نسخة مصكرة طبؽ ا

الماجد لمثقافة كالتراث في دكلة األمارات العربية المتحدة كالنسخة األصمية مكجكدة في مجمع 
المغة العربية في مدينة دمشؽ كتكجد نسخة أخرل في مكتبة األسد الكطنية في الجميكرية 

مف نسخة مجمع المغة العربية السكرية كبعد االطالع عمييا تبيف أنيا نسخة طبؽ األصؿ 
 العربية في دمشؽ .

لكحة كتتضمف المكحة الكاحدة صحيفتيف ككؿ كاحدة  ٓٔٔكالمخطكط يحتكم عمى 
 منيا تحتكم عمى خمسة كعشريف سطران ككؿ سطر منيا يحتكم عمى عشر كممات أك أكثر.

أما نكع الخط المستخدـ فيو فيك خط النسخ قميؿ اإلعجاـ أغمب كمماتو كتبت بدكف 
ط إال بعض الكممات كذلؾ إلزالة المبس عنيا ككتبت بعض العناكيف عمى الجكانب  ك نق

كضعت بعض الخطكط عمى بعض الكممات اليامة كأسماء بعض الممكؾ ك سقطت بعض 
 حركؼ الكممات الكاقعة في نياية السطر كما أنيا كانت مرقمة .

ت كشكىت فمـ ككتب عمى غالؼ المخطكط اسـ صاحب الكتاب إال أف كتابتو طمس
 .( 4)نتمكف مف قراءتو فضال عف كجكد عبارة مف كتب الفقيو حامد بف حسف شاكر

 المؤلف مصادر
إّف المصدر الرئيسي الذم اتخذه المؤلؼ ىك كتابي الديبع بغية المستفيد في أخبار 
مدينة زبيد كما ذكر في عنكاف المخطكط ككتاب قرة العيكف في أخبار اليمف الميمكف كمصدر 
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طبقات صمحاء اليمف المعركؼ بتاريخ البرييي ( 5)زياداتو التي زادىا بعضيا مف كتاب البرييي
 كخاصة فيما يتعمؽ بتراجـ الفقياء كما أف لو زيادات لـ أجدىا عند غيره . 

 أسموب المؤلف
استخدـ المؤلؼ أسمكب السرد في ذكر األحداث كذلؾ بحسب السنكات أم اتبع نظاـ 

مف الفترة المتأخرة مف عصر الدكلة الرسكلية حتى السقكط كبداية حكـ الحكليات فأبتدأ 
الطاىرييف كسيطرتيـ عمى زماـ األمكر في بالد اليمف ككاف ذلؾ بمثابة تكطئة لما سيذكره مف 

قياـ الدكلة الطاىرية إال أنو ما لبث أف قاـ بتغيير منيجيتو بكضع عناكيف بدال مف السنكات    
لتعقيبات كذلؾ بأف يضع أكؿ كممة مف الكرقة التالية في آخر الكرقة كما استخدـ أسمكب ا

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

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

مارات العربية المتحدة ك ىي نسخة طبؽ األصؿ عف النسخة جمعة الماجد في دكلة اإل
األصمية المكجكدة في مجمع المغة العربية في مدينة دمشؽ كما تكجد نسخة مصكرة طبؽ 
األصؿ في مكتبة األسد الكطنية دمشؽ كتمت االستعاضة عف النسخ األخرل بكتابي الديبع 

 اني ) قرة العيكف في أخبار اليمف الميمكف (.األكؿ ) بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد( كالث
  تمت كتابة النص كما أكرده المؤلؼ مع التنبيو عمى ما لـ يكافؽ الخط

القياسي منو أك ما كافؽ منو الخط القياسي مف غير المألكؼ كحذؼ اليمزة مف بعض 
 الكممات.
  ترجمة األعالـ الكاردة في النص كتضمنت ىذه األعالـ أسماء الممكؾ

 كاألمراء كأسماء البمداف كاألماكف كالمدف كالقرل كالحصكف كالقالع كالكدياف كالمساجد كالقبائؿ.
  تعريؼ بعض المصطمحات الكاردة في نص المخطكط فمنيا ما يتعمؽ

 .بالكظائؼ اإلدارية كمنيا ما يتعمؽ بالمعامالت التجارية كاالقتصادية
 المبحث الثاني :النص المحقق

 هـ (845 -هـ 840الظاهر ) الممك األشرف بن
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قائما بأعباء الخالفة حتى تكفي في آخر يكـ  ( ٙ)كلـ يزؿ السمطاف الممؾ الظاىر
بعد أف قدـ إلييا ( ٚ)الجمعة آخر شير رجب الحراـ سنة اثنتيف كأربعيف كثمانمائة بمدينة زبيد 

قاـ بيا ثالثة أياـ يـك األثنيف السادس كالعشريف مف الشير المذككر مريضا فأ( ٛ)مف مدينة تعز
فحسب ثـ تكفي رحمو اهلل تعالى فأجمع أىؿ الحؿ كالعقد عمى إقامة كلده األكبر سنا السمطاف 

خميفة فبايعكه كتمت بيعتو لو كأمر بتجييز كالده الممؾ الظاىر ( ٜ)الممؾ األشرؼ إسماعيؿ
يعة بزبيد كقاضي الشر ( ٓٔ)فغسمو شيخ اإلسالـ جماؿ الديف محمد الطيب بف أحمد الناشرم

كخطيب زبيد الفقيو كماؿ الديف مكسى ( ٔٔ)حينئذ شياب الديف أحمد أبك الفضؿ ابف الناشرم
ثـ جيزه أحسف الجياز ثـ صمى عميو كأمر شيخ اإلسالـ الطيب  (ٕٔ)بف محمد الضجاعي

الناشرم أف يتقدـ بو إلى مدينة تعز كىك الذم أدخمو قبره رحمو اهلل تعالى كقبره بمدرستو 
 ة بمدينة تعز التي تقدـ ذكرىا .الظاىري

كلما أستقؿ كلده األشرؼ بالممؾ دانت لو البالد كالعباد كمشى عمى طريقة كالده في 
حسف السياسة كظيرت مف رجاحتو كأشتير في جممة معارؾ بالفراسة كقكة الغمبة كالشجاعة 

ى ذلؾ كباشر كاألقداـ كالنجدة كالشيامة كشدة البأس حتى قيؿ لـ يسبقو أحد مف آبائو إل
 [.ٕٗاألمكر بنفسو كتكلى ما يعينو مف فيو إقداـ عظيـ حتى كاف يقاؿ لو المجنكف لذلؾ ] ظ/
ابنة ( ٖٔ)كفي يكـ الجمعة سمخ ذم الحجة مف سنة اثنتيف كأربعيف ُفقدت جية شفيؽ

الممؾ األشرؼ بف األفضؿ عمة األشرؼ بف الظاىر ، كفي يكـ األثنيف مستيؿ شير صفر 
( ٙٔ)بظاىر زبيد كنيبت القيسارية (٘ٔ)قرية الممالح  (ٗٔ)كأربعيف ىجـ القرشيكف مف سنة ثالث

 كقتؿ مف القرشييف رجؿ كاحد.
ككاف ( ٚٔ)كلمممؾ األشرؼ المذككر مع العرب عدة كقائع لو كعميو فمنيا يكـ العذيب 

 (ٛٔ)يكـ األربعاء الثامف مف صفر سنة ثالث كأربعيف كثمانمائة اجتمع القرشيكف كالمعازبة
كقصدكه إلى ذات العذيب بنخؿ الكادم زبيد فكسركىـ كسرة شنيعة كقتؿ مف القرشييف خمسة 
كثالثيف رجال كمنيا يكـ الفص قتؿ فيو منيـ نحكا مف ثالثة كثالثيف رجال كمنيا يكـ العرب 

يقتمكف منيـ  (ٜٔ)قتؿ فيو القرشيكف مف عساكره جمعا كثيرا كىزمكىـ كأتبعكىـ إلى قرية التحيتا
سركف كمنيا كقعة القاىرة بينو كبيف المعازبة قتؿ فييا مف عسكره جمع كثير منيـ األمير ك يأ

كغيرىـ كذلؾ يكـ األربعاء التاسع كالعشريف مف ( ٕٔ)كاألمير عبداهلل بف زياد( ٕٓ)شكر العدني
 ذم القعدة سنة ثالث كأربعيف.
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إال اليسير كلـ ينج كمنيا كقعة المسيافة بينو كبيف القرشييف لـ يسمـ فييا مف عسكره 
المشيكرة في شير ( ٕٕ)إال بنفسو كليس معو شيء سكل دبكس في يده كمنيا كقعة السماط 

جمادل األكلى سنة خمس كأربعيف طمب الممؾ األشرؼ جماعة مف مشاىير المعازبة 
فمما قعدكا عميو يأكمكف أمر العساكر  (ٖٕ)كمشايخيـ كعمؿ ليـ سماطا ببيت الفقيو ابف عجيؿ

 ؤكسيـ فضربت عمى السماط رؤكس أربعيف منيـ  كلـ ينج منيـ إال اليسير.بضرب ر 
ككاف رحمو اهلل يكاظب عمى صالة الجمعة بجامع زبيد كمعو فيو حسنة لـ يسبؽ إلييا 
كذلؾ أنو أمر بأنشاء بركة حسنة عظيمة في الجامع المذككر ك أقاـ فيو درسة مقرئكف القراف 

يقدـ كفايتيـ كعّمر في الجامع المذككر جممة مف سقكفو  [ كرتبيـ مإٕعقيب كؿ صالة ] ك/
كأصمح متشعثو كقد قيؿ أنو أعرؼ الناس بالممؾ فيك األشرؼ بف الظاىر بف األشرؼ بف 
األفضؿ بف المجاىد بف المؤيد بف األشرؼ كلـ يكجد في الممكؾ باليمف مف كلي الممؾ ثمانية 

رحمو اهلل يكـ الثالثاء مف شير شكاؿ سنة عمى نسؽ كاحد إال فييـ رحمة اهلل عمييـ تكفي 
رحميما اهلل  في مدينة تعز كدفف عند كالده بالظاىرية خمس كأربعيف كثمانمائة بدار السركر

 تعالى .
 ه (846ه ــــ 845المظفر الصغير )

ثـ ُكِلي الُممؾ بعده ابف عمو الممؾ المظفر يكسؼ بف الممؾ المنصكر عمر بف الممؾ 
كأقاـ ( 05)ككاف قد نفر مف ابف عمو المذككر قبمو إلى أصاب( ٕٗ)ف العباساألشرؼ إسماعيؿ ب

مستجيرا فأجمع اىؿ  (ٕٚ)صاحب الضنجكج( ٕٙ)بيا عند الشيخ الصالح يحيى ابف عمر الذيابي
نصافو فتسمـ  الحؿ كالعقد إلى إقامتو خميفة كقد كاف الناس يميجكف بو قبؿ كال يذكركف عممو كا 

يكـ الجمعة الثاني عشر مف شير شكاؿ كسار إلى  الممؾ بقرية الضنجكج مف بمد كصاب
في ( ٕٛ)مدينة تعز فدخميا عصر يـك الجمعة التاسع عشر مف الشير المذككر إلى دار الشجرة 

بتعز ظير يـك األثنيف الثاني كالعشريف مف الشير ( ٜٕ)مككب عظيـ ثـ ركب منو إلى دار النجا
 المذككر كلـ ينزؿ مف تعز .

 الممك المفضل
فخرج جماعة مف الترؾ كالجند الذيف بايعكه عمى الطاعة كنزؿ المماليؾ مف عنده إلى 

كالمماليؾ أفاعيؿ مف جممتيا ككاف صاحب شدة كبأس ففعؿ ىك ( ٖٓ)زبيد كصحبتيـ يشبؾ 
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( ٖٔ)أنيـ أقامكا الممؾ المفضؿ أسد الديف محمد بف إسماعيؿ بف عثماف بف األفضؿ العباس

 . (ٕٖ)سمطانا بقرية الطمحية
كدخؿ مدينة زبيد يكـ الثالثاء خامس المحـر أكؿ سنة ست كأربعيف كأنفؽ أمكاال كثيرة 

خيؿ كاألسمحة في الدار حتى قكيت شككتيـ كأدخؿ العرب مدينة زبيد كفرؽ عمييـ جممة مف ال
[ كأخذكا نخؿ كادم زبيد عمى أىمو كاقتسمتو القرشيكف ك المعازبة كمنعكا منو أىمو ٕ٘] ظ/

راّسا ثـ أختمؼ القرشيكف كالمعازبة كاقتتمكا فمـ يتطرؽ المعازبة إلى نخؿ كادم زبيد كبقي أمر 
كممؾ البالد عمى ما يأتي بيانو ( ٖٖ)طاىر النخؿ في أيدم القرشييف إلى أف نزؿ الشيخ عمي بف

 إف شاء اهلل تعالى.
كجرت أمكر كمفاسد مف العساكر بزبيد يطكؿ شرحيا فنزؿ مف قبؿ المظفر 

كالشيخ شمس الديف عمي بف ( ٖٙ)كالكجيو بف حّساف( ٖ٘)كالشياب الصباحي محسف( ٖٗ)الطكاشي
كلما دخمكا زبيد خرج نجيب بكصكليـ لـز المفضؿ بزبيد  طاىر فمما عمـ الطكاشي نجيب

بالمفضؿ إلى تعز في الثامف مف ربيع اآلخر كمات الكجيو بف حّساف في ذلؾ اليكـ كاستشيد 
باستدعاء المظفر لو يـك ( 38)رحمو اهلل ثـ طمع ابف طاىر( 37)المفضؿ في شعب الديار

 الخميس تاسع الشير المذككر.
 قتل يشبك

ككاف قد خرج عف طاعة المظفر مع ( ٜٖ)كفي يـك الجمعة بعده قتؿ يشبؾ الخاصكي
جماعة مف أصحابو المفسديف كأقاـ بقرية القرشية كقصد زبيد غير مّرة في أصحابو المخالفيف 

 كقد خارب باب النخؿ . (ٓٗ)فمـ يظفر بشيء حتى قتؿ لمتاريخ المذككر
كفي الجمعة التي بعدىا ُقرأ منشكر في جامع زبيد كصؿ مف المظفر بأماف أىؿ زبيد 

قدـ نجيب مف تعز كفي صحبتو أربعكف عبدا كلـز جماعة مف أعياف البمد في جامع زبيد  ثـ
 لفتنة أرادىا فُقتؿ كُطرح كأنتيب بيتو .

كأفتدل محسف نفسو  (ٔٗ)كأستجار الصباحي عند الشيخ اسماعيؿ بف ابي بكر الجبرتي
إلى المظفر بذلؾ  فكتب( ٖٗ)جكامكيـ (ٕٗ)بألفي درىـ فسمميا بعد أف نيب بيتو ثـ طمب العبيد

يجيء جكابو فنيبت العبيد الغمة مف جميع األراضي كأستداـ ذلؾ ثـ أظير العسكر أف المظفر 
كبحثكا عف مف  (ٗٗ)غير قائـ بأمر الخالفة لضعفو كخرج جماعة مف العبيد إلى مدينة حيس

د [ يكسؼ بف عبد اهلل بف المجاىٕٙبيا مف الممكؾ فكجدكا أحمد الناصر بف الظاىر ] ك/
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فكلكه سمطانا كدخؿ زبيد عصر يكـ السبت سمخ جمادل اآلخرة إلى الدار ( ٘ٗ)عمي الرسكلي
 كلـ يكف بذاؾ .  (ٙٗ)الكبير الناصرم

 ه846نهبة زبيد األولى سنة 
كفي يكـ الخميس خامس شير رجب منيا أجتمع جماعة مف العبيد إلى باب الدار 

يبكف المدينة كيقتمكف مف كجدكه كانتيبكا كضرب نقيرىـ فصاحكا صيحة منكرة كساركا لكقتيـ ين
بيكتا كثيرة مف ريعي الجامع كالمعاصر كقصدكا بيكت التجار كلـ يزالكا كذلؾ مف ضحكة 
النيار إلى صالة العصر كسممت بيكت القضاة كقتؿ مف أىؿ زبيد أربعة نفر كمف العبيد 

 كاحد.
 ه846نهبة زبيد الثانية سنة 

لمباشرة ( ٚٗ)كاف يكـ األحد سادس شعباف فخرج السمطافيتزايد حتى   كلـ يزؿ البالء
أىؿ زبيد نحك الخمسيف ليغمقكا أبكاب المدينة ( ٛٗ)النخؿ بكادم زبيد فقاـ جماعة مف عكاريف

جاؤا ليقفمكه فكجدكا عساكر ( ٜٗ)كظنكا أنيـ ال يغمبكف فمما قفمكا األبكاب إال باب الشبارؽ
كرجعكا ىاربيف كتسكركا الدركب كاستجاركا ببيكت السمطاف عميو فحاصكا حيصة حمر الكحش 

المناصب فنيبت عساكر السمطاف البمد نيبا عظيما شنيعا ثـ قدـ السمطاف بعد صالة المغرب 
فأمر بذلؾ كبقتؿ مف كجد مف صغير ككبير فمـ يبؽ ألىؿ زبيد باقية حتى أخرجكا ما في 

جماعة مف الدكلة كأصبحت زبيد  اآلبار كالمدافف كغير ذلؾ كلـ يسمـ مف النيب سكل بيكت
كال ( 52)حصيدا كأف لـ تغَف باألمس كتفرؽ أىميا عنيا شذر مذر كسمـ أكثر بيكت أىؿ المجنيد

حكؿ كال قكة اال باهلل فمقب ىذا بالخاسر ىذه الكقائع التي اتفقت في أيامو ثـ لـز في ربيع 
 ده.األكلى سنة سبع كأربعيف كأخرجكه سالما إلى الطمحية ىك كأكال

 هـ (855 -هـ 848الممك المسعود )
 (ٔ٘)كقاـ باألمر بعده الممؾ المسعكد صالح الديف أبك القاسـ بف األشرؼ بف الناصر

كعمره إذ ذاؾ ثالث عشرة سنة في ليمة األثنيف الثاني عشر مف ربيع األكؿ بزبيد كدخؿ عدف 
ج مقاكميف لمممؾ الحراـ كبنك طاىر إذ ذاؾ بمح[ ٕٙيكـ الخميس منتصؼ ذم القعدة ] ظ/

المظفر كفي أنفسيـ شيء فييا مف طمب االستبداد بذلؾ لما رأكه مف ضعؼ المممكة كانحالؿ 
سنة ثماف كأربعيف ،  (ٖ٘)كدخؿ لحج (ٕ٘)أمرىا فقاكميـ الممؾ المسعكد كخرج إلييـ مف عدف

 كفي أكاخر ىذه السنة كقع باليمف طاعكف عظيـ ككاف معظمو في الجباؿ كمات بسببو خاليؽ
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 (٘٘)تكفي بمدينة إب( ٗ٘)ال يحصكف منيـ المقرم العالمة عفيؼ الديف عثماف بف عمر الناشرم
 رحمو اهلل في آخر ذم الحجة منيا .

إلى مدينة زبيد مقدما  (ٙ٘)كفي سنة تسع كأربعيف قدـ األمير زيف الديف جياش السنبمي
قرية األشاعر ( ٚ٘)ؼمف الممؾ المسعكد فأصطمح ىك كالمعازبة نابذ القرشييف كغزا المخري

فأخربيا كغزا القرشييف كنزؿ النخؿ أياـ حمكلو كمعو المعازبة كالعبيد كالعسكر فحمؿ عميو 
القرشيكف صبيحة مبيتو بالنخؿ يكـ األربعاء الثامف عشر مف شير ربيع اآلخر سنة خمسيف 

( ٛ٘)زياد كثمانمائة فأنكسر األمير كىرب العبيد كالقكاد كقتؿ األمير عماد الديف يحيى بف

كمكالنا ( ٔٙ)محمد بف معكضة( 62)كالُمشِّد ( ٜ٘)كصيره عبداهلل بف عمر بف حسيف الدمرداشي
كسمـ األمير زيف الديف كبنك عمو ككانت ( ٖٙ)كجماعة مف بني إقباؿ( ٕٙ)حمزة بف الممؾ العادؿ

 كقعة مشيكرة تعرؼ بالعذيب األخرل .
المظفر مف ذلؾ كأرسؿ إلى ثـ قصد المسعكد تعز كحاصر المظفر بحصنيا فتعب 

( ٘ٙ)مناصرا لو عمى المسعكد كأقاـ بدار القسط (ٗٙ)بني طاىر فنزؿ إليو الشيخ عامر بف طاىر

فتحارب المسعكد مف قرب فمـ يزؿ الشياب الصباحي يعمؿ الحيمة في إخراج بني طاىر مف 
معو يكـ  مدينة تعز حتى قاـ عميو بنك طاىر مّرة أخرل كأخرجكه مف تعز سالما بجميع ما

ثـ عدف  (ٚٙ)ثـ ىقرة  (ٙٙ)الجمعة خامس عشر شير رمضاف سنة اثنتيف كخمسيف فبمغ مكزع
 .[ٕٚ] ك/كدخميا يـك السادس مف شكاؿ 

بمحج كالمسعكد بعدف في ذم القعدة كحصمت مقاتمة  ثـ نزؿ بنك طاىر كالمظفر
تعز فنزؿ  بينيما فقتؿ مف عسكر المسعكد جماعة كخّمى المظفر بيف المسعكد كبيف حصف

منو كقبضو المسعكد سنة أربع كخمسيف كفييا حصؿ بمدينة زبيد كما يمييا جكع عظيـ كغالء 
قمت كىذه السنة التي تؤرخ بيا العكاـ أىؿ زبيد فيقكلكف سنة  (ٛٙ)شديد كتعرؼ بسنة محرز

 ، (ٓٚ)ك بسنة ُقَميع جكع عظيـ كيعرؼ بسنة أحمد (ٜٙ)الجكع كقد حصؿ في الدكلة الناصرية
بضـ الحاء الميممة كفتح المكحدة ( ٔٚ)شكاؿ مف سنة سبع كخمسيف غرقت سفينة ُحَبركفي 

كلـ ينج مف أىميا أحد سكل  (ٗٚ)كالحديدة  (ٖٚ)بيف البقعة( ٕٚ)التحتانية ثـ راء ببطف الصفارية 
 البحاريف كامرأة كاحدة كال حكؿ كال قكة إال باهلل .

ثـ ارتحؿ إلى بمده ثـ نزؿ في المحـر كأما ابف طاىر فأبتنى دارا بمحج ككقؼ بيا مدة 
سنة ثماف كخمسيف في عسكر ضميع فقابمتو عساكر المسعكد فناؿ منيـ كنالكا منو ثـ رجع 
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لـ يزؿ أمر العبيد يستفحؿ  إلى بمده كفي ىذه المدة مف أياـ المظفر إلى آخر دكلة بني رسكؿ
 خذكا كؿ سفينة غصبا .بزبيد حتى استقمكا باألمكر دكف أكليائيـ كفعمكا ما فعمكا كأ

 هـ (858 -هـ 855)الممك المؤيد الظاهر 
سمطانا فمما عمـ المسعكد بذلؾ نزؿ إلى زبيد في ( ٘ٚ)ك كلكا بزبيد الممؾ المؤّيد حسيف

رمضاف كلـ يدخميا بؿ أستقر خارجيا فحارب المؤّيد فأحس مف عساكره بمكر كخداع فرجع 
ي طاىر سجاال حتى خمع نفسو كخرج مف عدف إلى تعز ثـ إلى عدف كما زالت بينو كبيف بن

سادس جمادل اآلخرة كدخميا المؤّيد يكـ السابع كالعشريف منو ككقؼ بيا إلى أف نزؿ الممكاف 
 [.ٕٚ] ظ/ (ٙٚ)ابنا طاىر عمى ما سيأتي بيانو في الباب بعد ىذا إف شاء اهلل تعالى 

عدف كقد قرر القكاعد مف بالدىما إلى مدينة  (ٚٚ)كنزؿ الممؾ المجاىد كأخكه الظافر
تممؾ البمد فمـ يحؿ بينيما كبيف أخذىا أحد لمساعدة الّسعادة ليما كجرياف ك ( 78)مع أىؿ الدرؾ

القضاء تكقؼ مرادىما فدخميا الممؾ المجاىد ليمة الجمعة الثالث كالعشريف مف شير رجب 
جانب حصف سنة ثماف كخمسيف ليال مف السكر بالحباؿ في جماعة قميميف مف عسكره مف 

ثـ دخميا أخكه الممؾ الظافر صبيحة يكـ الجمعة مف بابيا ىك كباقي العسكر  (ٜٚ)التعكر
حساف إلى المؤّيد كلـ يغيرا  فاستكليا عمييا كقبضا حصكنيا كرتبا فييا مف قبميما مف سقاية كا 

 كالخيؿ( ٓٛ)عميو بؿ حماله في بيت كأجريا عميو النفقة كاشتريا منو ما معو مف الطبمخانة
 كالسالح كغير ذلؾ.

 ه858خروج المسعود من عدن ودخوله زبيد من هقرة سنة 
 ثـ إلى ىقرة كأستجار بيا عند ( ٔٛ)كأما المسعكد فبمغ في خركجو مف عدف إلى العارة 

نحكا مف شيريف ثـ خرج إليو العبيد مف زبيد كراكده عمى  (ٕٛ)الشيخ عبداهلل بف أبي السركر
 نيـ األماف كدخؿ زبيد يكـ األثنيف باقي رمضاف.الدخكؿ معيـ إلييا فأستكثؽ م

كعمؿ سماطا لإلفطار كدعا إليو رؤساء الناس عمى عادة سمفو في ذلؾ فحيف قعد 
الناس عميو لإلفطار انكسرت األسّرات إذ ذاؾ مف تحتيـ فسقط قاضي الشريعة محمد بف أبي 

كالشريؼ أبك العباس بف ( ٖٛ)كالخطيب الفقيو عبدالمنعـ بف مكسى الضُّجاعي الفضؿ الناشرم
 .[ٕٛ] ك/إلى األرض كلـ يتغير منيـ شيء ( ٗٛ)أبي سمطاف 

 ه858خروج المسعود من زبيد وخمعه نفسه سنة 
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كأقاـ المسعكد بزبيد إلى الحادم كالعشريف مف شكاؿ كأرسؿ الشيخ عبداهلل بف ابي 
ىقرة إلى مكة  السركر صاحب ىقرة كأقاـ عند الشيخ عبداهلل بف أبي السركر ثـ خرج مف

المشرفة كلما خمع المسعكد نفسو مف الممؾ راسؿ كبراء أىؿ زبيد الممؾ المجاىد شمس الديف 
عمي بف طاىر إلى مدينة عدف ببذؿ الطاعة لو كتّسميـ األمر إليو كذلؾ بعد أف قبض حصف 

 في شير ذم القعدة .  التعكر
 النتائج

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

  المخطكط منسكب خطأ إلى المكشكش كليس ىك مف قاـ بتأليفو كذلؾ ألف الكتاب
المختصر منو يعكد لمديبع كىك كتاب بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد كالفضؿ المزيد عمى 

فاة المكشكش كعمى ىذا فأف بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد الذم فرغ مف تأليفيما بعد ك 
أحداث المخطكط تتجاكز حياة المكشكش فال يصح أف يككف ىك مف اختصره كعميو 

 فالمخطكط منسكب خطأ إلى المكشكش .
  لـ أجد في المخطكط ما يشير إلى المؤلؼ إال ما كتب عمى غالفو بأنو لممكشكش

 كليس ىك مف قاـ بتأليفو .
  السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية في ظؿ حكـ تناكؿ المخطكط أحكاؿ اليمف

الدكلتيف الرسكلية كالطاىرية المتيف حكمتا بالد اليمف مف القرف السابع كحتى الربع األكؿ مف 
القرف العاشر فذكرت فيو أخبار الممكؾ كاألمراء كمعاركيـ مع القبائؿ كما تضمنت بعض 

ر بالنسبة لمجكانب االجتماعية التي الجكانب االقتصادية ألحكاؿ أىؿ اليمف ككذلؾ األم
تضمنت الكالدات كالكفيات كجرائـ القتؿ كالسرقات كالككارث البيئية كالطبيعية كالفيضانات 

 كالحرائؽ.
  اتبع المؤلؼ في اسمكب سرده لإلحداث نظاـ الحكليات الذم تسرد األحداث فيو

داث مع التزامو بترتيبيا بحسب السنكات إاّل أنو غير منيجو فيما بعد فكضع عناكينا لألح
 بحسب السنكات .

  احتكل المخطكط عمى بعض األلفاظ التي كانت تستخدـ في العصر المممككي
 كالجكامؾ كالدرؾ كالخاصكي كغيرىا .
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  إّف مف أىـ أسباب ضعؼ الدكلة الرسكلية في اليمف في تمؾ الحقبة ىي تدخؿ العبيد
 كسيطرتيـ عمى الجيش .

 د البيت الرسكلي أدت إلى ضعفيـ كقمة ىيبتيـ أماـ القبائؿ كثرة الصراعات بيف أفرا
 كالعسكر .

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

 بعض المقاطعات لبني رسكؿ .
 مف االستفادة مف االنقساـ داخؿ البيت الرسكلي كاستنجاد بعض  تمكف بنك طاىر

 الرسكلييف بيـ أدل إلى ظيكرىـ بشكؿ ممفت لمنظر في تمؾ المرحمة .
  استنجاد بعض القبائؿ ببني طاىر كتسميـ األمر إلييـ أدل إلى إضعاؼ شككة العبيد

ي اليمف بعد مف جية كتحالؼ بني طاىر مع بعض العبيد مف جية أخرل أنيى دكرىـ ف
خضاعيـ .  انقساميـ بيف مؤيد كمعارض مما سيؿ ميمة القضاء عمييـ كا 

  االحاالت

  
 

                                                 

(i)  بنػػػػػػك طػػػػػػاىر : ادعػػػػػػى الطػػػػػػاىريكف بػػػػػػأف نسػػػػػػبيـ يعػػػػػػكد إلػػػػػػى الخميفػػػػػػة األمػػػػػػكم عمػػػػػػر بػػػػػػف عبػػػػػػدالعزيز بػػػػػػف
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 

االدعػػػػاء كذكػػػػر بػػػػأف بنػػػػي طػػػػاىر مػػػػف أركمػػػػة يمنيػػػػة مػػػػف قبيمػػػػة الػػػػذراحف الحميػػػػرييف سػػػػكاف مدينػػػػة ُجػػػػَبف ذلػػػػؾ 
كأف الغايػػػػػة مػػػػػف ادعػػػػػاء ذلػػػػػؾ النسػػػػػب ىػػػػػك ضػػػػػرب منافسػػػػػييـ العمػػػػػكييف المعتصػػػػػميف فػػػػػي قمػػػػػـ جبػػػػػاؿ شػػػػػماؿ 
الػػػػػػيمف كسػػػػػػػمككا بػػػػػػػذلؾ مسػػػػػػػمؾ بنػػػػػػػي رسػػػػػػػكؿ عنػػػػػػػدما انتسػػػػػػػبكا إلػػػػػػػى جبمػػػػػػػة بػػػػػػػف األييػػػػػػػـ الغسػػػػػػػاني . الػػػػػػػديبع ، 

ىػػػػػػ( قػػػػػرة العيػػػػػكف فػػػػػي أخبػػػػػار الػػػػػيمف الميمػػػػػكف ، تػػػػػح، محمػػػػػػد ٜٗٗرحمف بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد ) ت عبػػػػػدال
إبػػػػػػػػراىيـ  ؛ المقحفػػػػػػػػي ، ٙٓٗ( ، ص ٜٛٛٔ –،)مكتبػػػػػػػػة أبػػػػػػػػي ذر الغفػػػػػػػػارم ، صػػػػػػػػنعاءٕعمػػػػػػػػي األكػػػػػػػػكع ، ط

 .ٜٛ٘ٔ/ٕ( ،  ٕٕٔٓ –، ) دار الكممة ، صنعاء ٗمعجـ البمداف كالقبائؿ اليمنية ، ط أحمد،
ق ببيػػت الفقيػو ابػف عجيػػؿ بػالقرب مػف مدينػػة زبيػد أخػذ العمػػـ ٖٙٛفػي شػػير مضػاف سػنة  المكشػكش : كلػد(ٕ) 

عف شيكخ عصره كمنيـ الفقيو محمد بف أبي بكر بف جعمػاف الػذؤالي كخالػو كابػف عمػو الشػرؼ أبػي القاسػـ بػف 
( 0)اعا ق فالـز خالليا السخاكم دراية كركاية كقػراءة كسػمٚٛٛ -ق ٙٛٛأقاـ في مكة المكرمة سنتيف  جعماف

قػاـ بكتابػػة شػػرح السػػخاكم عمػػى اليدايػػة الجزريػػة كقػػد َرفَػػَد السػػخاكم بمتػػأخر التػػراجـ كالكفيػػات كالحػػكادث اليمنيػػة 
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ككتب بخط يده كراريس في ذلؾ لمسخاكم كمػا اختصػر مؤلػؼ شػيخو فػي صػمحاء الػيمف ، تػكفي ليمػة األربعػاء 
مريضا إلى مدينة زبيد َفُغسِّؿ كُكفِّػَف كُصػمَِّي بيػا ق قرب مدينة تعز كقد ُخرج بو منيا ٜٗٓمف ربيع األكؿ سنة 

عميو ثـ دفف بمقبرة األجيناد بالقرب مف قبػر الفقيػو نفػيس الػديف سػميماف بػف إبػراىيـ العمػكم . ينظر:السػخاكم ، 
ىػػػ( ، الضػػكء الالمػػع ألىػػؿ القػػرف التاسػػع ، د.ط ، ) دار ٕٜٓمحمػػد بػػف عبػػدالرحمف بػػف محمػػد السػػخاكم )ت 

ىػػػػ( ، ٜٗٗ؛ الػػػديبع ، عبػػػدالرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد ) ت  ٛٚٔ/ٓٔ( ، ٜٜٔٔ -ة ، بيػػػركت مكتبػػػة الحيػػػا
 –، ) دار العػكدة ، بيػركت ٔالفضؿ المزيد عمى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد ، تح ، يكسؼ شمحد ، ط

 .ٕٙٗ( ، صٖٜٛٔ
مؤرخ كمحّدث يمني مف أىؿ مدينة الديبع : ىك عبد الرحمف بف عمي بف محمد الشيبانّي الزبيدم الشافعّي  (ٖ)

ق كلػػـ يػػَر كالػػده المتػػكفى بالينػػد فػػي صػػغره فربػػاه جػػده ألمػػو لػػو العديػػد مػػف المصػػنفات ٙٙٛزبيػػد كلػػد فييػػا سػػنة 
؛ الشككاني ، محمد بف عمي بف محمػد بػف عبػد اهلل  ٗٓٔ/ٗق . السخاكم ، الضكء الالمع ، ٜٗٗتكفي سنة 

 -، ) دار المعرفػػػػة ، بيػػػػركت  ٔف مػػػف بعػػػػد القػػػػرف السػػػػابع ، طىػػػػػ(، البػػػػدر الطػػػػالع بمحاسػػػػٕٓ٘ٔاليمنػػػي )ت 
ىػػػػ ( ، ديػػػكاف ٚٙٔٔالغػػػزم ، شػػػمس الػػػديف أبػػػك المعػػػالي محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف ) ت  ؛ ٖٖ٘/ٔبػػػال.ت( ، 

 .ٖٜٕ/ٕ( ،ٜٜٓٔ، ) دار الكتب العممية ، بيركت ػػػػػ  ٔاإلسالـ ، تح ، سيد كسركم حسف ، ط
حسػف بػف أحمػد بػف محمػكد بػف شػاكر الصػنعاني أحػد عممػاء الزيديػة فػي  ابف شػاكر : ىػك الفقيػو حامػد بػف (ٗ)

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

ق . الشػػككاني ، البػػدر ٖٚٔٔد مػػف المصػػنفات منيػػا شػػرح عػػدة الحصػػف الحصػػيف تػػكفي سػػنة أمػػكره كلػػو العديػػ
 .ٛٛٔ/ٔالطالع ، 

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

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

 -ق ٖٓٛبف عبداهلل بف أحمد ) ىػ( بعد أف خمع بعض العبيد مف المماليؾ ابف أخيو الممؾ إسماعيؿ ٕٗٛ
ق ( الذم كاف صغيرا ككانت مدة ممكو سنة كشيريف ، فُأخرج الظاىر مف السجف كعقدت لو البيعة يـك ٖٔٛ

ىػ كدفف في مدرستو بتعز ٕٗٛىػ تكفي بزبيد في شير رجب سنة ٖٔٛالجمعة العاشر مف جمادم اآلخرة سنة 
؛ الديبع ، قرة العيكف في أخبار اليمف الميمكف ، تح، محمد  ٖٕٕػػػػػػٕٕٕ/ٓٔ. السخاكم ، الضكء الالمع ، 

؛ بامخرمة ، أبك محمد  ٖٜٖ( ، ص ٜٛٛٔ –، )مكتبة أبك ذر الغفارم ، صنعاء  ٕبف عمي األككع ، ط
ىػ ( ، قالدة النحر في كفيات أعياف الدىر، تح ، بك جمعة ٜٚٗالطيب بف عبد اهلل بف أحمد الِيجراني ) ت 

؛ الكبسي ، محمد بف إسماعيؿ  ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٙ( ، ٕٛٓٓ، )دار المنياج ، جدة ػػػػػػ ٔكم ، طمكرم ، خالد زكا
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ىػ ( ، المطائؼ السنية في أخبار الممالؾ اليمنية ، تح ،خالد األذرعي، ٖٛٓٔبف محمد بف يحيى ) ت 
 .ٗٙٔ( ، صٕ٘ٓٓ –،)مكتبة الجيؿ الجديد، صنعاء ٔط

تيطاف تعػكد إلػى مػا قبػؿ اإلسػالـ اختطيػا محمػد بػف زيػاد مػف كلػد زبيد : ىي إحدل مدف اليمف قديمػة االسػ (ٚ)
ىػػ ، ككانػت تسػمى ٕٗٓىػػ( فػي شػعباف سػنة ٕٛٔ -ىػػ ٜٛٔعبيداهلل بف زياد بأمر الخميفػة العباسػي المػأمكف )

الحصيب نسبة إلى الحصيب بف عبد شػمس مػف نسػؿ اليميسػع فغمػب عمييػا اسػـ زبيػد نسػبة إلػى الػكادم الػذم 
ع التجار مف الحجاز ك الحبشة كمصػر ك كػاف أىػؿ الحبشػة يجمبػكف رقػيقيـ إلييػا كتخػرج منيػا بيا ، كبيا يجتم

شياب الديف أبك عبداهلل يػاقكت بػف عبػد اهلل الركمػي  البضائع اليندية كالمتاع الصيني كغيره . ينظر: الحمكم، 
الحميرم ، أبك عبد  ؛ ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٖ، ( ٜٜ٘ٔ، )دار صادر ، بيركت ػػػػػ  ٕق(، معجـ البمداف ، طٕٙٙ)ت 

ىػ( ، الركض المعطار في خبر األقطار ، تح ، إحساف عباس ٜٓٓاهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ )ت 
، ٔ؛ بامخرمة ، النسػبة إلػى المكاضػع كالبمػداف ، ط ٕ٘ٛ( ، ص ٜٓٛٔ -، )مؤسسة ناصر ، بيركت  ٕ، ط

 .ٖٗٙ( ، صٕٗٓٓ) مركز الكثائؽ كالبحكث ، أبك ظبي ػػػػػػػػ 
كػـ  ٕ٘ٗتعز : كىي مف أشػير مػدف الػيمف تقػع فػي السػفح الشػمالي لجبػؿ صػبر كتبعػد عػف صػنعاء جنكبػا  (ٛ)

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

 –، ) دار الكممػة ، صػنعاء ٗ؛ المقحفي ، إبػراىيـ أحمػد ، معجػـ البمػداف كالقبائػؿ اليمنيػة ، ط ٖٗ/ٕالبمداف ، 
ٕٕٓٔ  ، )ٔ/ٕٖٔ. 

ىػ ( تػكلى الحكػـ بعػد كفػاة أبيػو ٘ٗٛ -ىػ ٕٗٛالممؾ األشرؼ : ىك أحد ممكؾ الدكلة الرسكلية في اليمف ) (ٜ)
امؿ العسكر بحدة مفرطة سػمؿ عينػي شػقيقو أحمػد كقتػؿ أخػاه حسػف فػي آخػريف مػف أقربائػو ك الظاىر يحيى ع

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

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

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

 ٕىػ(  ، طبقات صمحاء اليمف المعركؼ بتاريخ البرييي، تح ، عبداهلل محمػد الحبشػي ، طٜٗٓالسكسكي )ت 
 . ٜٕٚ/ٙ؛ السخاكم ، الضكء الالمع ،  ٜٖٔ-ٖٛٔ( ، ص  ٜٜٗٔ -،) مكتبة األرشاد ، صنعاء 

ىػػػ حضػػر ٜٛٚأحمػػد الناشػػرم : ىػػك القاضػػي شػػياب الػػّديف بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر كلػػد سػػنة  (ٔٔ)
مجػػالس العمػػـ كسػػمع المجػػد المغػػكم كابػػف الجػػزرم كقػػرأ الفػػرائض كأخػػذ عنػػو العفيػػؼ الناشػػرم ك كصػػفو بالفضػػؿ 

ألكالد الجمػػاؿ ىػػػ كلػػو مػػف إٕٛكاألخػػالؽ الحسػػنة كالشػػمائؿ المرضػػية تػػكلى قضػػاء زبيػػد نيابػػة عػػف كالػػده سػػنة 
؛ السػيكطي ، جػالؿ الػديف عبػد الػرحمف  ٙٔ/ٕىػػ . السػخاكم ، الضػكء الالمػع ، ٗ٘ٛمحمد كغيره تكفي سػنة 
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، )المكتبػة العمميػة ، ٔىػ ( ، نظػـ العقيػاف فػي أعيػاف األعيػاف ، تػح ، فيميػب حتػي ، طٜٔٔبف أبي بكر ) ت 
أحمػػػد بػػػف محمػػػد العكػػػرم الدمشػػػقي )ت  ؛ ابػػػف العمػػػاد الحنبمػػػي ، عبػػػد الحػػػي بػػػف ٗٗ( ، صٕٜٚٔبيػػػركت   

، ) دار ابػػف كثيػػر، دمشػػؽ ٔىػػػ( ، شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف ذىػػب، تػػح ، محمػػكد األرنػػاؤكط ، طٜٛٓٔ
 .ٕ٘ٗ/ٜ( ، ٜٙٛٔػػػػػ

مكسػػى الضػػجاعي : ىػػك أحػػد فقيػػاء الػػيمف كمحػػدثييا قػػرأ كسػػمع عمػػى األئمػػة مػػف بنػػي الناشػػرم كغيػػرىـ ،  (ٕٔ)
طابة بجامع زبيد كداـ عمى ذلؾ مدة طكيمة كأثنى عميو األماـ بدر الديف الشظبي دّرس كأفتى كأضيفت إليو الخ

كمدحو بأبيات مف الشعر ، إنتيت إليو الرئاسة فػي عمػـ الحػديث بعػد مػكت الفقيػو عثمػاف األحمػر صػنؼ كتابػا 
اآلخػر أسماه "غاية األمؿ في فضػؿ العمػـ كالعمػؿ" ، ككػاف يػدعك إلػى ىجػر كتػب ابػف عربػي ، تػكفي فػي ربيػع 

 .ٖٓٔ؛ البرييي ، طبقات، ص ٜٔٔ-ٜٓٔ/ٓٔىػ . ينظر :السخاكم ، الضكء الالمع ، ٜٙٛسنة 
ق ( التػػػي أمػػػر ابػػػف أخييػػػا الممػػػؾ ٕٗٛ -ق ٖٔٛجيػػػة شػػػفيؽ : كىػػػي أخػػػت الممػػػؾ الظػػػاىر الرسػػػكلي )  (ٖٔ)

ؼ شػفاعتو األشرؼ بف الظاىر بإغراقيا في البحر فاستجارت بالشيخ زيف الػديف بػف عمػر الشػاذلي فقبػؿ األشػر 
؛ الػػديبع ،  ٕٔٚىػػػ . ينظػػر: البرييػػي ، طبقػػات ، صٕٗٛفييػػا ثػػـ بعػػد رجكعيػػا اغتاليػػا األشػػرؼ كقتميػػا سػػنة 

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

 .ٖٕٙٔ/ٕني غراب ك بني اليبؿ ك بني أبكر يقطنكف غربي مدينة زبيد. ينظر :المقحفي ، معجـ البمداف ، ب
ىػػ كىػك مػف مػ ثر ٜٓٚقرية الممالح : كىي مف قرل مدينػة زبيػد بيػا جػامع يعػكد تػاريخ عمارتػو إلػى سػنة  (٘ٔ)

لفتػػكح عبػػػداهلل بػػف محمػػػد الناشػػػرم الدكلػػة الرسػػػكلية كممػػف قػػػاـ بالتػػدريس فػػػي ىػػذا الجػػػامع العالمػػػة الكبيػػر أبػػػك ا
 .ٕٙٗٔ/ٕىػ . ينظر : المقحفي ، معجـ البمداف ،  ٗٔٛالمتكفى سنة 

القيسارية : كىي السكؽ المسقكفة كتطمقت عمى الخاف أم البناء الذم يحتكم عمى غرؼ كمخازف التجار  (ٙٔ)
العصػػر الممػػاليكي فػػي مصػػػر كيعمػػكه الطػػابؽ السػػكني بارتفػػاع دكريػػف أك ثالثػػة . عاشػػػكر، سػػعيد عبػػدالفتاح ، 

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

 .ٖٗٓٔ/ٔالنخيؿ . ينظر:المقحفي ، معجـ البمداف ،
األشػاعرة تسػكف طائفػة كبيػرة مػنيـ بقػرل زبيػد بػاليمف فػييـ شػجعاف كعممػاء  المعازبة : ىـ قبيمػة كبيػرة مػف (ٛٔ)

كزّىاد، كانكا كثيرا ما يخرجكف عمى الدكلة كيكسركف عصػا الطاعػة كمػف فػركعيـ الزرانيػؽ ،العمػارم ،الجنيػد ، 
ء في أياـ بني اليبالية ، البيادرة كغيرىـ غمب عمييـ اسـ الزرانيؽ باسـ أحد فركعيـ كذلؾ لشيرة ىذا الفرع سكا

رسػػػكؿ أك فػػػي العصػػػر الحػػػديث .ابػػػف حجػػػر العسػػػقالني ،ابػػػك الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد ) 
 -، ) المكتبة العمميػة ، بيػركت ٔىػ ( ، تبصير المنتبو بتحرير المشتبو ، تح ، محمد عمي النجار ، طٕ٘ٛت

 .٘ٙ٘ٔ/ٕ؛ المقحفي ، معجـ البمداف ،  ٖٔٛٔ/ٗ( ،ٜٙٛٔ
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حيتا : كىي مف قرل الػيمف الكبيػرة  تقػع غربػي مدينػة زبيػد كتعػد مػف أعمػاؿ الميجػـ كىػي محاذيػة قرية الت (ٜٔ)
لمعػػرب الػػذيف يعرفػػكف بالزيػػدييف ، كػػاف ليػػا مػػاض مزدىػػر كصػػارت كاحػػة خضػػراء بفضػػؿ التطػػكر الػػذم لحقيػػا 

ادم ، صػفّي ىػػ ، ابػف عبػد الحػؽ البغػدٕٓٛسكنيا بعض العمماء منيـ الشيخ أبي بكر المضػرم المتػكفى سػنة 
ىػ( ، مراصد األطالع عمى أسماء األمكنػة كالبقػاع ، ٜٖٚعبد المؤمف بف شمائؿ القطيعي الحنبمي ) ت  الديف

؛  ٖٓ٘/ٕ؛ الجنػدم ، السػمكؾ ،  ٕ٘٘/ٔ( ،ٕٜٜٔ، )دار الجيػؿ، بيػركت ػػػػػػ  ٔتح ، عمي محمد البجػاكم، ط
 .ٖٕٕ/ٔالمقحفي ، معجـ البمداف ، 

 شكر العدني : لـ أجد لو ترجمة . (ٕٓ)
 عبداهلل بف زياد : لـ أجد لو ترجمة .(ٕٔ) 

السماط : ىك ما يبسط عمى األرض لكضع األطعمة ك جمكس اآلكميف ك يطمؽ أحياننا عمى المائدة  ٕٕ))
تاج العركس مف جكاىر ق( ،ٕ٘ٓٔالسمطانية . الزبيدم ، ، محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني ) ت 

؛ دىماف ،محمد أحمد ، معجـ األلفاظ  ٖٙٛ/ٜٔ، ( ٜٓٗٔ،  )دار اليداية ، بيركت ػػػػػػػػػ ٔلقامكس، طا
 .ٕٜ( ، صٜٜٓٔ -،) دار الفكر المعاصر ، بيركت ٔالتاريخية في العصر المممككي ، ط

ـ كػػـ أصػػبحت مدينػػة فيمػػا بعػػد عرفػػت باسػػٚٙبيػػت الفقيػػو : ىػػي قريػػة تقػػع جنػػكب شػػرؽ الحديػػدة بمسػػافة  (ٖٕ)
ىػػػ ككانػػت تعػػرؼ باسػػـ)كثيب ٜٓٙالفقيػػو الشػػيير أحمػػد بػػف مكسػػى بػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف عجيػػؿ المتػػكفى سػػنة 

الشكؾ( نسبة إلى الرماؿ الممتػدة كاألشػكاؾ التػي تمألىػا كتنمػك عمػى األمطػار كاألشػجار الصػحراكية كمػف أىػـ 
اضػػييا تسػػقى بميػػاه األمطػػار مناطقيػػا الطػػائؼ كالجػػاح كرمػػاؿ كىػػذه المنػػاطؽ تكجػػد بيػػا زراعػػة النخيػػؿ كجػػؿ أر 

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

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

؛ قػػػػػػرة العيػػػػػػكف ،  ٙٔٔ-٘ٔٔ؛ الػػػػػػديبع ، الفضػػػػػػؿ المزيػػػػػػد ، ص ٕٖٙ/ٓٔ. السػػػػػػخاكم ، الضػػػػػػكء الالمػػػػػػع ، 
 .ٙٙٔ؛ الكبسي ، المطائؼ السنية ،ص  ٖٔٗ/ٙ، قالدة النحر ،  ؛ بامخرمة ٖٓٗ-ٕٓٗص
أصاب : ىي نفسيا مدينة كصاب فبعض العامة ينطقكنيا باأللؼ كاألكثر بالكاك ك ىي مدينة كاسعة تقػع  (ٕ٘)

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

؛  الحجػػػرم ،  ٘٘ٙ؛ بامخرمػػػة ، النسػػػبة ، ص ٖٛٚ/٘الطاعػػػة .ينظػػػر: يػػػاقكت الحمػػػكم ، معجػػػـ البمػػػداف ، 
، ) ٕع ، طق( ، مجمكع بمداف اليمف كقبميػا ، تػح ، محمػد بػف عمػي األكػك ٖٓٛٔمحمد بف أحمد اليماني ) ت 

 .٘ٚ/ٔ؛ المقحفي ، معجـ البمداف ،  ٚٙٚ/ٗ،ٕ( ، مجٜٜٙٔدار الحكمة اليمانية ، صنعاء  
 . ٕٓٗيحيى الذيابي : ُذِكر بيحيى بف عمر الذباني صاحب الصنحكج. الديبع ، قرة العيكف ، ص  (ٕٙ)
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اف بيػػا رباطػػػا الُضػػنجكج : كىػػي مػػف القػػرل الصػػغيرة الكاقعػػة فػػي منطقػػة الشػػعيب مػػف كصػػاب السػػافؿ كػػ (ٕٚ)
؛ بامخرمػة ، قػالدة  ٖٛمشيكرا لمصكفية كال تزاؿ عامرة فػي الكقػت الحاضػر . ينظػر: البرييػي ، طبقػات ، ص

 .ٜٛٗ/ٔ؛ المقحفي ، معجـ المبمداف ، ٛٛ/ٙالنحر ، 
دار الشػػػجرة : أحػػػد قصػػػكر بنػػػي رسػػػكؿ فػػػي الػػػيمف يقػػػع فػػػي بمػػػدة مػػػف ناحيػػػة الحػػػدا بمدينػػػة تعػػػز . ينظػػػر:  (ٕٛ)

 . ٙٗٗ/ٖ، ٕ؛ الحجرم ، مجمكع بمداف اليمف ، مج  ٕٙٔ/ٕعقكد المؤلؤية ، الخزرجي ، ال
دار النجا : يقػع فػي قريػة النجػا مػف مديريػة الُجْكَيػة كأعمػاؿ محافظػة مػأرب تسػكنيا بطػكف مػف قبيمػة مػراد  (ٜٕ)

 .ٚٔٚٔ/ٕكأىـ قرل مركز نجا قرية كاسط كالركضة كالقاىر كالزاخـ . ينظر: المقحفي ، معجـ البمداف ، 
 يشبؾ : لـ أجد لو ترجمة (ٖٓ)

ىػػػ ػػػػػػػ ٘ٗٛالممػػؾ المفضػػؿ : ىػػك أحػػد ممػػكؾ بنػػي رسػػكؿ كاله العسػػكر العبيػػد ممكػػا بعػػد خمعيػػـ المظفػػر ) (ٖٔ) 
ق عنػػدما أرسػػؿ إليػػو المظفػػر العسػػاكر السػػتعادة مدينػػة زبيػػد منػػو .ينظػػر :السػػخاكم ، ٙٗٛق ( قتػػؿ سػػنة ٙٗٛ

؛ الكبسػػػػػي ، المطػػػػػائؼ السػػػػػنية ،  ٗٔٗػػػػػػػػػػػ  ٖٔٗ/ٙالنحػػػػػر ، ؛ بامخرمػػػػػة ، قػػػػػالدة  ٙٗٔ/ٛالضػػػػػكء الالمػػػػػع ، 
 . ٙٙٔص

 .ٔٙٗقرية الطمحية : تقع قرب زبيد تنسب إلى الفقيو طمحة اليتار. ينظر: بامخرمة ، النسبة ، ص(ٕٖ) 
ىػػ ( ٖٛٛىػػ ػػػػػٛ٘ٛىػػ  تػكلى حكػـ الػيمف ) ٜٓٛعمي بف طاىر : ىػك الممػؾ المجاىػد الطػاىرم كلػد سػنة  (ٖٖ)

شػاركة مػع أخيػو الظػافر ، ضػبط الػيمف كأحيػا الػبالد بعػد خرابيػا كمػف مػ ثره إحيػاء المجػرل الػذم ككاف حكمو م
بزبيد بعد خرابيا كتجديد جػامع بيػت الفقيػو ابػف عجيػؿ مػع الكقػؼ عميػو كمػا أنشػأ المػدارس بزبيػد كتعػز ، تػكفي 

 .ٕٜٗ/ٙدة النحر ، ؛ بامخرمة ، قال ٖٖٕ/٘ىػ في مدينة ُجَبف . السخاكم ، الضكء الالمع ، ٖٛٛسنة 
الطكاشي : ىك الخصي الذم يستخدـ في خدمة الممؾ ك الحريـ السمطاني ككانت لػو حرمػة كافػرة ككممتػو  (ٖٗ)

نافػػػػذة كيعػػػػد شػػػػيخيـ مػػػػف األعيػػػػاف . ينظػػػػر: زنػػػػاتي ، أنػػػػكر محمػػػػكد ، معجػػػػـ مصػػػػطمحات التػػػػاريخ كالحضػػػػارة 
 . ٖٔ( ، صٕٔٔٓ، )دار زىراف ، عماف ػػػػػػػ  ٔاإلسالمية ، ط

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

ىػػػ . ٜٛٔلػػى سػػنة ىػػػ تحػػرزا ثػػـ أطمقػػكا سػػراحو ، تػػكفي يػػـك األربعػػاء الثالػػث عشػػر مػػف جمػػادل األك ٛ٘ٛسػػنة 
؛ الَعْيػػػَدُركس ، محػػػي الػػػديف  ٕٚٗ/ٙ؛ بامخرمػػػة ، قػػػالدة النحػػػر ،  ٖٓٔ/ٖينظر:السػػػخاكم ، الضػػػكء الالمػػػع ،

ىػػػ( ، النػػكر السػػافر عػػف أخبػػار القػػرف العاشػػر ، تػػح ، أحمػػد مػػالك ٖٛٓٔعبػػد القػػادر بػػف شػػيخ بػػف عبػػد اهلل )ت 
 .ٜٗ( ، صٕٔٓٓ -، ) دار صادر ، بيركت ٔكآخركف ، ط

 لكجيو بف حساف : لـ أجد لو ترجمة .ا (ٖٙ)
 .ٕٓٗشعب الديار : يقع غربي مدينة تعز .ينظر: الديبع ، قرة العيكف ، ص (ٖٚ)
 . ٙٔٔابف طاىر : ك يقصد بو عمي بف طاىر. ينظر :الديبع ، الفضؿ المزيد ، ص (ٖٛ)
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يف دخمػػكا فػػي خدمتػػو الخاصػػكي :  كىػػـ نػػكع مػػف المماليػػؾ السػػمطانية يختػػارىـ السػػمطاف مػػف المماليػػؾ الػػذ (ٜٖ)
صػػغارا كيجعميػػـ فػػي حرسػػو الخػػاص كجعػػؿ ىػػذا االسػػـ خاصػػا بيػػـ ألنيػػـ يحضػػركف عمػػى السػػمطاف فػػي أكقػػات 
خمكتو كفراغو كينالكف مف ذلػؾ مػا ال ينالػو أكػابر المتقػدميف كيتميػزكف عػف غيػرىـ فػي الخدمػة بحمميػـ سػيكفيـ 

أنقكف فػي مركػكبيـ كممبكسػيـ . دىمػاف ، معجػـ كلباسيـ المطرز المزركش كيتكجيكف في الميمات الشريفة كيتػ
 .ٖٖٗػػػػػػ  ٕٖٗ؛ عاشكر، ، العصر المماليكي ، ص  ٙٙاأللفاظ التاريخية ، ص 

 ق .ٙٗٛيكافؽ ذلؾ التاريخ يـك الجمعة العاشر مف شير ربيع االخر سنة  (ٓٗ)
جبرت بمػدة فػي أطػراؼ  إسماعيؿ الجبرتي : ىك شرؼ الديف بف إبراىيـ بف عبدالصمد اليماني ينسب إلى (ٔٗ)

ىػػ خمػؼ أبػاه فػي المشػيخة كلػو نحػك خمػس عشػرة سػنة لمػا ظيػر فيػو مػف لػكائح النجابػة ٛٓٛاليمف ، كلػد سػنة 
كالخير كصار إماـ الصكفية كشيخ العارفيف في كقتو ، تكفي ليمػة الخمػيس السػابع عشػر مػف شػير ربيػع األكؿ 

 بف محمد بػف أحمػد بػف مجاىػد القيسػي الدمشػقي ) ىػ . ينظر : ابف ناصر الديف ، محمد بف عبداهلل٘ٚٛسنة 
ق ( ، تكضػػػػيح المشػػػػتبو فػػػػي ضػػػػبط أسػػػػماء الػػػػركاة كأنسػػػػابيـ كألقػػػػابيـ ككنػػػػاىـ ، تػػػػح ، محمػػػػد نعػػػػيـ ٕٗٛت 

 ٕٜٕ/ ٕ؛ السخاكم ، الضكء الالمع ،  ٜٛٗ/ٕ( ،  ٖٜٜٔ -،) مؤسسة الرسالة ، بيركت ٔالعرقسكسي ، ط
. 

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

مزيػػػد ، مػػػا فعمػػػكا حتػػػى أنيػػػـ اسػػػتكلكا عمػػػى السػػػفف التجاريػػػة كغيرىػػػا مػػػف ممتمكػػػات النػػػاس . الػػػديبع ، الفضػػػؿ ال
، ) دار  ٔمؤلػػؼ مجيػػكؿ ، تػػاريخ الدكلػػة الرسػػكلية فػػي الػػيمف ، تػػح ، عبػػداهلل محمػػد الحبشػػي ، ط؛  ٜٔٔص

؛ محمػػػػكد ، حسػػػػيف سػػػميماف ، تػػػػاريخ الػػػػيمف السياسػػػػي فػػػػي العصػػػػر  ٜٕٓ، ص(  ٜٗٛٔالجيػػػؿ ، بيػػػػركت ػػػػػػػػػ 
العمرم ، حسػيف بػف عبػداهلل ، ؛  ٜٕ٘( ، ص ٜٜٙٔ، ) المجمع العممي العراقي ، بغداد ػػػػػػ  ٔاإلسالمي ، ط

 .ٖٗ( ، ص ٜٜٛٛٔ، ) دار الفكر المعاصر ، بيركت ػػػػػػػ  ٔاألمراء كالعبيد المماليؾ في اليمف ، ط
الجكامػػؾ: لفػػظ فارسػػي مشػػتؽ مػػف جامػػة بمعنػػى المبػػاس ، كيقصػػد بػػو األجػػر أك الراتػػب أك المنحػػة كالجمػػع  (ٖٗ)

 .  ٔ٘لفاظ التاريخية ، صجامكيات كجكامؾ كجماكي . ينظر:دىماف ، معجـ األ
كـ اكتسبت عناية فائقة فػي ٖ٘حيس : كىي أقدـ المدف التيامية في اليمف تقع جنكب مدينة زبيد بمسافة  (ٗٗ)

ىػػػػ( . ينظر:يػػػاقكت ٚٗٛىػػػػ ػػػػػػػػ ٘ٗٛعيػػػد الدكلػػػة الرسػػػكلية كبشػػػكؿ خػػػاص فػػػي عيػػػد الممػػػؾ المظفػػػر الرسػػػكلي )
 .ٙٗ٘/ٔـ البمداف ، ؛ المقحفي ، معج ٕٛ٘؛ بامخرمة ، النسبة ، ص ٕٖٖ/ٕالحمكم ، معجـ البمداف ، 

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

اسر لكقكع القبػائح فػي أيامػو كمػا ُلقِّػَب بالكاسػر لشػدة ىػ لهقب بالخٚٗٛالعسكر العبيد في شير ربيع األكؿ سنة 
بطشػػػو ، كَلقِّػػػَب أيضػػػا بالقاتػػػؿ كقػػػاـ بػػػاألمر بعػػػده المسػػػعكد أبػػػك القاسػػػـ بػػػف األشػػػرؼ إسػػػماعيؿ. ينظر:الػػػديبع ، 

 . ٗٔٗ/ٙ؛ بامخرمة ، قالدة النحر،  ٖٓٗ؛ قرة العيكف، صٚٔٔالفضؿ المزيد، ص
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ُسػكلي )  الدار الكبير الناصرم : كىك القصر (ٙٗ) الذم بنػاه الممػؾ الناصػر أحمػد بػف إسػماعيؿ بػف العبػاس الر 
 .ٛٓٔق ( في مدينة زبيد . الديبع ، الفضؿ المزيد ،ص ٕٚٛق ػػ ٖٓٛ
 كيقصد بو الممؾ الناصر بف الظاىر. (ٚٗ)
العكاركف : ك ىـ جماعة مف المصكص كالفتاكيف كاألكباش الذيف يظيػركف فػي أكقػات الفكضػى فيعػكركف  (ٛٗ)
اس بالحجارة كالقتؿ كنحك ذلؾ كيطمؽ عمى أشباه ىؤالء في العػراؽ فػي العصػر العباسػي بالعيػاريف كالشػطار الن

كفي مصر يسمكف بالحرافيش كفي الشاـ يسػمكف بالّزعػار . مسػككيو ، أبػك عمػي أحمػد بػف محمػد بػف يعقػكب ) 
مطبعػػة سػػركش ، طيػػراف ػػػػػػ ، )  ٕق ( ، تجػػارب األمػػـ كتعاقػػب اليمػػـ ، تػػح ، أبػػك القاسػػـ إمػػامي ، طٕٔٗت 

ىػػػ( ، العبػر فػػي ٛٗٚ؛ الػذىبي ، أبػك عبػػد اهلل محمػد بػف أحمػػد بػف عثمػػاف بػف َقاْيمػاز )ت   ٜٛ/ٗ( ،  ٕٓٓٓ
؛ ابػػف  ٚٗ/ٖ( ،  ٜٗٛٔ-، ) مطبعػػة الككيػػت ، الككيػػت  ٔخبػػر مػػف غبػػر ، تػػح ، صػػالح الػػديف المنجػػد ، ط

ىػػػ (، النجػػـك الزاىػػرة فػػي ممػػكؾ ٗٚٛلحنفػػي ) ت تغػػرم بػػردم ، أبػػك المحاسػػف يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل الظػػاىرم ا
 .ٜٕ/ٓٔ( ، ٕٜٜٔ، ) دار الكتب العممية ، بيركت ػػػ ٔمصر كالقاىرة ، تح ، محمد حسيف شمس الديف ، ط

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

 . ٜٕص
 .ٔٔٗٔ/ٕالَمْجِنيد : ىك أحد أحياء مدينة زبيد . المقحفي ، معجـ البمداف ،  (ٓ٘)
ىػػػ ( خػػرج عميػػو العبيػػد ٘٘ٛ -ىػػػ ٛٗٛالمسػػعكد بػػف األشػػرؼ : ىػػك أحػػد ممػػكؾ بنػػي رسػػكؿ حكػػـ الػػيمف ) (ٔ٘)

ق . السػخاكم ، ٜٜٛىػػ ( تػكفي بعػد سػنة ٛ٘ٛ -ىػػ ٘٘ٛكىػك الممػؾ المؤيػد حسػيف ) كممككا طفػال مػف أقربائػو
 .ٚٙٔ؛ الكبسي ، المطائؼ السنية ، ص ٕٕٗ/ٙ؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  ٖٗٔ/ٔٔالضكء الالمع ، 

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

فضاء )فراغ( في كسط جبؿ عمى ساحؿ البحر، تحيط بو الجبػاؿ مػف جميػع الجكانػب، فقطػع ليػا بػاب بالحديػد 
ىػػ ( ، آثػار الػبالد ٕٛٙفي الجبؿ فصػار طريقػان إلػى البػر. ينظر:القزكينػي ، زكريػا بػف محمػد بػف محمػكد ) ت 

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

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

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

الناشرم فحفظ القراف الكريـ قبؿ بمكغو العشريف سنة ثـ انتقؿ إلى تعز فعمؿ مدرسا بالمدرسة الظاىرية 
ىػ كفي ىذه السنة تكفي غريبا بيا كجمع ٛٗٛكالمرشدية فأقاـ بيا عشر سنيف فأنتقؿ إلى مدينة إب سنة 
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؛  ٖٗٔ/٘كم ، الضكء الالمع ، تاريخا سماه البستاف الزاىر في طبقات عمماء بني ناشر. ينظر:السخا
؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  ٛٔٔ؛ الديبع ، الفضؿ المزيد ، ص ٙٔٔ-ٗٔٔالبرييي ، طبقات ، ص

ٙ/ٕٕٗ. 
كـ تقـك عمػى ربػكة بالسػفح الغربػي لجبػؿ ريمػاف فػي مخػالؼ ٓٗٔإب : مدينة تقع جنكبي صنعاء بمسافة  (٘٘)

فكانت قرية صغيرة مػف ذم جبمػة ليػا سػكر كفييػا مػف اآلثػار بعداف كىي قديمة ترجع إلى عيد الدكلة الحميرية 
القديمػة قصػر البيضػاء الحميػرم ثػـ ازدادت شػيرتيا بعػد القػرف الرابػع اليجػرم . ينظر:يػاقكت الحمػكم ، معجػػـ 

 . ٔٔ-ٓٔ/ٔ؛ المقحفي ، معجـ البمداف، ٖٔ/ٔ،ٔ؛ الحجرم ، مجمكع بمداف اليمف ، مج ٗٙ/ٔالبمداف ، 
ىػك األميػر زيػف الػديف بػف سػميماف بػف داكد بػف أبػي بكػر اليمػاني كاله الممػؾ المسػعكد : : جّيػاش السػنبمي  (ٙ٘)

ىػػ  كبقػي فييػا إلػى أف سػمميا ٜٗٛىػ ( إمارة عدف مدة ثـ كاله زبيػد فػدخميا فػي سػنة ٘٘ٛ -ىػ ٛٗٛالرسكلي )
كء الالمػع ق كدفػف بمدينػة دمػت. ينظر:السػخاكم ، الضػٙٙٛلبني طاىر ثـ عمؿ في خدمتيـ حتى تكفي سنة 

 .ٖٗٗػػػػػػػ  ٖٖٗ/ٙ،  ٕٕٗ/ٙ؛ بامخرمة، قالدة النحر ،  ٙٛ/ٖ، 
المخريؼ : كىي إحدل قرل كادم رمع التي تسكنيا قبيمة األشاعر كذكرت بالمخيريؼ. محمد بف يكسؼ  (ٚ٘)

ىػ( ، السمكؾ في طبقات العمماء كالممكؾ ، تح ، محمد بف عمي بف حسيف ٕٖٚبف يعقكب الجندم )ت 
 .ٖٖٗ/ٙ؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  ٛٗ/ٕ(،  ٜٜ٘ٔ،)مكتبة األرشاد ، صنعاء ػػػػػػػ  ٕط األككع ،

 يحيى بف زياد : لـ أجد لو ترجمة . (ٛ٘)
 . ٗٓٗ: ُذِكَر بالدردباشي . الديبع ، قرة العيكف ، ص حسيف الدمرداشي(ٜ٘) 
السمطانية ممػا يختػار السػمطاف إحداثػو أك المشد : كظيفة مأخكذة مف شّد العمائر يتكلى صاحبيا العمائر (ٓٙ) 

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

 محمد بف معكضة : لـ أجد لو ترجمة .(ٔٙ) 
 لـ أجد لو ترجمة . حمزة بف الممؾ العادؿ :(ٕٙ) 
بنك إقباؿ : كىـ قبيمة كانت ليا اإلمارة عمى بعض حضرمكت في القرف السادس كالسابع اليجرم كيقاؿ  (ٖٙ)

ىػ . ينظر: المقحفي ٜٓ٘ليـ آؿ فارس استكلكا عمى الشحر كمف أشير رجاليا راشد بف إقباؿ الذم قتؿ سنة 
 .ٖٜ/ٔ، معجـ البمداف ، 

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

تمرت الخطبػػة كالسػػكة فػػي ىػػػ ثػػـ أسػػٗٙٛبكػػؿ بمػػد افتتحيػػا مػػع أنػػو األصػػغر سػػنا  كذلػػؾ برضػػى أخيػػو إلػػى سػػنة 
ىػػػ قػػرب مدينػػة صػػنعاء . القرمطػػي، عمػػاد الػػديف بػػف ٓٚٛجميػػع البمػػد باسػػـ المجاىػػد عمػػي ، قتػػؿ الظػػافر سػػنة 

ىػػػػ ( ، ركضػػػة األخبػػػار كنزىػػػة األسػػػمار فػػػي حػػػكادث الػػػيمف الكبػػػار كالحصػػػكف ٕٚٛإدريػػػس بػػػف األنػػػؼ ) ت 
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؛ السػػخاكم ،  ٙٛٔ(، صٜٜ٘ٔجػػدة ػػػػػػػػػػػ  ، )دار المعرفػػة ، ٔكاالمصػػار ، تػػح ، محمػػد بػػف عمػػي األكػػكع ، ط
 .ٖٛٗ/ٙ؛ بامخرمة ، قالدة النحر ،  ٙٔ/ٗالضكء الالمع ، 

 دار القسط : لـ أجد لو ترجمة . (٘ٙ)
مكزع : كىي مدينة مف مدف تيائـ اليمف بالقرب مػف مدينػة تػرف تتميػز بػأرض خصػبة كتنتشػر فييػا مػزارع  (ٙٙ)

اؿ بػيف مػكانا الػيمف كمدنػو التياميػة . يػاقكت الحمػكم ، معجػـ البمػداف ، الذرة كالدخف كالبابيا كتمثؿ نقطة اتص
 .  ٖٛٙٔ/ٕ؛ المقحفي ، معجـ البمداف ،  ٕٕٔ/٘

ىقرة : ىي بمدة أثرية مندرسة في جنكب مدينة مكزع عثر فييا عمى مسكككات ذىبية قديمة . المقحفي ،  (ٚٙ)
 .ٕ٘ٛٔ/ٕمعجـ البمداف ، 

 ا االسـ .لـ أجد سببا لتسميتيا بيذ (ٛٙ)
نسبة إلى الممؾ الناصر بف الظاىر الذم كاله العبيد حكـ اليمف بدال مف الممؾ  الدكلة الناصرية : (ٜٙ)

؛ قرة العيكف، ٚٔٔىػ. الديبع ، الفضؿ المزيد ، صٙٗٛىػ( في جمادل اآلخرة سنة ٚٗٛىػ ػػػػػ ٘ٗٛالمظفر)
 ٗٔٗ/ٙ؛ بامخرمة ، قالدة النحر،  ٖٓٗص
الُقَميع : ىك اليابس المتصمب مف األشياء التي تككف لينة ثـ تيبس كالمقم ع مف الناس ىك المتيبس  (ٓٚ)

،  األرياني األصابع كالمفاصؿ بسبب حالة تشنجية أك بسبب تعرض الجسـ لبرد شديد ييبس األطراؼ .
، )دار الفكر ،  ٔية ، طمطير عمي ، المعجـ اليمني في المغة كالتراث حكؿ مفردات خاصة مف الميجة اليمن

 . ٔٗٚ، ص( ٜٜٙٔدمشؽ   
 .ٖٚٛٔ/ٕكىي إحدل المراكز اإلدارية لمدينة كصاب العالي . المقحفي ، معجـ البمداف ، ُحَبر :  (ٔٚ)
الجاح الكاقعة في غربي الحسنية مف مديرية كىي منطقة تقع عمى مقربة مف ساحؿ مدينة : الصفارية  (ٕٚ)

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

 .٘ٛٔ/ٔكمعاذ بف جبؿ )رضي اهلل عنيما(. المقحفي ، معجـ البمداف ، 
كػـ يرجػع ابتػداء ظيكرىػا  ٕٓ٘عػف صػنعاء غربػا الحديدة : كىػي مدينػة عمػى سػاحؿ البحػر األحمػر تبعػد  (ٗٚ)

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

ىػ بمدينة زبيد كدخؿ عدف في ٘٘ٛىػ ( مف قبؿ العسكر العبيد في آخر يـك مف شعباف سنة ٛ٘ٛ -ىػ ٘٘ٛ)
ىػ فخرج منيا إلى مكة كمف ٛ٘ٛىػ كبقي بيا إلى أف دخميا بنك طاىر في سنة ٛ٘ٛشير جمادل اآلخرة سنة 

مكة كاستقر بيا إلى أف تكفي  ىػ( فرجع إلى٘ٙٛ -ىػ ٚ٘ٛمكة إلى مصر فأكرمو سمطانيا األشرؼ إيناؿ )
؛  ٜ٘ٔ/ٖىػ . السخاكم ، الضكء الالمع ، ٓٚٛفي ظير يـك الخميس السابع مف جمادل األكلى سنة 

 .ٖٛٔ؛ الكبسي ، المطائؼ السنية ، ص ٛٔٗ -ٚٔٗ/ٙبامخرمة ، قالدة النحر ، 
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 كما كرد في المخطكط نصا. (ٙٚ)
 كيقصد بيما ابني طاىر بف معكضة ممكا اليمف. (ٚٚ)
أحمد مختار عبد الحميد عمر)ت الدرؾ : ىـ رجاؿ الشرطة سّمكا بذلؾ إلدراكيـ الفارِّيف كالمجرميف .  (ٛٚ)

 .ٔٗٚ/ٔ، ( ٕٛٓٓ، ) عالـ الكتب ، بيركت ػػػػػػ ٔىػ( ، معجـ المغة العربية المعاصرة ، طٕٗٗٔ
، ك ليس باليمف  ىك حصف في اليمف يقع في مخالؼ جعفر مطؿ عمى مدينة ذم جبمةحصف التعكر:  (ٜٚ)

؛ ابف عبد الحؽ البغدادم، مراصد األطالع ،  ٙٓٔ/ٕأحصف منو . ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، 
ٔ/ٕٙ٘. 

الطبمخانة : ىي مرتبة حربية مف مراتب أرباب السيكؼ في مصر المممككية كيسمى صاحبيا أمير  (ٓٛ)
كيطمؽ عمى أمير طبمخانة أمير أربعيف طبمخانة ألحقيتو في دؽ الطبكؿ عمى أبكاب السالطيف كاألمراء 

 .ٗٔٗبمعنى أف يككف في خدمتو أربعيف مممككا. ينظر:عاشكر ، العصر المماليكي ، ص
، ٕ:قرية تقع عمى ساحؿ البحر بيف عدف كمكزع. ينظر:الحجرم، مجمكع بمداف اليمف ، مج العارة (ٔٛ)
ٖ/٘ٚٔ. 

كػراـ الضػيؼ عبد اهلل بف أبي السركر : ىك عفيؼ الديف بف إسما (ٕٛ) عيؿ سار عمى نيػج كالػده فػي العبػادة كا 
كالسػعي لقضػػاء حػكائج النػػاس حتػى اشػػتير ذكػػره كلجػأ إليػػو كػؿ خػػائؼ فػػأمف كذلػؾ لجاللػػة قػدره كاحتػػراـ مكانتػػو 

 ٙٓٗ؛ الديبع ، قرة العيكف ، ص ٕٔٛىػ . ينظر:البرييي ، طبقات ، صٓٙٛعند الممكؾ تكفي سنة 
جاعي: ىك خطيب جامع زبيد عزؿ عف كظيفتو ىذه سنة  (ٖٛ) ىػ بسبب ىفكة حصمت مف ٜٜٛعبدالمنعـ الضُّ

ىػ بعد مرض طكيؿ ٜٗٓ، تكفي في ليمة السبت السادس كالعشريف مف شير ربيع األكؿ سنة كلده مكسى 
، النكر  ؛ العيدركس ٚٔ٘/ٙبجانب قبر جّده الفقيو عمي بف قاسـ الحكمي . بامخرمة ، قالدة النحر ، 

 .ٖٓٙ/ٓٔ؛ ابف العماد الحنبمي ، شذرات الذىب ،  ٜٖالسافر ، ص
 أبك العباس بف أبي السمطاف : لـ أجد لو ترجمة . (ٗٛ)
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