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 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

6 

 شكر وتقدير
أسمٗمدم زمخ٣ميمص ايمُم٘مر وايمتٗمدير إلم َمرىمز ضمرضَمقت يمٙمدراؽم٣مت ايمت٣مرخيٝم٥م وايمتقشمٝمؼ 

وايمٛممم، فمعم حتٚمٙمٜمؿ ؿمب٣مفم٥م هذا ايم٘مت٣مب وَمس٣ممهتٜمؿ دم إطمراصمٜم٣م إلم ضمّٝمز ايمقصمقد إشمراًء 

 ٥م زمُم٘مؾ فم٣مم.يمٙمٚم٘متب٥م احلرضَمٝم٥م زمُم٘مؾ طم٣مص وايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٔمرزمٝم

وٓ يسٔمٛمل دم إطمغم إٓ أن أمحَد اهلل محدًا ىمثغمًا فمعم َمٛمِِّف وىمرَِمِف وسمقهمٝمِٗمِف رم دم إٞمج٣مِز 

َم 5008ؿمب٣مفم٥م هذا ايم٘مت٣مب وهق دم إصؾ رؽم٣ميم٥م َم٣مصمستغم سمؿ َمٛم٣مومُمتٜم٣م  م ىمام أسمٗمدَّ

ايمٖم٣مضؾ: زمخ٣ميمِص ايمُم٘مِر وهم٣مئِؼ آضمؼماِم يمٙمٚمريب ايمٛم٣مصمح واظم٠مرخ ايمٔم٣ممل إؽمت٣مذ ايمدىمتقر 

ؽمٝمد َمِمْمٖمك ؽم٣ممل، اظمممف فمعم رؽم٣ميم٥م اظم٣مصمستغم وايمذي نمٚمرين زمٔمْمٖمِف، وىمرِم أطمالومِف، 

وؽمٔم٥م صدرِه، وٞمٖمٔمٛمل زمٔمٙمٚمِف وطمػماسمِف وجت٣مرزمِف، ومل يبخؾ فمقّم زمقومتِف، وٓ زمجٜمده، رنمؿ 

ٔم٣مَب زمتقصمٝمٜم٣مسمِف ايمسديدةِ،  ٔمٛمل ىمثغمًا، وذيّمَؾ أَم٣مَمل ايمِمِّ اٞمُمٕم٣مٓسمِف ايم٘مثغمة، همٗمد ؾمجَّ

 ئحِف اظمخٙمِم٥ِم طمالَل َمراضمؾ هذا ايمبح٧م ىمٙمٜم٣م.وٞمِم٣م

همجزاه اهلل فمٛمل وفمـ زَمالئل طمغم اجلزاء، وأؽمٟمل اهلل ايمٔمقم ايمٗمدير أن يْمٝمؾ دم فمٚمره، 

َـّ فمٙمٝمِف زم٣ميمِمح٥ِم وايمٔم٣مهمٝم٥م، وأن جئمَؾ ىمؾ صمٜمٍد زمذيمُف َمٔمل دم َمٝمزاِن ضمسٛم٣مسمِف، إٞمف ورم  ويُٚم

 ذيمؽ وايمٗم٣مدر فمٙمٝمف.

رهم٣من يم٘مٍؾ َمـ إؽمت٣مذ ايمدىمتقر فمٚمٝمد ىمٙمٝم٥م أداب: ىمام أسمقصمف زم٣ميمُم٘مر وايمتٗمدير وايمٔم

صم٣مَمٔم٥م صٛمٔم٣مء، وإؽمت٣مذ ايمدىمتقر ٞم٣مئ٤م ايمٔمٚمٝمد يمُم٠مون ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م، وإؽمت٣مذ 

ايمدىمتقر رئٝمس ومسؿ ايمت٣مريخ فمعم سمسٜمٝمؾ اإلصمراءات أَم٣مم ؿمٙمب٥م ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م وسمٗمديؿ 
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 ئحِف اظمخٙمِم٥ِم طمالَل َمراضمؾ هذا ايمبح٧م ىمٙمٜم٣م.وٞمِم٣م

همجزاه اهلل فمٛمل وفمـ زَمالئل طمغم اجلزاء، وأؽمٟمل اهلل ايمٔمقم ايمٗمدير أن يْمٝمؾ دم فمٚمره، 

َـّ فمٙمٝمِف زم٣ميمِمح٥ِم وايمٔم٣مهمٝم٥م، وأن جئمَؾ ىمؾ صمٜمٍد زمذيمُف َمٔمل دم َمٝمزاِن ضمسٛم٣مسمِف، إٞمف ورم  ويُٚم

 ذيمؽ وايمٗم٣مدر فمٙمٝمف.

رهم٣من يم٘مٍؾ َمـ إؽمت٣مذ ايمدىمتقر فمٚمٝمد ىمٙمٝم٥م أداب: ىمام أسمقصمف زم٣ميمُم٘مر وايمتٗمدير وايمٔم

صم٣مَمٔم٥م صٛمٔم٣مء، وإؽمت٣مذ ايمدىمتقر ٞم٣مئ٤م ايمٔمٚمٝمد يمُم٠مون ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م، وإؽمت٣مذ 

ايمدىمتقر رئٝمس ومسؿ ايمت٣مريخ فمعم سمسٜمٝمؾ اإلصمراءات أَم٣مم ؿمٙمب٥م ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م وسمٗمديؿ 
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وؽمٔم٥م صدرِه، وٞمٖمٔمٛمل زمٔمٙمٚمِف وطمػماسمِف وجت٣مرزمِف، ومل يبخؾ فمقّم زمقومتِف، وٓ زمجٜمده، رنمؿ 

ٔم٣مَب زمتقصمٝمٜم٣مسمِف ايمسديدةِ،  ٔمٛمل ىمثغمًا، وذيّمَؾ أَم٣مَمل ايمِمِّ اٞمُمٕم٣مٓسمِف ايم٘مثغمة، همٗمد ؾمجَّ

 ئحِف اظمخٙمِم٥ِم طمالَل َمراضمؾ هذا ايمبح٧م ىمٙمٜم٣م.وٞمِم٣م

همجزاه اهلل فمٛمل وفمـ زَمالئل طمغم اجلزاء، وأؽمٟمل اهلل ايمٔمقم ايمٗمدير أن يْمٝمؾ دم فمٚمره، 

َـّ فمٙمٝمِف زم٣ميمِمح٥ِم وايمٔم٣مهمٝم٥م، وأن جئمَؾ ىمؾ صمٜمٍد زمذيمُف َمٔمل دم َمٝمزاِن ضمسٛم٣مسمِف، إٞمف ورم  ويُٚم

 ذيمؽ وايمٗم٣مدر فمٙمٝمف.

رهم٣من يم٘مٍؾ َمـ إؽمت٣مذ ايمدىمتقر فمٚمٝمد ىمٙمٝم٥م أداب: ىمام أسمقصمف زم٣ميمُم٘مر وايمتٗمدير وايمٔم

صم٣مَمٔم٥م صٛمٔم٣مء، وإؽمت٣مذ ايمدىمتقر ٞم٣مئ٤م ايمٔمٚمٝمد يمُم٠مون ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م، وإؽمت٣مذ 

ايمدىمتقر رئٝمس ومسؿ ايمت٣مريخ فمعم سمسٜمٝمؾ اإلصمراءات أَم٣مم ؿمٙمب٥م ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م وسمٗمديؿ 
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ذة ايمدىم٣مسمرة دم ومسؿ أوصمف اظمس٣مفمدة هلؿ، وٓ أٞمسك أن أسمٗمدم زم٣ميمُم٘مر اجلزيؾ يمألؽم٣مسم

ايمت٣مريخ ظم٣م ومدَمقه رم َمـ َمٔمٙمقَم٣مت َمٖمٝمدة، ىمام أسمقصمف زم٣ميمُم٘مر اجلزيؾ يمزَمالئل دم 

وٓ يٖمقسمٛمل هبذه اظمٛم٣مؽمب٥م أن أسمٗمدم زم٣ميمُم٘مر وايمتٗمدير  -ختِمص سم٣مريخ  -ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م 

ظم٘مت٤م ايمؼمزمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ زمحرضَمقت وايمزَمالء إؽم٣مسمذة ايمذيـ أفم٣مٞمقين إلمت٣مم دراؽمتل 

م رم يَد اظمس٣مفمدة وايمٔمقن دم اؽمت٘مامل هذه ايمرؽم٣ميم٥م اجل٣مَم ٔمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م، وىمؾ َمـ أفم٣مٞمٛمل وومدَّ

وهؿ ىمثغمون، وَمـ زمٝمٛمٜمؿ ايمدىمتقر مج٣مل رَمّم٣من ضمدجي٣من وإؽمت٣مذ أمحد فمبد احلٚمٝمد 

زم٣مؾم٣مذي ايمذي ؽم٣مهؿ دم ايمتدومٝمؼ ايمٙمٕمقي واإلطمقة ايمٔم٣مَمٙمقن دم إدارات اظم٘متب٣مت، ودور 

 زمح٣مث، وزمٔمض اظم٘متب٣مت ايمسٔمقدي٥م.ايم٘مت٤م، واظمراىمز ايمٝمٚمٛمٝم٥م يمأل

وٓ زمد َمـ ىمٙمٚم٥م وهم٣مء وفمرهم٣من ٕرسيت ايمٖم٣مضٙم٥م زمجٚمٝمع أهمراده٣م ظم٣م حتٚمٙمقه َمـ أصمقم، 

 وَم٣م زمذيمقه َمـ ايمتُمجٝمع ايمدائؿ، واظمس٣مٞمدة اظمستٚمرة، همجزاهؿ اهلل فمٛمل طمغم اجلزاء.

ويممهمٛمل أن أسمقصمف زمخ٣ميمص ايمُم٘مر وايمتٗمدير إلم أؽم٣مسمذيت ايمدىم٣مسمرة أفمّم٣مء جلٛم٥م 

ٛم٣مومُم٥م واحل٘مؿ فمعم ايمرؽم٣ميم٥م، فمعم سمٖمّمٙمٜمؿ زمٗمراءة رؽم٣ميمتل هذه وسمسجٝمؾ َمالضمٓم٣مهتؿ اظم

 فمٙمٝمٜم٣م وَمٛم٣مومُمتٜم٣م وايمتل ىم٣مٞم٦م ذات هم٣مئدة ومٝمٚم٥م، همجزاهؿ اهلل فمٛمل طمغم اجلزاء.

 واهلل سمٔم٣ملم ورم ايمتقهمٝمؼ.
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K 

ومد يِمٔم٤م فمعم اظمرء أن ي٘مت٤م سمٗمدياًم يمرؽم٣ميم٥م ومد أفمدت َمٛمذ ؽمٛمقات فمدة، وفم٣مذ 

 ص٣مضمبٜم٣م صٖمح٣مهت٣م زمؾ وىمٙمامهت٣م، يمٖمٓم٣ًم زمٔمد خطمر، أي إٞمف فم٣ميُمٜم٣م وهل سمٔمد َمرضمٙم٥م ؿمقياًل 

زمٔمد أطمرى. وومد يزداد إَمر صٔمقزم٥م إذا ىم٣من ص٣مضمبٜم٣م َمـ أهؾ اظمٛمْمٗم٥م ٞمٖمسٜم٣م ايمتل 

سمٛم٣مويم٦م سم٣مرخيٜم٣م، همٛمجد أٞمف فم٣مش سم٣مرخيٜم٣م وسمراشمٜم٣م، واطمتٙمْم٦م أٞمٖم٣مؽمف زمؼماهب٣م وهقائٜم٣م 

٥م إذا فمرهمٛم٣م أن سمٙمؽ ايمرؽم٣ميم٥م ومد ضمِمٙم٦م فمعم وصمب٣مهل٣م وزمحره٣م. ويزداد إَمر صٔمقزم

ايمتٗمدير إفمعم يمٙمرؽم٣مئؾ وهق سمٗمدير )ممت٣مز(، وىم٣مٞم٦م جلٛمف اظمٛم٣مومُم٥م سمّمؿ اشمٛمكم َمـ اظمٛمْمٗم٥م 

مم٣م صٔم٤م إَمر فمعم ص٣مضم٤م ايمرؽم٣ميم٥م= إذ ىم٣من َمٛمٜمام ايمدىمتقر: ص٣ميمح زمـ فمقم زم٣مسة وزير 

 ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم ضم٣ميمًٝم٣م، وازمـ ضمرضَمقت.

 زمـ يسٙمؿ ايمب٣مضم٧م وهق –ز أؽمتجٝم٤م يمٙمب٣مضم٧م ٞمٖمسف وإزاء هذا همٗمد وصمدت ٞمٖم

 إرم ٕىمت٤م هذا ايمتٗمديؿ، زمٔمد أن أسمٝمح٦م أَم٣مَمف همرص٥م ايمٛممم. سمقصمف فمٛمدَم٣م – دهٙمقس

همٗمد وصمدت يمزاًَم٣م أن أؽمتجٝم٤م، ٓ سمٗمديرًا يمٙمْم٣ميم٤م وَم٣م زمذيمف َمـ صمٜمد إلفمداد سمٙمؽ 

َمـ سم٣مريخ  ايمرؽم٣ميم٥م همحس٤م، زمؾ سمٗمديًرا أيًّم٣م يمٙمرؽم٣ميم٥م ٞمٖمسٜم٣م ايمتل سمٛم٣مويم٦م صمزًءا َمٜماًم 

ضمرضَمقت احلدي٧م، إذ زمرز فمٛمد همجر ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي ايمٔم٣مذ اهلجري 

 وَمُم٣ميخ وومب٣مئؾ ىمٝم٣مٞم٣مت خيّمع أن اؽمتْم٣مع – زمقؿمقيرق زمدر هق –زفمٝمؿ ؽمٝم٣مد ومقي 

٣م ؽمٝم٣مؽمًٝم٣م واضًح٣م يمف َمٔم٣مظمف اخل٣مص٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ىمٝم٣مٞمً  َمٛمٜم٣م ويُم٘مؾ ضمرضَمقت، أوم٣ميمٝمؿ

يمٗمّم٣مئٝم٥م. وٞمُمْم٦م احلٝم٣مة ايمتج٣مري٥م وآصمتامفمٝم٥م دم فمٜمده، ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واإلداري٥م واظم٣ميمٝم٥م وا

رنمؿ ىمثرة احلروب ايمتل وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، أو زم٣مٓؽمتٔم٣مٞم٥م زمبٔمض وم٣مدسمف ورصم٣ميمف ايمذيـ ىم٣من 

 خيت٣مرهؿ زمٔمٛم٣مي٥م ممـ ي٠مَمٛمقن َمٔمف زمٖم٘مرة سمقضمٝمد سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ حت٦م ؽمٝمْمرسمف.
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ومد يِمٔم٤م فمعم اظمرء أن ي٘مت٤م سمٗمدياًم يمرؽم٣ميم٥م ومد أفمدت َمٛمذ ؽمٛمقات فمدة، وفم٣مذ 

 ص٣مضمبٜم٣م صٖمح٣مهت٣م زمؾ وىمٙمامهت٣م، يمٖمٓم٣ًم زمٔمد خطمر، أي إٞمف فم٣ميُمٜم٣م وهل سمٔمد َمرضمٙم٥م ؿمقياًل 

زمٔمد أطمرى. وومد يزداد إَمر صٔمقزم٥م إذا ىم٣من ص٣مضمبٜم٣م َمـ أهؾ اظمٛمْمٗم٥م ٞمٖمسٜم٣م ايمتل 

سمٛم٣مويم٦م سم٣مرخيٜم٣م، همٛمجد أٞمف فم٣مش سم٣مرخيٜم٣م وسمراشمٜم٣م، واطمتٙمْم٦م أٞمٖم٣مؽمف زمؼماهب٣م وهقائٜم٣م 

٥م إذا فمرهمٛم٣م أن سمٙمؽ ايمرؽم٣ميم٥م ومد ضمِمٙم٦م فمعم وصمب٣مهل٣م وزمحره٣م. ويزداد إَمر صٔمقزم

ايمتٗمدير إفمعم يمٙمرؽم٣مئؾ وهق سمٗمدير )ممت٣مز(، وىم٣مٞم٦م جلٛمف اظمٛم٣مومُم٥م سمّمؿ اشمٛمكم َمـ اظمٛمْمٗم٥م 

مم٣م صٔم٤م إَمر فمعم ص٣مضم٤م ايمرؽم٣ميم٥م= إذ ىم٣من َمٛمٜمام ايمدىمتقر: ص٣ميمح زمـ فمقم زم٣مسة وزير 

 ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم ضم٣ميمًٝم٣م، وازمـ ضمرضَمقت.

 زمـ يسٙمؿ ايمب٣مضم٧م وهق –ز أؽمتجٝم٤م يمٙمب٣مضم٧م ٞمٖمسف وإزاء هذا همٗمد وصمدت ٞمٖم

 إرم ٕىمت٤م هذا ايمتٗمديؿ، زمٔمد أن أسمٝمح٦م أَم٣مَمف همرص٥م ايمٛممم. سمقصمف فمٛمدَم٣م – دهٙمقس

همٗمد وصمدت يمزاًَم٣م أن أؽمتجٝم٤م، ٓ سمٗمديرًا يمٙمْم٣ميم٤م وَم٣م زمذيمف َمـ صمٜمد إلفمداد سمٙمؽ 

َمـ سم٣مريخ  ايمرؽم٣ميم٥م همحس٤م، زمؾ سمٗمديًرا أيًّم٣م يمٙمرؽم٣ميم٥م ٞمٖمسٜم٣م ايمتل سمٛم٣مويم٦م صمزًءا َمٜماًم 

ضمرضَمقت احلدي٧م، إذ زمرز فمٛمد همجر ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي ايمٔم٣مذ اهلجري 

 وَمُم٣ميخ وومب٣مئؾ ىمٝم٣مٞم٣مت خيّمع أن اؽمتْم٣مع – زمقؿمقيرق زمدر هق –زفمٝمؿ ؽمٝم٣مد ومقي 

٣م ؽمٝم٣مؽمًٝم٣م واضًح٣م يمف َمٔم٣مظمف اخل٣مص٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ىمٝم٣مٞمً  َمٛمٜم٣م ويُم٘مؾ ضمرضَمقت، أوم٣ميمٝمؿ

يمٗمّم٣مئٝم٥م. وٞمُمْم٦م احلٝم٣مة ايمتج٣مري٥م وآصمتامفمٝم٥م دم فمٜمده، ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واإلداري٥م واظم٣ميمٝم٥م وا

رنمؿ ىمثرة احلروب ايمتل وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، أو زم٣مٓؽمتٔم٣مٞم٥م زمبٔمض وم٣مدسمف ورصم٣ميمف ايمذيـ ىم٣من 

 خيت٣مرهؿ زمٔمٛم٣مي٥م ممـ ي٠مَمٛمقن َمٔمف زمٖم٘مرة سمقضمٝمد سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ حت٦م ؽمٝمْمرسمف.
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ذة ايمدىم٣مسمرة دم ومسؿ أوصمف اظمس٣مفمدة هلؿ، وٓ أٞمسك أن أسمٗمدم زم٣ميمُم٘مر اجلزيؾ يمألؽم٣مسم

ايمت٣مريخ ظم٣م ومدَمقه رم َمـ َمٔمٙمقَم٣مت َمٖمٝمدة، ىمام أسمقصمف زم٣ميمُم٘مر اجلزيؾ يمزَمالئل دم 

وٓ يٖمقسمٛمل هبذه اظمٛم٣مؽمب٥م أن أسمٗمدم زم٣ميمُم٘مر وايمتٗمدير  -ختِمص سم٣مريخ  -ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م 

ظم٘مت٤م ايمؼمزمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ زمحرضَمقت وايمزَمالء إؽم٣مسمذة ايمذيـ أفم٣مٞمقين إلمت٣مم دراؽمتل 

م رم يَد اظمس٣مفمدة وايمٔمقن دم اؽمت٘مامل هذه ايمرؽم٣ميم٥م اجل٣مَم ٔمٝم٥م ايمٔمٙمٝم٣م، وىمؾ َمـ أفم٣مٞمٛمل وومدَّ

وهؿ ىمثغمون، وَمـ زمٝمٛمٜمؿ ايمدىمتقر مج٣مل رَمّم٣من ضمدجي٣من وإؽمت٣مذ أمحد فمبد احلٚمٝمد 

زم٣مؾم٣مذي ايمذي ؽم٣مهؿ دم ايمتدومٝمؼ ايمٙمٕمقي واإلطمقة ايمٔم٣مَمٙمقن دم إدارات اظم٘متب٣مت، ودور 

 زمح٣مث، وزمٔمض اظم٘متب٣مت ايمسٔمقدي٥م.ايم٘مت٤م، واظمراىمز ايمٝمٚمٛمٝم٥م يمأل

وٓ زمد َمـ ىمٙمٚم٥م وهم٣مء وفمرهم٣من ٕرسيت ايمٖم٣مضٙم٥م زمجٚمٝمع أهمراده٣م ظم٣م حتٚمٙمقه َمـ أصمقم، 

 وَم٣م زمذيمقه َمـ ايمتُمجٝمع ايمدائؿ، واظمس٣مٞمدة اظمستٚمرة، همجزاهؿ اهلل فمٛمل طمغم اجلزاء.

ويممهمٛمل أن أسمقصمف زمخ٣ميمص ايمُم٘مر وايمتٗمدير إلم أؽم٣مسمذيت ايمدىم٣مسمرة أفمّم٣مء جلٛم٥م 

ٛم٣مومُم٥م واحل٘مؿ فمعم ايمرؽم٣ميم٥م، فمعم سمٖمّمٙمٜمؿ زمٗمراءة رؽم٣ميمتل هذه وسمسجٝمؾ َمالضمٓم٣مهتؿ اظم

 فمٙمٝمٜم٣م وَمٛم٣مومُمتٜم٣م وايمتل ىم٣مٞم٦م ذات هم٣مئدة ومٝمٚم٥م، همجزاهؿ اهلل فمٛمل طمغم اجلزاء.

 واهلل سمٔم٣ملم ورم ايمتقهمٝمؼ.

 

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

2 

K 

ومد يِمٔم٤م فمعم اظمرء أن ي٘مت٤م سمٗمدياًم يمرؽم٣ميم٥م ومد أفمدت َمٛمذ ؽمٛمقات فمدة، وفم٣مذ 

 ص٣مضمبٜم٣م صٖمح٣مهت٣م زمؾ وىمٙمامهت٣م، يمٖمٓم٣ًم زمٔمد خطمر، أي إٞمف فم٣ميُمٜم٣م وهل سمٔمد َمرضمٙم٥م ؿمقياًل 

زمٔمد أطمرى. وومد يزداد إَمر صٔمقزم٥م إذا ىم٣من ص٣مضمبٜم٣م َمـ أهؾ اظمٛمْمٗم٥م ٞمٖمسٜم٣م ايمتل 

سمٛم٣مويم٦م سم٣مرخيٜم٣م، همٛمجد أٞمف فم٣مش سم٣مرخيٜم٣م وسمراشمٜم٣م، واطمتٙمْم٦م أٞمٖم٣مؽمف زمؼماهب٣م وهقائٜم٣م 

٥م إذا فمرهمٛم٣م أن سمٙمؽ ايمرؽم٣ميم٥م ومد ضمِمٙم٦م فمعم وصمب٣مهل٣م وزمحره٣م. ويزداد إَمر صٔمقزم

ايمتٗمدير إفمعم يمٙمرؽم٣مئؾ وهق سمٗمدير )ممت٣مز(، وىم٣مٞم٦م جلٛمف اظمٛم٣مومُم٥م سمّمؿ اشمٛمكم َمـ اظمٛمْمٗم٥م 

مم٣م صٔم٤م إَمر فمعم ص٣مضم٤م ايمرؽم٣ميم٥م= إذ ىم٣من َمٛمٜمام ايمدىمتقر: ص٣ميمح زمـ فمقم زم٣مسة وزير 

 ايمتٔمٙمٝمؿ ايمٔم٣مرم ضم٣ميمًٝم٣م، وازمـ ضمرضَمقت.

 زمـ يسٙمؿ ايمب٣مضم٧م وهق –ز أؽمتجٝم٤م يمٙمب٣مضم٧م ٞمٖمسف وإزاء هذا همٗمد وصمدت ٞمٖم

 إرم ٕىمت٤م هذا ايمتٗمديؿ، زمٔمد أن أسمٝمح٦م أَم٣مَمف همرص٥م ايمٛممم. سمقصمف فمٛمدَم٣م – دهٙمقس

همٗمد وصمدت يمزاًَم٣م أن أؽمتجٝم٤م، ٓ سمٗمديرًا يمٙمْم٣ميم٤م وَم٣م زمذيمف َمـ صمٜمد إلفمداد سمٙمؽ 

َمـ سم٣مريخ  ايمرؽم٣ميم٥م همحس٤م، زمؾ سمٗمديًرا أيًّم٣م يمٙمرؽم٣ميم٥م ٞمٖمسٜم٣م ايمتل سمٛم٣مويم٦م صمزًءا َمٜماًم 

ضمرضَمقت احلدي٧م، إذ زمرز فمٛمد همجر ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي ايمٔم٣مذ اهلجري 

 وَمُم٣ميخ وومب٣مئؾ ىمٝم٣مٞم٣مت خيّمع أن اؽمتْم٣مع – زمقؿمقيرق زمدر هق –زفمٝمؿ ؽمٝم٣مد ومقي 

٣م ؽمٝم٣مؽمًٝم٣م واضًح٣م يمف َمٔم٣مظمف اخل٣مص٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ىمٝم٣مٞمً  َمٛمٜم٣م ويُم٘مؾ ضمرضَمقت، أوم٣ميمٝمؿ

يمٗمّم٣مئٝم٥م. وٞمُمْم٦م احلٝم٣مة ايمتج٣مري٥م وآصمتامفمٝم٥م دم فمٜمده، ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واإلداري٥م واظم٣ميمٝم٥م وا

رنمؿ ىمثرة احلروب ايمتل وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، أو زم٣مٓؽمتٔم٣مٞم٥م زمبٔمض وم٣مدسمف ورصم٣ميمف ايمذيـ ىم٣من 

 خيت٣مرهؿ زمٔمٛم٣مي٥م ممـ ي٠مَمٛمقن َمٔمف زمٖم٘مرة سمقضمٝمد سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ حت٦م ؽمٝمْمرسمف.
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ول أن ومل سم٘مـ احلروب همٗمط هل مهف ايمقضمٝمد ؿمقال همؼمة ضم٘مٚمف ايمْمقيٙم٥م، زمؾ ضم٣م

يٛمٓمؿ ؾمئقن ايمداطمؾ أيًّم٣م، همِمؽ فمٚمٙم٥م طم٣مص٥م زمحرضَمقت هل ايمري٣مل وسمٗمسٝمامسمف، وىم٣من 

هذا ايمري٣مل يس٣موي شمامٞمكم زمٗمُم٥م. وأٞمُمٟم َمدرؽم٥م فمٙمٚمٝم٥م دم ايمُمحر يمتخري٨م  ايمٗمّم٣مة ايمذيـ 

أرسع زمتقزئمٜمؿ دم إوم٣ميمٝمؿ اظمختٙمٖم٥م، هم٣مٞمتٓمؿ ايمٔمدل دم فمٜمده فمعم أؽمس ذفمٝم٥م، وفمكم 

إوم٣ميمٝمؿ، ؽمقاًء ىم٣مٞمقا َمـ رصم٣ميمف اظمٗمرزمكم، أو َمـ أه٣مرم إوم٣ميمٝمؿ  ايمٔمامل )اإلداريكم( حل٘مؿ

 ٞمٖمسٜم٣م َمٗم٣مزمؾ ٞمسب٥م َمٔمٝمٛم٥م  َمـ إيرادات إوم٣ميمٝمؿ.

وومد فم٣مس زمدر زمقؿمقيرق اؾمتداد اهلجامت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م فمعم َمقاٞمئ اظمحٝمط اهلٛمدي 

فم٣مَم٥م، وفمعم ؽمقاضمؾ صمٛمقب اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م زمقصمف طم٣مص، ودم ٞمٖمس ايمقوم٦م ٞمٖمسف 

ػماؿمقري٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زمٚمقاصمٜم٥م اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم ومح٣مي٥م ؽمقاضمؾ سمٙمؽ اجلزيرة، اهتٚم٦م اإلَم

همرزمط هذا ايمسٝم٣مد اظمحٛمؽ ٞمٖمسف زمتٙمؽ اإلَمػماؿمقري٥م يمقضمدة اهلدف وهق َمقاصمٜم٥م ذيمؽ 

اخلْمر. وومد أوم٣مم ايمٔمثامٞمٝمقن زمحرضَمقت زمٔمض ايمّمب٣مط و اجلٛمقد إسمراك يمٙمٚمس٣ممه٥م دم 

٥م احلديث٥م، ىمام اؽمتٔم٣من هق زمبٔمض إرسى سمدري٤م اجلٝمش احلرضَمل فمعم إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم صٛم٣مفم٥م إؽمٙمح٥م وزمٛم٣مء ايمسٖمـ ونمغم ذيمؽ.

وزم٣مإلض٣مهم٥م إلم هذا ىمٙمف همٗمد زيـ ايمب٣مضم٧م رؽم٣ميمتف زمبٔمض ايمِمقر واخلرائط ايمٗمديٚم٥م، 

ىمذيمؽ ذح دم وم٣مئٚم٥م طم٣مص٥م زمٔمض ايمتٔمريٖم٣مت واظمِمْمٙمح٣مت اظمحٙمٝم٥م ايمتل وردت دم 

 ٚمٙم٥م هٛم٣مك.ايمرؽم٣ميم٥م وايمتل َم٣م زايم٦م َمستٔم

وأطمغما.. هم١مٞمٛمل أهٛمئ ايمْم٣ميم٤م ورؽم٣ميمتف زمخْمقة ٞممم ايمرؽم٣ميم٥م، وأهٛمئ ايمٗم٣مرئ ايمٝمٚمٛمل وايمٔمريب 

ـ هذا اظم٘م٣من ودم ذيمؽ ايمزَم٣من، واهلل اظمقهمؼ.  ايمذي ؽمٝمّمٝمػ إلم َمٔمٙمقَم٣مسمف َمٔمٙمقَم٣مت صمديدة فم
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 م فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد طم٣مسمؿ إٞمبٝم٣مء واظمرؽمٙمكم.احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمسال

 أَم٣م زمٔمد:

ؾمٜمدْت ضمرضَمقت طمالل ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي أضمداشم٣ًم 

ايم٘مثغمي   ً َمٜمٚم٥م، وَمـ أزمرِز هذه إضمداث سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمق ؿمقيرقسم٣مرخيٝم٥م

 م.;589->585/ ه9:>-59>َمٗم٣ميمٝمَد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ايمٖمؼمة اظمٚمتدة َم٣م زمكم فم٣مََمل 

وطمالل هذه ايمٖمؼمِة زمرَز ايمتٛم٣مهمُس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، وهلذا 

سمٔمرض٦م َمقاٞمُئ ضمرضَمقت وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م إطمرى يمٙمٜمجامِت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م 

اظمت٘مررة وأفمامل ايمٗمرصٛم٥م وايمتجسس، وىم٣من هذا ايمٛمُم٣مط آؽمتٔمامري ايمػمسمٕم٣مرم َمـ أهؿ 

ؽمب٣مب ايمتل دهمٔم٦م ايمسٙمْم٣من زمدر إلم متتكم فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم واؽمتثامر هذه ايمٔمالوم٥م همٝمام إ

خيدم سمٔمزيز ومدراسمف ايمٔمس٘مري٥م ظمقاصمٜم٥م هذا اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم، ونمغمه َمـ إطمْم٣مر ايمداطمٙمٝم٥م 

 واخل٣مرصمٝم٥م.

وومد ضَمٓمَل سم٣مريخ ايمٝمٚمـ احلدي٧م زم٣مٓهتامم اظمتزايد َمـ ومبؾ ايمدارؽمكم، وٓؽمٝمام ايمٖمؼمة 

ايمتل ٞمحـ زمِمدده٣م، نمغم أن اجلزء ايمممومل َمـ ايمٝمٚمـ )ضمرضَمقت( مل حيَظ زمٗمدٍر ىم٣مٍف َمـ 

دراؽم٣مهتؿ، ىمام أن هذا ايمٗمدر ايمٗمٙمٝمؾ َمـ ايمدراؽم٣مت ايمتل سمٛم٣مويم٦م سم٣مريخ ضمرضَمقت 

اسمسٚم٦م زمٟمهن٣م دراؽم٣مت فم٣مَم٥م ظمراضمؾ سم٣مريخ ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م، وومد رىمزت زمٔمض هذه 

اظمٗم٣موَم٥ِم ايمُمٔمبٝم٥م ايمتل هب٦َّم ظمقاصمٜمتف، ومل سمٕمطِّ ايمدراؽم٣مت فمعم ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم يمٙمُمحر، و

 زمُم٘مٍؾ أوؽمَع فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة.
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 م فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد طم٣مسمؿ إٞمبٝم٣مء واظمرؽمٙمكم.احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمسال

 أَم٣م زمٔمد:

ؾمٜمدْت ضمرضَمقت طمالل ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي أضمداشم٣ًم 

ايم٘مثغمي   ً َمٜمٚم٥م، وَمـ أزمرِز هذه إضمداث سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمق ؿمقيرقسم٣مرخيٝم٥م

 م.;589->585/ ه9:>-59>َمٗم٣ميمٝمَد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ايمٖمؼمة اظمٚمتدة َم٣م زمكم فم٣مََمل 

وطمالل هذه ايمٖمؼمِة زمرَز ايمتٛم٣مهمُس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، وهلذا 

سمٔمرض٦م َمقاٞمُئ ضمرضَمقت وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م إطمرى يمٙمٜمجامِت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م 

اظمت٘مررة وأفمامل ايمٗمرصٛم٥م وايمتجسس، وىم٣من هذا ايمٛمُم٣مط آؽمتٔمامري ايمػمسمٕم٣مرم َمـ أهؿ 

ؽمب٣مب ايمتل دهمٔم٦م ايمسٙمْم٣من زمدر إلم متتكم فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم واؽمتثامر هذه ايمٔمالوم٥م همٝمام إ

خيدم سمٔمزيز ومدراسمف ايمٔمس٘مري٥م ظمقاصمٜم٥م هذا اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم، ونمغمه َمـ إطمْم٣مر ايمداطمٙمٝم٥م 

 واخل٣مرصمٝم٥م.

وومد ضَمٓمَل سم٣مريخ ايمٝمٚمـ احلدي٧م زم٣مٓهتامم اظمتزايد َمـ ومبؾ ايمدارؽمكم، وٓؽمٝمام ايمٖمؼمة 

ايمتل ٞمحـ زمِمدده٣م، نمغم أن اجلزء ايمممومل َمـ ايمٝمٚمـ )ضمرضَمقت( مل حيَظ زمٗمدٍر ىم٣مٍف َمـ 

دراؽم٣مهتؿ، ىمام أن هذا ايمٗمدر ايمٗمٙمٝمؾ َمـ ايمدراؽم٣مت ايمتل سمٛم٣مويم٦م سم٣مريخ ضمرضَمقت 

اسمسٚم٦م زمٟمهن٣م دراؽم٣مت فم٣مَم٥م ظمراضمؾ سم٣مريخ ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م، وومد رىمزت زمٔمض هذه 

اظمٗم٣موَم٥ِم ايمُمٔمبٝم٥م ايمتل هب٦َّم ظمقاصمٜمتف، ومل سمٕمطِّ ايمدراؽم٣مت فمعم ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم يمٙمُمحر، و

 زمُم٘مٍؾ أوؽمَع فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة.
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ول أن ومل سم٘مـ احلروب همٗمط هل مهف ايمقضمٝمد ؿمقال همؼمة ضم٘مٚمف ايمْمقيٙم٥م، زمؾ ضم٣م

يٛمٓمؿ ؾمئقن ايمداطمؾ أيًّم٣م، همِمؽ فمٚمٙم٥م طم٣مص٥م زمحرضَمقت هل ايمري٣مل وسمٗمسٝمامسمف، وىم٣من 

هذا ايمري٣مل يس٣موي شمامٞمكم زمٗمُم٥م. وأٞمُمٟم َمدرؽم٥م فمٙمٚمٝم٥م دم ايمُمحر يمتخري٨م  ايمٗمّم٣مة ايمذيـ 

أرسع زمتقزئمٜمؿ دم إوم٣ميمٝمؿ اظمختٙمٖم٥م، هم٣مٞمتٓمؿ ايمٔمدل دم فمٜمده فمعم أؽمس ذفمٝم٥م، وفمكم 

إوم٣ميمٝمؿ، ؽمقاًء ىم٣مٞمقا َمـ رصم٣ميمف اظمٗمرزمكم، أو َمـ أه٣مرم إوم٣ميمٝمؿ  ايمٔمامل )اإلداريكم( حل٘مؿ

 ٞمٖمسٜم٣م َمٗم٣مزمؾ ٞمسب٥م َمٔمٝمٛم٥م  َمـ إيرادات إوم٣ميمٝمؿ.

وومد فم٣مس زمدر زمقؿمقيرق اؾمتداد اهلجامت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م فمعم َمقاٞمئ اظمحٝمط اهلٛمدي 

فم٣مَم٥م، وفمعم ؽمقاضمؾ صمٛمقب اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م زمقصمف طم٣مص، ودم ٞمٖمس ايمقوم٦م ٞمٖمسف 

ػماؿمقري٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زمٚمقاصمٜم٥م اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم ومح٣مي٥م ؽمقاضمؾ سمٙمؽ اجلزيرة، اهتٚم٦م اإلَم

همرزمط هذا ايمسٝم٣مد اظمحٛمؽ ٞمٖمسف زمتٙمؽ اإلَمػماؿمقري٥م يمقضمدة اهلدف وهق َمقاصمٜم٥م ذيمؽ 

اخلْمر. وومد أوم٣مم ايمٔمثامٞمٝمقن زمحرضَمقت زمٔمض ايمّمب٣مط و اجلٛمقد إسمراك يمٙمٚمس٣ممه٥م دم 

٥م احلديث٥م، ىمام اؽمتٔم٣من هق زمبٔمض إرسى سمدري٤م اجلٝمش احلرضَمل فمعم إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم صٛم٣مفم٥م إؽمٙمح٥م وزمٛم٣مء ايمسٖمـ ونمغم ذيمؽ.

وزم٣مإلض٣مهم٥م إلم هذا ىمٙمف همٗمد زيـ ايمب٣مضم٧م رؽم٣ميمتف زمبٔمض ايمِمقر واخلرائط ايمٗمديٚم٥م، 

ىمذيمؽ ذح دم وم٣مئٚم٥م طم٣مص٥م زمٔمض ايمتٔمريٖم٣مت واظمِمْمٙمح٣مت اظمحٙمٝم٥م ايمتل وردت دم 

 ٚمٙم٥م هٛم٣مك.ايمرؽم٣ميم٥م وايمتل َم٣م زايم٦م َمستٔم

وأطمغما.. هم١مٞمٛمل أهٛمئ ايمْم٣ميم٤م ورؽم٣ميمتف زمخْمقة ٞممم ايمرؽم٣ميم٥م، وأهٛمئ ايمٗم٣مرئ ايمٝمٚمٛمل وايمٔمريب 

ـ هذا اظم٘م٣من ودم ذيمؽ ايمزَم٣من، واهلل اظمقهمؼ.  ايمذي ؽمٝمّمٝمػ إلم َمٔمٙمقَم٣مسمف َمٔمٙمقَم٣مت صمديدة فم
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 م فمعم ؽمٝمدٞم٣م حمٚمد طم٣مسمؿ إٞمبٝم٣مء واظمرؽمٙمكم.احلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم، وايمِمالة وايمسال

 أَم٣م زمٔمد:

ؾمٜمدْت ضمرضَمقت طمالل ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي أضمداشم٣ًم 

ايم٘مثغمي   ً َمٜمٚم٥م، وَمـ أزمرِز هذه إضمداث سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمق ؿمقيرقسم٣مرخيٝم٥م

 م.;589->585/ ه9:>-59>َمٗم٣ميمٝمَد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ايمٖمؼمة اظمٚمتدة َم٣م زمكم فم٣مََمل 

وطمالل هذه ايمٖمؼمِة زمرَز ايمتٛم٣مهمُس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، وهلذا 

سمٔمرض٦م َمقاٞمُئ ضمرضَمقت وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م إطمرى يمٙمٜمجامِت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م 

اظمت٘مررة وأفمامل ايمٗمرصٛم٥م وايمتجسس، وىم٣من هذا ايمٛمُم٣مط آؽمتٔمامري ايمػمسمٕم٣مرم َمـ أهؿ 

ؽمب٣مب ايمتل دهمٔم٦م ايمسٙمْم٣من زمدر إلم متتكم فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم واؽمتثامر هذه ايمٔمالوم٥م همٝمام إ

خيدم سمٔمزيز ومدراسمف ايمٔمس٘مري٥م ظمقاصمٜم٥م هذا اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم، ونمغمه َمـ إطمْم٣مر ايمداطمٙمٝم٥م 

 واخل٣مرصمٝم٥م.

وومد ضَمٓمَل سم٣مريخ ايمٝمٚمـ احلدي٧م زم٣مٓهتامم اظمتزايد َمـ ومبؾ ايمدارؽمكم، وٓؽمٝمام ايمٖمؼمة 

ايمتل ٞمحـ زمِمدده٣م، نمغم أن اجلزء ايمممومل َمـ ايمٝمٚمـ )ضمرضَمقت( مل حيَظ زمٗمدٍر ىم٣مٍف َمـ 

دراؽم٣مهتؿ، ىمام أن هذا ايمٗمدر ايمٗمٙمٝمؾ َمـ ايمدراؽم٣مت ايمتل سمٛم٣مويم٦م سم٣مريخ ضمرضَمقت 

اسمسٚم٦م زمٟمهن٣م دراؽم٣مت فم٣مَم٥م ظمراضمؾ سم٣مريخ ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م، وومد رىمزت زمٔمض هذه 

اظمٗم٣موَم٥ِم ايمُمٔمبٝم٥م ايمتل هب٦َّم ظمقاصمٜمتف، ومل سمٕمطِّ ايمدراؽم٣مت فمعم ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم يمٙمُمحر، و

 زمُم٘مٍؾ أوؽمَع فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة.
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هذه إمهٝم٥م ايم٘مبغمة هلذه ايمٖمؼمة ايمت٣مرخيٝم٥م َمـ سم٣مريخ ضمرضَمقت، وايمتل مل سَمٛمَْؾ ضمٓمَّٜم٣م 

٣مر َمقضقع رؽم٣ميمتل ايمذي يتٛم٣مول َمـ ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥ِم اجل٣مدة هل ايمتل دهمٔمتٛمل إلم اطمتٝم

هذه ايمٖمؼمة، وفمٛمد فمرض هذا اظمقضقع فمعم أؽمت٣مذي اظمممف إؽمت٣مذ ايمٖم٣مضؾ ايمدىمتقر 

ؽمٝمد َمِمْمٖمك ؽم٣ممل وصمدُت فمٛمدُه سمٗمباًل هلذا اظمقضقع، وؾمٔمقرًا زمٟممهٝم٥م دراؽم٥م هذه ايمٖمؼمة 

 ايمت٣مرخيٝم٥م، ىمام وصمدُت فمٛمَدُه ىمؾَّ سمُمجٝمٍع وسمقصمٝمف.
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إضمداث، وسمتداطمُؾ همٝمٜم٣م اظمقضقفم٣مت، ويٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمْم٣مزمع ايمٔمس٘مري، ضمٝم٧م سمتقالم 

ف صٔمقزم٣مت احلٚمالت، وسمتب٣ميـ إهداف، وسمتٛم٣مومض اظمقاومػ، مم٣م جئمؾ ايمب٣مضم٧م يقاصم

 ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم رزمط اظمقضقفم٣مت، وسمٖمسغم اظمقاومػ وإضمداث.

ىمام افمؼمضتٛمل زمٔمض ايمِمٔمقزم٣مت اظمتٔمٙمٗم٥ِم زم٣مظمِم٣مدر واظمراصمِع ايمتل أطمذُت فمٛمٜم٣م اظم٣مدَة 

ايمٔمٙمٚمٝم٥َم هلذا ايم٘مت٣مب، همٜمل َمع ٞمدرهت٣م سمتِمػ أيّم٣ًم زم٣ميمتْم٣مزمِؼ دم اظم٣مدِة ايمٔمٙمٚمٝم٥ِم، وايمتُم٣مزمِف دم 

 فمٙمٝمٜم٣م أؽمٙمقُب احلقيمٝم٣مت. أؽمٙمقِب فَمْرِضٜم٣م، ضمٝم٧ُم يٕمٙم٤ُم 

وومد أؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع احلديث٥م إلم همٗمدان زمٔمض اظمخْمقؿم٣مت ايمت٣مرخيٝم٥م اظمٜمٚم٥م 

ايمتل سمٛم٣مويم٦م هذه ايمٖمؼمة، وَمـ هذه اظمخْمقؿم٣مت اظمٖمٗمقدة ىمت٣مب )ايمٔمٗمد ايمثٚمكم ايمٖم٣مطمر، 

، وىمت٣مب )هبج٥م ايمسٚمر دم ( 5)َمـ أوائؾ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ فمبد اهلل زمـ أمحد زم٣م ؽمٛمجٙم٥م

طمب٣مر زمٛمدر ؽمٔم٣مد اظمُمتٜمر( يمٙمرزم٣من ؽم٣ممل زمـ فمقض زم٣م ؽمب٣مع، وىمت٣مب )ايمٖمرج زمٔمد ايمُمدة دم أ

                                                           

(  فمفر آؾمم ذم سمعض اًمؽتب سما ؾمـجؾة، واًمبعض أظمر سما ؾمخؾة، واقمتؿد اًمباطمث اؾمم سما ؾمـجؾة مستـدًا  1)

 .7-6طمرضموت وخماًمقػفا(، ص: قمغم ما أورده اعممرخ قمؾوي سمن ـماهر احلداد ذم يمتاسمه: )اًمشامل ذم شماريخ 
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أٞمس٣مب ىمٛمدة( يمٙمٚم٠مرخ أمحد فمقض اجلرو، وىمت٣مب )زاد إؽمٖم٣مر دم أطمب٣مر ايمُمحر وفمدن 

وَمالزم٣مر( يمٙمٚم٠مرخ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمد زم٣مَمٔمٝمبد، وٓ ؾمؽ أن همٗمدان َمثؾ هذه اظمراصمع 

 م ايمب٣مضمثكم.إصٙمٝم٥م يُم٘مؾ إضمدى ايمِمٔم٣مب أَم٣م

وأَم٣مم هذه ايمِمٔمقزم٣مت وصمدُت ٞمٖمز َمْم٣ميمب٣ًم زمٟمن أزمذَل جمٜمقدًا َمّم٣مفمٖم٣ًم دم مجع ايمٛمتػ 

ـَ  اظمتٖمروم٥م دم زمْمقِن اظمراصمِع ذات اظمقضقفم٣مت اظمتٛمقفم٥م، وضؿِّ زمٔمِّمٜم٣م إلم زمٔمض ضمتك أمت٘م

 -ويمق زمٗمدٍر ومٙمٝمٍؾ  -َمـ ىمت٣مزم٥م هذا اظمقضقع، وإطمراصمِف زم٣ميمُم٘مؾ اظمْمٙمقب، يمٔمٙمُف يس٣مهُؿ 

شمراء اظم٘متب٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م، وٓ يسٔمٛمل دم هذا اظمٗم٣مم إٓ أن أفمؼمف زم٣ميمتٗمِمغم، دم إ

 وأؽمٟمُل اهلل ايمٔمقن وايمسداد.

وومد أؽمٚمٝم٦ُم هذا ايم٘مت٣مب )ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت دم فمٜمِد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ 

 م(.>589-9>59/ ه::>-05>فمبداهلل زمق ؿمقيرق ايم٘مثغمي 

بَٔم٦ُم اظمٛمٜم٨م اظمقضقفمل َمع ويم٘مل يسٜمؾ سمٛم٣مول َمقضقع ايم٘مت٣مب زمُم ٘مؾ أهمّمؾ اسمَّ

ٚم٦ُم َمقضقع ايم٘مت٣مب ايمٔم٣مم إلم َمقضقفم٣مٍت  َمرافم٣مة ايمؼمسمٝم٤م ايمزَمٛمل يمسغم إضمداث، وومسَّ

رئٝمس٥م، ىمؾ َمقضقٍع َمٛمٜم٣م يتٔمٙمؼ زمج٣مٞم٤م طم٣مص َمـ صمقاٞم٤م ايم٘مت٣مب، ايمذي حتتقي فمعم 

ٝمحٝم٥م، َمٗمدَم٥م، سمتٙمقه٣م ؽمبٔم٥ُم همِمقٍل وطم٣ممت٥م، وأحلٗم٦ُم هب٣م زمٔمض اظمالضمؼ واخلرائط ايمتقض

 ووضٔم٦ُم وم٣مئٚم٥ًم يمٙمٚمِم٣مدر واظمراصمع ايمتل اؽمتٔمٛم٦م هب٣م، شمؿ وضٔم٦م همٜمرس اظمقضقفم٣مت.

وسمٛم٣مويم٦م دم ايمٖمِمؾ إول إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ضمرضَمقت طمالل هذه ايمٖمؼمة، وومد 

زمدأت زم٣ميمٔمقدة ومٙمٝمالً إلم ايمقراء ضمٝم٧م حتدشم٦ُم فمـ إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مزمع 

تٔمرف فمعم ٞمُمٟمة زمٔمض ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اظمستٗمٙم٥م وايمرئ٣مؽم٣مت اهلجري ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي يمٙم

ايمٗمبٙمٝم٥م طمِمقص٣ًم دم نمرب وادي ضمرضَمقت ووؽمْمف، وطمالل ذيمؽ سمٛم٣مويم٦م إضمداث 
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وسمٛم٣مويم٦م دم ايمٖمِمؾ إول إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ضمرضَمقت طمالل هذه ايمٖمؼمة، وومد 

زمدأت زم٣ميمٔمقدة ومٙمٝمالً إلم ايمقراء ضمٝم٧م حتدشم٦ُم فمـ إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مزمع 
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هذه إمهٝم٥م ايم٘مبغمة هلذه ايمٖمؼمة ايمت٣مرخيٝم٥م َمـ سم٣مريخ ضمرضَمقت، وايمتل مل سَمٛمَْؾ ضمٓمَّٜم٣م 

٣مر َمقضقع رؽم٣ميمتل ايمذي يتٛم٣مول َمـ ايمدراؽم٣مت ايمٔمٙمٚمٝم٥ِم اجل٣مدة هل ايمتل دهمٔمتٛمل إلم اطمتٝم

هذه ايمٖمؼمة، وفمٛمد فمرض هذا اظمقضقع فمعم أؽمت٣مذي اظمممف إؽمت٣مذ ايمٖم٣مضؾ ايمدىمتقر 

ؽمٝمد َمِمْمٖمك ؽم٣ممل وصمدُت فمٛمدُه سمٗمباًل هلذا اظمقضقع، وؾمٔمقرًا زمٟممهٝم٥م دراؽم٥م هذه ايمٖمؼمة 

 ايمت٣مرخيٝم٥م، ىمام وصمدُت فمٛمَدُه ىمؾَّ سمُمجٝمٍع وسمقصمٝمف.

طمالل همؼمِة إفمداِد هذا ايم٘مت٣مب، َمٛمٜم٣م َم٣م يتٔمٙمُؼ وومد واصمٜمتٛمل زمٔمض ايمِمٔمقزم٣مِت 

زمٚمقضقع ايم٘مت٣مب ايمذي يتٛم٣مول همؼمًة زَمٛمٝم٥م متتُد ٕىمثر َمـ ٞمِمػ ومرن، سمتُم٣مزمُف همٝمٜم٣م 

إضمداث، وسمتداطمُؾ همٝمٜم٣م اظمقضقفم٣مت، ويٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمْم٣مزمع ايمٔمس٘مري، ضمٝم٧م سمتقالم 

ف صٔمقزم٣مت احلٚمالت، وسمتب٣ميـ إهداف، وسمتٛم٣مومض اظمقاومػ، مم٣م جئمؾ ايمب٣مضم٧م يقاصم

 ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم رزمط اظمقضقفم٣مت، وسمٖمسغم اظمقاومػ وإضمداث.

ىمام افمؼمضتٛمل زمٔمض ايمِمٔمقزم٣مت اظمتٔمٙمٗم٥ِم زم٣مظمِم٣مدر واظمراصمِع ايمتل أطمذُت فمٛمٜم٣م اظم٣مدَة 

ايمٔمٙمٚمٝم٥َم هلذا ايم٘مت٣مب، همٜمل َمع ٞمدرهت٣م سمتِمػ أيّم٣ًم زم٣ميمتْم٣مزمِؼ دم اظم٣مدِة ايمٔمٙمٚمٝم٥ِم، وايمتُم٣مزمِف دم 

 فمٙمٝمٜم٣م أؽمٙمقُب احلقيمٝم٣مت. أؽمٙمقِب فَمْرِضٜم٣م، ضمٝم٧ُم يٕمٙم٤ُم 

وومد أؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع احلديث٥م إلم همٗمدان زمٔمض اظمخْمقؿم٣مت ايمت٣مرخيٝم٥م اظمٜمٚم٥م 

ايمتل سمٛم٣مويم٦م هذه ايمٖمؼمة، وَمـ هذه اظمخْمقؿم٣مت اظمٖمٗمقدة ىمت٣مب )ايمٔمٗمد ايمثٚمكم ايمٖم٣مطمر، 

، وىمت٣مب )هبج٥م ايمسٚمر دم ( 5)َمـ أوائؾ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ فمبد اهلل زمـ أمحد زم٣م ؽمٛمجٙم٥م

طمب٣مر زمٛمدر ؽمٔم٣مد اظمُمتٜمر( يمٙمرزم٣من ؽم٣ممل زمـ فمقض زم٣م ؽمب٣مع، وىمت٣مب )ايمٖمرج زمٔمد ايمُمدة دم أ

                                                           

(  فمفر آؾمم ذم سمعض اًمؽتب سما ؾمـجؾة، واًمبعض أظمر سما ؾمخؾة، واقمتؿد اًمباطمث اؾمم سما ؾمـجؾة مستـدًا  1)

 .7-6طمرضموت وخماًمقػفا(، ص: قمغم ما أورده اعممرخ قمؾوي سمن ـماهر احلداد ذم يمتاسمه: )اًمشامل ذم شماريخ 
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وَمالزم٣مر( يمٙمٚم٠مرخ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمد زم٣مَمٔمٝمبد، وٓ ؾمؽ أن همٗمدان َمثؾ هذه اظمراصمع 

 م ايمب٣مضمثكم.إصٙمٝم٥م يُم٘مؾ إضمدى ايمِمٔم٣مب أَم٣م

وأَم٣مم هذه ايمِمٔمقزم٣مت وصمدُت ٞمٖمز َمْم٣ميمب٣ًم زمٟمن أزمذَل جمٜمقدًا َمّم٣مفمٖم٣ًم دم مجع ايمٛمتػ 

ـَ  اظمتٖمروم٥م دم زمْمقِن اظمراصمِع ذات اظمقضقفم٣مت اظمتٛمقفم٥م، وضؿِّ زمٔمِّمٜم٣م إلم زمٔمض ضمتك أمت٘م

 -ويمق زمٗمدٍر ومٙمٝمٍؾ  -َمـ ىمت٣مزم٥م هذا اظمقضقع، وإطمراصمِف زم٣ميمُم٘مؾ اظمْمٙمقب، يمٔمٙمُف يس٣مهُؿ 

شمراء اظم٘متب٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م، وٓ يسٔمٛمل دم هذا اظمٗم٣مم إٓ أن أفمؼمف زم٣ميمتٗمِمغم، دم إ

 وأؽمٟمُل اهلل ايمٔمقن وايمسداد.

وومد أؽمٚمٝم٦ُم هذا ايم٘مت٣مب )ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت دم فمٜمِد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ 

 م(.>589-9>59/ ه::>-05>فمبداهلل زمق ؿمقيرق ايم٘مثغمي 

بَٔم٦ُم اظمٛمٜم٨م اظمقضقفمل َمع ويم٘مل يسٜمؾ سمٛم٣مول َمقضقع ايم٘مت٣مب زمُم ٘مؾ أهمّمؾ اسمَّ

ٚم٦ُم َمقضقع ايم٘مت٣مب ايمٔم٣مم إلم َمقضقفم٣مٍت  َمرافم٣مة ايمؼمسمٝم٤م ايمزَمٛمل يمسغم إضمداث، وومسَّ

رئٝمس٥م، ىمؾ َمقضقٍع َمٛمٜم٣م يتٔمٙمؼ زمج٣مٞم٤م طم٣مص َمـ صمقاٞم٤م ايم٘مت٣مب، ايمذي حتتقي فمعم 

ٝمحٝم٥م، َمٗمدَم٥م، سمتٙمقه٣م ؽمبٔم٥ُم همِمقٍل وطم٣ممت٥م، وأحلٗم٦ُم هب٣م زمٔمض اظمالضمؼ واخلرائط ايمتقض

 ووضٔم٦ُم وم٣مئٚم٥ًم يمٙمٚمِم٣مدر واظمراصمع ايمتل اؽمتٔمٛم٦م هب٣م، شمؿ وضٔم٦م همٜمرس اظمقضقفم٣مت.

وسمٛم٣مويم٦م دم ايمٖمِمؾ إول إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ضمرضَمقت طمالل هذه ايمٖمؼمة، وومد 

زمدأت زم٣ميمٔمقدة ومٙمٝمالً إلم ايمقراء ضمٝم٧م حتدشم٦ُم فمـ إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مزمع 

تٔمرف فمعم ٞمُمٟمة زمٔمض ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اظمستٗمٙم٥م وايمرئ٣مؽم٣مت اهلجري ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي يمٙم

ايمٗمبٙمٝم٥م طمِمقص٣ًم دم نمرب وادي ضمرضَمقت ووؽمْمف، وطمالل ذيمؽ سمٛم٣مويم٦م إضمداث 
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أٞمس٣مب ىمٛمدة( يمٙمٚم٠مرخ أمحد فمقض اجلرو، وىمت٣مب )زاد إؽمٖم٣مر دم أطمب٣مر ايمُمحر وفمدن 

وَمالزم٣مر( يمٙمٚم٠مرخ ؽمٔمٝمد زمـ فمقم زمـ ؽمٔمد زم٣مَمٔمٝمبد، وٓ ؾمؽ أن همٗمدان َمثؾ هذه اظمراصمع 

 م ايمب٣مضمثكم.إصٙمٝم٥م يُم٘مؾ إضمدى ايمِمٔم٣مب أَم٣م

وأَم٣مم هذه ايمِمٔمقزم٣مت وصمدُت ٞمٖمز َمْم٣ميمب٣ًم زمٟمن أزمذَل جمٜمقدًا َمّم٣مفمٖم٣ًم دم مجع ايمٛمتػ 

ـَ  اظمتٖمروم٥م دم زمْمقِن اظمراصمِع ذات اظمقضقفم٣مت اظمتٛمقفم٥م، وضؿِّ زمٔمِّمٜم٣م إلم زمٔمض ضمتك أمت٘م

 -ويمق زمٗمدٍر ومٙمٝمٍؾ  -َمـ ىمت٣مزم٥م هذا اظمقضقع، وإطمراصمِف زم٣ميمُم٘مؾ اظمْمٙمقب، يمٔمٙمُف يس٣مهُؿ 

شمراء اظم٘متب٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٔمرزمٝم٥م، وٓ يسٔمٛمل دم هذا اظمٗم٣مم إٓ أن أفمؼمف زم٣ميمتٗمِمغم، دم إ

 وأؽمٟمُل اهلل ايمٔمقن وايمسداد.

وومد أؽمٚمٝم٦ُم هذا ايم٘مت٣مب )ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت دم فمٜمِد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ 

 م(.>589-9>59/ ه::>-05>فمبداهلل زمق ؿمقيرق ايم٘مثغمي 

بَٔم٦ُم اظمٛمٜم٨م اظمقضقفمل َمع ويم٘مل يسٜمؾ سمٛم٣مول َمقضقع ايم٘مت٣مب زمُم ٘مؾ أهمّمؾ اسمَّ

ٚم٦ُم َمقضقع ايم٘مت٣مب ايمٔم٣مم إلم َمقضقفم٣مٍت  َمرافم٣مة ايمؼمسمٝم٤م ايمزَمٛمل يمسغم إضمداث، وومسَّ

رئٝمس٥م، ىمؾ َمقضقٍع َمٛمٜم٣م يتٔمٙمؼ زمج٣مٞم٤م طم٣مص َمـ صمقاٞم٤م ايم٘مت٣مب، ايمذي حتتقي فمعم 

ٝمحٝم٥م، َمٗمدَم٥م، سمتٙمقه٣م ؽمبٔم٥ُم همِمقٍل وطم٣ممت٥م، وأحلٗم٦ُم هب٣م زمٔمض اظمالضمؼ واخلرائط ايمتقض

 ووضٔم٦ُم وم٣مئٚم٥ًم يمٙمٚمِم٣مدر واظمراصمع ايمتل اؽمتٔمٛم٦م هب٣م، شمؿ وضٔم٦م همٜمرس اظمقضقفم٣مت.

وسمٛم٣مويم٦م دم ايمٖمِمؾ إول إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ضمرضَمقت طمالل هذه ايمٖمؼمة، وومد 

زمدأت زم٣ميمٔمقدة ومٙمٝمالً إلم ايمقراء ضمٝم٧م حتدشم٦ُم فمـ إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مزمع 

تٔمرف فمعم ٞمُمٟمة زمٔمض ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اظمستٗمٙم٥م وايمرئ٣مؽم٣مت اهلجري ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي يمٙم

ايمٗمبٙمٝم٥م طمِمقص٣ًم دم نمرب وادي ضمرضَمقت ووؽمْمف، وطمالل ذيمؽ سمٛم٣مويم٦م إضمداث 
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ايمت٣مرخيٝم٥م اظمٜمٚم٥م، ظم٣م يمذيمؽ َمـ أمهٝم٥م دم سمسٙمٝمط ايمّمقء فمعم ـمروف ٞمُمٟمة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، 

ي٥م ومبؾ ايمسٙمْم٣من شمؿ ذىمرت زمٔمّم٣ًم َمـ ايمسالؿمكم ايمذيـ سمٔم٣مومبقا فمعم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغم

 زمدر زمق ؿمقيرق.

أَم٣م دم ايمٖمِمؾ ايمث٣مين همٗمد سمٛم٣مويم٦ُم إؽمٙمقَب ايمذي وصَؾ زمِف ايمسٙمْم٣من زمدر إلم احل٘مؿ، 

ضمٝم٧ُم سمٛم٣مزَل يمُف أطمقُه إىمػم فمـ هذا اظمٛمِم٤م زمٚمحض إرادسمف، شمؿ سم٣مزمٔم٦ُم طمْمقات 

ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمٚمٙمٝم٥م، وَمـ أمهٜم٣م إؽمٗم٣مط ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمٛم٣مهمس٥م، وإطمّم٣مع 

ؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م حل٘مٚمف، واٞمتٜم٣مج ؽمٝم٣مؽم٥م سمقؽمٔمٝم٥م هتدف إلم ضؿ َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ وومرى ايمرئ٣م

 وودي٣من ضمرضَمقت إلم ضم٘مؿ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.

ودم ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م سمٛم٣مويم٦م أفمامل ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري٥م واظمدٞمٝم٥م، ضمٝم٧ُم زمذَل 

صمٜمقدًا صمب٣مرة هتدُف إلم سم٘مقيـ اجلٝمش ايمٛمٓم٣مَمل، وزمٛم٣مء إؽمْمقل ايمبحري، ظم٣م يمذيمؽ َمـ 

أمهٝم٥ٍم دم مح٣مي٥ِم ايمبالد، وسمثبٝم٦ِم احل٘مؿ، ىمام سمٛم٣مويم٦ُم زمٔمض إصمراءاسمِف ايمتل هتدُف إلم إصالح 

اجلٜم٣مز اإلداري يمٙمدويم٥م، وَم٣م اسمسٚم٦ْم زمِف هذه اإلصمراءات َمـ صمقاٞم٤م ايمسٙم٤ِم واإلجي٣مب، 

ىمام سمٛم٣مويم٦ُم أفماَميَمُف ايمتل هدهم٦ْم إلم سمٛمٓمٝمؿ احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م، وسمٖمٔمٝمِؾ ايمٛمُم٣مِط اإلٞمت٣مصمل 

ج٣مري ايمداطمقم واخل٣مرصمل، وايمٔمٛم٣مي٥ِم زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، ضمٝم٧ُم رضَب ايمٔمٚمٙم٥َم زمٖمئ٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م، وايمت

وزمٛمك اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر وفمٜمد زم٣مإلذاف فمٙمٝمٜم٣م وإدارهت٣م وايمتٔمٙمٝمؿ همٝمٜم٣م يمٔمدد َمـ 

 ىمب٣مر ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء.

ودم ايمٖمِمؾ ايمرازمع سمٛم٣مويم٦ُم إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت طمالل 

 ه ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد دراؽمتٜم٣م.هذ

همٖمل اجل٣مٞم٤م آومتِم٣مدي سمٛم٣مويم٦ُم خمتٙمػ أوصمف ايمٛمُم٣مط دم جم٣مل ايمرفمل وايمزرافم٥م 
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واحلرف ايمٝمدوي٥م، وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ايمداطمقم واخل٣مرصمل، وسمٔمرض٦ُم يمػموز ايمُمحر 

ونمغمه٣م َمـ َمدن ضمرضَمقت َمثؾ ؾمب٣مم وسمريؿ وهٝمٛمـ، ىمٚمراىمز جت٣مري٥م سمٔم٨مُّ زم٣ميمٛمُم٣مط 

 سمٛم٣مويم٦ُم دور احلّم٣مرَم٥م ايمري٣مدي دم ايمتج٣مرة اخل٣مرصمٝم٥م َمع ايمدول اظمختٙمٖم٥م.ايمتج٣مري، ىمام 

ودم اجل٣مٞم٤م آصمتامفمل سمٛم٣مويم٦م إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، وطم٣مص٥م 

ايمت٘مقيٛم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م اظمٛمتممة دم ضمرضَمقت ايمقادي وايمس٣مضمؾ، َمع اإلؾم٣مرة إلم 

 أدوار زمٔمض ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م.

دم ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس همٗمد سم٣مزمٔم٦م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، َمُمغمًا دم ايمبداي٥م  أَم٣م

إلم فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣مظماميمٝمؽ دم َمٌم، ىمقهن٣م اخلٙمٖمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م، وايمتٚمٜمٝمد ايمْمبٝمٔمل 

ـَ ايمسٙمْم٣من زمدر وٓءه  ايمذي سمالضمٗم٦ْم زمٔمدُه اخلْمقات ايمتل فمززت هذه ايمٔمالوم٥م إلم أن أفمٙم

ايمٔمثامين، وأفمٙمـ ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين افمؼماهمف زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر وايمٝم٣ًم فمعم  وؿم٣مفمتف يمٙمسٙمْم٣من

 ضمرضَمقت.

ىمام حتدشم٦ُم فمـ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م دم فمدن، وايمتل مل ي٘مـ 

ايمسٙمْم٣من زمدر َمتحٚمس٣ًم يمتْمقيره٣م، وسمْمروم٦ُم دم أشمٛم٣مء ذيمؽ إلم اظمس٣مفمدات ايمرؽمٚمٝم٥م 

ٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ىمّٙمام اضمت٣مصم٦م إلم ذيمؽ ظمقاصمٜم٥م وايمُمٔمبٝم٥م ايمتل سمٗمدَمٜم٣م ضمرضَمقت يم

 هجامت ايمْم٣مَمٔمكم.

ىمام سمٛم٣مويم٦ُم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٘مؾٍّ َمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك وايممميػ ٞم٣مس 

أَمغم اجلقف، وَم٣م وم٣مم زمف ايممميػ ٞم٣مس َمـ اظمٜم٣مم ايمٔمس٘مري٥م واإلداري٥م دم دويم٥م ايمسٙمْم٣من 

ه٣م زمٔمدًا اصمتامفمٝم٣ًم، شمؿ اهنٝم٣مره٣م دم هن٣مي٥م زمدر، ىمام أذت إلم سمٛم٣مَمل هذه ايمٔمالوم٥م واخت٣مذ

 اظمْم٣مف.
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واحلرف ايمٝمدوي٥م، وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ايمداطمقم واخل٣مرصمل، وسمٔمرض٦ُم يمػموز ايمُمحر 

ونمغمه٣م َمـ َمدن ضمرضَمقت َمثؾ ؾمب٣مم وسمريؿ وهٝمٛمـ، ىمٚمراىمز جت٣مري٥م سمٔم٨مُّ زم٣ميمٛمُم٣مط 

 سمٛم٣مويم٦ُم دور احلّم٣مرَم٥م ايمري٣مدي دم ايمتج٣مرة اخل٣مرصمٝم٥م َمع ايمدول اظمختٙمٖم٥م.ايمتج٣مري، ىمام 

ودم اجل٣مٞم٤م آصمتامفمل سمٛم٣مويم٦م إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، وطم٣مص٥م 

ايمت٘مقيٛم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م اظمٛمتممة دم ضمرضَمقت ايمقادي وايمس٣مضمؾ، َمع اإلؾم٣مرة إلم 

 أدوار زمٔمض ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م.

دم ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس همٗمد سم٣مزمٔم٦م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، َمُمغمًا دم ايمبداي٥م  أَم٣م

إلم فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣مظماميمٝمؽ دم َمٌم، ىمقهن٣م اخلٙمٖمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م، وايمتٚمٜمٝمد ايمْمبٝمٔمل 

ـَ ايمسٙمْم٣من زمدر وٓءه  ايمذي سمالضمٗم٦ْم زمٔمدُه اخلْمقات ايمتل فمززت هذه ايمٔمالوم٥م إلم أن أفمٙم

ايمٔمثامين، وأفمٙمـ ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين افمؼماهمف زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر وايمٝم٣ًم فمعم  وؿم٣مفمتف يمٙمسٙمْم٣من

 ضمرضَمقت.

ىمام حتدشم٦ُم فمـ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م دم فمدن، وايمتل مل ي٘مـ 

ايمسٙمْم٣من زمدر َمتحٚمس٣ًم يمتْمقيره٣م، وسمْمروم٦ُم دم أشمٛم٣مء ذيمؽ إلم اظمس٣مفمدات ايمرؽمٚمٝم٥م 

ٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ىمّٙمام اضمت٣مصم٦م إلم ذيمؽ ظمقاصمٜم٥م وايمُمٔمبٝم٥م ايمتل سمٗمدَمٜم٣م ضمرضَمقت يم

 هجامت ايمْم٣مَمٔمكم.

ىمام سمٛم٣مويم٦ُم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٘مؾٍّ َمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك وايممميػ ٞم٣مس 

أَمغم اجلقف، وَم٣م وم٣مم زمف ايممميػ ٞم٣مس َمـ اظمٜم٣مم ايمٔمس٘مري٥م واإلداري٥م دم دويم٥م ايمسٙمْم٣من 

ه٣م زمٔمدًا اصمتامفمٝم٣ًم، شمؿ اهنٝم٣مره٣م دم هن٣مي٥م زمدر، ىمام أذت إلم سمٛم٣مَمل هذه ايمٔمالوم٥م واخت٣مذ

 اظمْم٣مف.
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ايمت٣مرخيٝم٥م اظمٜمٚم٥م، ظم٣م يمذيمؽ َمـ أمهٝم٥م دم سمسٙمٝمط ايمّمقء فمعم ـمروف ٞمُمٟمة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، 

ي٥م ومبؾ ايمسٙمْم٣من شمؿ ذىمرت زمٔمّم٣ًم َمـ ايمسالؿمكم ايمذيـ سمٔم٣مومبقا فمعم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغم

 زمدر زمق ؿمقيرق.

أَم٣م دم ايمٖمِمؾ ايمث٣مين همٗمد سمٛم٣مويم٦ُم إؽمٙمقَب ايمذي وصَؾ زمِف ايمسٙمْم٣من زمدر إلم احل٘مؿ، 

ضمٝم٧ُم سمٛم٣مزَل يمُف أطمقُه إىمػم فمـ هذا اظمٛمِم٤م زمٚمحض إرادسمف، شمؿ سم٣مزمٔم٦ُم طمْمقات 

ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمٚمٙمٝم٥م، وَمـ أمهٜم٣م إؽمٗم٣مط ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمٛم٣مهمس٥م، وإطمّم٣مع 

ؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م حل٘مٚمف، واٞمتٜم٣مج ؽمٝم٣مؽم٥م سمقؽمٔمٝم٥م هتدف إلم ضؿ َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ وومرى ايمرئ٣م

 وودي٣من ضمرضَمقت إلم ضم٘مؿ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.

ودم ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م سمٛم٣مويم٦م أفمامل ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري٥م واظمدٞمٝم٥م، ضمٝم٧ُم زمذَل 

صمٜمقدًا صمب٣مرة هتدُف إلم سم٘مقيـ اجلٝمش ايمٛمٓم٣مَمل، وزمٛم٣مء إؽمْمقل ايمبحري، ظم٣م يمذيمؽ َمـ 

أمهٝم٥ٍم دم مح٣مي٥ِم ايمبالد، وسمثبٝم٦ِم احل٘مؿ، ىمام سمٛم٣مويم٦ُم زمٔمض إصمراءاسمِف ايمتل هتدُف إلم إصالح 

اجلٜم٣مز اإلداري يمٙمدويم٥م، وَم٣م اسمسٚم٦ْم زمِف هذه اإلصمراءات َمـ صمقاٞم٤م ايمسٙم٤ِم واإلجي٣مب، 

ىمام سمٛم٣مويم٦ُم أفماَميَمُف ايمتل هدهم٦ْم إلم سمٛمٓمٝمؿ احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م، وسمٖمٔمٝمِؾ ايمٛمُم٣مِط اإلٞمت٣مصمل 

ج٣مري ايمداطمقم واخل٣مرصمل، وايمٔمٛم٣مي٥ِم زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، ضمٝم٧ُم رضَب ايمٔمٚمٙم٥َم زمٖمئ٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م، وايمت

وزمٛمك اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر وفمٜمد زم٣مإلذاف فمٙمٝمٜم٣م وإدارهت٣م وايمتٔمٙمٝمؿ همٝمٜم٣م يمٔمدد َمـ 

 ىمب٣مر ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء.

ودم ايمٖمِمؾ ايمرازمع سمٛم٣مويم٦ُم إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت طمالل 

 ه ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد دراؽمتٜم٣م.هذ

همٖمل اجل٣مٞم٤م آومتِم٣مدي سمٛم٣مويم٦ُم خمتٙمػ أوصمف ايمٛمُم٣مط دم جم٣مل ايمرفمل وايمزرافم٥م 
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واحلرف ايمٝمدوي٥م، وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ايمداطمقم واخل٣مرصمل، وسمٔمرض٦ُم يمػموز ايمُمحر 

ونمغمه٣م َمـ َمدن ضمرضَمقت َمثؾ ؾمب٣مم وسمريؿ وهٝمٛمـ، ىمٚمراىمز جت٣مري٥م سمٔم٨مُّ زم٣ميمٛمُم٣مط 

 سمٛم٣مويم٦ُم دور احلّم٣مرَم٥م ايمري٣مدي دم ايمتج٣مرة اخل٣مرصمٝم٥م َمع ايمدول اظمختٙمٖم٥م.ايمتج٣مري، ىمام 

ودم اجل٣مٞم٤م آصمتامفمل سمٛم٣مويم٦م إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، وطم٣مص٥م 

ايمت٘مقيٛم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م اظمٛمتممة دم ضمرضَمقت ايمقادي وايمس٣مضمؾ، َمع اإلؾم٣مرة إلم 

 أدوار زمٔمض ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م.

دم ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس همٗمد سم٣مزمٔم٦م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، َمُمغمًا دم ايمبداي٥م  أَم٣م

إلم فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣مظماميمٝمؽ دم َمٌم، ىمقهن٣م اخلٙمٖمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م، وايمتٚمٜمٝمد ايمْمبٝمٔمل 

ـَ ايمسٙمْم٣من زمدر وٓءه  ايمذي سمالضمٗم٦ْم زمٔمدُه اخلْمقات ايمتل فمززت هذه ايمٔمالوم٥م إلم أن أفمٙم

ايمٔمثامين، وأفمٙمـ ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين افمؼماهمف زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر وايمٝم٣ًم فمعم  وؿم٣مفمتف يمٙمسٙمْم٣من

 ضمرضَمقت.

ىمام حتدشم٦ُم فمـ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م دم فمدن، وايمتل مل ي٘مـ 

ايمسٙمْم٣من زمدر َمتحٚمس٣ًم يمتْمقيره٣م، وسمْمروم٦ُم دم أشمٛم٣مء ذيمؽ إلم اظمس٣مفمدات ايمرؽمٚمٝم٥م 

ٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ىمّٙمام اضمت٣مصم٦م إلم ذيمؽ ظمقاصمٜم٥م وايمُمٔمبٝم٥م ايمتل سمٗمدَمٜم٣م ضمرضَمقت يم

 هجامت ايمْم٣مَمٔمكم.

ىمام سمٛم٣مويم٦ُم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٘مؾٍّ َمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك وايممميػ ٞم٣مس 

أَمغم اجلقف، وَم٣م وم٣مم زمف ايممميػ ٞم٣مس َمـ اظمٜم٣مم ايمٔمس٘مري٥م واإلداري٥م دم دويم٥م ايمسٙمْم٣من 

ه٣م زمٔمدًا اصمتامفمٝم٣ًم، شمؿ اهنٝم٣مره٣م دم هن٣مي٥م زمدر، ىمام أذت إلم سمٛم٣مَمل هذه ايمٔمالوم٥م واخت٣مذ

 اظمْم٣مف.
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واحلرف ايمٝمدوي٥م، وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ايمداطمقم واخل٣مرصمل، وسمٔمرض٦ُم يمػموز ايمُمحر 

ونمغمه٣م َمـ َمدن ضمرضَمقت َمثؾ ؾمب٣مم وسمريؿ وهٝمٛمـ، ىمٚمراىمز جت٣مري٥م سمٔم٨مُّ زم٣ميمٛمُم٣مط 

 سمٛم٣مويم٦ُم دور احلّم٣مرَم٥م ايمري٣مدي دم ايمتج٣مرة اخل٣مرصمٝم٥م َمع ايمدول اظمختٙمٖم٥م.ايمتج٣مري، ىمام 

ودم اجل٣مٞم٤م آصمتامفمل سمٛم٣مويم٦م إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، وطم٣مص٥م 

ايمت٘مقيٛم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م اظمٛمتممة دم ضمرضَمقت ايمقادي وايمس٣مضمؾ، َمع اإلؾم٣مرة إلم 

 أدوار زمٔمض ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م.

دم ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس همٗمد سم٣مزمٔم٦م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، َمُمغمًا دم ايمبداي٥م  أَم٣م

إلم فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣مظماميمٝمؽ دم َمٌم، ىمقهن٣م اخلٙمٖمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م، وايمتٚمٜمٝمد ايمْمبٝمٔمل 

ـَ ايمسٙمْم٣من زمدر وٓءه  ايمذي سمالضمٗم٦ْم زمٔمدُه اخلْمقات ايمتل فمززت هذه ايمٔمالوم٥م إلم أن أفمٙم

ايمٔمثامين، وأفمٙمـ ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين افمؼماهمف زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر وايمٝم٣ًم فمعم  وؿم٣مفمتف يمٙمسٙمْم٣من

 ضمرضَمقت.

ىمام حتدشم٦ُم فمـ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م دم فمدن، وايمتل مل ي٘مـ 

ايمسٙمْم٣من زمدر َمتحٚمس٣ًم يمتْمقيره٣م، وسمْمروم٦ُم دم أشمٛم٣مء ذيمؽ إلم اظمس٣مفمدات ايمرؽمٚمٝم٥م 

ٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ىمّٙمام اضمت٣مصم٦م إلم ذيمؽ ظمقاصمٜم٥م وايمُمٔمبٝم٥م ايمتل سمٗمدَمٜم٣م ضمرضَمقت يم

 هجامت ايمْم٣مَمٔمكم.

ىمام سمٛم٣مويم٦ُم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٘مؾٍّ َمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك وايممميػ ٞم٣مس 

أَمغم اجلقف، وَم٣م وم٣مم زمف ايممميػ ٞم٣مس َمـ اظمٜم٣مم ايمٔمس٘مري٥م واإلداري٥م دم دويم٥م ايمسٙمْم٣من 

ه٣م زمٔمدًا اصمتامفمٝم٣ًم، شمؿ اهنٝم٣مره٣م دم هن٣مي٥م زمدر، ىمام أذت إلم سمٛم٣مَمل هذه ايمٔمالوم٥م واخت٣مذ

 اظمْم٣مف.
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ودم ايمٖمِمؾ ايمس٣مدس سمٛم٣مويم٦ُم ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم آؽمتٔمامري دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت 

وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م، ضمٝم٧م أذُت دم ايمبداي٥م إلم اهتامم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زم٣ميمممق، 

ذىمرُت ؽمٝمْمرهتؿ فمعم  وأهداهمٜمؿ آؽمتٔمامري٥م ايمتل يسَٔمقَن إلم حتٗمٝمٗمٜم٣م دم ايمممق، ىمام

ة ونمغمه٣م َمـ اظمقاٞمئ اظمٜمٚم٥م دم  ؽمٗمْمرى، وحم٣موٓهتؿ اظمت٘مررة يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن وصمدَّ

ايمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م، ىمام حتدشم٦ُم زمًمٍء َمـ ايمتٖمِمٝمِؾ فمـ ايمٕمزِو ايمػمسمٕم٣مرم يمٙمُمحر واظمٗم٣موَم٥ِم 

ط ايمقؿمٛمٝم٥ِم ايمتل هب٦َّْم ظمقاصمٜم٥م هذا ايمٕمزو، ىمام سمٛم٣مويم٦ُم َمقومػ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمٛمُم٣م

ايمػمسمٕم٣مرم وؽمٝم٣مؽمتف ايمقاومٔمٝم٥م اظمتقازٞم٥م إزاَء هذا ايمٛمُم٣مط، ودم أشمٛم٣مء ذيمؽ حتدشم٦ُم فمـ 

ايمتٛم٣مهمس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين يمٙمسٝمْمرة فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م واظمٛم٣مهمذ ايمرئٝمس٥م 

 يمٙمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م.

ودم ايمٖمِمؾ ايمس٣مزمع سمٛم٣مويم٦ُم هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر، ضمٝم٧م زمدأ ايمّمٔمػ يدبُّ إلم 

يمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، زمسب٤م ايمٌماع ايمداطمقم دم إرسة احل٣مىمٚم٥ِم ايمذي سمْمقَر واسمسَع صمسِؿ ا

يمٝمُمٚمَؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم ىمٙمَّٜم٣م، ضمٝم٧م اٞمٗمسٚم٦ْم إلم ضمززمكم ىمبغميـ يٙمتػُّ ىمؾٌّ َمٛمٜمام ضمقل 

ومْم٤م َمـ ومْمبل ايمٌماع دم إرسة احل٣مىمٚم٥م، ىمام حتدشم٦ُم فمـ احلٚمالِت اظمتت٣ميمٝم٥ِم ايمتل 

ح٦ُم سمٟمشمغَم هتدف إلم ايمٗمّم٣مِء فمعم ايمتٚمر دِ وايمٔمِمٝم٣مِن أو هتدُف إلم زمسِط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م، ووضَّ

هذه ايمٔمقاَمِؾ دم إهن٣مِك صمسِؿ ايمدويم٥م، وزمٝمَّٛم٦ُم أن اهلدوَء ايمٛمسبل ايمذي ؾمٜمدسمُف احلٝم٣مة 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م زمٔمد افمتزال ايمسٙمْم٣من حمٚمد احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم هن٣مي٥م فمٜمد ايمسٙمْم٣من 

ٔم٣مصٖم٥م، ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م اظمٖم٣مصمٟمة ايم٘مػمى يقم وم٣مم آزمـ زمدر مل ي٘مـ إٓ اهلدوء ايمذي يسبؼ ايم

إىمػم يمٙمسٙمْم٣من زمدر زم٣مفمتٗم٣مِل أزمٝمف، وإفمالن ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛم٥م 

 م.;589/ ه9:>
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وأَم٣م دم اخل٣ممت٥م همٗمد حتدشم٦ُم ضمقَل آؽمتخالص٣مِت واظمالضمٓم٣مِت وايمٛمت٣مئ٨ِم ايمتل 

ٙم٦ُم َمالضمٓم٣ميت ضمقَل  ايمبداي٥م اخل٣مدفم٥م ايمتل زمدأ هب٣م  طمرصم٦ُم هب٣م َمـ هذا ايم٘مت٣مب، ضمٝم٧ُم ؽمجَّ

ُ زمٔمالوم٥ٍم محٝمٚم٥ٍم زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف، نمغم أَن  فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر، وايمتل ىم٣مٞم٦م سُمبممِّ

إَمقَر ؽم٣مرْت فمعم نمغم َم٣م ىم٣من َمتقومٔم٣ًم، شمؿ ؽمجٙم٦م مجٙم٥م َمـ اظمالضمٓم٣مت ضمقل ؽمٝم٣مؽم٣مسمف 

ٝم٥م، وايمٌماع دم جم٣مل اإلدارة واحلٝم٣مة اظمدٞمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م ايمتقؽمٔمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصم

 ايمداطمقم ايمذي أهم٢َم دم إطمغم إلم هن٣مي٥ٍم َم٠مؽمٖم٥ٍم وأيمٝمٚم٥ٍم يمٙمسٙمْم٣من زمدر.

شمؿ أحلٗم٦ُم هبذا ايم٘مت٣مب زمٔمض اظمالضمؼ واخلرائط ايمتقضٝمحٝم٥م، ووم٣مئٚم٥ًم زم٣مظمِم٣مدر 

 واظمراصمع اظمختٙمٖم٥م ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ايمبح٧م، وأهنٝمُتٜم٣م زمٖمٜمرٍس ظمقضقفم٣مت ايم٘مت٣مب.

راصمع ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ىمت٣مزم٥م هذا ايم٘مت٣مب همٗمد ىم٣مٞم٦م أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٚمِم٣مدر واظم

ٞم٣مدرة، نمغم أٞمٛمل ضم٣مويم٦ُم احلِمقَل فمعم َم٣م يتِمُؾ زمٚمقضقِع هذا ايم٘مت٣مب َمـ اظمخْمقؿم٣مت 

َٗم٦ْم، واظمراصمع اظمْمبقفم٥م وايمرؽم٣مئؾ ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وايمدوري٣مت اظمختٙمٖم٥م،  واظمخْمقؿم٣مِت ايمتل ضُمٗمِّ

زمرز هذه اظمِم٣مدر واظمراصمع ايمتل وايمٛمدوات ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وزمٔمض اظمراصمع إصمٛمبٝم٥م، وأ

افمتٚمدت فمٙمٝمٜم٣م ىمثغمًا، َمٛمٜم٣م: خمْمقؿم٥م )َمقاه٤م ايمرب ايمرؤوف دم َمٛم٣موم٤م ايمُمٝمخ 

م(، وسمٛم٣مويم٦م :590هـ/5059َمٔمروف( يمٙمٚم٠ميمػ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل )ت 

هذه اظمخْمقؿم٥م صمقاٞم٤م َمٜمٚم٥م َمـ ضمٝم٣مة ايمُمٝمخ َمٔمروف، وطم٣مص٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زمٚمقومػ 

ىمام أؾم٣مرت إلم زمٔمض اظمقضقفم٣مت اخل٣مص٥م زم٣مٕووم٣مف دم  ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق َمٛمف،

هذه ايمٖمؼمة. وخمْمقؿم٥م: )زمٙمقغ ايمٓمٖمر واظمٕم٣مٞمؿ دم َمٛم٣موم٤م ؽمٝمدي أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل(، 

يمٙمٚم٠ميمػ زم٣م مج٣مل أيّم٣ًم، ايمذي طمِمص هذه اظمخْمقؿم٥م إلزمراز اظم٘م٣مٞم٥م ايمروضمٝم٥م ايمتل متٝمز هب٣م 

اظمخْمقؿم٥م ايمبح٧م َمـ ضمٝم٧م  ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر، وومد أهم٣مدت هذه
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وأَم٣م دم اخل٣ممت٥م همٗمد حتدشم٦ُم ضمقَل آؽمتخالص٣مِت واظمالضمٓم٣مِت وايمٛمت٣مئ٨ِم ايمتل 

ٙم٦ُم َمالضمٓم٣ميت ضمقَل  ايمبداي٥م اخل٣مدفم٥م ايمتل زمدأ هب٣م  طمرصم٦ُم هب٣م َمـ هذا ايم٘مت٣مب، ضمٝم٧ُم ؽمجَّ

ُ زمٔمالوم٥ٍم محٝمٚم٥ٍم زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف، نمغم أَن  فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر، وايمتل ىم٣مٞم٦م سُمبممِّ

إَمقَر ؽم٣مرْت فمعم نمغم َم٣م ىم٣من َمتقومٔم٣ًم، شمؿ ؽمجٙم٦م مجٙم٥م َمـ اظمالضمٓم٣مت ضمقل ؽمٝم٣مؽم٣مسمف 

ٝم٥م، وايمٌماع دم جم٣مل اإلدارة واحلٝم٣مة اظمدٞمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م ايمتقؽمٔمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصم

 ايمداطمقم ايمذي أهم٢َم دم إطمغم إلم هن٣مي٥ٍم َم٠مؽمٖم٥ٍم وأيمٝمٚم٥ٍم يمٙمسٙمْم٣من زمدر.

شمؿ أحلٗم٦ُم هبذا ايم٘مت٣مب زمٔمض اظمالضمؼ واخلرائط ايمتقضٝمحٝم٥م، ووم٣مئٚم٥ًم زم٣مظمِم٣مدر 

 واظمراصمع اظمختٙمٖم٥م ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ايمبح٧م، وأهنٝمُتٜم٣م زمٖمٜمرٍس ظمقضقفم٣مت ايم٘مت٣مب.

راصمع ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ىمت٣مزم٥م هذا ايم٘مت٣مب همٗمد ىم٣مٞم٦م أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٚمِم٣مدر واظم

ٞم٣مدرة، نمغم أٞمٛمل ضم٣مويم٦ُم احلِمقَل فمعم َم٣م يتِمُؾ زمٚمقضقِع هذا ايم٘مت٣مب َمـ اظمخْمقؿم٣مت 

َٗم٦ْم، واظمراصمع اظمْمبقفم٥م وايمرؽم٣مئؾ ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وايمدوري٣مت اظمختٙمٖم٥م،  واظمخْمقؿم٣مِت ايمتل ضُمٗمِّ

زمرز هذه اظمِم٣مدر واظمراصمع ايمتل وايمٛمدوات ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وزمٔمض اظمراصمع إصمٛمبٝم٥م، وأ

افمتٚمدت فمٙمٝمٜم٣م ىمثغمًا، َمٛمٜم٣م: خمْمقؿم٥م )َمقاه٤م ايمرب ايمرؤوف دم َمٛم٣موم٤م ايمُمٝمخ 

م(، وسمٛم٣مويم٦م :590هـ/5059َمٔمروف( يمٙمٚم٠ميمػ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل )ت 

هذه اظمخْمقؿم٥م صمقاٞم٤م َمٜمٚم٥م َمـ ضمٝم٣مة ايمُمٝمخ َمٔمروف، وطم٣مص٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زمٚمقومػ 

ىمام أؾم٣مرت إلم زمٔمض اظمقضقفم٣مت اخل٣مص٥م زم٣مٕووم٣مف دم  ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق َمٛمف،

هذه ايمٖمؼمة. وخمْمقؿم٥م: )زمٙمقغ ايمٓمٖمر واظمٕم٣مٞمؿ دم َمٛم٣موم٤م ؽمٝمدي أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل(، 

يمٙمٚم٠ميمػ زم٣م مج٣مل أيّم٣ًم، ايمذي طمِمص هذه اظمخْمقؿم٥م إلزمراز اظم٘م٣مٞم٥م ايمروضمٝم٥م ايمتل متٝمز هب٣م 

اظمخْمقؿم٥م ايمبح٧م َمـ ضمٝم٧م  ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر، وومد أهم٣مدت هذه
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ودم ايمٖمِمؾ ايمس٣مدس سمٛم٣مويم٦ُم ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم آؽمتٔمامري دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت 

وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م، ضمٝم٧م أذُت دم ايمبداي٥م إلم اهتامم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زم٣ميمممق، 

ذىمرُت ؽمٝمْمرهتؿ فمعم  وأهداهمٜمؿ آؽمتٔمامري٥م ايمتل يسَٔمقَن إلم حتٗمٝمٗمٜم٣م دم ايمممق، ىمام

ة ونمغمه٣م َمـ اظمقاٞمئ اظمٜمٚم٥م دم  ؽمٗمْمرى، وحم٣موٓهتؿ اظمت٘مررة يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن وصمدَّ

ايمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م، ىمام حتدشم٦ُم زمًمٍء َمـ ايمتٖمِمٝمِؾ فمـ ايمٕمزِو ايمػمسمٕم٣مرم يمٙمُمحر واظمٗم٣موَم٥ِم 

ط ايمقؿمٛمٝم٥ِم ايمتل هب٦َّْم ظمقاصمٜم٥م هذا ايمٕمزو، ىمام سمٛم٣مويم٦ُم َمقومػ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمٛمُم٣م

ايمػمسمٕم٣مرم وؽمٝم٣مؽمتف ايمقاومٔمٝم٥م اظمتقازٞم٥م إزاَء هذا ايمٛمُم٣مط، ودم أشمٛم٣مء ذيمؽ حتدشم٦ُم فمـ 

ايمتٛم٣مهمس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين يمٙمسٝمْمرة فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م واظمٛم٣مهمذ ايمرئٝمس٥م 

 يمٙمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م.

ودم ايمٖمِمؾ ايمس٣مزمع سمٛم٣مويم٦ُم هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر، ضمٝم٧م زمدأ ايمّمٔمػ يدبُّ إلم 

يمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، زمسب٤م ايمٌماع ايمداطمقم دم إرسة احل٣مىمٚم٥ِم ايمذي سمْمقَر واسمسَع صمسِؿ ا

يمٝمُمٚمَؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم ىمٙمَّٜم٣م، ضمٝم٧م اٞمٗمسٚم٦ْم إلم ضمززمكم ىمبغميـ يٙمتػُّ ىمؾٌّ َمٛمٜمام ضمقل 

ومْم٤م َمـ ومْمبل ايمٌماع دم إرسة احل٣مىمٚم٥م، ىمام حتدشم٦ُم فمـ احلٚمالِت اظمتت٣ميمٝم٥ِم ايمتل 

ح٦ُم سمٟمشمغَم هتدف إلم ايمٗمّم٣مِء فمعم ايمتٚمر دِ وايمٔمِمٝم٣مِن أو هتدُف إلم زمسِط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م، ووضَّ

هذه ايمٔمقاَمِؾ دم إهن٣مِك صمسِؿ ايمدويم٥م، وزمٝمَّٛم٦ُم أن اهلدوَء ايمٛمسبل ايمذي ؾمٜمدسمُف احلٝم٣مة 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م زمٔمد افمتزال ايمسٙمْم٣من حمٚمد احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم هن٣مي٥م فمٜمد ايمسٙمْم٣من 

ٔم٣مصٖم٥م، ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م اظمٖم٣مصمٟمة ايم٘مػمى يقم وم٣مم آزمـ زمدر مل ي٘مـ إٓ اهلدوء ايمذي يسبؼ ايم

إىمػم يمٙمسٙمْم٣من زمدر زم٣مفمتٗم٣مِل أزمٝمف، وإفمالن ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛم٥م 

 م.;589/ ه9:>
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وأَم٣م دم اخل٣ممت٥م همٗمد حتدشم٦ُم ضمقَل آؽمتخالص٣مِت واظمالضمٓم٣مِت وايمٛمت٣مئ٨ِم ايمتل 

ٙم٦ُم َمالضمٓم٣ميت ضمقَل  ايمبداي٥م اخل٣مدفم٥م ايمتل زمدأ هب٣م  طمرصم٦ُم هب٣م َمـ هذا ايم٘مت٣مب، ضمٝم٧ُم ؽمجَّ

ُ زمٔمالوم٥ٍم محٝمٚم٥ٍم زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف، نمغم أَن  فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر، وايمتل ىم٣مٞم٦م سُمبممِّ

إَمقَر ؽم٣مرْت فمعم نمغم َم٣م ىم٣من َمتقومٔم٣ًم، شمؿ ؽمجٙم٦م مجٙم٥م َمـ اظمالضمٓم٣مت ضمقل ؽمٝم٣مؽم٣مسمف 

ٝم٥م، وايمٌماع دم جم٣مل اإلدارة واحلٝم٣مة اظمدٞمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م ايمتقؽمٔمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصم

 ايمداطمقم ايمذي أهم٢َم دم إطمغم إلم هن٣مي٥ٍم َم٠مؽمٖم٥ٍم وأيمٝمٚم٥ٍم يمٙمسٙمْم٣من زمدر.

شمؿ أحلٗم٦ُم هبذا ايم٘مت٣مب زمٔمض اظمالضمؼ واخلرائط ايمتقضٝمحٝم٥م، ووم٣مئٚم٥ًم زم٣مظمِم٣مدر 

 واظمراصمع اظمختٙمٖم٥م ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ايمبح٧م، وأهنٝمُتٜم٣م زمٖمٜمرٍس ظمقضقفم٣مت ايم٘مت٣مب.

راصمع ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ىمت٣مزم٥م هذا ايم٘مت٣مب همٗمد ىم٣مٞم٦م أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٚمِم٣مدر واظم

ٞم٣مدرة، نمغم أٞمٛمل ضم٣مويم٦ُم احلِمقَل فمعم َم٣م يتِمُؾ زمٚمقضقِع هذا ايم٘مت٣مب َمـ اظمخْمقؿم٣مت 

َٗم٦ْم، واظمراصمع اظمْمبقفم٥م وايمرؽم٣مئؾ ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وايمدوري٣مت اظمختٙمٖم٥م،  واظمخْمقؿم٣مِت ايمتل ضُمٗمِّ

زمرز هذه اظمِم٣مدر واظمراصمع ايمتل وايمٛمدوات ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وزمٔمض اظمراصمع إصمٛمبٝم٥م، وأ

افمتٚمدت فمٙمٝمٜم٣م ىمثغمًا، َمٛمٜم٣م: خمْمقؿم٥م )َمقاه٤م ايمرب ايمرؤوف دم َمٛم٣موم٤م ايمُمٝمخ 

م(، وسمٛم٣مويم٦م :590هـ/5059َمٔمروف( يمٙمٚم٠ميمػ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل )ت 

هذه اظمخْمقؿم٥م صمقاٞم٤م َمٜمٚم٥م َمـ ضمٝم٣مة ايمُمٝمخ َمٔمروف، وطم٣مص٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زمٚمقومػ 

ىمام أؾم٣مرت إلم زمٔمض اظمقضقفم٣مت اخل٣مص٥م زم٣مٕووم٣مف دم  ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق َمٛمف،

هذه ايمٖمؼمة. وخمْمقؿم٥م: )زمٙمقغ ايمٓمٖمر واظمٕم٣مٞمؿ دم َمٛم٣موم٤م ؽمٝمدي أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل(، 

يمٙمٚم٠ميمػ زم٣م مج٣مل أيّم٣ًم، ايمذي طمِمص هذه اظمخْمقؿم٥م إلزمراز اظم٘م٣مٞم٥م ايمروضمٝم٥م ايمتل متٝمز هب٣م 

اظمخْمقؿم٥م ايمبح٧م َمـ ضمٝم٧م  ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر، وومد أهم٣مدت هذه
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وأَم٣م دم اخل٣ممت٥م همٗمد حتدشم٦ُم ضمقَل آؽمتخالص٣مِت واظمالضمٓم٣مِت وايمٛمت٣مئ٨ِم ايمتل 

ٙم٦ُم َمالضمٓم٣ميت ضمقَل  ايمبداي٥م اخل٣مدفم٥م ايمتل زمدأ هب٣م  طمرصم٦ُم هب٣م َمـ هذا ايم٘مت٣مب، ضمٝم٧ُم ؽمجَّ

ُ زمٔمالوم٥ٍم محٝمٚم٥ٍم زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف، نمغم أَن  فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر، وايمتل ىم٣مٞم٦م سُمبممِّ

إَمقَر ؽم٣مرْت فمعم نمغم َم٣م ىم٣من َمتقومٔم٣ًم، شمؿ ؽمجٙم٦م مجٙم٥م َمـ اظمالضمٓم٣مت ضمقل ؽمٝم٣مؽم٣مسمف 

ٝم٥م، وايمٌماع دم جم٣مل اإلدارة واحلٝم٣مة اظمدٞمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م ايمتقؽمٔمٝم٥م، وايمسٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصم

 ايمداطمقم ايمذي أهم٢َم دم إطمغم إلم هن٣مي٥ٍم َم٠مؽمٖم٥ٍم وأيمٝمٚم٥ٍم يمٙمسٙمْم٣من زمدر.

شمؿ أحلٗم٦ُم هبذا ايم٘مت٣مب زمٔمض اظمالضمؼ واخلرائط ايمتقضٝمحٝم٥م، ووم٣مئٚم٥ًم زم٣مظمِم٣مدر 

 واظمراصمع اظمختٙمٖم٥م ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ايمبح٧م، وأهنٝمُتٜم٣م زمٖمٜمرٍس ظمقضقفم٣مت ايم٘مت٣مب.

راصمع ايمتل اؽمتٛمدُت إيمٝمٜم٣م دم ىمت٣مزم٥م هذا ايم٘مت٣مب همٗمد ىم٣مٞم٦م أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٚمِم٣مدر واظم

ٞم٣مدرة، نمغم أٞمٛمل ضم٣مويم٦ُم احلِمقَل فمعم َم٣م يتِمُؾ زمٚمقضقِع هذا ايم٘مت٣مب َمـ اظمخْمقؿم٣مت 

َٗم٦ْم، واظمراصمع اظمْمبقفم٥م وايمرؽم٣مئؾ ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وايمدوري٣مت اظمختٙمٖم٥م،  واظمخْمقؿم٣مِت ايمتل ضُمٗمِّ

زمرز هذه اظمِم٣مدر واظمراصمع ايمتل وايمٛمدوات ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وزمٔمض اظمراصمع إصمٛمبٝم٥م، وأ

افمتٚمدت فمٙمٝمٜم٣م ىمثغمًا، َمٛمٜم٣م: خمْمقؿم٥م )َمقاه٤م ايمرب ايمرؤوف دم َمٛم٣موم٤م ايمُمٝمخ 

م(، وسمٛم٣مويم٦م :590هـ/5059َمٔمروف( يمٙمٚم٠ميمػ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل )ت 

هذه اظمخْمقؿم٥م صمقاٞم٤م َمٜمٚم٥م َمـ ضمٝم٣مة ايمُمٝمخ َمٔمروف، وطم٣مص٥م همٝمام يتٔمٙمؼ زمٚمقومػ 

ىمام أؾم٣مرت إلم زمٔمض اظمقضقفم٣مت اخل٣مص٥م زم٣مٕووم٣مف دم  ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق َمٛمف،

هذه ايمٖمؼمة. وخمْمقؿم٥م: )زمٙمقغ ايمٓمٖمر واظمٕم٣مٞمؿ دم َمٛم٣موم٤م ؽمٝمدي أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل(، 

يمٙمٚم٠ميمػ زم٣م مج٣مل أيّم٣ًم، ايمذي طمِمص هذه اظمخْمقؿم٥م إلزمراز اظم٘م٣مٞم٥م ايمروضمٝم٥م ايمتل متٝمز هب٣م 

اظمخْمقؿم٥م ايمبح٧م َمـ ضمٝم٧م  ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ أزمق زم٘مر، وومد أهم٣مدت هذه
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ايمدور آصمتامفمل يمٙمٚمٛم٣مص٤م دم أوؽم٣مط اظمجتٚمع احلرضَمل، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم خمْمقؿم٥م )هذه 

ؾمجرة دم أٞمس٣مب ومب٣مئؾ ايمٔمرب ايمٗم٣مؿمٛمكم دم اجلٜم٥م احلرضَمٝم٥م( يمٙمٚم٠ميمػ أمحد زمـ ضمسـ 

م(، وايمذي سمٛم٣مول َمٔمٓمؿ ومب٣مئؾ :0>5-90;5هـ/5119-:558ايمٔمْم٣مس )

ضمرضَمقت، وخمْمقؿم٥م )إدام ايمٗمقت دم ذىمر ضمرضَمقت ايمٗم٣مؿمٛم٥م وؽمط ونمرب وادي 

 / ه51:8-5100يمٙمٚم٠ميمػ فمبدايمرمحـ زمـ فمبٝمد ايماله ايمسٗم٣مف ) زمٙمدان ضمرضَمقت(

م( ايمذي ذىمر َمٔمٓمؿ َمدن وومرى وودي٣من ضمرضَمقت، َمع اإلؾم٣مرِة إلم 89>5-5;;5

زمٔمِض ايمٗمب٣مئِؾ دم ضمرضَمقت، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم خمْمقؿم٥م: )طمالص٥م اخلػم فمـ زمٔمض أفمٝم٣من 

يمٙمٚم٠ميمػ حل٣مدي فممم، َمٛمتخ٤م َمـ ايمسٛم٣م ايمب٣مهر وفمٗمد اجلقاهرو ايمدرر( ايمٗمرٞمكم ايمٔم٣مذ وا

وهذا ايم٘مت٣مب  م(،>55>-:0>5هـ/5955-5158، )ايم٘م٣مففمٚمر زمـ فمٙمقي زمـ أيب زم٘مر 

ئمد اؽمت٘مامًٓ يم٘مت٣مب )ايمٛمقر ايمس٣مهمر( همٗمد اهتؿ زمؼماصمؿ أفمٝم٣من ايمٗمرٞمكم ايمٔم٣مذ واحل٣مدي 

اهلل حيٝمك ذف ايمديـ وايمسٙمْم٣مٞمكم فممم، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم وشمٝمٗم٥م َم٘م٣مسمب٥م زمكم اظمتقىمؾ فمعم 

م، زم٣مإلض٣مهم٥م 5858هـ/15>حمٚمد وزمدر ازمٛمل فمبداهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، زمت٣مريخ ؽمٛم٥م 

 يمالؽمتٔم٣مٞم٥م زمبٔمض اظمخْمقؿم٣مت ايمتل سمؿ حتٗمٝمٗمٜم٣م َم٠مطمرًا، وَمـ أمهٜم٣م:

ىمت٣مب )سم٣مريخ ايمُمحر وأطمب٣مر ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( ايمذي ىمتبف اظم٠مرخ حمٚمد زمـ فمٚمر زم٣مهمٗمٝمف 

َث هذا 5995-5895/ ه;0-509:>) م( وضمٗمٗمف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وومد حتدَّ

ايم٘مت٣مب فمـ اظمٔمٙمقَم٣مت وإضمداث ايمتل وومٔم٦م دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم 

اظمٝمالدي، وومد افمتٚمد َم٠ميمٖمف فمعم َم٣م صم٣مء دم زمٔمض ايم٘مت٤م ايمتل فم٣مست سمٙمؽ ايمٖمؼمة ايمتل 

 يتٛم٣موهل٣م هذا ايمبح٧م.

طمر َمـ أوائؾ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ فمبداهلل زمـ وَمـ هذه ايم٘مت٤م )ايمٔمٗمد ايمثٚمكم ايمٖم٣م
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م، وىمت٣مب خطمر هق )َمسقدة َمذىمرات سم٣مرخيٝم٥م( >589/ ه::>أمحد زم٣م ؽمٛمجٙم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م، وىمت٣مب )ايمٛمقر 5899/ ه5:>يمٙمٖمٗمٝمف اظم٠مرخ فمبد اهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

خ ايمٔمٝمدروس اظمتقدم ايمس٣مهمر دم أطمب٣مر ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ ايمٔمالَم٥م فمبد ايمٗم٣مدر زمـ ؾمٝم

م(، وومد سمٛم٣مول اظم٠ميمػ دم ىمت٣مزمف هذا أضمداشم٣ًم َمٜمٚم٥م دم هذه ايمٖمؼمة ;599  ه;509ؽمٛم٥م )

سمتٔمٙمُؼ زمٟمطمب٣مِر ايمُمحِر وضمرضَمقَت وفمدن ونمغمه٣م، وومد اضمتقى هذا ايم٘مت٣مب فمعم 

 َمٔمٙمقَم٣مٍت أهم٣مد َمٛمٜم٣م هذا ايمبح٧م ىمثغمًا.

ق ىمت٣مب )سمٟمريخ وَمـ ايم٘مت٤م ايمتل اؽمتٗمٝم٦م َمٛمٜم٣م اظم٣مدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م هذا ايم٘مت٣مب ه

 / ه50>ضمرضَمقت( اظمٔمروف زمتٟمريخ ؾمٛمبؾ ظم٠ميمٖمف اظم٠مرخ أمحد زمـ فمبداهلل ؾمٛمبؾ  )

ايمذي ضمٗمٗمف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وومد ؽم٣مَر هذا ايم٘مت٣مب دم فمرِض َم٣مدسمِف  م(،5859

ايمٔمٙمٚمٝم٥ِم فمعم أؽمٙمقِب احلقيمٝم٣مت، وومد سمٛم٣موَل همؼمًة زَمٛمٝم٥ًم متتُد َمـ ايمٗمرِن ايمس٣مدِس اهلجري 

رِن ايمت٣مؽمِع اهلجري، وحيتقي هذا ايم٘مت٣مب فمعم َمٔمٙمقَم٣مٍت وأضمداٍث َمٜمٚم٥م أهم٣مدت ضمتك ايمٗم

 هذا ايمبح٧م ىمثغمًا طمِمقص٣ًم َم٣م يتٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م زم٣ميمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري.

 / ه5159-:555وأَم٣م ايم٘مت٣مب ايمث٣ميم٧م همٜمق ىمت٣مب ؽم٣ممل زمـ حمٚمد زمـ محٝمد )

يخ ومديٚم٥م م( دم سم٣مريخ ضمرضَمقت اظمسٚمك )ايمٔمدة اظمٖمٝمدة اجل٣مَمٔم٥م يمتقار>>;05-5;5

وضمديث٥م( ايمذي ضمٗمٗمُف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وهذا ايم٘مت٣مب نمْمَّك صمزءًا ىمبغمًا َمـ 

أضمداث ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي، وومد اؽمتٗمٝم٦م َمٛمف ىمثغمًا َمـ 

اظمٔمٙمقَم٣مت ايمٗمٝمٚم٥م واظمٖمٝمدة. زم٣مإلض٣مهم٥ِم إلم ىمت٣مب حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ: )سم٣مريخ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م( 

زءًا ىمبغمًا َمـ إضمداِث اظمتٔمٙمٗم٥ِم زم٣ميمدويم٥ِم ايم٘مثغمي٥م زمُم٘مؾ َمقصمز َمٛمُذ زَمـ وايمذي نمْمَّك صم

 ـمٜمقره٣م إلم ؽمبٔمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م فم٣مذ اهلجري / ايمت٣مؽمع فممم اظمٝمالدي.
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م، وىمت٣مب خطمر هق )َمسقدة َمذىمرات سم٣مرخيٝم٥م( >589/ ه::>أمحد زم٣م ؽمٛمجٙم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م، وىمت٣مب )ايمٛمقر 5899/ ه5:>يمٙمٖمٗمٝمف اظم٠مرخ فمبد اهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

خ ايمٔمٝمدروس اظمتقدم ايمس٣مهمر دم أطمب٣مر ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ ايمٔمالَم٥م فمبد ايمٗم٣مدر زمـ ؾمٝم

م(، وومد سمٛم٣مول اظم٠ميمػ دم ىمت٣مزمف هذا أضمداشم٣ًم َمٜمٚم٥م دم هذه ايمٖمؼمة ;599  ه;509ؽمٛم٥م )

سمتٔمٙمُؼ زمٟمطمب٣مِر ايمُمحِر وضمرضَمقَت وفمدن ونمغمه٣م، وومد اضمتقى هذا ايم٘مت٣مب فمعم 

 َمٔمٙمقَم٣مٍت أهم٣مد َمٛمٜم٣م هذا ايمبح٧م ىمثغمًا.

ق ىمت٣مب )سمٟمريخ وَمـ ايم٘مت٤م ايمتل اؽمتٗمٝم٦م َمٛمٜم٣م اظم٣مدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م هذا ايم٘مت٣مب ه

 / ه50>ضمرضَمقت( اظمٔمروف زمتٟمريخ ؾمٛمبؾ ظم٠ميمٖمف اظم٠مرخ أمحد زمـ فمبداهلل ؾمٛمبؾ  )

ايمذي ضمٗمٗمف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وومد ؽم٣مَر هذا ايم٘مت٣مب دم فمرِض َم٣مدسمِف  م(،5859

ايمٔمٙمٚمٝم٥ِم فمعم أؽمٙمقِب احلقيمٝم٣مت، وومد سمٛم٣موَل همؼمًة زَمٛمٝم٥ًم متتُد َمـ ايمٗمرِن ايمس٣مدِس اهلجري 

رِن ايمت٣مؽمِع اهلجري، وحيتقي هذا ايم٘مت٣مب فمعم َمٔمٙمقَم٣مٍت وأضمداٍث َمٜمٚم٥م أهم٣مدت ضمتك ايمٗم

 هذا ايمبح٧م ىمثغمًا طمِمقص٣ًم َم٣م يتٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م زم٣ميمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري.

 / ه5159-:555وأَم٣م ايم٘مت٣مب ايمث٣ميم٧م همٜمق ىمت٣مب ؽم٣ممل زمـ حمٚمد زمـ محٝمد )

يخ ومديٚم٥م م( دم سم٣مريخ ضمرضَمقت اظمسٚمك )ايمٔمدة اظمٖمٝمدة اجل٣مَمٔم٥م يمتقار>>;05-5;5

وضمديث٥م( ايمذي ضمٗمٗمُف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وهذا ايم٘مت٣مب نمْمَّك صمزءًا ىمبغمًا َمـ 

أضمداث ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي، وومد اؽمتٗمٝم٦م َمٛمف ىمثغمًا َمـ 

اظمٔمٙمقَم٣مت ايمٗمٝمٚم٥م واظمٖمٝمدة. زم٣مإلض٣مهم٥ِم إلم ىمت٣مب حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ: )سم٣مريخ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م( 

زءًا ىمبغمًا َمـ إضمداِث اظمتٔمٙمٗم٥ِم زم٣ميمدويم٥ِم ايم٘مثغمي٥م زمُم٘مؾ َمقصمز َمٛمُذ زَمـ وايمذي نمْمَّك صم

 ـمٜمقره٣م إلم ؽمبٔمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م فم٣مذ اهلجري / ايمت٣مؽمع فممم اظمٝمالدي.
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ايمدور آصمتامفمل يمٙمٚمٛم٣مص٤م دم أوؽم٣مط اظمجتٚمع احلرضَمل، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم خمْمقؿم٥م )هذه 

ؾمجرة دم أٞمس٣مب ومب٣مئؾ ايمٔمرب ايمٗم٣مؿمٛمكم دم اجلٜم٥م احلرضَمٝم٥م( يمٙمٚم٠ميمػ أمحد زمـ ضمسـ 

م(، وايمذي سمٛم٣مول َمٔمٓمؿ ومب٣مئؾ :0>5-90;5هـ/5119-:558ايمٔمْم٣مس )

ضمرضَمقت، وخمْمقؿم٥م )إدام ايمٗمقت دم ذىمر ضمرضَمقت ايمٗم٣مؿمٛم٥م وؽمط ونمرب وادي 

 / ه51:8-5100يمٙمٚم٠ميمػ فمبدايمرمحـ زمـ فمبٝمد ايماله ايمسٗم٣مف ) زمٙمدان ضمرضَمقت(

م( ايمذي ذىمر َمٔمٓمؿ َمدن وومرى وودي٣من ضمرضَمقت، َمع اإلؾم٣مرِة إلم 89>5-5;;5

زمٔمِض ايمٗمب٣مئِؾ دم ضمرضَمقت، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم خمْمقؿم٥م: )طمالص٥م اخلػم فمـ زمٔمض أفمٝم٣من 

يمٙمٚم٠ميمػ حل٣مدي فممم، َمٛمتخ٤م َمـ ايمسٛم٣م ايمب٣مهر وفمٗمد اجلقاهرو ايمدرر( ايمٗمرٞمكم ايمٔم٣مذ وا

وهذا ايم٘مت٣مب  م(،>55>-:0>5هـ/5955-5158، )ايم٘م٣مففمٚمر زمـ فمٙمقي زمـ أيب زم٘مر 

ئمد اؽمت٘مامًٓ يم٘مت٣مب )ايمٛمقر ايمس٣مهمر( همٗمد اهتؿ زمؼماصمؿ أفمٝم٣من ايمٗمرٞمكم ايمٔم٣مذ واحل٣مدي 

اهلل حيٝمك ذف ايمديـ وايمسٙمْم٣مٞمكم فممم، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم وشمٝمٗم٥م َم٘م٣مسمب٥م زمكم اظمتقىمؾ فمعم 

م، زم٣مإلض٣مهم٥م 5858هـ/15>حمٚمد وزمدر ازمٛمل فمبداهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، زمت٣مريخ ؽمٛم٥م 

 يمالؽمتٔم٣مٞم٥م زمبٔمض اظمخْمقؿم٣مت ايمتل سمؿ حتٗمٝمٗمٜم٣م َم٠مطمرًا، وَمـ أمهٜم٣م:

ىمت٣مب )سم٣مريخ ايمُمحر وأطمب٣مر ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( ايمذي ىمتبف اظم٠مرخ حمٚمد زمـ فمٚمر زم٣مهمٗمٝمف 

َث هذا 5995-5895/ ه;0-509:>) م( وضمٗمٗمف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وومد حتدَّ

ايم٘مت٣مب فمـ اظمٔمٙمقَم٣مت وإضمداث ايمتل وومٔم٦م دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم 

اظمٝمالدي، وومد افمتٚمد َم٠ميمٖمف فمعم َم٣م صم٣مء دم زمٔمض ايم٘مت٤م ايمتل فم٣مست سمٙمؽ ايمٖمؼمة ايمتل 

 يتٛم٣موهل٣م هذا ايمبح٧م.

طمر َمـ أوائؾ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ فمبداهلل زمـ وَمـ هذه ايم٘مت٤م )ايمٔمٗمد ايمثٚمكم ايمٖم٣م
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م، وىمت٣مب خطمر هق )َمسقدة َمذىمرات سم٣مرخيٝم٥م( >589/ ه::>أمحد زم٣م ؽمٛمجٙم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م، وىمت٣مب )ايمٛمقر 5899/ ه5:>يمٙمٖمٗمٝمف اظم٠مرخ فمبد اهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

خ ايمٔمٝمدروس اظمتقدم ايمس٣مهمر دم أطمب٣مر ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ ايمٔمالَم٥م فمبد ايمٗم٣مدر زمـ ؾمٝم

م(، وومد سمٛم٣مول اظم٠ميمػ دم ىمت٣مزمف هذا أضمداشم٣ًم َمٜمٚم٥م دم هذه ايمٖمؼمة ;599  ه;509ؽمٛم٥م )

سمتٔمٙمُؼ زمٟمطمب٣مِر ايمُمحِر وضمرضَمقَت وفمدن ونمغمه٣م، وومد اضمتقى هذا ايم٘مت٣مب فمعم 

 َمٔمٙمقَم٣مٍت أهم٣مد َمٛمٜم٣م هذا ايمبح٧م ىمثغمًا.

ق ىمت٣مب )سمٟمريخ وَمـ ايم٘مت٤م ايمتل اؽمتٗمٝم٦م َمٛمٜم٣م اظم٣مدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م هذا ايم٘مت٣مب ه

 / ه50>ضمرضَمقت( اظمٔمروف زمتٟمريخ ؾمٛمبؾ ظم٠ميمٖمف اظم٠مرخ أمحد زمـ فمبداهلل ؾمٛمبؾ  )

ايمذي ضمٗمٗمف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وومد ؽم٣مَر هذا ايم٘مت٣مب دم فمرِض َم٣مدسمِف  م(،5859

ايمٔمٙمٚمٝم٥ِم فمعم أؽمٙمقِب احلقيمٝم٣مت، وومد سمٛم٣موَل همؼمًة زَمٛمٝم٥ًم متتُد َمـ ايمٗمرِن ايمس٣مدِس اهلجري 

رِن ايمت٣مؽمِع اهلجري، وحيتقي هذا ايم٘مت٣مب فمعم َمٔمٙمقَم٣مٍت وأضمداٍث َمٜمٚم٥م أهم٣مدت ضمتك ايمٗم

 هذا ايمبح٧م ىمثغمًا طمِمقص٣ًم َم٣م يتٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م زم٣ميمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري.

 / ه5159-:555وأَم٣م ايم٘مت٣مب ايمث٣ميم٧م همٜمق ىمت٣مب ؽم٣ممل زمـ حمٚمد زمـ محٝمد )

يخ ومديٚم٥م م( دم سم٣مريخ ضمرضَمقت اظمسٚمك )ايمٔمدة اظمٖمٝمدة اجل٣مَمٔم٥م يمتقار>>;05-5;5

وضمديث٥م( ايمذي ضمٗمٗمُف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وهذا ايم٘مت٣مب نمْمَّك صمزءًا ىمبغمًا َمـ 

أضمداث ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي، وومد اؽمتٗمٝم٦م َمٛمف ىمثغمًا َمـ 

اظمٔمٙمقَم٣مت ايمٗمٝمٚم٥م واظمٖمٝمدة. زم٣مإلض٣مهم٥ِم إلم ىمت٣مب حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ: )سم٣مريخ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م( 

زءًا ىمبغمًا َمـ إضمداِث اظمتٔمٙمٗم٥ِم زم٣ميمدويم٥ِم ايم٘مثغمي٥م زمُم٘مؾ َمقصمز َمٛمُذ زَمـ وايمذي نمْمَّك صم

 ـمٜمقره٣م إلم ؽمبٔمٝمٛمٝم٣مت ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م فم٣مذ اهلجري / ايمت٣مؽمع فممم اظمٝمالدي.
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م، وىمت٣مب خطمر هق )َمسقدة َمذىمرات سم٣مرخيٝم٥م( >589/ ه::>أمحد زم٣م ؽمٛمجٙم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م، وىمت٣مب )ايمٛمقر 5899/ ه5:>يمٙمٖمٗمٝمف اظم٠مرخ فمبد اهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م اظمتقذم ؽمٛم٥م 

خ ايمٔمٝمدروس اظمتقدم ايمس٣مهمر دم أطمب٣مر ايمٗمرن ايمٔم٣مذ( يمٙمٚم٠مرخ ايمٔمالَم٥م فمبد ايمٗم٣مدر زمـ ؾمٝم

م(، وومد سمٛم٣مول اظم٠ميمػ دم ىمت٣مزمف هذا أضمداشم٣ًم َمٜمٚم٥م دم هذه ايمٖمؼمة ;599  ه;509ؽمٛم٥م )

سمتٔمٙمُؼ زمٟمطمب٣مِر ايمُمحِر وضمرضَمقَت وفمدن ونمغمه٣م، وومد اضمتقى هذا ايم٘مت٣مب فمعم 

 َمٔمٙمقَم٣مٍت أهم٣مد َمٛمٜم٣م هذا ايمبح٧م ىمثغمًا.

ق ىمت٣مب )سمٟمريخ وَمـ ايم٘مت٤م ايمتل اؽمتٗمٝم٦م َمٛمٜم٣م اظم٣مدة ايمٔمٙمٚمٝم٥م هذا ايم٘مت٣مب ه

 / ه50>ضمرضَمقت( اظمٔمروف زمتٟمريخ ؾمٛمبؾ ظم٠ميمٖمف اظم٠مرخ أمحد زمـ فمبداهلل ؾمٛمبؾ  )

ايمذي ضمٗمٗمف فمبد اهلل زمـ حمٚمد احلبًم، وومد ؽم٣مَر هذا ايم٘مت٣مب دم فمرِض َم٣مدسمِف  م(،5859
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وإلم صم٣مٞم٤ِم هذه اظمِم٣مدر واظمراصمِع ايمرئٝمس٥ِم ايمتل افمتٚمدُت فمٙمٝمٜم٣م هٛم٣مَك أيّم٣ًم جمٚمقفم٥م 

قفم٥م، وايمدوري٣مِت وإزمح٣مِث وايمدراؽم٣مِت ايمتل َمـ اظمراصمِع اظمختٙمٖم٥ِم َمـ ايم٘مت٤ِم اظمْمب

ح٦ُم ذيمؽ دم وم٣مئٚم٥ِم اظمِم٣مدِر واظمراصمِع،  ََم٦ْم يمٙمٚم٠ممتراِت وايمٛمدواِت ايمٔمٙمٚمٝم٥م، وومد وضَّ وُمدِّ

وومد أهم٣مدسمٛمل هذه اظمراصمع ىمثغمًا زمام وصمدُت همٝمٜم٣م َمـ اظمٔمٙمقَم٣مِت أو أراِء اظمختٙمٖم٥ِم ضمقل 

ظمراصمِع دم اظم٘متب٣مت ايمٝمٚمٛمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م َمقضقِع ايم٘مت٣مب، وومد فمثرُت فمعم ىمثغٍم َمـ هذه ا

واظم٘متب٣مت اجل٣مَمٔمٝم٥م، وىمذا اظم٘متب٣مت ايمسٔمقدي٥م، وَمٛمٜم٣م: دارة اظمٙمؽ فمبد ايمٔمزيز، وَمرىمز 

 اظمٙمؽ همٝمِمؾ، واظم٘متب٥م ايمقؿمٛمٝم٥م، وَم٘متب٥م اظمٙمؽ فمبد ايمٔمزيز، وَم٘متب٥م اظمٙمؽ همٜمد ونمغمه٣م.

ٝم٦ُم  هذا ايمبح٧م ضمٗمف دم  وٓ أدَّفمل زمٔمد هذا ىمٙمف أٞمٛمل ومد زمٙمٕم٦ُم ايم٘مامل اظمٛمُمقد، ووهمَّ

ىمؾ َم٣م يتٔمٙمؼ زمٚمقضقفمف َمـ اظمٔمٙمقَم٣مت وإضمداث وأراء وآؽمتخالص٣مت 

واظمالضمٓم٣مت، همْمٙم٤ُم ايم٘مامِل َمـ اظمح٣مِل، وإن اظمقضقَع َم٣م يزاُل َمٖمتقضم٣ًم وحيت٣مُج إلم اظمزيد 

ٛم٦ُم هبذا اجلٜمد اظمتقاضع َمـ  َمـ إزمح٣مث وايمدراؽم٣مت، ونم٣مي٥م َم٣م أمتٛم٣مه أن أىمقَن ومد مت٘مَّ

 ٘متب٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م زمًمٍء َمٖمٝمٍد يستح٧ُم ايمب٣مضمثكَم فمعم اظمزيد.رهمد اظم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 
 

 األوضاع انسٍاسٍة يف حضريىت
 عشر ادلٍالدي سادسان /يف انقرٌ انعاشر اذلجري 

 

 

 ومبٝمٙم٥م هند دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس.  -أ

 َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي  دم وادي دوفمـ.  -ب

 دويٙم٥م خل ايمسٔمدي دم ؾمب٣مم.  -أ

 دويٙم٥م خل إومب٣مل دم ايمُمحر.   -ب

 دويٙم٥م خل يامين دم سمريؿ.   -صمـ

 دويٙم٥م احلبقـمل دم ـمٖم٣مر.  -د

 ر. ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمد -هـ
 

 الفصل األول
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 دويٙم٥م خل يامين دم سمريؿ.   -صمـ

 دويٙم٥م احلبقـمل دم ـمٖم٣مر.  -د

 ر. ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمد -هـ
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 األوضاع انسٍاسٍة يف حضريىت 
 عشر ادلٍالدي سادسان /يف انقرٌ انعاشر اذلجري

حتتؾ دراؽم٥م إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ضمرضَمقت َمع َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري أمهٝم٥م 

ؾ سمسٙمؿ ايمسٙمْم٣من طم٣مص٥م زم٣ميمٛمسب٥م يمبحثٛم٣م= ٕهن٣م سمقضح ايمقاومع ايمسٝم٣مد حلرضَمقت ومبٝم

 زمدر زمقؿمقيرق  يمٙمح٘مؿ َمع َمْمٙمع ايمٔمِمقر احلديث٥م. 

وومد ضمرص٦م فمعم دراؽم٥م هذه إوض٣مع دم هذه ايمٖمؼمة= يمٙمتٔمرف فمعم إضمداث 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ذات ايمتٟمشمغم ايمقاضح دم رؽمؿ َمالَمح ايمت٣مريخ احلدي٧م حلرضَمقت، 

هم٘مرة واضح٥م فمـ  وؽمقف أسمٛم٣مول ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واضمدة زمٔمد إطمرى، ضمتك سمت٘مقن

 إوض٣مع ايمتل ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمٜم٣م ضمرضَمقت، دم ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي. 

 وزم٣ميمٛمٓمر دم طم٣مرؿم٥م ضمرضَمقت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم هذه ايمٖمؼمة يٓمٜمر يمٛم٣م سمٔمدد ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

وَم٣م فم٣مٞمتف ضمرضَمقت َمـ ايمتجزئ٥م وايمٌمافم٣مت، وٞمحـ إذ ٞمٗمرأ سم٣مريخ هذه  احلديث٥م،

ايمث٣ميم٧م  -ٞمُمٟمهت٣م سمٔمقد إلم أواؽمط ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري ايم٘مٝم٣مٞم٣مت يتّمح يمٛم٣م أن زمداي٣مت 

فممم اظمٝمالدي، زمؾ إلم َم٣م ومبٙمف،، وومد صم٣مء ـمٜمقره٣م ٞمتٝمج٥م حل٣ميم٥م ايمٖمقىض وايمٖمراغ ايمسٝم٣مد 

ايمذي ضمدث فمٗم٤م ؿمرد ايمٗمقات إيقزمٝم٥م، ٞمٓمرًا ٕن هذه ايمٗمقات مت٘مٛم٦م فمٛمد دطمقهل٣م إلم 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م همٝمٜم٣م، ىمدويٙم٥م  م َمـ إؽمٗم٣مط مجٝمع ايم٘مٝم٣مٞم٣مت>555هـ /  959ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

 . (5)خل إومب٣مل دم ايمُمحر، ودويٙم٥م خل زم٣م ضم٣مرشم٥م دم ؾمب٣مم، ودويٙم٥م خل راؾمد دم سمريؿ
                                                           

( أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل حتؼقق: قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، صـعاء، 1)

 . 78م، ص: 1994، 1مؽتبة اإلرؿماد، ط
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هم٘مرة واضح٥م فمـ  وؽمقف أسمٛم٣مول ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واضمدة زمٔمد إطمرى، ضمتك سمت٘مقن

 إوض٣مع ايمتل ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمٜم٣م ضمرضَمقت، دم ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي. 

 وزم٣ميمٛمٓمر دم طم٣مرؿم٥م ضمرضَمقت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم هذه ايمٖمؼمة يٓمٜمر يمٛم٣م سمٔمدد ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

وَم٣م فم٣مٞمتف ضمرضَمقت َمـ ايمتجزئ٥م وايمٌمافم٣مت، وٞمحـ إذ ٞمٗمرأ سم٣مريخ هذه  احلديث٥م،

ايمث٣ميم٧م  -ٞمُمٟمهت٣م سمٔمقد إلم أواؽمط ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري ايم٘مٝم٣مٞم٣مت يتّمح يمٛم٣م أن زمداي٣مت 

فممم اظمٝمالدي، زمؾ إلم َم٣م ومبٙمف،، وومد صم٣مء ـمٜمقره٣م ٞمتٝمج٥م حل٣ميم٥م ايمٖمقىض وايمٖمراغ ايمسٝم٣مد 

ايمذي ضمدث فمٗم٤م ؿمرد ايمٗمقات إيقزمٝم٥م، ٞمٓمرًا ٕن هذه ايمٗمقات مت٘مٛم٦م فمٛمد دطمقهل٣م إلم 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م همٝمٜم٣م، ىمدويٙم٥م  م َمـ إؽمٗم٣مط مجٝمع ايم٘مٝم٣مٞم٣مت>555هـ /  959ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

 . (5)خل إومب٣مل دم ايمُمحر، ودويٙم٥م خل زم٣م ضم٣مرشم٥م دم ؾمب٣مم، ودويٙم٥م خل راؾمد دم سمريؿ
                                                           

( أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل حتؼقق: قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، صـعاء، 1)

 . 78م، ص: 1994، 1مؽتبة اإلرؿماد، ط
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حتتؾ دراؽم٥م إوض٣مع ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ضمرضَمقت َمع َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري أمهٝم٥م 

ؾ سمسٙمؿ ايمسٙمْم٣من طم٣مص٥م زم٣ميمٛمسب٥م يمبحثٛم٣م= ٕهن٣م سمقضح ايمقاومع ايمسٝم٣مد حلرضَمقت ومبٝم

 زمدر زمقؿمقيرق  يمٙمح٘مؿ َمع َمْمٙمع ايمٔمِمقر احلديث٥م. 

وومد ضمرص٦م فمعم دراؽم٥م هذه إوض٣مع دم هذه ايمٖمؼمة= يمٙمتٔمرف فمعم إضمداث 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمت٣مرخيٝم٥م ذات ايمتٟمشمغم ايمقاضح دم رؽمؿ َمالَمح ايمت٣مريخ احلدي٧م حلرضَمقت، 

هم٘مرة واضح٥م فمـ  وؽمقف أسمٛم٣مول ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م واضمدة زمٔمد إطمرى، ضمتك سمت٘مقن

 إوض٣مع ايمتل ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمٜم٣م ضمرضَمقت، دم ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي. 

 وزم٣ميمٛمٓمر دم طم٣مرؿم٥م ضمرضَمقت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم هذه ايمٖمؼمة يٓمٜمر يمٛم٣م سمٔمدد ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

وَم٣م فم٣مٞمتف ضمرضَمقت َمـ ايمتجزئ٥م وايمٌمافم٣مت، وٞمحـ إذ ٞمٗمرأ سم٣مريخ هذه  احلديث٥م،

ايمث٣ميم٧م  -ٞمُمٟمهت٣م سمٔمقد إلم أواؽمط ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري ايم٘مٝم٣مٞم٣مت يتّمح يمٛم٣م أن زمداي٣مت 

فممم اظمٝمالدي، زمؾ إلم َم٣م ومبٙمف،، وومد صم٣مء ـمٜمقره٣م ٞمتٝمج٥م حل٣ميم٥م ايمٖمقىض وايمٖمراغ ايمسٝم٣مد 

ايمذي ضمدث فمٗم٤م ؿمرد ايمٗمقات إيقزمٝم٥م، ٞمٓمرًا ٕن هذه ايمٗمقات مت٘مٛم٦م فمٛمد دطمقهل٣م إلم 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م همٝمٜم٣م، ىمدويٙم٥م  م َمـ إؽمٗم٣مط مجٝمع ايم٘مٝم٣مٞم٣مت>555هـ /  959ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

 . (5)خل إومب٣مل دم ايمُمحر، ودويٙم٥م خل زم٣م ضم٣مرشم٥م دم ؾمب٣مم، ودويٙم٥م خل راؾمد دم سمريؿ
                                                           

( أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل حتؼقق: قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، صـعاء، 1)

 . 78م، ص: 1994، 1مؽتبة اإلرؿماد، ط
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ايمذي ضمدث فمٗم٤م ؿمرد ايمٗمقات إيقزمٝم٥م، ٞمٓمرًا ٕن هذه ايمٗمقات مت٘مٛم٦م فمٛمد دطمقهل٣م إلم 

ايمسٝم٣مؽمٝم٥م همٝمٜم٣م، ىمدويٙم٥م  م َمـ إؽمٗم٣مط مجٝمع ايم٘مٝم٣مٞم٣مت>555هـ /  959ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

 . (5)خل إومب٣مل دم ايمُمحر، ودويٙم٥م خل زم٣م ضم٣مرشم٥م دم ؾمب٣مم، ودويٙم٥م خل راؾمد دم سمريؿ
                                                           

( أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل حتؼقق: قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، صـعاء، 1)

 . 78م، ص: 1994، 1مؽتبة اإلرؿماد، ط
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وومد مت٘مٛم٦م ومبٝمٙم٥م هند وَمـ حت٣ميمػ َمٔمٜم٣م َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، َمـ ؿمرد ومقات 

م، وفمٗم٤م ذيمؽ زمرز 5551هـ/ 955إيقزمٝمكم، وومتؾ وم٣مئدهؿ فمٚمر زمـ َمٜمدي ؽمٛم٥م 

ر دم واضح٣ًم ضٔمػ ومبٝمٙم٥م هند َمـ ايمٛم٣م ضمٝم٥م اإلداري٥م، زمح٘مؿ ؿمبٝمٔمتٜم٣م ايمبدوي٥م، وهلذا مل سمٖم٘مِّ

زمسط ٞمٖمقذه٣م فمعم ضمرضَمقت، ىمام مل سُمبِد أي٥م َمٔم٣مرض٥م يمٗمٝم٣مم زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م 

زم١مٞمُم٣مء ىمٝم٣مٞم٣مت ؽمٝم٣مؽمٝم٥م طم٣مص٥م هب٣م، زمؾ ؽم٣مفمدت فمعم ومٝم٣مم زمٔمض هذه ايم٘مٝم٣مٞم٣مت رنمؿ 

 . (5)٥م اىمتس٣مهب٣م ذفمٝم٥م ايمسٙمْم٥م يمدوره٣م ايمرئٝمس دم ؿمرد ايمٗمقات إيقزمٝم

هذه ايمٓمروف ؽم٣مفمدت فمعم ومٝم٣مم فمدد َمـ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت دم خمتٙمػ َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت، 

، ودم سمريؿ أوم٣مم خل يامين دويٙمتٜمؿ 5551هـ/955همٗمد اؽمتٔم٣مد خل إومب٣مل ضم٘مؿ ايمُمحر ؽمٛم٥م 

، ودم (5)م5558هـ/ 951م، ووم٣مَم٦م دم ؾمب٣مم دويٙم٥م ايمسٔمدي ؽمٛم٥م 5559هـ/ 955ؽمٛم٥م 

َم٥م ىمٝم٣من ؽمٝم٣مد طم٣مص هبؿ، واختذوا َمـ ومري٥م هذا ايمقوم٦م زمدأ خل ىمثغم ايمتٖم٘مغم دم إوم٣م

 . (1)فمٝمٛم٣مت ذق سمريؿ  َمرىمزًا هلؿ دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي

نمغم أن  ومٝم٣مم هذه ايم٘مٝم٣مٞم٣مت مل يٛمف ضم٣ميم٥م ايمٖمقىض وآضْمراب ايمسٝم٣مد، زمؾ ؽم٣مفمد 

 . (9)فمعم اؽمتٖمح٣مهل٣م، ٞمٓمرًا يمٙمتٛم٣مهمس همٝمام زمٝمٛمٜم٣م، وؽمٔمٝمٜم٣م ظمد ٞمٖمقذه٣م 

وؽمقف ٞمستٜمؾ ضمديثٛم٣م زم٣ميمتٔمرض يمٙمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ايم٘مػمى ايمتل ـمٜمرت دم نمرب 

 ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، وىم٣من هل٣م فمالوم٥م واضح٥م وىمبغمة زم٣مٕضمداث ايمتل يتٛم٣موهل٣م هذا ايمبح٧م. 

                                                           
 . 81، 78،  74( أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: 1)

، ؿمـبل: اعمرضمع 112-111ي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا ص:( قمؾو2)

 . 84-81اًمساسمق، ص:
 . 6،7م، ص:1948، 1، ط1( حمؿد سمن هاؿمم: طمرضموت، شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، اًمؼاهرة، دار اًمؽتاب اًمعريب، ج3)

م، 1963، 1، ـمـ2ة اًمعرسمقة، ج( حمؿد قمكم زايمن سماطمـان: ضمواهر شماريخ إطمؼاف، مؽة، مؽتبة اًمـفض4)

 . 128-127ص:
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 :أ. ومبٝمٙم٥م هند دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس
زمْمبٝمٔمتٜم٣م  (5)قت ونمرزمف وطم٣مص٥م َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرسسمتٚمٝمز َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي ضمرضَم

ايمبدوي٥م، ويمذا همٗمد اؽمتٔمِم٦م فمعم اخلّمقع ٕي َمـ احل٘م٣مم ايمذيـ سمٔم٣مومبقا فمعم ضم٘مؿ ؾمب٣مم 

ونمغمهؿ ممـ ضم٣مول زمسط ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت، وإذا مت٘مـ ايمبٔمض َمـ َمد ٞمٖمقذه 

دفم٣مئؿ  إلم هذه اظمٛمْمٗم٥م همٗمد فمجز فمـ إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م، وآضمتٖم٣مظ هب٣م، وسمثبٝم٦م

آؽمتٗمرار همٝمٜم٣م، ضمٝم٧م متٝمز ايمقضع ايمسٝم٣مد همٝمٜم٣م زمسٝمْمرة زفمامءايمٗمب٣مئؾ فمعم احل٘مؿ وإدارة 

ؾمئقن اظمٛمْمٗم٥م، ىمام متٝمز أيّم٣ًم زم٘مثرة ايمٛمزافم٣مت واظمٛم٣مهمس٥م زمكم ومب٣مئٙمٜم٣م، هلذا ـمٙم٦م أؽمغمة 

 .(5)ايمثٟمرات واحلروب ايمٗمبٙمٝم٥م وايمٕم٣مرات وايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، همٙمؿ سمٛمٔمؿ زم٣مَٕمـ وآؽمتٗمرار

٘مرس سمُمٚمؾ َهْٝمٛمَـ وومُم٣مومش وُصقران وؽِمدزم٥م وايمٔمجالٞمٝم٥م وََمٛمْقَب وضُمقرة وومرى ايم

وودي٣من َرطْمٝم٥م وُدُهر، وومد ـمٙم٦م خهٙم٥م زم٣ميمس٘م٣من، وأول َمـ ؽم٘مـ هذه اظمٛمْمٗم٥م ىمٛمدة 
                                                           

 (  اًمؽرس: مـطؼة اًمؽرس وؾمط همريب وادي طمرضموت وشمشؿل اًمؼرى اًمتاًمقة:1)

 هقـن، ىمرية ىمديؿة ؾمؽـتفا دمقب، ومن ىمبائؾفا سمـي ؾمفل وسمـي سمدا.

 ىمشاىمش: وشمتبع ًمعصبة دمقب ومن ىمبائؾفا سمـي طمارصمة، وهي قمغم رأس ضمبل، صوران: ىمرية صغػمة.

ية ًمتجقب، وهي مرشمػع قمغم ؾمػح ضمبل من اجلاكب اًمنمىمي ذم هناية وادي اًمعلم ويسؽـفا آل سمارسماع ؾمدسمة: ىمر

من مذطمج،  اًمعجالكقة: ىمرية يمبػمة مؼاسمؾة ًمؼرية هقـن، مـوب: وهو وداي ضمـوب اًمباـمـة ويؿتد إمم وؾمط 

 اًمؽرس ومن وادي مـوب اًمػرط همريب طموـمة اًمؼطن.

ا ىمبقؾتلم اما سمـي طمارصمة وسمـي حمرية، وادي رظمّقة ووادي دهر هب ا ىمرى طمورة: ىمرية ًمعصبة دمقب اًمؽـدية، وهب

 أ.107 -أ 99سمؾدان طمرضموت، ق:  ريمثػمة،  قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف، إدام اًمؼوت ذم ذيم

 .429-428، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج2)
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 :أ. ومبٝمٙم٥م هند دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس
زمْمبٝمٔمتٜم٣م  (5)قت ونمرزمف وطم٣مص٥م َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرسسمتٚمٝمز َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي ضمرضَم

ايمبدوي٥م، ويمذا همٗمد اؽمتٔمِم٦م فمعم اخلّمقع ٕي َمـ احل٘م٣مم ايمذيـ سمٔم٣مومبقا فمعم ضم٘مؿ ؾمب٣مم 

ونمغمهؿ ممـ ضم٣مول زمسط ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت، وإذا مت٘مـ ايمبٔمض َمـ َمد ٞمٖمقذه 

دفم٣مئؿ  إلم هذه اظمٛمْمٗم٥م همٗمد فمجز فمـ إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م، وآضمتٖم٣مظ هب٣م، وسمثبٝم٦م

آؽمتٗمرار همٝمٜم٣م، ضمٝم٧م متٝمز ايمقضع ايمسٝم٣مد همٝمٜم٣م زمسٝمْمرة زفمامءايمٗمب٣مئؾ فمعم احل٘مؿ وإدارة 

ؾمئقن اظمٛمْمٗم٥م، ىمام متٝمز أيّم٣ًم زم٘مثرة ايمٛمزافم٣مت واظمٛم٣مهمس٥م زمكم ومب٣مئٙمٜم٣م، هلذا ـمٙم٦م أؽمغمة 

 .(5)ايمثٟمرات واحلروب ايمٗمبٙمٝم٥م وايمٕم٣مرات وايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، همٙمؿ سمٛمٔمؿ زم٣مَٕمـ وآؽمتٗمرار

٘مرس سمُمٚمؾ َهْٝمٛمَـ وومُم٣مومش وُصقران وؽِمدزم٥م وايمٔمجالٞمٝم٥م وََمٛمْقَب وضُمقرة وومرى ايم

وودي٣من َرطْمٝم٥م وُدُهر، وومد ـمٙم٦م خهٙم٥م زم٣ميمس٘م٣من، وأول َمـ ؽم٘مـ هذه اظمٛمْمٗم٥م ىمٛمدة 
                                                           

 (  اًمؽرس: مـطؼة اًمؽرس وؾمط همريب وادي طمرضموت وشمشؿل اًمؼرى اًمتاًمقة:1)

 هقـن، ىمرية ىمديؿة ؾمؽـتفا دمقب، ومن ىمبائؾفا سمـي ؾمفل وسمـي سمدا.

 ىمشاىمش: وشمتبع ًمعصبة دمقب ومن ىمبائؾفا سمـي طمارصمة، وهي قمغم رأس ضمبل، صوران: ىمرية صغػمة.

ية ًمتجقب، وهي مرشمػع قمغم ؾمػح ضمبل من اجلاكب اًمنمىمي ذم هناية وادي اًمعلم ويسؽـفا آل سمارسماع ؾمدسمة: ىمر

من مذطمج،  اًمعجالكقة: ىمرية يمبػمة مؼاسمؾة ًمؼرية هقـن، مـوب: وهو وداي ضمـوب اًمباـمـة ويؿتد إمم وؾمط 

 اًمؽرس ومن وادي مـوب اًمػرط همريب طموـمة اًمؼطن.

ا ىمبقؾتلم اما سمـي طمارصمة وسمـي حمرية، وادي رظمّقة ووادي دهر هب ا ىمرى طمورة: ىمرية ًمعصبة دمقب اًمؽـدية، وهب

 أ.107 -أ 99سمؾدان طمرضموت، ق:  ريمثػمة،  قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف، إدام اًمؼوت ذم ذيم

 .429-428، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج2)
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وومد مت٘مٛم٦م ومبٝمٙم٥م هند وَمـ حت٣ميمػ َمٔمٜم٣م َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، َمـ ؿمرد ومقات 

م، وفمٗم٤م ذيمؽ زمرز 5551هـ/ 955إيقزمٝمكم، وومتؾ وم٣مئدهؿ فمٚمر زمـ َمٜمدي ؽمٛم٥م 

ر دم واضح٣ًم ضٔمػ ومبٝمٙم٥م هند َمـ ايمٛم٣م ضمٝم٥م اإلداري٥م، زمح٘مؿ ؿمبٝمٔمتٜم٣م ايمبدوي٥م، وهلذا مل سمٖم٘مِّ

زمسط ٞمٖمقذه٣م فمعم ضمرضَمقت، ىمام مل سُمبِد أي٥م َمٔم٣مرض٥م يمٗمٝم٣مم زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م 

زم١مٞمُم٣مء ىمٝم٣مٞم٣مت ؽمٝم٣مؽمٝم٥م طم٣مص٥م هب٣م، زمؾ ؽم٣مفمدت فمعم ومٝم٣مم زمٔمض هذه ايم٘مٝم٣مٞم٣مت رنمؿ 

 . (5)٥م اىمتس٣مهب٣م ذفمٝم٥م ايمسٙمْم٥م يمدوره٣م ايمرئٝمس دم ؿمرد ايمٗمقات إيقزمٝم

هذه ايمٓمروف ؽم٣مفمدت فمعم ومٝم٣مم فمدد َمـ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت دم خمتٙمػ َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت، 

، ودم سمريؿ أوم٣مم خل يامين دويٙمتٜمؿ 5551هـ/955همٗمد اؽمتٔم٣مد خل إومب٣مل ضم٘مؿ ايمُمحر ؽمٛم٥م 

، ودم (5)م5558هـ/ 951م، ووم٣مَم٦م دم ؾمب٣مم دويٙم٥م ايمسٔمدي ؽمٛم٥م 5559هـ/ 955ؽمٛم٥م 

َم٥م ىمٝم٣من ؽمٝم٣مد طم٣مص هبؿ، واختذوا َمـ ومري٥م هذا ايمقوم٦م زمدأ خل ىمثغم ايمتٖم٘مغم دم إوم٣م

 . (1)فمٝمٛم٣مت ذق سمريؿ  َمرىمزًا هلؿ دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي

نمغم أن  ومٝم٣مم هذه ايم٘مٝم٣مٞم٣مت مل يٛمف ضم٣ميم٥م ايمٖمقىض وآضْمراب ايمسٝم٣مد، زمؾ ؽم٣مفمد 

 . (9)فمعم اؽمتٖمح٣مهل٣م، ٞمٓمرًا يمٙمتٛم٣مهمس همٝمام زمٝمٛمٜم٣م، وؽمٔمٝمٜم٣م ظمد ٞمٖمقذه٣م 

وؽمقف ٞمستٜمؾ ضمديثٛم٣م زم٣ميمتٔمرض يمٙمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ايم٘مػمى ايمتل ـمٜمرت دم نمرب 

 ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، وىم٣من هل٣م فمالوم٥م واضح٥م وىمبغمة زم٣مٕضمداث ايمتل يتٛم٣موهل٣م هذا ايمبح٧م. 

                                                           
 . 81، 78،  74( أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: 1)

، ؿمـبل: اعمرضمع 112-111ي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا ص:( قمؾو2)

 . 84-81اًمساسمق، ص:
 . 6،7م، ص:1948، 1، ط1( حمؿد سمن هاؿمم: طمرضموت، شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، اًمؼاهرة، دار اًمؽتاب اًمعريب، ج3)

م، 1963، 1، ـمـ2ة اًمعرسمقة، ج( حمؿد قمكم زايمن سماطمـان: ضمواهر شماريخ إطمؼاف، مؽة، مؽتبة اًمـفض4)

 . 128-127ص:
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 :أ. ومبٝمٙم٥م هند دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس
زمْمبٝمٔمتٜم٣م  (5)قت ونمرزمف وطم٣مص٥م َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرسسمتٚمٝمز َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي ضمرضَم

ايمبدوي٥م، ويمذا همٗمد اؽمتٔمِم٦م فمعم اخلّمقع ٕي َمـ احل٘م٣مم ايمذيـ سمٔم٣مومبقا فمعم ضم٘مؿ ؾمب٣مم 

ونمغمهؿ ممـ ضم٣مول زمسط ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت، وإذا مت٘مـ ايمبٔمض َمـ َمد ٞمٖمقذه 

دفم٣مئؿ  إلم هذه اظمٛمْمٗم٥م همٗمد فمجز فمـ إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م، وآضمتٖم٣مظ هب٣م، وسمثبٝم٦م

آؽمتٗمرار همٝمٜم٣م، ضمٝم٧م متٝمز ايمقضع ايمسٝم٣مد همٝمٜم٣م زمسٝمْمرة زفمامءايمٗمب٣مئؾ فمعم احل٘مؿ وإدارة 

ؾمئقن اظمٛمْمٗم٥م، ىمام متٝمز أيّم٣ًم زم٘مثرة ايمٛمزافم٣مت واظمٛم٣مهمس٥م زمكم ومب٣مئٙمٜم٣م، هلذا ـمٙم٦م أؽمغمة 

 .(5)ايمثٟمرات واحلروب ايمٗمبٙمٝم٥م وايمٕم٣مرات وايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، همٙمؿ سمٛمٔمؿ زم٣مَٕمـ وآؽمتٗمرار

٘مرس سمُمٚمؾ َهْٝمٛمَـ وومُم٣مومش وُصقران وؽِمدزم٥م وايمٔمجالٞمٝم٥م وََمٛمْقَب وضُمقرة وومرى ايم

وودي٣من َرطْمٝم٥م وُدُهر، وومد ـمٙم٦م خهٙم٥م زم٣ميمس٘م٣من، وأول َمـ ؽم٘مـ هذه اظمٛمْمٗم٥م ىمٛمدة 
                                                           

 (  اًمؽرس: مـطؼة اًمؽرس وؾمط همريب وادي طمرضموت وشمشؿل اًمؼرى اًمتاًمقة:1)

 هقـن، ىمرية ىمديؿة ؾمؽـتفا دمقب، ومن ىمبائؾفا سمـي ؾمفل وسمـي سمدا.

 ىمشاىمش: وشمتبع ًمعصبة دمقب ومن ىمبائؾفا سمـي طمارصمة، وهي قمغم رأس ضمبل، صوران: ىمرية صغػمة.

ية ًمتجقب، وهي مرشمػع قمغم ؾمػح ضمبل من اجلاكب اًمنمىمي ذم هناية وادي اًمعلم ويسؽـفا آل سمارسماع ؾمدسمة: ىمر

من مذطمج،  اًمعجالكقة: ىمرية يمبػمة مؼاسمؾة ًمؼرية هقـن، مـوب: وهو وداي ضمـوب اًمباـمـة ويؿتد إمم وؾمط 

 اًمؽرس ومن وادي مـوب اًمػرط همريب طموـمة اًمؼطن.

ا ىمبقؾتلم اما سمـي طمارصمة وسمـي حمرية، وادي رظمّقة ووادي دهر هب ا ىمرى طمورة: ىمرية ًمعصبة دمقب اًمؽـدية، وهب

 أ.107 -أ 99سمؾدان طمرضموت، ق:  ريمثػمة،  قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف، إدام اًمؼوت ذم ذيم

 .429-428، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج2)
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 :أ. ومبٝمٙم٥م هند دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس
زمْمبٝمٔمتٜم٣م  (5)قت ونمرزمف وطم٣مص٥م َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرسسمتٚمٝمز َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي ضمرضَم

ايمبدوي٥م، ويمذا همٗمد اؽمتٔمِم٦م فمعم اخلّمقع ٕي َمـ احل٘م٣مم ايمذيـ سمٔم٣مومبقا فمعم ضم٘مؿ ؾمب٣مم 

ونمغمهؿ ممـ ضم٣مول زمسط ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت، وإذا مت٘مـ ايمبٔمض َمـ َمد ٞمٖمقذه 

دفم٣مئؿ  إلم هذه اظمٛمْمٗم٥م همٗمد فمجز فمـ إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م، وآضمتٖم٣مظ هب٣م، وسمثبٝم٦م

آؽمتٗمرار همٝمٜم٣م، ضمٝم٧م متٝمز ايمقضع ايمسٝم٣مد همٝمٜم٣م زمسٝمْمرة زفمامءايمٗمب٣مئؾ فمعم احل٘مؿ وإدارة 

ؾمئقن اظمٛمْمٗم٥م، ىمام متٝمز أيّم٣ًم زم٘مثرة ايمٛمزافم٣مت واظمٛم٣مهمس٥م زمكم ومب٣مئٙمٜم٣م، هلذا ـمٙم٦م أؽمغمة 

 .(5)ايمثٟمرات واحلروب ايمٗمبٙمٝم٥م وايمٕم٣مرات وايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، همٙمؿ سمٛمٔمؿ زم٣مَٕمـ وآؽمتٗمرار

٘مرس سمُمٚمؾ َهْٝمٛمَـ وومُم٣مومش وُصقران وؽِمدزم٥م وايمٔمجالٞمٝم٥م وََمٛمْقَب وضُمقرة وومرى ايم

وودي٣من َرطْمٝم٥م وُدُهر، وومد ـمٙم٦م خهٙم٥م زم٣ميمس٘م٣من، وأول َمـ ؽم٘مـ هذه اظمٛمْمٗم٥م ىمٛمدة 
                                                           

 (  اًمؽرس: مـطؼة اًمؽرس وؾمط همريب وادي طمرضموت وشمشؿل اًمؼرى اًمتاًمقة:1)

 هقـن، ىمرية ىمديؿة ؾمؽـتفا دمقب، ومن ىمبائؾفا سمـي ؾمفل وسمـي سمدا.

 ىمشاىمش: وشمتبع ًمعصبة دمقب ومن ىمبائؾفا سمـي طمارصمة، وهي قمغم رأس ضمبل، صوران: ىمرية صغػمة.

ية ًمتجقب، وهي مرشمػع قمغم ؾمػح ضمبل من اجلاكب اًمنمىمي ذم هناية وادي اًمعلم ويسؽـفا آل سمارسماع ؾمدسمة: ىمر

من مذطمج،  اًمعجالكقة: ىمرية يمبػمة مؼاسمؾة ًمؼرية هقـن، مـوب: وهو وداي ضمـوب اًمباـمـة ويؿتد إمم وؾمط 

 اًمؽرس ومن وادي مـوب اًمػرط همريب طموـمة اًمؼطن.

ا ىمبقؾتلم اما سمـي طمارصمة وسمـي حمرية، وادي رظمّقة ووادي دهر هب ا ىمرى طمورة: ىمرية ًمعصبة دمقب اًمؽـدية، وهب

 أ.107 -أ 99سمؾدان طمرضموت، ق:  ريمثػمة،  قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف، إدام اًمؼوت ذم ذيم

 .429-428، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج2)
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وجتٝم٤م، شمؿ ٞمزيم٦م زمجقارهؿ هند وم٣مدَم٥م َمـ ايمٝمٚمـ، وىم٣من ذيمؽ دم ايمٗمرن اخل٣مَمس اهلجري 

وزمح٘مؿ ضمٝم٣مة ايمتٛمٗمؾ واهلجرات اظمتت٣ميمٝم٥م  فمعم وصمف ايمتٗمري٤م/ ايمٗمرن احل٣مدي فممم يمٙمٚمٝمالد،

همال يستبٔمد أن سمرصمع زمٔمض ومب٣مئؾ ضمرضَمقت زمٟمصقهل٣م إلم طم٣مرج ضمرضَمقت، طمِمقص٣ًم 

 . (5)َمٛم٣مؿمؼ اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ىم٣ميمٝمٚمـ واحلج٣مز وفمامن ونمغمه٣م

وسمٔمد ومبٝمٙم٥م هند َمـ أؾمٜمر ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، وأىمثره٣م سمٟمشمغمًا دم إضمداث ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم 

 هند إلم هند زمـ زيد زمـ يمٝم٧م زمـ أؽمٙمؿ زمـ احل٣مف زمـ ومّم٣مفم٥م.  ضمرضَمقت، وسمٛمس٤م ومبٝمٙم٥م

وَمـ همروفمٜم٣م: طَمْٝمَثٚم٥م وـُمبٝم٣من وَُمرة وَمٔمروف وايمٓمٙمٖم٣من، وومد سم٘م٣مشمر فمدده٣م ضمتك 

 . (5)نمدْت سُمٛم٣َمهمُِس ومبٝمٙمتل ىمٛمدة ايمٔمِمب٥م وجتٝم٤م ايمٖمرع

وسمٔمد ىمٛمدة َمـ أومدم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت وأؾمٜمره٣م، وئمقد ٞمسبٜم٣م إلم شمقر زمـ فمٖمغم زمـ 

، وؽم٘مٛم٦م ىمٛمدة وهمروفمٜم٣م دم إرض ايمقاومٔم٥م (1)فمدي زمـ احل٣مرث زمـ َمرة زمـ إدد َمرسمع زمـ

َم٣م زمكم ايمٔمػم ووادي دوفمـ، وزمٔمض ومرى ايمرسير، وهل َمٛم٣مؿمؼ سمُمتٚمؾ فمعم ايمسٜمقل 

ايمزرافمٝم٥م وإودي٥م ايمتل ي٘مثر همٝمٜم٣م ايمٛمخٝمؾ، واهلّم٣مب واظمرسمٖمٔم٣مت ايمتل ؾمٝمدت ىمٛمدة فمٙمٝمٜم٣م 

 . (9)ايمبٝمقت واحلِمقن

                                                           

 . 172، 167، 166إيموع، ص:( احلسن اهلؿداين: صػة اجلزيرة، حتؼقق حمؿد قمكم 1)

 . 631-621( صاًمح احلامد:اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

( قمكم سمن أمحد سمن طمزم: مجفرة أكساب اًمعرب، حتؼقق: جلـة من اًمعؾ اء، سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 3)

قمؿر رضا يمحاًمة: معجم ىمبائل اًمعرب اًمؼديؿة واحلديثة، ، 429-425ص: ، 1983هـ/ 1،1403ط

  . 1000-998م، ص: 1978، 2، ط3ؾماًمة، جسمػموت، ممؾمسة اًمر

 . 8( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت خماًمقػفا ، ص: 4)
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 رفمكم رئٝمسكم: وسمٛمٗمسؿ ىمٛمدة إلم هم

 َمٔم٣موي٥م: وسمٖمرفم٦م فمٛمٜم٣م ويمٝمٔم٥م واحل٣مرث.  -

 .( 5)إذس: وسمٖمرفم٦م فمٛمٜم٣م ايمَِمَدف وجَتٝم٤م وايمُس٘مقن وايمس٘م٣مؽمؽ  -

 وَمع زمداي٥م ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري/ ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي أصبح٦م هند ىمٕمغمه٣م َمـ ومب٣مئؾ

ٛمٜم٣م ٓ سمٗمقى ضمرضَمقت سمتٚمتع زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م، وسمتْمٙمع إلم احل٘مؿ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، يم٘م

 فمعم ايمتقؽمع أو سمٛمٖمٝمذ نم٣مرات فمعم َمٛم٣مؿمؼ طم٣مرج ايم٘مرس إٓ إذا حت٣ميمٖم٦م َمع زمٛمل ـمٛم٥م َمـ زمٛمل

م ؾمٛم٦َّم هند َمع ضمٙمٖم٣مئٜم٣م 5509هـ/ 905، همٖمل ؽمٛم٥م (5)ضمرام وَمع صمغماهن٣م َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة

َمـ ىمٛمدة هجقَم٣ًم فمعم َمٛمْمٗم٥م ايمرسير، وسمٗم٣مؽمٚم٦م َمٔمٜمؿ ايمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛم٣مؿمؼ، هم٘م٣مٞم٦م 

، أَم٣م ؽمٝمئقن (1)وسمريس (ايمٕمرهم٥م)ٝم٤م َمرة وَمٔمروف ايمٛمٜمديتكم زم٣مإلض٣مهم٥م إلم احلقل ؾمب٣مم َمـ ٞمِم

 هم٘م٣مٞم٦م َمـ ٞمِمٝم٤م ومبٝمٙمتل زمٛمل ضم٣مرشم٥م ايم٘مٛمدي٥م وزمٛمل ـمبٝم٣من ايمٛمٜمدي٥م.( 9)وضمبقـم٥م

وَمـ طمالل ومراءة سمٟمرخيٝم٥م يمألضمداث دم اظمٛمْمٗم٥م يتّمح أن طمٝمثٚم٥م هل أومقى همروع  

ؾمامخ وفمرهمقا زمآل فم٣مَمر، ويٛم٣مهمسٜمؿ هند، وسمٗمع همٝمٜم٣م رئ٣مؽم٥م هند، وهل همرفم٣من: فم٣مَمر زمـ 

 . (8)فمعم رئ٣مؽم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م أزمٛم٣مء فمٚمٜمؿ همّم٣ميم٥م زمـ ؾمامخ، وفمرهمقا زمآل فمبد اهلل وخل زممم 

                                                           

، حمؿد أمحد احلجري: جمؿوع سمؾدان اًمقؿن وىمبائؾفا، 21، ص:1( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

 . 77-66م، ص:1984، 1، ط2ج حتؼقق إؾم اقمقل سمن قمكم إيموع، صـعاء، مـشورات وزارة اإلقمالم واًمثؼاومة،

 . 8قمؾوي احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:

 . 63-58( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. 3)

 وت. ( طمبوفمة: ىمرية سملم اًمعجز وشمريم سماًمؼرب من ؾمػح اجلبل، وشمـسب ًمؾحبوفمي وهي ذق وادي طمرضم4)

 . 631-621، ص:2( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج5)
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 رفمكم رئٝمسكم: وسمٛمٗمسؿ ىمٛمدة إلم هم

 َمٔم٣موي٥م: وسمٖمرفم٦م فمٛمٜم٣م ويمٝمٔم٥م واحل٣مرث.  -

 .( 5)إذس: وسمٖمرفم٦م فمٛمٜم٣م ايمَِمَدف وجَتٝم٤م وايمُس٘مقن وايمس٘م٣مؽمؽ  -

 وَمع زمداي٥م ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري/ ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي أصبح٦م هند ىمٕمغمه٣م َمـ ومب٣مئؾ

ٛمٜم٣م ٓ سمٗمقى ضمرضَمقت سمتٚمتع زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م، وسمتْمٙمع إلم احل٘مؿ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، يم٘م

 فمعم ايمتقؽمع أو سمٛمٖمٝمذ نم٣مرات فمعم َمٛم٣مؿمؼ طم٣مرج ايم٘مرس إٓ إذا حت٣ميمٖم٦م َمع زمٛمل ـمٛم٥م َمـ زمٛمل

م ؾمٛم٦َّم هند َمع ضمٙمٖم٣مئٜم٣م 5509هـ/ 905، همٖمل ؽمٛم٥م (5)ضمرام وَمع صمغماهن٣م َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة

َمـ ىمٛمدة هجقَم٣ًم فمعم َمٛمْمٗم٥م ايمرسير، وسمٗم٣مؽمٚم٦م َمٔمٜمؿ ايمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛم٣مؿمؼ، هم٘م٣مٞم٦م 

، أَم٣م ؽمٝمئقن (1)وسمريس (ايمٕمرهم٥م)ٝم٤م َمرة وَمٔمروف ايمٛمٜمديتكم زم٣مإلض٣مهم٥م إلم احلقل ؾمب٣مم َمـ ٞمِم

 هم٘م٣مٞم٦م َمـ ٞمِمٝم٤م ومبٝمٙمتل زمٛمل ضم٣مرشم٥م ايم٘مٛمدي٥م وزمٛمل ـمبٝم٣من ايمٛمٜمدي٥م.( 9)وضمبقـم٥م

وَمـ طمالل ومراءة سمٟمرخيٝم٥م يمألضمداث دم اظمٛمْمٗم٥م يتّمح أن طمٝمثٚم٥م هل أومقى همروع  

ؾمامخ وفمرهمقا زمآل فم٣مَمر، ويٛم٣مهمسٜمؿ هند، وسمٗمع همٝمٜم٣م رئ٣مؽم٥م هند، وهل همرفم٣من: فم٣مَمر زمـ 

 . (8)فمعم رئ٣مؽم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م أزمٛم٣مء فمٚمٜمؿ همّم٣ميم٥م زمـ ؾمامخ، وفمرهمقا زمآل فمبد اهلل وخل زممم 

                                                           

، حمؿد أمحد احلجري: جمؿوع سمؾدان اًمقؿن وىمبائؾفا، 21، ص:1( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

 . 77-66م، ص:1984، 1، ط2ج حتؼقق إؾم اقمقل سمن قمكم إيموع، صـعاء، مـشورات وزارة اإلقمالم واًمثؼاومة،

 . 8قمؾوي احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:

 . 63-58( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. 3)

 وت. ( طمبوفمة: ىمرية سملم اًمعجز وشمريم سماًمؼرب من ؾمػح اجلبل، وشمـسب ًمؾحبوفمي وهي ذق وادي طمرضم4)

 . 631-621، ص:2( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج5)
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وجتٝم٤م، شمؿ ٞمزيم٦م زمجقارهؿ هند وم٣مدَم٥م َمـ ايمٝمٚمـ، وىم٣من ذيمؽ دم ايمٗمرن اخل٣مَمس اهلجري 

وزمح٘مؿ ضمٝم٣مة ايمتٛمٗمؾ واهلجرات اظمتت٣ميمٝم٥م  فمعم وصمف ايمتٗمري٤م/ ايمٗمرن احل٣مدي فممم يمٙمٚمٝمالد،

همال يستبٔمد أن سمرصمع زمٔمض ومب٣مئؾ ضمرضَمقت زمٟمصقهل٣م إلم طم٣مرج ضمرضَمقت، طمِمقص٣ًم 

 . (5)َمٛم٣مؿمؼ اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ىم٣ميمٝمٚمـ واحلج٣مز وفمامن ونمغمه٣م

وسمٔمد ومبٝمٙم٥م هند َمـ أؾمٜمر ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، وأىمثره٣م سمٟمشمغمًا دم إضمداث ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم 

 هند إلم هند زمـ زيد زمـ يمٝم٧م زمـ أؽمٙمؿ زمـ احل٣مف زمـ ومّم٣مفم٥م.  ضمرضَمقت، وسمٛمس٤م ومبٝمٙم٥م

وَمـ همروفمٜم٣م: طَمْٝمَثٚم٥م وـُمبٝم٣من وَُمرة وَمٔمروف وايمٓمٙمٖم٣من، وومد سم٘م٣مشمر فمدده٣م ضمتك 

 . (5)نمدْت سُمٛم٣َمهمُِس ومبٝمٙمتل ىمٛمدة ايمٔمِمب٥م وجتٝم٤م ايمٖمرع

وسمٔمد ىمٛمدة َمـ أومدم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت وأؾمٜمره٣م، وئمقد ٞمسبٜم٣م إلم شمقر زمـ فمٖمغم زمـ 

، وؽم٘مٛم٦م ىمٛمدة وهمروفمٜم٣م دم إرض ايمقاومٔم٥م (1)فمدي زمـ احل٣مرث زمـ َمرة زمـ إدد َمرسمع زمـ

َم٣م زمكم ايمٔمػم ووادي دوفمـ، وزمٔمض ومرى ايمرسير، وهل َمٛم٣مؿمؼ سمُمتٚمؾ فمعم ايمسٜمقل 

ايمزرافمٝم٥م وإودي٥م ايمتل ي٘مثر همٝمٜم٣م ايمٛمخٝمؾ، واهلّم٣مب واظمرسمٖمٔم٣مت ايمتل ؾمٝمدت ىمٛمدة فمٙمٝمٜم٣م 

 . (9)ايمبٝمقت واحلِمقن

                                                           

 . 172، 167، 166إيموع، ص:( احلسن اهلؿداين: صػة اجلزيرة، حتؼقق حمؿد قمكم 1)

 . 631-621( صاًمح احلامد:اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

( قمكم سمن أمحد سمن طمزم: مجفرة أكساب اًمعرب، حتؼقق: جلـة من اًمعؾ اء، سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة 3)

قمؿر رضا يمحاًمة: معجم ىمبائل اًمعرب اًمؼديؿة واحلديثة، ، 429-425ص: ، 1983هـ/ 1،1403ط

  . 1000-998م، ص: 1978، 2، ط3ؾماًمة، جسمػموت، ممؾمسة اًمر

 . 8( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت خماًمقػفا ، ص: 4)
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 رفمكم رئٝمسكم: وسمٛمٗمسؿ ىمٛمدة إلم هم

 َمٔم٣موي٥م: وسمٖمرفم٦م فمٛمٜم٣م ويمٝمٔم٥م واحل٣مرث.  -

 .( 5)إذس: وسمٖمرفم٦م فمٛمٜم٣م ايمَِمَدف وجَتٝم٤م وايمُس٘مقن وايمس٘م٣مؽمؽ  -

 وَمع زمداي٥م ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري/ ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي أصبح٦م هند ىمٕمغمه٣م َمـ ومب٣مئؾ

ٛمٜم٣م ٓ سمٗمقى ضمرضَمقت سمتٚمتع زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م، وسمتْمٙمع إلم احل٘مؿ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، يم٘م

 فمعم ايمتقؽمع أو سمٛمٖمٝمذ نم٣مرات فمعم َمٛم٣مؿمؼ طم٣مرج ايم٘مرس إٓ إذا حت٣ميمٖم٦م َمع زمٛمل ـمٛم٥م َمـ زمٛمل

م ؾمٛم٦َّم هند َمع ضمٙمٖم٣مئٜم٣م 5509هـ/ 905، همٖمل ؽمٛم٥م (5)ضمرام وَمع صمغماهن٣م َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة

َمـ ىمٛمدة هجقَم٣ًم فمعم َمٛمْمٗم٥م ايمرسير، وسمٗم٣مؽمٚم٦م َمٔمٜمؿ ايمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛم٣مؿمؼ، هم٘م٣مٞم٦م 

، أَم٣م ؽمٝمئقن (1)وسمريس (ايمٕمرهم٥م)ٝم٤م َمرة وَمٔمروف ايمٛمٜمديتكم زم٣مإلض٣مهم٥م إلم احلقل ؾمب٣مم َمـ ٞمِم

 هم٘م٣مٞم٦م َمـ ٞمِمٝم٤م ومبٝمٙمتل زمٛمل ضم٣مرشم٥م ايم٘مٛمدي٥م وزمٛمل ـمبٝم٣من ايمٛمٜمدي٥م.( 9)وضمبقـم٥م

وَمـ طمالل ومراءة سمٟمرخيٝم٥م يمألضمداث دم اظمٛمْمٗم٥م يتّمح أن طمٝمثٚم٥م هل أومقى همروع  

ؾمامخ وفمرهمقا زمآل فم٣مَمر، ويٛم٣مهمسٜمؿ هند، وسمٗمع همٝمٜم٣م رئ٣مؽم٥م هند، وهل همرفم٣من: فم٣مَمر زمـ 

 . (8)فمعم رئ٣مؽم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م أزمٛم٣مء فمٚمٜمؿ همّم٣ميم٥م زمـ ؾمامخ، وفمرهمقا زمآل فمبد اهلل وخل زممم 

                                                           

، حمؿد أمحد احلجري: جمؿوع سمؾدان اًمقؿن وىمبائؾفا، 21، ص:1( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

 . 77-66م، ص:1984، 1، ط2ج حتؼقق إؾم اقمقل سمن قمكم إيموع، صـعاء، مـشورات وزارة اإلقمالم واًمثؼاومة،

 . 8قمؾوي احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:

 . 63-58( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. 3)

 وت. ( طمبوفمة: ىمرية سملم اًمعجز وشمريم سماًمؼرب من ؾمػح اجلبل، وشمـسب ًمؾحبوفمي وهي ذق وادي طمرضم4)

 . 631-621، ص:2( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج5)
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واجتٜم٦م هند إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م نمريب َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وٞمتٝمج٥ًم يمذيمؽ ؽم٘مـ زمٔمض 

ومب٣مئٙمٜم٣م دم اهلجريـ واظمٛمٝمٓمرة دم وادي دوفمـ، واضمتٙمقا َمـ ومرى وادي دوفمـ: اخلريب٥م 

. وه٘مذا اؽمتٚمرت ومبٝمٙم٥م (5)م 8>59هـ 05>م، شمؿ ومري٥م صٝمػ، ؽمٛم٥م 5919هـ ;1;ؽمٛم٥م

هند دم سمقؽمٔمٜم٣م نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م حم٣مويم٥م حتٗمٝمؼ َممموفمٜم٣م اظمستٗمبقم دم سم٘مقيـ 

 ىمٝم٣من ؽمٝم٣مد طم٣مص هب٣م إذا سمقهمرت ايمٓمروف اظمٛم٣مؽمب٥م. 

٥م وَمـ ايمٗمب٣مئؾ ايم٘مبغمة دم ضمرضَمقت ومبٝمٙم٥م اجلٔمدة زمٖمروفمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م، وسمٛمس٤م ومبٝمٙم

اجلٔمدة إلم َمرة زمـ زيد زمـ َم٣ميمؽ زمـ محغم زمـ ومّم٣مفم٥م، وَمـ همروفمٜم٣م: ايمرواَمّم٥م، واجلذم، 

 واظمراضٝمح، وخل ؾمٚمالن، وخل نم٣مٞمؿ، وخل فم٣مَمر، وسمٗمع همٝمٜمؿ رئ٣مؽم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م. 

وومد ؽم٘مٛم٦م زمجقار هند دم َمٛمْمٗم٥م نمرب وادي ضمرضَمقت ووؽمْمف، ضمٝم٧م اٞمتممت 

 . (1)ووادي رطمٝم٥م (5)دم َمٔمٓمؿ ومرى وادي فمٚمد

رى وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف َمقضع سافم٣مت وسمٛم٣مهمس زمكم ايمٗمب٣مئؾ وـمٙم٦م وم

ايمثالث ايمرئٝمس٥م وهمروفمٜم٣م وهل: ىمٛمدة، واجلٔمدة، وهند، يمالٞمٖمراد زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م دم 

اظمٛمْمٗم٥م ىم٘مّؾ، وزمح٘مؿ أن هند أومقى هذه ايمٗمب٣مئؾ ايمثالث همٜمل إىمثر اؽمتحقاذًا فمعم هذا 

 اظمٛمِم٤م ايمٗمبقم ايمرهمٝمع. 

                                                           
 . 634-627( كػس  اعمرضمع، ص:1)

( وادي قمؿد: ىمريب من وادي قمرما ويؼع همرب طمرضموت، وومقه ىمرًى يمثػمة مـفا.  حلروم: ؾمؿقت سماؾمم 2)

عبة، وظمـػر وقمـق، قمؾوي ـماهر احلداد:  اًمشامل صاطمبفا إطمروم.  وـمؿحان، وقمؿد، وىمرية سمايمرمان واًمشُّ

 . 51،54ذم شماريخ طمرضموت، ص:

( وادي رظمقة: من أهم ىمراه: صـا: وهي أيمؼم ىمراه ومن ؾمؽاهنا آل سماقمبَّاد وآل طمقدرة، وؾمفوة: ومن 3)

ؾمؽاهنا: آل سمػؾح، واعمخارم: ومن ؾمؽاهنا: آل سمؾعبقد، وآل ؿمحبل وومقفم شمؼع رئاؾمة اًمؼبقؾة ذم وادي رظمقة، 

 أ.52  -أ51يمر سمؾدان طمرضموت، ق:قمبداًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذ
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 :وادي دوفمـ ب. َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي دم
َمـ اظمٛم٣مؽم٤م أن ٞمٔمْمل هم٘مرة َمقصمزة فمـ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي ايمتل ـمٜمرت دم دوفمـ نمرب 

ضمرضَمقت، ىمقاضمدة َمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمروضمٝم٥م اظمستٗمٙم٥م، شمؿ ضم٣مويم٦م دم همؼمة ٓضمٗم٥م َمـ سم٣مرخيٜم٣م 

اجلٚمع زمكم ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م وايمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، وزمسب٤م هذا ايمتقصمف ايمسٝم٣مد ىم٣مٞم٦م هل٣م 

ٙمْم٣من زمدر زمح٘مؿ أن هذا ايمتقصمف، وهذه ايمْمٚمقضم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م صقٓت وصمقٓت َمع ايمس

 سمتٔم٣مرض َمع ؿمٚمقضم٣مت ايمسٙمْم٣من اهل٣مدهم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت حت٦م يمقاء ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م. 

م( َمـ أزمرز 55:1 -5509هـ/9:0 -900ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمسك ايمٔمٚمقدي )

 أن ٞمس٤م ايمزفم٣مَم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمروضمٝم٥م َمـ ومبٝمٙم٥م خل ايمٔمٚمقدي، ويرى زمٔمض  اظم٠مرطمكم

، وئمتػم  ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد اظم٠مؽمس إول (5)خل ايمٔمٚمقدي ئمقد إلم ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من احلرضَمٝم٥م

يمٙمٚمُمٝمخ٥م دم ومٝمدون،  وزمح٘مؿ اهتامَمف زمتٔم٣ميمٝمؿ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اَمتد سمٟمشمغمه وٞمٖمقذه 

ايمروضمل إلم ىمثغم َمـ ومرى وادي دوفمـ، ومل يٗمتٌم فمعم ومبٝمٙم٥م ايمٔمٚمقدي زمؾ اَمتد إلم 

ايمٔمٚمقدي فمعم سمقرم اظمُمٝمخ٥م واضمدًا زمٔمد أطمر، ىمام ايمتػ ضمقل طم٣مرصمٜم٣م، وسمٔم٣موم٤م خل 

اظمُمٝمخ٥م زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ، وٞمتٝمج٥ًم يمذيمؽ أطمذت هذه اظمُمٝمخ٥م سمتجف ؾمٝمئ٣ًم همُمٝمئ٣ًم ٞمحق 

 .  (5)اجلٚمع زمكم ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م وايمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م 

وـمٜمر هذا آجت٣مه زمُم٘مؾ واضح دم فمٜمد ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي، وومد سمزفّمٚمف 

 أطمقه فمثامن ايمذي ىم٣من يٚمٝمؾ إلم محؾ ايمسالح، وسمدفمٝمؿ ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

وايمٔمس٘مري٥م، ويٛم٣مسه مَحَٙم٥م ايمسالح َمـ خل ايمٔمٚمقدي، وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ هذا آجت٣مه َمـ همرض 

                                                           

 .382م، ص: 1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 1)

 .151(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: 2)
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ٙمْم٣من زمدر زمح٘مؿ أن هذا ايمتقصمف، وهذه ايمْمٚمقضم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م صقٓت وصمقٓت َمع ايمس

 سمتٔم٣مرض َمع ؿمٚمقضم٣مت ايمسٙمْم٣من اهل٣مدهم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت حت٦م يمقاء ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م. 

م( َمـ أزمرز 55:1 -5509هـ/9:0 -900ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمسك ايمٔمٚمقدي )

 أن ٞمس٤م ايمزفم٣مَم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمروضمٝم٥م َمـ ومبٝمٙم٥م خل ايمٔمٚمقدي، ويرى زمٔمض  اظم٠مرطمكم

، وئمتػم  ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد اظم٠مؽمس إول (5)خل ايمٔمٚمقدي ئمقد إلم ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من احلرضَمٝم٥م

يمٙمٚمُمٝمخ٥م دم ومٝمدون،  وزمح٘مؿ اهتامَمف زمتٔم٣ميمٝمؿ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اَمتد سمٟمشمغمه وٞمٖمقذه 

ايمروضمل إلم ىمثغم َمـ ومرى وادي دوفمـ، ومل يٗمتٌم فمعم ومبٝمٙم٥م ايمٔمٚمقدي زمؾ اَمتد إلم 

ايمٔمٚمقدي فمعم سمقرم اظمُمٝمخ٥م واضمدًا زمٔمد أطمر، ىمام ايمتػ ضمقل طم٣مرصمٜم٣م، وسمٔم٣موم٤م خل 

اظمُمٝمخ٥م زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ، وٞمتٝمج٥ًم يمذيمؽ أطمذت هذه اظمُمٝمخ٥م سمتجف ؾمٝمئ٣ًم همُمٝمئ٣ًم ٞمحق 

 .  (5)اجلٚمع زمكم ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م وايمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م 

وـمٜمر هذا آجت٣مه زمُم٘مؾ واضح دم فمٜمد ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي، وومد سمزفّمٚمف 

 أطمقه فمثامن ايمذي ىم٣من يٚمٝمؾ إلم محؾ ايمسالح، وسمدفمٝمؿ ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

وايمٔمس٘مري٥م، ويٛم٣مسه مَحَٙم٥م ايمسالح َمـ خل ايمٔمٚمقدي، وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ هذا آجت٣مه َمـ همرض 

                                                           

 .382م، ص: 1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 1)

 .151(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: 2)
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واجتٜم٦م هند إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م نمريب َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وٞمتٝمج٥ًم يمذيمؽ ؽم٘مـ زمٔمض 

ومب٣مئٙمٜم٣م دم اهلجريـ واظمٛمٝمٓمرة دم وادي دوفمـ، واضمتٙمقا َمـ ومرى وادي دوفمـ: اخلريب٥م 

. وه٘مذا اؽمتٚمرت ومبٝمٙم٥م (5)م 8>59هـ 05>م، شمؿ ومري٥م صٝمػ، ؽمٛم٥م 5919هـ ;1;ؽمٛم٥م

هند دم سمقؽمٔمٜم٣م نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م حم٣مويم٥م حتٗمٝمؼ َممموفمٜم٣م اظمستٗمبقم دم سم٘مقيـ 

 ىمٝم٣من ؽمٝم٣مد طم٣مص هب٣م إذا سمقهمرت ايمٓمروف اظمٛم٣مؽمب٥م. 

٥م وَمـ ايمٗمب٣مئؾ ايم٘مبغمة دم ضمرضَمقت ومبٝمٙم٥م اجلٔمدة زمٖمروفمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م، وسمٛمس٤م ومبٝمٙم

اجلٔمدة إلم َمرة زمـ زيد زمـ َم٣ميمؽ زمـ محغم زمـ ومّم٣مفم٥م، وَمـ همروفمٜم٣م: ايمرواَمّم٥م، واجلذم، 

 واظمراضٝمح، وخل ؾمٚمالن، وخل نم٣مٞمؿ، وخل فم٣مَمر، وسمٗمع همٝمٜمؿ رئ٣مؽم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م. 

وومد ؽم٘مٛم٦م زمجقار هند دم َمٛمْمٗم٥م نمرب وادي ضمرضَمقت ووؽمْمف، ضمٝم٧م اٞمتممت 

 . (1)ووادي رطمٝم٥م (5)دم َمٔمٓمؿ ومرى وادي فمٚمد

رى وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف َمقضع سافم٣مت وسمٛم٣مهمس زمكم ايمٗمب٣مئؾ وـمٙم٦م وم

ايمثالث ايمرئٝمس٥م وهمروفمٜم٣م وهل: ىمٛمدة، واجلٔمدة، وهند، يمالٞمٖمراد زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م دم 

اظمٛمْمٗم٥م ىم٘مّؾ، وزمح٘مؿ أن هند أومقى هذه ايمٗمب٣مئؾ ايمثالث همٜمل إىمثر اؽمتحقاذًا فمعم هذا 

 اظمٛمِم٤م ايمٗمبقم ايمرهمٝمع. 

                                                           
 . 634-627( كػس  اعمرضمع، ص:1)

( وادي قمؿد: ىمريب من وادي قمرما ويؼع همرب طمرضموت، وومقه ىمرًى يمثػمة مـفا.  حلروم: ؾمؿقت سماؾمم 2)

عبة، وظمـػر وقمـق، قمؾوي ـماهر احلداد:  اًمشامل صاطمبفا إطمروم.  وـمؿحان، وقمؿد، وىمرية سمايمرمان واًمشُّ

 . 51،54ذم شماريخ طمرضموت، ص:

( وادي رظمقة: من أهم ىمراه: صـا: وهي أيمؼم ىمراه ومن ؾمؽاهنا آل سماقمبَّاد وآل طمقدرة، وؾمفوة: ومن 3)

ؾمؽاهنا: آل سمػؾح، واعمخارم: ومن ؾمؽاهنا: آل سمؾعبقد، وآل ؿمحبل وومقفم شمؼع رئاؾمة اًمؼبقؾة ذم وادي رظمقة، 

 أ.52  -أ51يمر سمؾدان طمرضموت، ق:قمبداًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذ
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 :وادي دوفمـ ب. َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي دم
َمـ اظمٛم٣مؽم٤م أن ٞمٔمْمل هم٘مرة َمقصمزة فمـ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي ايمتل ـمٜمرت دم دوفمـ نمرب 

ضمرضَمقت، ىمقاضمدة َمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمروضمٝم٥م اظمستٗمٙم٥م، شمؿ ضم٣مويم٦م دم همؼمة ٓضمٗم٥م َمـ سم٣مرخيٜم٣م 

اجلٚمع زمكم ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م وايمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، وزمسب٤م هذا ايمتقصمف ايمسٝم٣مد ىم٣مٞم٦م هل٣م 

ٙمْم٣من زمدر زمح٘مؿ أن هذا ايمتقصمف، وهذه ايمْمٚمقضم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م صقٓت وصمقٓت َمع ايمس

 سمتٔم٣مرض َمع ؿمٚمقضم٣مت ايمسٙمْم٣من اهل٣مدهم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت حت٦م يمقاء ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م. 

م( َمـ أزمرز 55:1 -5509هـ/9:0 -900ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد زمـ فمٝمسك ايمٔمٚمقدي )

 أن ٞمس٤م ايمزفم٣مَم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمروضمٝم٥م َمـ ومبٝمٙم٥م خل ايمٔمٚمقدي، ويرى زمٔمض  اظم٠مرطمكم

، وئمتػم  ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد اظم٠مؽمس إول (5)خل ايمٔمٚمقدي ئمقد إلم ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من احلرضَمٝم٥م

يمٙمٚمُمٝمخ٥م دم ومٝمدون،  وزمح٘مؿ اهتامَمف زمتٔم٣ميمٝمؿ ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اَمتد سمٟمشمغمه وٞمٖمقذه 

ايمروضمل إلم ىمثغم َمـ ومرى وادي دوفمـ، ومل يٗمتٌم فمعم ومبٝمٙم٥م ايمٔمٚمقدي زمؾ اَمتد إلم 

ايمٔمٚمقدي فمعم سمقرم اظمُمٝمخ٥م واضمدًا زمٔمد أطمر، ىمام ايمتػ ضمقل طم٣مرصمٜم٣م، وسمٔم٣موم٤م خل 

اظمُمٝمخ٥م زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ، وٞمتٝمج٥ًم يمذيمؽ أطمذت هذه اظمُمٝمخ٥م سمتجف ؾمٝمئ٣ًم همُمٝمئ٣ًم ٞمحق 

 .  (5)اجلٚمع زمكم ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م وايمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م 

وـمٜمر هذا آجت٣مه زمُم٘مؾ واضح دم فمٜمد ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي، وومد سمزفّمٚمف 

 أطمقه فمثامن ايمذي ىم٣من يٚمٝمؾ إلم محؾ ايمسالح، وسمدفمٝمؿ ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م

وايمٔمس٘مري٥م، ويٛم٣مسه مَحَٙم٥م ايمسالح َمـ خل ايمٔمٚمقدي، وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ هذا آجت٣مه َمـ همرض 

                                                           

 .382م، ص: 1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 1)

 .151(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: 2)
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 .  (5)اجلٚمع زمكم ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م وايمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م 
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 أطمقه فمثامن ايمذي ىم٣من يٚمٝمؾ إلم محؾ ايمسالح، وسمدفمٝمؿ ايمسٙمْم٥م ايمروضمٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م
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 .382م، ص: 1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 1)

 .151(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: 2)
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،  م5810 هـ:1>إرادسمف، ضمتك اضْمر ايمُمٝمخ فمٚمر يمٙمتٛم٣مزل فمـ اظمُمٝمخ٥م ٕطمٝمف فمثامن ؽمٛم٥م 

ـ أزمرز زفمامء هذه اظمُمٝمخ٥م، وهق رصمؾ ؿمٚمقح يسٔمك إلم إٞمُم٣مء وئمتػم ايمُمٝمخ فمثامن َم

 . (5)دويم٥م َمستٗمٙم٥م دم وادي دوفمـ

ايمٔمٚمقدي َمـ ومٝمدون إلم زمّم٥م ايمتل  ( 5)ويمٔمؾ أول اإلصمراءات ايمتل وم٣مم هب٣م ٞمٗمؾ زاوي٥م 

اختذه٣م َمٗمرًا حل٘مٚمف، وفم٣مصٚم٥م روضمٝم٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م ظمُمٝمختف، وذيمؽ ظم٣م سمتٚمتع زمف زمّم٥م َمـ 
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دم وومقع َمٔم٣مرك ؿم٣مضمٛم٥م زمٝمٛمف وزمكم ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م دم اظمٛمْمٗم٥م، وضد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وهق 

 َم٣م ؽمٛمتٔمرض يمف زمتٖمِمٝمؾ أىمثر دم ايمٖمِمقل ايمٗم٣مدَم٥م. 
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ؽمٝمؼمدد ذىمره٣م ىمثغمًا دم شمٛم٣مي٣م هذا ايمبح٧م ظم٣م هل٣م َمـ صٙم٥م وشمٝمٗم٥م زم٣مٕضمداث ايمتل يتٛم٣موهل٣م 

 هذا ايمبح٧م. وإلم صم٣مٞمبٜم٣م أيّم٣ًم ومب٣مئؾ أطمرى أومؾ سمٟمشمغمًا ؽمٛمٟميت فمعم ذىمره٣م دم ؽمٝم٣مق احلدي٧م. 

ويالت وإلم صم٣مٞم٤م هذه ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ـمٜمرت دم ايمقصمقد زمٔمض ايم٘مٝم٣مٞم٣مت أو ايمد

م، وومد فم٣مؾم٦م هذه 5551هـ/955ايمِمٕمغمة فمٗم٤م رضمٝمؾ إيقزمٝمكم َمـ ضمرضَمقت 

ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م طمالل سمٟمرخيٜم٣م ؽمٙمسٙم٥م َمـ احلروب وآضْمرازم٣مت، ضمتك سمس٣مومْم٦م 

 مجٝمٔمٜم٣م واضمدة زمٔمد إطمرى زمٝمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.

                                                           
،  قمؾوي 354( حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 .162 -159سمن ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 

 (  اًمزاوية: همرومة مؾحؼة سماعمسجد، شمستخدم ًمؾتعؾقم، وىمد شمضم مؽتبة.   2)

 .162 -159(  قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت،ص:  3)
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 :أ. دويٙم٥م خل ايمسٔمدي دم ؾمب٣مم
م فمٗم٤م 5551هـ / 955ٛمق ؽمٔمد ايمٔمٚمؾ فمعم سمٟمؽمٝمس دويٙمتٜمؿ دم ؾمب٣مم دم ؽمٛم٥م زمدأ زم

، ويرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن زمٛمل ؽمٔمد ئمقد ٞمسبٜمؿ إلم ومبٝمٙم٥م (5)رضمٝمؾ ايمٗمقات إيقزمٝم٥م 

ايمذيـ ضم٘مٚمقا ؾمب٣مم ومبؾ  (5)جتٝم٤م ايم٘مٛمدي٥م، وهق ايمٛمس٤م ٞمٖمسف ايمذي يٛمتٚمل إيمٝمف زمٛمق ضم٣مرشم٥م

زمٛمل ضم٣مرشم٥م وفمجزت فمـ اؽمتٔم٣مدة ضم٘مؿ ؾمب٣مم  دطمقل ايمٗمقات إيقزمٝم٥م، وظم٣م ضٔمٖم٦م ومبٝمٙم٥م

زمٔمد رضمٝمؾ إيقزمٝمكم سمٗمدم زمٛمق ؽمٔمد يمذيمؽ، هم٣مصْمدَم٦م رنمبتٜمؿ زمرنمب٥م خل يامين ايمذيـ 

ضم٣مويمقا ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م، يم٘مـ حت٣ميمػ ومبٝمٙم٥م زمٛمل ؽمٔمد َمع ومبٝمٙم٥م هند أصمػم ايمسٙمْم٣من َمسٔمقد زمـ 

 .(1)م5558هـ/951يامين ضم٣مىمؿ سمريؿ أن يتخعم فمـ ؾمب٣مم، وسمقلم زمٛمق ؽمٔمد ضم٘مٚمٜم٣م وذيمؽ ؽمٛم٥م 

وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن ؾمب٣مم حم٣مؿم٥م زمٟمؽمقار ومقي٥م، وذات حتِمٝمٛم٣مت صمٝمدة، ودهم٣مفم٣مت 

حم٘مٚم٥م، وىم٣من فمسغمًا فمعم ايمٕمزاة اومتح٣مَمٜم٣م زم٣ميمٗمقة، هلذا ىم٣مٞم٦م فمرض٥م يمٙمبٝمع وايممماء، 

وىم٣مٞم٦م فم٣مدة زمٝمع اظمٛم٣مؿمؼ وايمتٛم٣مزل فمـ ضم٘مٚمٜم٣م هبذه ايمْمريٗم٥م فم٣مدة َمٟميمقهم٥م دم ضمرضَمقت، 

 ض فمٛمدَم٣م ئمجز فمـ آومتح٣مم زمقاؽمْم٥م ايمٗمقة، وهلذا ايمسب٤م زمٝمٔم٦م ؾمب٣مم طمالليٙمجٟم إيمٝمٜم٣م ايمبٔم

م اؾمؼمى ازمـ يامين ؾمب٣مم َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م فمٝمسك 5510هـ/;95همؼمة وصمٝمزة َمرسمكم، همٖمل ؽمٛم٥م 

 . (9)م5518هـ/911ايمسٔمدي، ىمام اؾمؼماه٣م ازمـ هم٣مرس ايم٘مٛمدي ضم٣مىمؿ ايمُمحر دم ؽمٛم٥م 

                                                           
 . 613-612، ص:2( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

 أ.  96ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: ( قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت 2)

 . 83-82( أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق :  قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 . 88، 85( كػس اعمرضمع، ص:4)
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،  م5810 هـ:1>إرادسمف، ضمتك اضْمر ايمُمٝمخ فمٚمر يمٙمتٛم٣مزل فمـ اظمُمٝمخ٥م ٕطمٝمف فمثامن ؽمٛم٥م 

ـ أزمرز زفمامء هذه اظمُمٝمخ٥م، وهق رصمؾ ؿمٚمقح يسٔمك إلم إٞمُم٣مء وئمتػم ايمُمٝمخ فمثامن َم

 . (5)دويم٥م َمستٗمٙم٥م دم وادي دوفمـ

ايمٔمٚمقدي َمـ ومٝمدون إلم زمّم٥م ايمتل  ( 5)ويمٔمؾ أول اإلصمراءات ايمتل وم٣مم هب٣م ٞمٗمؾ زاوي٥م 

اختذه٣م َمٗمرًا حل٘مٚمف، وفم٣مصٚم٥م روضمٝم٥م وؽمٝم٣مؽمٝم٥م ظمُمٝمختف، وذيمؽ ظم٣م سمتٚمتع زمف زمّم٥م َمـ 

 .   (1)هل٣م ومٝمدونَمقومع وحتِمٝمٛم٣مت سمٖمتٗمد 

وَم٣م َمـ ؾمؽ أن إهداف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمتل ؽمٔمك ايمٔمٚمقدي إلم حتٗمٝمٗمٜم٣م ىم٣مٞم٦م ايمسب٤م 

دم وومقع َمٔم٣مرك ؿم٣مضمٛم٥م زمٝمٛمف وزمكم ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م دم اظمٛمْمٗم٥م، وضد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وهق 

 َم٣م ؽمٛمتٔمرض يمف زمتٖمِمٝمؾ أىمثر دم ايمٖمِمقل ايمٗم٣مدَم٥م. 

دي ضمرضَمقت ووؽمْمف، وايمتل هذه أؾمٜمر ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م دم َمٛمْمٗم٥م نمرب وا

ؽمٝمؼمدد ذىمره٣م ىمثغمًا دم شمٛم٣مي٣م هذا ايمبح٧م ظم٣م هل٣م َمـ صٙم٥م وشمٝمٗم٥م زم٣مٕضمداث ايمتل يتٛم٣موهل٣م 

 هذا ايمبح٧م. وإلم صم٣مٞمبٜم٣م أيّم٣ًم ومب٣مئؾ أطمرى أومؾ سمٟمشمغمًا ؽمٛمٟميت فمعم ذىمره٣م دم ؽمٝم٣مق احلدي٧م. 

ويالت وإلم صم٣مٞم٤م هذه ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ـمٜمرت دم ايمقصمقد زمٔمض ايم٘مٝم٣مٞم٣مت أو ايمد

م، وومد فم٣مؾم٦م هذه 5551هـ/955ايمِمٕمغمة فمٗم٤م رضمٝمؾ إيقزمٝمكم َمـ ضمرضَمقت 

ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م طمالل سمٟمرخيٜم٣م ؽمٙمسٙم٥م َمـ احلروب وآضْمرازم٣مت، ضمتك سمس٣مومْم٦م 

 مجٝمٔمٜم٣م واضمدة زمٔمد إطمرى زمٝمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.

                                                           
،  قمؾوي 354( حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 .162 -159سمن ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 

 (  اًمزاوية: همرومة مؾحؼة سماعمسجد، شمستخدم ًمؾتعؾقم، وىمد شمضم مؽتبة.   2)

 .162 -159(  قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت،ص:  3)
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حم٘مٚم٥م، وىم٣من فمسغمًا فمعم ايمٕمزاة اومتح٣مَمٜم٣م زم٣ميمٗمقة، هلذا ىم٣مٞم٦م فمرض٥م يمٙمبٝمع وايممماء، 

وىم٣مٞم٦م فم٣مدة زمٝمع اظمٛم٣مؿمؼ وايمتٛم٣مزل فمـ ضم٘مٚمٜم٣م هبذه ايمْمريٗم٥م فم٣مدة َمٟميمقهم٥م دم ضمرضَمقت، 

 ض فمٛمدَم٣م ئمجز فمـ آومتح٣مم زمقاؽمْم٥م ايمٗمقة، وهلذا ايمسب٤م زمٝمٔم٦م ؾمب٣مم طمالليٙمجٟم إيمٝمٜم٣م ايمبٔم

م اؾمؼمى ازمـ يامين ؾمب٣مم َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م فمٝمسك 5510هـ/;95همؼمة وصمٝمزة َمرسمكم، همٖمل ؽمٛم٥م 

 . (9)م5518هـ/911ايمسٔمدي، ىمام اؾمؼماه٣م ازمـ هم٣مرس ايم٘مٛمدي ضم٣مىمؿ ايمُمحر دم ؽمٛم٥م 

                                                           
 . 613-612، ص:2( صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

 أ.  96ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: ( قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت 2)

 . 83-82( أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق :  قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 . 88، 85( كػس اعمرضمع، ص:4)
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يمرؽمقيمٝم٥م زمٗمٝم٣مدة فمالء ايمديـ ومل متض ؽمقى شمالث ؽمٛمقات ضمتك حت٣ميمػ صمٝمش ايمدويم٥م ا

 هـ/919َمع ومبٝمٙم٥م هند، زمزفم٣مَم٥م همٜمد زمـ فمبداهلل وازمـ ؾمامخ وؽمٝمْمر فمعم ؾمب٣مم َمـ ؽمٛم٥م 

،ودطمٙم٦م ؾمب٣مم زمٔمد طمروصمٜمؿ همؼمة اضْمراب مت٘مٛم٦م ( 5) م5590هـ/;91م إلم ;551

طمالهل٣م ومبٝمٙم٥م خل يامين َمـ ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم، نمغم أن زمٛمل ؽمٔمد مت٘مٛمقا َمـ اؽمتٔم٣مدة ؾمب٣مم 

م ، ومت٘مـ زمٔمد ذيمؽ ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي 5599هـ/ 999يمبٝمد زمـ يامين ؽمٛم٥م وإطمراج 

زمٚمس٣مفمدة ومقات َمـ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م َمـ طم٣مرج ضمرضَمقت َمـ َمد ٞمٖمقذه إلم سمريؿ، وزمٛمك 

 . ( 1) ، وزمٛمك دارًا، وـمؾ يتحرش زمٔمس٣مىمر ازمـ يامين( 5) ضمِمٛم٣ًم زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ دم وم٣مرة ايمٕمز

ٝمع ؾمب٣مم َمرة أطمرى يمٙمسٙمْم٣من ؽم٣ممل زمـ إدريس احلبقـمل شمؿ وم٣مم ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي زمب

م، وزمذيمؽ نم٣مب زمٛمق ؽمٔمد فمـ َمرسح احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ؾمب٣مم ضمتك 55:9هـ/9:1ؽمٛم٥م 

 . ( 9) م، ضمٝم٧م فم٣مدوا َمـ صمديد إلم ضم٘مؿ ؾمب٣مم زمٔمد ضمروب َمريرة5119هـ/18:ؽمٛم٥م 

ى هذا  وزمدأ ايمتٛم٣مهمس زمكم همروع ايمٗمبٝمٙم٥م، وزم٣مٕطمص خل مجٝمؾ، وخل ضمسـ، ونمذَّ

ايمٌماع أؿمراف أطمرى، ضمٝم٧م اؽمتٔم٣من خل مجٝمؾ زمٗمبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر ايمٛمٜمدي٥م، واؽمتٔم٣من خل 

. واؽمتٚمر ايمٌماع زمكم هذيـ ايمٖمرفمكم  (8)ضمسـ زمٗمبٝمٙم٥م خل يامين وزمٔمض أهمراد َمـ ومبٝمٙم٥م هند 

م، وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م هذا ايمٌماع >519هـ / 80:م إلم ;519هـ/ >9:َمدة فم٣مَمكم َمـ 

                                                           

 .85(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 طمصن سملقمغم مـطؼة ضمبؾقة ضمـوب شمريم شمم سمـاؤه من احلجر. (  ىمارة اًمغز: 2)

 .  101-100، 93(  أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 .125، 90(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص: 4)

 .616-615، ص:2صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت ج(   5)
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ء فمٚمقَمتٜمؿ، ويم٘مـ زمٚمُم٣مرىم٥م ضمٙمٖم٣مئٜمؿ َمـ هند، شمؿ اٞمٖمراد خل مجٝمؾ زم٣ميمسٙمْم٥م َمـ نمغم أزمٛم٣م

فمعم إشمر َمٗمتؾ هم٣مضؾ زمـ مجٝمؾ زفمٝمؿ زمٛمل ؽمٔمد  ( 5)م 51:0هـ/5::سمِم٣ميمح ايمْمرهم٣من ؽمٛم٥م 

مم٣م أدى إلم َم٠مازرة خل ضمسـ يمبٛمل  ( 5)م 5189هـ/>9:فمعم يدي زمٛمل ـمٛم٥م ؽمٛم٥م 

٣مومتتٙمقا فمٚمقَمتٜمؿ، شمؿ فم٣مدوا إلم ؾمب٣مم، نمغم أن ايمٖمروم٥م  وايمٔمداوة ضمٙم٦م زمٝمٛمٜمؿ َمـ صمديد هم

-51:5)/(هـ9::-1::)َمرة أطمرى، وداَم٦م احلروب زمٝمٛمٜمؿ ؽمٛمتكم ىم٣مَمٙمتكم َمـ 

 . ( 1) ، واٞمٖمرد زمٔمده٣م خل مجٝمؾ زم٣محل٘مؿ وأطمرصمقا خل ضمسـ َمـ ؾمب٣مم (م51:5

مل يستٗمر إَمر دم ؾمب٣مم ٔل مجٝمؾ ضمٝم٧م سمقاصٙم٦م ضمروهبؿ َمع خل شمٔمٙم٤م ضمتك فم٣مم 

َمرة، واؽمتٔم٣مٞمقا فمٙمٝمٜمؿ  م شمؿ دطمٙمقا دم ضمرب َمع أزمٛم٣مء فمٚمقَمتٜمؿ خل1>51هـ /9>:

 زمحٙمٝمٖمتٜمؿ هند ضمتك أطمرصمقهؿ َمـ ؾمب٣مم. 

وومد ؾم٣مرك خل مجٝمؾ ايمسٔمدي دم حت٣ميمٖم٣مت ومبٙمٝم٥م، وطم٣مضقا ضمروزم٣ًم خمتٙمٖم٥م، ضمٝم٧م 

 . (9)ؾم٣مرىمقا ازمـ يامين دم ضمرزمف ضد خل ىمثغم وَمـ ضم٣ميمٖمٜمؿ، وىم٣من ايمٛمٌم ضمٙمٝمٖم٣ًم ٔل ىمثغم

إٓ ؽمٙمسٙم٥م َمـ احلروب  مم٣م سمٗمدم يتّمح أن سمٟمريخ دويٙم٥م زمٛمل ؽمٔمد دم ؾمب٣مم مل سم٘مـ

اظمتقاصٙم٥م، طمرصم٦م َمٛمٜم٣م ايمٗمبٝمٙم٥م َمٛمٜم٘م٥م ايمٗمقى، نمغم وم٣مدرة فمعم إضم٘م٣مم ومبّمتٜم٣م فمعم ؾمب٣مم، 

ونمغم وم٣مدرة فمعم آضمتٖم٣مظ زمح٘مؿ اظمديٛم٥م= ضمٝم٧م وومٔم٦م همريس٥م ؽمٜمٙم٥م زمكم أٞمٝم٣مب ضمٙمٖم٣مئٜم٣م 

                                                           

 .  135، 124(  أمحد سمن ؿمـبل:اعمرضمع اًمساسمق، ص:  1)

 .  617(  صاًمح احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 (  كػس اعمرضمع وكػس اًمصػحة . 3)

اهلل ( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة، حتؼقق :قمبد 4)

 . 137-136احلبٌم، ص:
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 . 137-136احلبٌم، ص:
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يمرؽمقيمٝم٥م زمٗمٝم٣مدة فمالء ايمديـ ومل متض ؽمقى شمالث ؽمٛمقات ضمتك حت٣ميمػ صمٝمش ايمدويم٥م ا

 هـ/919َمع ومبٝمٙم٥م هند، زمزفم٣مَم٥م همٜمد زمـ فمبداهلل وازمـ ؾمامخ وؽمٝمْمر فمعم ؾمب٣مم َمـ ؽمٛم٥م 

،ودطمٙم٦م ؾمب٣مم زمٔمد طمروصمٜمؿ همؼمة اضْمراب مت٘مٛم٦م ( 5) م5590هـ/;91م إلم ;551

طمالهل٣م ومبٝمٙم٥م خل يامين َمـ ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم، نمغم أن زمٛمل ؽمٔمد مت٘مٛمقا َمـ اؽمتٔم٣مدة ؾمب٣مم 

م ، ومت٘مـ زمٔمد ذيمؽ ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي 5599هـ/ 999يمبٝمد زمـ يامين ؽمٛم٥م وإطمراج 

زمٚمس٣مفمدة ومقات َمـ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م َمـ طم٣مرج ضمرضَمقت َمـ َمد ٞمٖمقذه إلم سمريؿ، وزمٛمك 

 . ( 1) ، وزمٛمك دارًا، وـمؾ يتحرش زمٔمس٣مىمر ازمـ يامين( 5) ضمِمٛم٣ًم زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ دم وم٣مرة ايمٕمز

ٝمع ؾمب٣مم َمرة أطمرى يمٙمسٙمْم٣من ؽم٣ممل زمـ إدريس احلبقـمل شمؿ وم٣مم ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي زمب

م، وزمذيمؽ نم٣مب زمٛمق ؽمٔمد فمـ َمرسح احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ؾمب٣مم ضمتك 55:9هـ/9:1ؽمٛم٥م 

 . ( 9) م، ضمٝم٧م فم٣مدوا َمـ صمديد إلم ضم٘مؿ ؾمب٣مم زمٔمد ضمروب َمريرة5119هـ/18:ؽمٛم٥م 

ى هذا  وزمدأ ايمتٛم٣مهمس زمكم همروع ايمٗمبٝمٙم٥م، وزم٣مٕطمص خل مجٝمؾ، وخل ضمسـ، ونمذَّ

ايمٌماع أؿمراف أطمرى، ضمٝم٧م اؽمتٔم٣من خل مجٝمؾ زمٗمبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر ايمٛمٜمدي٥م، واؽمتٔم٣من خل 

. واؽمتٚمر ايمٌماع زمكم هذيـ ايمٖمرفمكم  (8)ضمسـ زمٗمبٝمٙم٥م خل يامين وزمٔمض أهمراد َمـ ومبٝمٙم٥م هند 

م، وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمج٥م هذا ايمٌماع >519هـ / 80:م إلم ;519هـ/ >9:َمدة فم٣مَمكم َمـ 

                                                           

 .85(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 طمصن سملقمغم مـطؼة ضمبؾقة ضمـوب شمريم شمم سمـاؤه من احلجر. (  ىمارة اًمغز: 2)

 .  101-100، 93(  أمحد قمبداهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 .125، 90(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص: 4)

 .616-615، ص:2صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت ج(   5)
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ء فمٚمقَمتٜمؿ، ويم٘مـ زمٚمُم٣مرىم٥م ضمٙمٖم٣مئٜمؿ َمـ هند، شمؿ اٞمٖمراد خل مجٝمؾ زم٣ميمسٙمْم٥م َمـ نمغم أزمٛم٣م

فمعم إشمر َمٗمتؾ هم٣مضؾ زمـ مجٝمؾ زفمٝمؿ زمٛمل ؽمٔمد  ( 5)م 51:0هـ/5::سمِم٣ميمح ايمْمرهم٣من ؽمٛم٥م 

مم٣م أدى إلم َم٠مازرة خل ضمسـ يمبٛمل  ( 5)م 5189هـ/>9:فمعم يدي زمٛمل ـمٛم٥م ؽمٛم٥م 

٣مومتتٙمقا فمٚمقَمتٜمؿ، شمؿ فم٣مدوا إلم ؾمب٣مم، نمغم أن ايمٖمروم٥م  وايمٔمداوة ضمٙم٦م زمٝمٛمٜمؿ َمـ صمديد هم

-51:5)/(هـ9::-1::)َمرة أطمرى، وداَم٦م احلروب زمٝمٛمٜمؿ ؽمٛمتكم ىم٣مَمٙمتكم َمـ 

 . ( 1) ، واٞمٖمرد زمٔمده٣م خل مجٝمؾ زم٣محل٘مؿ وأطمرصمقا خل ضمسـ َمـ ؾمب٣مم (م51:5

مل يستٗمر إَمر دم ؾمب٣مم ٔل مجٝمؾ ضمٝم٧م سمقاصٙم٦م ضمروهبؿ َمع خل شمٔمٙم٤م ضمتك فم٣مم 

َمرة، واؽمتٔم٣مٞمقا فمٙمٝمٜمؿ  م شمؿ دطمٙمقا دم ضمرب َمع أزمٛم٣مء فمٚمقَمتٜمؿ خل1>51هـ /9>:

 زمحٙمٝمٖمتٜمؿ هند ضمتك أطمرصمقهؿ َمـ ؾمب٣مم. 

وومد ؾم٣مرك خل مجٝمؾ ايمسٔمدي دم حت٣ميمٖم٣مت ومبٙمٝم٥م، وطم٣مضقا ضمروزم٣ًم خمتٙمٖم٥م، ضمٝم٧م 

 . (9)ؾم٣مرىمقا ازمـ يامين دم ضمرزمف ضد خل ىمثغم وَمـ ضم٣ميمٖمٜمؿ، وىم٣من ايمٛمٌم ضمٙمٝمٖم٣ًم ٔل ىمثغم

إٓ ؽمٙمسٙم٥م َمـ احلروب  مم٣م سمٗمدم يتّمح أن سمٟمريخ دويٙم٥م زمٛمل ؽمٔمد دم ؾمب٣مم مل سم٘مـ

اظمتقاصٙم٥م، طمرصم٦م َمٛمٜم٣م ايمٗمبٝمٙم٥م َمٛمٜم٘م٥م ايمٗمقى، نمغم وم٣مدرة فمعم إضم٘م٣مم ومبّمتٜم٣م فمعم ؾمب٣مم، 

ونمغم وم٣مدرة فمعم آضمتٖم٣مظ زمح٘مؿ اظمديٛم٥م= ضمٝم٧م وومٔم٦م همريس٥م ؽمٜمٙم٥م زمكم أٞمٝم٣مب ضمٙمٖم٣مئٜم٣م 

                                                           

 .  135، 124(  أمحد سمن ؿمـبل:اعمرضمع اًمساسمق، ص:  1)

 .  617(  صاًمح احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 (  كػس اعمرضمع وكػس اًمصػحة . 3)

اهلل ( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة، حتؼقق :قمبد 4)

 . 137-136احلبٌم، ص:
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 .  617(  صاًمح احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 (  كػس اعمرضمع وكػس اًمصػحة . 3)
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م آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم 5950هـ /51;خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند، واؽمتْم٣مفم٦م هند ؽمٛم٥م 

ٝمؾ ايمسٔمدي، وزمٔمد فم٣مم واضمد ه٣مصمؿ ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ؾمب٣مم، وؿمرد خل مج

وسمؿ سمقومٝمع اسمٖم٣مق سمتٗم٣مؽمؿ همٝمف هند ايمسٙمْم٥م َمع خل ىمثغم، ومل متض ؽمقى همؼمة ومِمغمة ضمتك 

اٞمٖمرد ايم٘مثغمي زم٣محل٘مؿ دم ؾمب٣مم يمتِمبح ؾمب٣مم إضمدى اظمدن ايمرئٝمس٥م ايمتل ضم٘مٚمتٜم٣م ايمدويم٥م 

 . (5)م5955هـ /59;ايم٘مثغمي٥م وىم٣من ذيمؽ دم فم٣مم 

 :ب. دويٙم٥م خل إومب٣مل دم ايمُمحر

م، زمٔمد رضمٝمؾ ايمٗمقات إيقزمٝم٥م 5551هـ /955اؽمتٔم٣مد خل إومب٣مل ضم٘مؿ ايمُمحر ؽمٛم٥م 

َمـ ضمرضَمقت، وىم٣من َمـ أزمرز ؽمالؿمٝمٛمٜم٣م فمبد ايمرمحـ زمـ راؾمد زمـ إومب٣مل ايمذي اؽمتْم٣مع 

، وومد ارسمبْم٦م إَم٣مرة خل إومب٣مل (5)م5518هـ/ 911إطمّم٣مع َمٔمٓمؿ ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

فمـ سمبٔمٝمتف آؽمٚمٝم٥م ٥م، ضمٝم٧م ىم٣من ضم٣مىمٚمٜم٣م يدهمع رضيب٥م ؽمٛمقي٥م سمٔمبغمًا ايمرؽمقيمٝم زم٣ميمدويم٥م

ايمرؽمقيمٝم٥م، وـمؾ هذا احل٣مل ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد ايمرمحـ زمـ راؾمد ؽمٛم٥م  يمٙمدويم٥م

 . (1)م5598هـ/999

وفمٛمدَم٣م أضمس ضم٘م٣مم اإلَم٣مرة َمـ خل إومب٣مل أن ؾمقىمتٜمؿ ومد ومقي٦م اَمتٛمٔمقا فمـ دهمع 

 هـ/::9فم٣م ضم٘م٣مَمٜم٣م يمتجٜمٝمز محٙم٥م سمٟمديبٝم٥م ؽمٛم٥م ايمرضيب٥م ايمسٛمقي٥م يمٙمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م، مم٣م د

م، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل ايمُمحر نمغم أهن٣م مل سمستْمع إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م فمٙمٝمٜم٣م، ;:55

                                                           

 .   167-166( أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 . 89، 88، 81( كػس اعمرضمع، ص:2)

 .90.، 85( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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ويمذيمؽ فم٣مؾم٦م ايمُمحر همؼمة اضْمرازم٣مت، همت٣مرة حي٘مٚمٜم٣م ٞمقاب زمٛمل رؽمقل وسم٣مرة حي٘مٚمٜم٣م 

 .  (5)م>590هـ/55;احل٘م٣مم اظمحٙمٝمقن، واؽمتٚمر هذا احل٣مل ضمتك 

ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي أصبح٦م ايمُمحر حت٦م  ودم َمْمٙمع ايمٗمرن

، وَمـ أزمرز زفمامئٜمؿ ؽمٔمد زمـ هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م ايم٘مٛمدي، وىم٣من (5)ضم٘مؿ خل هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م 

م، 5955هـ/58;رصماًل ؿمٚمقضم٣ًم ؽمٔمك إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه، همٗم٣مد محٙم٥م فمعم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ُمؾ زمسب٤م وىم٣مٞم٦م دم ذيمؽ احلكم حت٦م ضم٘مؿ خل ىمثغم، يم٘مـ محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖم

م، وأوىص 5999هـ /;9;، وسمقلم احل٘مؿ زمٔمده ازمٛمف ؾمامؽم٥م ايمذي سمقدم ؽمٛم٥م (1)ايمٔمقاصػ 

زم٣محل٘مؿ ٕطمٝمف إصٕمر، وٞمٓمرًا يمِمٕمر ؽمٛمف سمقيم٦م أَمف َمٗم٣ميمٝمد إَمقر زمٚمس٣مفمدة إطمقهت٣م َمـ 

 .(9)ومبٝمٙم٥م خل حمٚمد اظمٜمري٥م 

 واجلدير زم٣مإلؾم٣مرة أن ضم٘مؿ زم٣مدصم٣مٞم٥م اٞمحٌم دم هذه ايمٖمؼمة فمعم ايمُمحر وضمغمي٨م

وايمٗمرى اظمج٣مورة، همٟمطمذ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زم٣م دصم٣مٞم٥م يتْمٙمع إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه طم٣مرج ايمُمحر، 

ٛم٦ْم يمف ايمسٝمْمرة فمعم  ز محٙم٥م فمعم فمدن زمتحريض َمـ مج٣مفم٥م َمـ ي٣مهمع )خل ايم٘مٙمدي(، زيَّ همجٜمَّ

فمدن زمداهمع آٞمتٗم٣مم َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ ؿم٣مهر، ايمذي ىم٣من ومد ؿمردهؿ إشمر طمالف َمع أزمٛم٣مء 

ن أَمف ووزيره ٞمِمح٣مه زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ هذه ايمٖم٘مرة هم١مٞمف ـمؾ فمٚمقَمتٜمؿ خل أمحد، ورنمؿ أ

ز محٙم٥م ؽمٛم٥م  ، وخل ضم٘مؿ ايمُمحر إلم زمٛمل  5989هـ /95;َمتٚمس٘م٣ًم هب٣م، وصمٜمَّ همُٜمِزَم وُأرِسَ

                                                           

 .159، 158، 140، 103قمبد اهلل احلبٌم، ص:  (  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق1)

 . 112( قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:2)

 . 141( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص:3)

 . 179-178( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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ويمذيمؽ فم٣مؾم٦م ايمُمحر همؼمة اضْمرازم٣مت، همت٣مرة حي٘مٚمٜم٣م ٞمقاب زمٛمل رؽمقل وسم٣مرة حي٘مٚمٜم٣م 

 .  (5)م>590هـ/55;احل٘م٣مم اظمحٙمٝمقن، واؽمتٚمر هذا احل٣مل ضمتك 

ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي أصبح٦م ايمُمحر حت٦م  ودم َمْمٙمع ايمٗمرن

، وَمـ أزمرز زفمامئٜمؿ ؽمٔمد زمـ هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م ايم٘مٛمدي، وىم٣من (5)ضم٘مؿ خل هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م 

م، 5955هـ/58;رصماًل ؿمٚمقضم٣ًم ؽمٔمك إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه، همٗم٣مد محٙم٥م فمعم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ُمؾ زمسب٤م وىم٣مٞم٦م دم ذيمؽ احلكم حت٦م ضم٘مؿ خل ىمثغم، يم٘مـ محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖم

م، وأوىص 5999هـ /;9;، وسمقلم احل٘مؿ زمٔمده ازمٛمف ؾمامؽم٥م ايمذي سمقدم ؽمٛم٥م (1)ايمٔمقاصػ 

زم٣محل٘مؿ ٕطمٝمف إصٕمر، وٞمٓمرًا يمِمٕمر ؽمٛمف سمقيم٦م أَمف َمٗم٣ميمٝمد إَمقر زمٚمس٣مفمدة إطمقهت٣م َمـ 

 .(9)ومبٝمٙم٥م خل حمٚمد اظمٜمري٥م 

 واجلدير زم٣مإلؾم٣مرة أن ضم٘مؿ زم٣مدصم٣مٞم٥م اٞمحٌم دم هذه ايمٖمؼمة فمعم ايمُمحر وضمغمي٨م

وايمٗمرى اظمج٣مورة، همٟمطمذ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زم٣م دصم٣مٞم٥م يتْمٙمع إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه طم٣مرج ايمُمحر، 

ٛم٦ْم يمف ايمسٝمْمرة فمعم  ز محٙم٥م فمعم فمدن زمتحريض َمـ مج٣مفم٥م َمـ ي٣مهمع )خل ايم٘مٙمدي(، زيَّ همجٜمَّ

فمدن زمداهمع آٞمتٗم٣مم َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ ؿم٣مهر، ايمذي ىم٣من ومد ؿمردهؿ إشمر طمالف َمع أزمٛم٣مء 

ن أَمف ووزيره ٞمِمح٣مه زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ هذه ايمٖم٘مرة هم١مٞمف ـمؾ فمٚمقَمتٜمؿ خل أمحد، ورنمؿ أ

ز محٙم٥م ؽمٛم٥م  ، وخل ضم٘مؿ ايمُمحر إلم زمٛمل  5989هـ /95;َمتٚمس٘م٣ًم هب٣م، وصمٜمَّ همُٜمِزَم وُأرِسَ

                                                           

 .159، 158، 140، 103قمبد اهلل احلبٌم، ص:  (  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق1)

 . 112( قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:2)

 . 141( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص:3)

 . 179-178( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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م آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم 5950هـ /51;خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند، واؽمتْم٣مفم٦م هند ؽمٛم٥م 

ٝمؾ ايمسٔمدي، وزمٔمد فم٣مم واضمد ه٣مصمؿ ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ؾمب٣مم، وؿمرد خل مج

وسمؿ سمقومٝمع اسمٖم٣مق سمتٗم٣مؽمؿ همٝمف هند ايمسٙمْم٥م َمع خل ىمثغم، ومل متض ؽمقى همؼمة ومِمغمة ضمتك 

اٞمٖمرد ايم٘مثغمي زم٣محل٘مؿ دم ؾمب٣مم يمتِمبح ؾمب٣مم إضمدى اظمدن ايمرئٝمس٥م ايمتل ضم٘مٚمتٜم٣م ايمدويم٥م 

 . (5)م5955هـ /59;ايم٘مثغمي٥م وىم٣من ذيمؽ دم فم٣مم 

 :ب. دويٙم٥م خل إومب٣مل دم ايمُمحر

م، زمٔمد رضمٝمؾ ايمٗمقات إيقزمٝم٥م 5551هـ /955اؽمتٔم٣مد خل إومب٣مل ضم٘مؿ ايمُمحر ؽمٛم٥م 

َمـ ضمرضَمقت، وىم٣من َمـ أزمرز ؽمالؿمٝمٛمٜم٣م فمبد ايمرمحـ زمـ راؾمد زمـ إومب٣مل ايمذي اؽمتْم٣مع 

، وومد ارسمبْم٦م إَم٣مرة خل إومب٣مل (5)م5518هـ/ 911إطمّم٣مع َمٔمٓمؿ ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

فمـ سمبٔمٝمتف آؽمٚمٝم٥م ٥م، ضمٝم٧م ىم٣من ضم٣مىمٚمٜم٣م يدهمع رضيب٥م ؽمٛمقي٥م سمٔمبغمًا ايمرؽمقيمٝم زم٣ميمدويم٥م

ايمرؽمقيمٝم٥م، وـمؾ هذا احل٣مل ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد ايمرمحـ زمـ راؾمد ؽمٛم٥م  يمٙمدويم٥م

 . (1)م5598هـ/999

وفمٛمدَم٣م أضمس ضم٘م٣مم اإلَم٣مرة َمـ خل إومب٣مل أن ؾمقىمتٜمؿ ومد ومقي٦م اَمتٛمٔمقا فمـ دهمع 

 هـ/::9فم٣م ضم٘م٣مَمٜم٣م يمتجٜمٝمز محٙم٥م سمٟمديبٝم٥م ؽمٛم٥م ايمرضيب٥م ايمسٛمقي٥م يمٙمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م، مم٣م د

م، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل ايمُمحر نمغم أهن٣م مل سمستْمع إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م فمٙمٝمٜم٣م، ;:55

                                                           

 .   167-166( أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 . 89، 88، 81( كػس اعمرضمع، ص:2)

 .90.، 85( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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ويمذيمؽ فم٣مؾم٦م ايمُمحر همؼمة اضْمرازم٣مت، همت٣مرة حي٘مٚمٜم٣م ٞمقاب زمٛمل رؽمقل وسم٣مرة حي٘مٚمٜم٣م 

 .  (5)م>590هـ/55;احل٘م٣مم اظمحٙمٝمقن، واؽمتٚمر هذا احل٣مل ضمتك 

ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي أصبح٦م ايمُمحر حت٦م  ودم َمْمٙمع ايمٗمرن

، وَمـ أزمرز زفمامئٜمؿ ؽمٔمد زمـ هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م ايم٘مٛمدي، وىم٣من (5)ضم٘مؿ خل هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م 

م، 5955هـ/58;رصماًل ؿمٚمقضم٣ًم ؽمٔمك إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه، همٗم٣مد محٙم٥م فمعم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ُمؾ زمسب٤م وىم٣مٞم٦م دم ذيمؽ احلكم حت٦م ضم٘مؿ خل ىمثغم، يم٘مـ محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖم

م، وأوىص 5999هـ /;9;، وسمقلم احل٘مؿ زمٔمده ازمٛمف ؾمامؽم٥م ايمذي سمقدم ؽمٛم٥م (1)ايمٔمقاصػ 

زم٣محل٘مؿ ٕطمٝمف إصٕمر، وٞمٓمرًا يمِمٕمر ؽمٛمف سمقيم٦م أَمف َمٗم٣ميمٝمد إَمقر زمٚمس٣مفمدة إطمقهت٣م َمـ 

 .(9)ومبٝمٙم٥م خل حمٚمد اظمٜمري٥م 

 واجلدير زم٣مإلؾم٣مرة أن ضم٘مؿ زم٣مدصم٣مٞم٥م اٞمحٌم دم هذه ايمٖمؼمة فمعم ايمُمحر وضمغمي٨م

وايمٗمرى اظمج٣مورة، همٟمطمذ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زم٣م دصم٣مٞم٥م يتْمٙمع إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه طم٣مرج ايمُمحر، 

ٛم٦ْم يمف ايمسٝمْمرة فمعم  ز محٙم٥م فمعم فمدن زمتحريض َمـ مج٣مفم٥م َمـ ي٣مهمع )خل ايم٘مٙمدي(، زيَّ همجٜمَّ

فمدن زمداهمع آٞمتٗم٣مم َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ ؿم٣مهر، ايمذي ىم٣من ومد ؿمردهؿ إشمر طمالف َمع أزمٛم٣مء 

ن أَمف ووزيره ٞمِمح٣مه زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ هذه ايمٖم٘مرة هم١مٞمف ـمؾ فمٚمقَمتٜمؿ خل أمحد، ورنمؿ أ

ز محٙم٥م ؽمٛم٥م  ، وخل ضم٘مؿ ايمُمحر إلم زمٛمل  5989هـ /95;َمتٚمس٘م٣ًم هب٣م، وصمٜمَّ همُٜمِزَم وُأرِسَ

                                                           

 .159، 158، 140، 103قمبد اهلل احلبٌم، ص:  (  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق1)

 . 112( قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:2)

 . 141( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص:3)

 . 179-178( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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ويمذيمؽ فم٣مؾم٦م ايمُمحر همؼمة اضْمرازم٣مت، همت٣مرة حي٘مٚمٜم٣م ٞمقاب زمٛمل رؽمقل وسم٣مرة حي٘مٚمٜم٣م 

 .  (5)م>590هـ/55;احل٘م٣مم اظمحٙمٝمقن، واؽمتٚمر هذا احل٣مل ضمتك 

ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي أصبح٦م ايمُمحر حت٦م  ودم َمْمٙمع ايمٗمرن

، وَمـ أزمرز زفمامئٜمؿ ؽمٔمد زمـ هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م ايم٘مٛمدي، وىم٣من (5)ضم٘مؿ خل هم٣مرس زم٣مدصم٣مٞم٥م 

م، 5955هـ/58;رصماًل ؿمٚمقضم٣ًم ؽمٔمك إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه، همٗم٣مد محٙم٥م فمعم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ُمؾ زمسب٤م وىم٣مٞم٦م دم ذيمؽ احلكم حت٦م ضم٘مؿ خل ىمثغم، يم٘مـ محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖم

م، وأوىص 5999هـ /;9;، وسمقلم احل٘مؿ زمٔمده ازمٛمف ؾمامؽم٥م ايمذي سمقدم ؽمٛم٥م (1)ايمٔمقاصػ 

زم٣محل٘مؿ ٕطمٝمف إصٕمر، وٞمٓمرًا يمِمٕمر ؽمٛمف سمقيم٦م أَمف َمٗم٣ميمٝمد إَمقر زمٚمس٣مفمدة إطمقهت٣م َمـ 

 .(9)ومبٝمٙم٥م خل حمٚمد اظمٜمري٥م 

 واجلدير زم٣مإلؾم٣مرة أن ضم٘مؿ زم٣مدصم٣مٞم٥م اٞمحٌم دم هذه ايمٖمؼمة فمعم ايمُمحر وضمغمي٨م

وايمٗمرى اظمج٣مورة، همٟمطمذ حمٚمد زمـ ؽمٔمد زم٣م دصم٣مٞم٥م يتْمٙمع إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه طم٣مرج ايمُمحر، 

ٛم٦ْم يمف ايمسٝمْمرة فمعم  ز محٙم٥م فمعم فمدن زمتحريض َمـ مج٣مفم٥م َمـ ي٣مهمع )خل ايم٘مٙمدي(، زيَّ همجٜمَّ

فمدن زمداهمع آٞمتٗم٣مم َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ ؿم٣مهر، ايمذي ىم٣من ومد ؿمردهؿ إشمر طمالف َمع أزمٛم٣مء 

ن أَمف ووزيره ٞمِمح٣مه زمٌمف ايمٛمٓمر فمـ هذه ايمٖم٘مرة هم١مٞمف ـمؾ فمٚمقَمتٜمؿ خل أمحد، ورنمؿ أ

ز محٙم٥م ؽمٛم٥م  ، وخل ضم٘مؿ ايمُمحر إلم زمٛمل  5989هـ /95;َمتٚمس٘م٣ًم هب٣م، وصمٜمَّ همُٜمِزَم وُأرِسَ

                                                           

 .159، 158، 140، 103قمبد اهلل احلبٌم، ص:  (  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق1)

 . 112( قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:2)

 . 141( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص:3)

 . 179-178( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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، نمغم أن ضم٘مؿ خل ؿم٣مهر يمٙمُمحر مل يستٚمر، همٗمد مت٘مٛم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ (5)ؿم٣مهر

 م،5995 هـ/:9;ذيمؽ  دم ؽمٛم٥م فمبداهلل زمـ فمقم ايم٘مثغمي َمـ دطمقل ايمُمحر َمـ نمغم ومت٣مل و

 . (5)همٟمصبح٦م ايمُمحر َمٛمذ ذيمؽ ايمت٣مريخ سم٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

 ج. دويٙم٥م  خل يامين دم سمريؿ 
، (1)ومبٝمٙم٥م خل يامين همرع َمـ زمٛمل ـمٛم٥م زمـ ضمرام زمـ ومحْم٣من. وومد ؽم٘مٛم٦م وَمَسؿ ذق سمريؿ

ايمذي ويرصمع ايمٖمّمؾ دم ومٝم٣مم دويٙمتٜمؿ إلم َم٠مؽمسٜم٣م إول ايمسٙمْم٣من َمسٔمقد زمـ يامين، 

 (9)م5551هـ /955 اؽمتٕمؾ ايمٖمراغ اظمقصمقد زمٔمد رضمٝمؾ ومقات إيقزمٝمكم فمـ ضمرضَمقت

 َمستٖمٝمدًا َمـ زمٔمض ايمٔمقاَمؾ ايمتل ؽم٣مفمدسمف فمعم حتٗمٝمؼ هدهمف َمٛمٜم٣م: 

فمزوف خل راؾمد فمـ اؽمتٔم٣مدة ضم٘مٚمٜمؿ يمؼميؿ زمٔمد ؿمرد إيقزمٝمكم، رنمؿ أهنؿ  -5

يد إيقزمٝمكم ىم٣مٞمقا يٚمٙم٘مقن ايمسٙمْم٥م ايمممفمٝم٥م دم سمريؿ ومبؾ إؽمٗم٣مط دويٙمتٜمؿ فمعم 

 م. ;555هـ/959ؽمٛم٥م 

ضٔمػ ومبٝمٙم٥م هند َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اإلداري٥م زمح٘مؿ ؿمبٝمٔمتٜم٣م ايمبدوي٥م، وهلذا مل سمٖم٘مر  -5

زمبسط ؽمٙمْمتٜم٣م فمعم ضمرضَمقت رنمؿ أضمٗمٝمتٜم٣م دم ذيمؽ، يم٘مقهن٣م ص٣مضمب٥م ايمدور 

 . (8)ايمب٣مرز دم ؿمرد إيقزمٝمكم

                                                           
 . 113-112قمؾوي ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ،189-188( كػس اعمرضمع، ص:1)

 . 191، أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:149-147(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

 .353-352( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)

شماريخ طمرضموت اعمسؿى  ، ؾمامل حمؿد سمن محقد:499( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ص:4)

 .   83  -82سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

 .83-82( أمحد قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:5)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة
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يٙمؼ فمالومتف ايمْمٝمب٥م زمٛمٜمد وفمعم وصمف اخلِمقص طمثٝمٚم٥م أومقى همروع هند، ويمذا مل  -1

 .  (5)َمٔم٣مرض٥م ضمكم أٞمُمٟم أول ضم٘مؿ يمبٛمل ـمٛم٥م دم سمريؿ 

وومد سمقالم فمعم ضم٘مؿ دويٙم٥م خل يامين زمٔمد وهم٣مة َم٠مؽمسٜم٣م إول َمسٔمقد زمـ يامين ؽمٛم٥م 

م فمدد َمـ ايمسالؿمكم، وىم٣من َمـ أزمرزهؿ ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس، 5580هـ/;99

 م، وومد ؾمٜمد فمٜمده َمٛمذ زمدايتف سافم٣مت>519هـ/5::ايمذي سمسٙمؿ ايمسٙمْم٥م ؽمٛم٥م 

 وضمروزًم٣م َمع أزمٛم٣مء فمٚمف فمعم ايمسٙمْم٥م وَمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت. 

وومد أدرك ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس اخلْمقرة ايمتل يُم٘مٙمٜم٣م خل ىمثغم فمعم دويٙمتف 

م َمستٕمٙمكم اٞمُمٕم٣مل 5909هـ/:0;طم٣مص٥م زمٔمد أن اؽمتْم٣مفمقا َمدَّ ٞمٖمقذهؿ إلم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ر دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م خل يامين زمٌمافم٣مهتؿ ايمداطمٙمٝم٥م، فمٛمدئذ ؽم٣مرع إلم إرؽم٣مل محٙم٥م إلم ـمٖم٣م

زمٗمٝم٣مدة صمس٣مر زمـ أمحد، مت٘مٛم٦م َمـ آسمٖم٣مق َمع خل ىمثغم دم ضم٘مؿ ـمٖم٣مر َمٛم٣مصٖم٥م زمكم خل يامين 

 . (5)وخل ىمثغم

وأرؽمؾ محٙم٥م أطمرى زمٗمٝم٣مدة راصع زمـ صمس٣مر هلذا ايمٕمرض ويم٘مـ احلٚمٙم٥م همُمٙم٦م 

 . (1)م 5909هـ/>0;واٞمٖمرد خل ىمثغم زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

سٝمْمرة فمعم ـمٖم٣مر ٕمهٝمتٜم٣م دم رزمط اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطمٙمٝم٥م ويٟميت ايمتٛم٣مهمس زمكم ايمدويٙمتكم دم ايم

زم٣ميمس٣مضمؾ، ويم٘مقهن٣م سمٔمد َمٝمٛم٣مًء زمحري٣ًم َمٜماًم، يٚم٘مـ أن يس٣مفمد دم رهمد اخلزيٛم٥م زم٣مَٕمقال، 

 وهل َمع ذيمؽ ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمس٘مري٥م. 

                                                           

 .498( صاًمح سمن قمكم احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

 .136عدة اعمػقدة، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًم2)

 .157ؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:حتيخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، ( أمحد سمن ؿمـبل: شمار3)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

19 

يٙمؼ فمالومتف ايمْمٝمب٥م زمٛمٜمد وفمعم وصمف اخلِمقص طمثٝمٚم٥م أومقى همروع هند، ويمذا مل  -1

 .  (5)َمٔم٣مرض٥م ضمكم أٞمُمٟم أول ضم٘مؿ يمبٛمل ـمٛم٥م دم سمريؿ 

وومد سمقالم فمعم ضم٘مؿ دويٙم٥م خل يامين زمٔمد وهم٣مة َم٠مؽمسٜم٣م إول َمسٔمقد زمـ يامين ؽمٛم٥م 

م فمدد َمـ ايمسالؿمكم، وىم٣من َمـ أزمرزهؿ ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس، 5580هـ/;99

 م، وومد ؾمٜمد فمٜمده َمٛمذ زمدايتف سافم٣مت>519هـ/5::ايمذي سمسٙمؿ ايمسٙمْم٥م ؽمٛم٥م 

 وضمروزًم٣م َمع أزمٛم٣مء فمٚمف فمعم ايمسٙمْم٥م وَمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت. 

وومد أدرك ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس اخلْمقرة ايمتل يُم٘مٙمٜم٣م خل ىمثغم فمعم دويٙمتف 

م َمستٕمٙمكم اٞمُمٕم٣مل 5909هـ/:0;طم٣مص٥م زمٔمد أن اؽمتْم٣مفمقا َمدَّ ٞمٖمقذهؿ إلم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ر دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م خل يامين زمٌمافم٣مهتؿ ايمداطمٙمٝم٥م، فمٛمدئذ ؽم٣مرع إلم إرؽم٣مل محٙم٥م إلم ـمٖم٣م

زمٗمٝم٣مدة صمس٣مر زمـ أمحد، مت٘مٛم٦م َمـ آسمٖم٣مق َمع خل ىمثغم دم ضم٘مؿ ـمٖم٣مر َمٛم٣مصٖم٥م زمكم خل يامين 

 . (5)وخل ىمثغم

وأرؽمؾ محٙم٥م أطمرى زمٗمٝم٣مدة راصع زمـ صمس٣مر هلذا ايمٕمرض ويم٘مـ احلٚمٙم٥م همُمٙم٦م 

 . (1)م 5909هـ/>0;واٞمٖمرد خل ىمثغم زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

سٝمْمرة فمعم ـمٖم٣مر ٕمهٝمتٜم٣م دم رزمط اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطمٙمٝم٥م ويٟميت ايمتٛم٣مهمس زمكم ايمدويٙمتكم دم ايم

زم٣ميمس٣مضمؾ، ويم٘مقهن٣م سمٔمد َمٝمٛم٣مًء زمحري٣ًم َمٜماًم، يٚم٘مـ أن يس٣مفمد دم رهمد اخلزيٛم٥م زم٣مَٕمقال، 

 وهل َمع ذيمؽ ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمس٘مري٥م. 

                                                           

 .498( صاًمح سمن قمكم احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

 .136عدة اعمػقدة، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًم2)

 .157ؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:حتيخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، ( أمحد سمن ؿمـبل: شمار3)
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، نمغم أن ضم٘مؿ خل ؿم٣مهر يمٙمُمحر مل يستٚمر، همٗمد مت٘مٛم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ (5)ؿم٣مهر

 م،5995 هـ/:9;ذيمؽ  دم ؽمٛم٥م فمبداهلل زمـ فمقم ايم٘مثغمي َمـ دطمقل ايمُمحر َمـ نمغم ومت٣مل و

 . (5)همٟمصبح٦م ايمُمحر َمٛمذ ذيمؽ ايمت٣مريخ سم٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

 ج. دويٙم٥م  خل يامين دم سمريؿ 
، (1)ومبٝمٙم٥م خل يامين همرع َمـ زمٛمل ـمٛم٥م زمـ ضمرام زمـ ومحْم٣من. وومد ؽم٘مٛم٦م وَمَسؿ ذق سمريؿ

ايمذي ويرصمع ايمٖمّمؾ دم ومٝم٣مم دويٙمتٜمؿ إلم َم٠مؽمسٜم٣م إول ايمسٙمْم٣من َمسٔمقد زمـ يامين، 

 (9)م5551هـ /955 اؽمتٕمؾ ايمٖمراغ اظمقصمقد زمٔمد رضمٝمؾ ومقات إيقزمٝمكم فمـ ضمرضَمقت

 َمستٖمٝمدًا َمـ زمٔمض ايمٔمقاَمؾ ايمتل ؽم٣مفمدسمف فمعم حتٗمٝمؼ هدهمف َمٛمٜم٣م: 

فمزوف خل راؾمد فمـ اؽمتٔم٣مدة ضم٘مٚمٜمؿ يمؼميؿ زمٔمد ؿمرد إيقزمٝمكم، رنمؿ أهنؿ  -5

يد إيقزمٝمكم ىم٣مٞمقا يٚمٙم٘مقن ايمسٙمْم٥م ايمممفمٝم٥م دم سمريؿ ومبؾ إؽمٗم٣مط دويٙمتٜمؿ فمعم 

 م. ;555هـ/959ؽمٛم٥م 

ضٔمػ ومبٝمٙم٥م هند َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م اإلداري٥م زمح٘مؿ ؿمبٝمٔمتٜم٣م ايمبدوي٥م، وهلذا مل سمٖم٘مر  -5

زمبسط ؽمٙمْمتٜم٣م فمعم ضمرضَمقت رنمؿ أضمٗمٝمتٜم٣م دم ذيمؽ، يم٘مقهن٣م ص٣مضمب٥م ايمدور 

 . (8)ايمب٣مرز دم ؿمرد إيقزمٝمكم

                                                           
 . 113-112قمؾوي ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ،189-188( كػس اعمرضمع، ص:1)

 . 191، أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:149-147(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

 .353-352( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)

شماريخ طمرضموت اعمسؿى  ، ؾمامل حمؿد سمن محقد:499( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ص:4)

 .   83  -82سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

 .83-82( أمحد قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:5)
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19 

يٙمؼ فمالومتف ايمْمٝمب٥م زمٛمٜمد وفمعم وصمف اخلِمقص طمثٝمٚم٥م أومقى همروع هند، ويمذا مل  -1

 .  (5)َمٔم٣مرض٥م ضمكم أٞمُمٟم أول ضم٘مؿ يمبٛمل ـمٛم٥م دم سمريؿ 

وومد سمقالم فمعم ضم٘مؿ دويٙم٥م خل يامين زمٔمد وهم٣مة َم٠مؽمسٜم٣م إول َمسٔمقد زمـ يامين ؽمٛم٥م 

م فمدد َمـ ايمسالؿمكم، وىم٣من َمـ أزمرزهؿ ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس، 5580هـ/;99

 م، وومد ؾمٜمد فمٜمده َمٛمذ زمدايتف سافم٣مت>519هـ/5::ايمذي سمسٙمؿ ايمسٙمْم٥م ؽمٛم٥م 

 وضمروزًم٣م َمع أزمٛم٣مء فمٚمف فمعم ايمسٙمْم٥م وَمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت. 

وومد أدرك ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس اخلْمقرة ايمتل يُم٘مٙمٜم٣م خل ىمثغم فمعم دويٙمتف 

م َمستٕمٙمكم اٞمُمٕم٣مل 5909هـ/:0;طم٣مص٥م زمٔمد أن اؽمتْم٣مفمقا َمدَّ ٞمٖمقذهؿ إلم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ر دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م خل يامين زمٌمافم٣مهتؿ ايمداطمٙمٝم٥م، فمٛمدئذ ؽم٣مرع إلم إرؽم٣مل محٙم٥م إلم ـمٖم٣م

زمٗمٝم٣مدة صمس٣مر زمـ أمحد، مت٘مٛم٦م َمـ آسمٖم٣مق َمع خل ىمثغم دم ضم٘مؿ ـمٖم٣مر َمٛم٣مصٖم٥م زمكم خل يامين 

 . (5)وخل ىمثغم

وأرؽمؾ محٙم٥م أطمرى زمٗمٝم٣مدة راصع زمـ صمس٣مر هلذا ايمٕمرض ويم٘مـ احلٚمٙم٥م همُمٙم٦م 

 . (1)م 5909هـ/>0;واٞمٖمرد خل ىمثغم زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

سٝمْمرة فمعم ـمٖم٣مر ٕمهٝمتٜم٣م دم رزمط اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطمٙمٝم٥م ويٟميت ايمتٛم٣مهمس زمكم ايمدويٙمتكم دم ايم

زم٣ميمس٣مضمؾ، ويم٘مقهن٣م سمٔمد َمٝمٛم٣مًء زمحري٣ًم َمٜماًم، يٚم٘مـ أن يس٣مفمد دم رهمد اخلزيٛم٥م زم٣مَٕمقال، 

 وهل َمع ذيمؽ ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمس٘مري٥م. 

                                                           

 .498( صاًمح سمن قمكم احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

 .136عدة اعمػقدة، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًم2)

 .157ؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:حتيخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، ( أمحد سمن ؿمـبل: شمار3)
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يٙمؼ فمالومتف ايمْمٝمب٥م زمٛمٜمد وفمعم وصمف اخلِمقص طمثٝمٚم٥م أومقى همروع هند، ويمذا مل  -1

 .  (5)َمٔم٣مرض٥م ضمكم أٞمُمٟم أول ضم٘مؿ يمبٛمل ـمٛم٥م دم سمريؿ 

وومد سمقالم فمعم ضم٘مؿ دويٙم٥م خل يامين زمٔمد وهم٣مة َم٠مؽمسٜم٣م إول َمسٔمقد زمـ يامين ؽمٛم٥م 

م فمدد َمـ ايمسالؿمكم، وىم٣من َمـ أزمرزهؿ ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس، 5580هـ/;99

 م، وومد ؾمٜمد فمٜمده َمٛمذ زمدايتف سافم٣مت>519هـ/5::ايمذي سمسٙمؿ ايمسٙمْم٥م ؽمٛم٥م 

 وضمروزًم٣م َمع أزمٛم٣مء فمٚمف فمعم ايمسٙمْم٥م وَمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت. 

وومد أدرك ايمسٙمْم٣من راصع زمـ دويس اخلْمقرة ايمتل يُم٘مٙمٜم٣م خل ىمثغم فمعم دويٙمتف 

م َمستٕمٙمكم اٞمُمٕم٣مل 5909هـ/:0;طم٣مص٥م زمٔمد أن اؽمتْم٣مفمقا َمدَّ ٞمٖمقذهؿ إلم ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

ر دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م خل يامين زمٌمافم٣مهتؿ ايمداطمٙمٝم٥م، فمٛمدئذ ؽم٣مرع إلم إرؽم٣مل محٙم٥م إلم ـمٖم٣م

زمٗمٝم٣مدة صمس٣مر زمـ أمحد، مت٘مٛم٦م َمـ آسمٖم٣مق َمع خل ىمثغم دم ضم٘مؿ ـمٖم٣مر َمٛم٣مصٖم٥م زمكم خل يامين 

 . (5)وخل ىمثغم

وأرؽمؾ محٙم٥م أطمرى زمٗمٝم٣مدة راصع زمـ صمس٣مر هلذا ايمٕمرض ويم٘مـ احلٚمٙم٥م همُمٙم٦م 

 . (1)م 5909هـ/>0;واٞمٖمرد خل ىمثغم زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

سٝمْمرة فمعم ـمٖم٣مر ٕمهٝمتٜم٣م دم رزمط اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطمٙمٝم٥م ويٟميت ايمتٛم٣مهمس زمكم ايمدويٙمتكم دم ايم

زم٣ميمس٣مضمؾ، ويم٘مقهن٣م سمٔمد َمٝمٛم٣مًء زمحري٣ًم َمٜماًم، يٚم٘مـ أن يس٣مفمد دم رهمد اخلزيٛم٥م زم٣مَٕمقال، 

 وهل َمع ذيمؽ ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمس٘مري٥م. 

                                                           

 .498( صاًمح سمن قمكم احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

 .136عدة اعمػقدة، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًم2)

 .157ؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:حتيخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، ( أمحد سمن ؿمـبل: شمار3)
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وـمٙم٦م ومقة خل ىمثغم دم سمِم٣مفمد َمستٚمر= ضمٝم٧م اؽمتْم٣مفمقا ايمسٝمْمرة فمعم ـمٖم٣مر وزمقر 

 هـ/51;. همٙمام وصؾ دويس زمـ راصع إلم احل٘مؿ زمٔمد وهم٣مة أزمٝمف ؽمٛم٥م (5)وَمٛم٣مؿمؼ أطمرى

 وصمد أن دويٙم٥م خل ىمثغم ومد ص٣مرت َمٛم٣مهمس٣ًم ومقي٣ًم يِمٔم٤م ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمف.  (5)م5950

هذا ايمقاومع اجلديد وايمِمٔم٤م دهمع زم٣ميمسٙمْم٣من دويس زمـ راصع إلم ضمُمد ايمتح٣ميمػ َمـ 

غم، وايمتٗمك ايمْمرهم٣من خل أمحد َمـ زمٛمل ـمٛم٥م، وخل مجٝمؾ ايمسٔمدي َمـ زمٛمل ىمٛمدة ضد خل ىمث

م، هم٣مٞمتٌم خل ىمثغم وَمـ ضم٣ميمٖمٜمؿ َمـ خل فم٣مَمر َمـ 5951هـ/59;زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ ؽمٛم٥م 

 هند، وايمِمػمات َمـ زمٛمل ـمٛم٥م. 

وئمد هذا آٞمتِم٣مر ضمٙمٗم٥م َمٜمٚم٥م َمـ ضمٙمٗم٣مت ايمتٛم٣مَمل اظمستٚمر دم ومقة خل ىمثغم، سمزاَمٛم٦م 

ين دم سمريؿ= َمٔمٜم٣م ضمٙمٗم٣مت طمْمغمة دم َمسٙمسؾ آٞمت٘م٣مؽم٣مت ايمتل َمٛمٝم٦م هب٣م دويٙم٥م خل يام

ضمٝم٧م ٞمُمٟم ساع داطمقم زمكم ايمسٙمْم٣من دويس َمـ صمٜم٥م وأزمٛم٣مء فمٚمف َمـ صمٜم٥م أطمرى، 

 فمٚمف ضد َمٔمف وَمـ راصع زمـ حمٚمد زمـ واؽمتٕمؾ خل ىمثغم هذا ايمٌماع= ضمٝم٧م خزروا  يامين

 . (1) ضمكم إلم ويم٘مـ فمٚمف َمـ ايمسٙمْم٥م اٞمتزاع َمـ َم٘مٛمف مم٣م دويس ايمسٙمْم٣من

ويم٘مـ دم ـمروف ٓ سمبمم زمخغم، هم٣ميمٌماع فم٣مد ايمسٙمْم٣من دويس إلم احل٘مؿ َمـ صمديد، 

ايمداطمقم فمعم أؾمده، وايمٌماع َمع دويٙم٥م خل ىمثغم مل يتقومػ= ضمٝم٧م اؽمتٚمر هذا ايمٌماع زمكم 

ايمدويٙمتكم دم وادي ضمرضَمقت إلم خطمر فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ يامين 

                                                           

 .17-16( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 .137( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

 .165( أمحد ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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، وؽمقف ٞمتحدث فمـ (5)م >585هـ/59>م إلم فم٣مم 5809هـ/55>ايمذي اَمتد َمـ 

 ط هذه ايمدويٙم٥م همٝمام زمٔمد. ؽمٗمق

 د. دويٙم٥م احلبقـمل دم ـمٖم٣مر
سمٔمد ـمٖم٣مر أضمد اظمراىمز ايمت٣مرخيٝم٥م واظم٠مشمرة دم سم٣مريخ ضمرضَمقت، وسمٗمع فمعم ايمس٣مضمؾ 

ايمممومل اجلٛمقيب يمٙمجزيرة ايمٔمرزمٝم٥م اَمتدادًا يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت، وإومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر حيتّمـ َمديٛم٥م 

 . (5)ـمٖم٣مر وَمٝمٛم٣مء َمرزم٣مط

م، واطمتط 5555هـ/950إلومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م  وومد زمدأ ضم٘مؿ أمحد زمـ حمٚمد احلبقـمل

فم٣مصٚمتف ـمٖم٣مر زمٔمد هن٣مي٥م دويٙم٥م حمٚمد زمـ أمحد إىمحؾ اظمٛمجقي، وئمتػم ايمسٙمْم٣من ؽم٣ممل زمـ 

إدريس احلبقـمل أؾمٜمر ؽمالؿمكم دويٙم٥م ـمٖم٣مر، وومد سمقلم ايمسٙمْم٥م زمٔمد وهم٣مة أزمٝمف ؽمٛم٥م 

 . (1)م55:5هـ/9:0

أصمؾ ذيمؽ محٙم٥م ومقي٥م  وومد فمٚمؾ هذا ايمسٙمْم٣من فمعم إطمّم٣مع ضمرضَمقت حل٘مٚمف، وصمٜمز َمـ

م، وطمالهل٣م اؾمؼمى ؽم٣ممل زمـ إدريس 55:9هـ/9:1وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، وزمدأت هذه احلٚمٙم٥م ؽمٛم٥م 

احلبقـمل ؾمب٣مم َمـ ضم٘م٣مَمٜم٣م خل مجٝمؾ َمـ زمٛمل ؽمٔمد، شمؿ ؽم٣مر زمٗمقاسمف ٞم٣مضمٝم٥م سمريؿ وحت٣ميمٖم٦م َمٔمف 

ين مل ، وهمرض فمٙمٝمٜم٣م ضمِم٣مرًا ومقي٣ًم ومٝمؾ إٞمف اؽمتٚمر شمالشم٥م أؾمٜمر، نمغم أن فمٚمر زمـ يام(9)ومبٝمٙم٥م هند 

 يستسٙمؿ، زمؾ ضم٣مول آؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣مزمـ ؾمامخ، وـمؾ احلبقـمل يّمٝمّؼ اخلٛم٣مق فمعم سمريؿ. 

                                                           
،  149، 140( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ، ص:1)

 .535، 534، 520،ص:2، صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج164

 . 590، ص:2(  صاًمح احلامد: كػس اعمرضمع ، ج2)

 .598-596، ص:2( كػس اعمرضمع، ج3)

 . 101  -100وف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( أمحد سمن ؿمـبل:شماريخ طمرضموت اعمعر4)
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، وؽمقف ٞمتحدث فمـ (5)م >585هـ/59>م إلم فم٣مم 5809هـ/55>ايمذي اَمتد َمـ 

 ط هذه ايمدويٙم٥م همٝمام زمٔمد. ؽمٗمق

 د. دويٙم٥م احلبقـمل دم ـمٖم٣مر
سمٔمد ـمٖم٣مر أضمد اظمراىمز ايمت٣مرخيٝم٥م واظم٠مشمرة دم سم٣مريخ ضمرضَمقت، وسمٗمع فمعم ايمس٣مضمؾ 

ايمممومل اجلٛمقيب يمٙمجزيرة ايمٔمرزمٝم٥م اَمتدادًا يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت، وإومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر حيتّمـ َمديٛم٥م 

 . (5)ـمٖم٣مر وَمٝمٛم٣مء َمرزم٣مط

م، واطمتط 5555هـ/950إلومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م  وومد زمدأ ضم٘مؿ أمحد زمـ حمٚمد احلبقـمل

فم٣مصٚمتف ـمٖم٣مر زمٔمد هن٣مي٥م دويٙم٥م حمٚمد زمـ أمحد إىمحؾ اظمٛمجقي، وئمتػم ايمسٙمْم٣من ؽم٣ممل زمـ 

إدريس احلبقـمل أؾمٜمر ؽمالؿمكم دويٙم٥م ـمٖم٣مر، وومد سمقلم ايمسٙمْم٥م زمٔمد وهم٣مة أزمٝمف ؽمٛم٥م 

 . (1)م55:5هـ/9:0

أصمؾ ذيمؽ محٙم٥م ومقي٥م  وومد فمٚمؾ هذا ايمسٙمْم٣من فمعم إطمّم٣مع ضمرضَمقت حل٘مٚمف، وصمٜمز َمـ

م، وطمالهل٣م اؾمؼمى ؽم٣ممل زمـ إدريس 55:9هـ/9:1وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، وزمدأت هذه احلٚمٙم٥م ؽمٛم٥م 

احلبقـمل ؾمب٣مم َمـ ضم٘م٣مَمٜم٣م خل مجٝمؾ َمـ زمٛمل ؽمٔمد، شمؿ ؽم٣مر زمٗمقاسمف ٞم٣مضمٝم٥م سمريؿ وحت٣ميمٖم٦م َمٔمف 

ين مل ، وهمرض فمٙمٝمٜم٣م ضمِم٣مرًا ومقي٣ًم ومٝمؾ إٞمف اؽمتٚمر شمالشم٥م أؾمٜمر، نمغم أن فمٚمر زمـ يام(9)ومبٝمٙم٥م هند 

 يستسٙمؿ، زمؾ ضم٣مول آؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣مزمـ ؾمامخ، وـمؾ احلبقـمل يّمٝمّؼ اخلٛم٣مق فمعم سمريؿ. 

                                                           
،  149، 140( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ، ص:1)

 .535، 534، 520،ص:2، صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج164

 . 590، ص:2(  صاًمح احلامد: كػس اعمرضمع ، ج2)

 .598-596، ص:2( كػس اعمرضمع، ج3)

 . 101  -100وف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( أمحد سمن ؿمـبل:شماريخ طمرضموت اعمعر4)
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وـمٙم٦م ومقة خل ىمثغم دم سمِم٣مفمد َمستٚمر= ضمٝم٧م اؽمتْم٣مفمقا ايمسٝمْمرة فمعم ـمٖم٣مر وزمقر 

 هـ/51;. همٙمام وصؾ دويس زمـ راصع إلم احل٘مؿ زمٔمد وهم٣مة أزمٝمف ؽمٛم٥م (5)وَمٛم٣مؿمؼ أطمرى

 وصمد أن دويٙم٥م خل ىمثغم ومد ص٣مرت َمٛم٣مهمس٣ًم ومقي٣ًم يِمٔم٤م ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمف.  (5)م5950

هذا ايمقاومع اجلديد وايمِمٔم٤م دهمع زم٣ميمسٙمْم٣من دويس زمـ راصع إلم ضمُمد ايمتح٣ميمػ َمـ 

غم، وايمتٗمك ايمْمرهم٣من خل أمحد َمـ زمٛمل ـمٛم٥م، وخل مجٝمؾ ايمسٔمدي َمـ زمٛمل ىمٛمدة ضد خل ىمث

م، هم٣مٞمتٌم خل ىمثغم وَمـ ضم٣ميمٖمٜمؿ َمـ خل فم٣مَمر َمـ 5951هـ/59;زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ ؽمٛم٥م 

 هند، وايمِمػمات َمـ زمٛمل ـمٛم٥م. 

وئمد هذا آٞمتِم٣مر ضمٙمٗم٥م َمٜمٚم٥م َمـ ضمٙمٗم٣مت ايمتٛم٣مَمل اظمستٚمر دم ومقة خل ىمثغم، سمزاَمٛم٦م 

ين دم سمريؿ= َمٔمٜم٣م ضمٙمٗم٣مت طمْمغمة دم َمسٙمسؾ آٞمت٘م٣مؽم٣مت ايمتل َمٛمٝم٦م هب٣م دويٙم٥م خل يام

ضمٝم٧م ٞمُمٟم ساع داطمقم زمكم ايمسٙمْم٣من دويس َمـ صمٜم٥م وأزمٛم٣مء فمٚمف َمـ صمٜم٥م أطمرى، 

 فمٚمف ضد َمٔمف وَمـ راصع زمـ حمٚمد زمـ واؽمتٕمؾ خل ىمثغم هذا ايمٌماع= ضمٝم٧م خزروا  يامين

 . (1) ضمكم إلم ويم٘مـ فمٚمف َمـ ايمسٙمْم٥م اٞمتزاع َمـ َم٘مٛمف مم٣م دويس ايمسٙمْم٣من

ويم٘مـ دم ـمروف ٓ سمبمم زمخغم، هم٣ميمٌماع فم٣مد ايمسٙمْم٣من دويس إلم احل٘مؿ َمـ صمديد، 

ايمداطمقم فمعم أؾمده، وايمٌماع َمع دويٙم٥م خل ىمثغم مل يتقومػ= ضمٝم٧م اؽمتٚمر هذا ايمٌماع زمكم 

ايمدويٙمتكم دم وادي ضمرضَمقت إلم خطمر فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ يامين 

                                                           

 .17-16( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 .137( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

 .165( أمحد ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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، وؽمقف ٞمتحدث فمـ (5)م >585هـ/59>م إلم فم٣مم 5809هـ/55>ايمذي اَمتد َمـ 

 ط هذه ايمدويٙم٥م همٝمام زمٔمد. ؽمٗمق

 د. دويٙم٥م احلبقـمل دم ـمٖم٣مر
سمٔمد ـمٖم٣مر أضمد اظمراىمز ايمت٣مرخيٝم٥م واظم٠مشمرة دم سم٣مريخ ضمرضَمقت، وسمٗمع فمعم ايمس٣مضمؾ 

ايمممومل اجلٛمقيب يمٙمجزيرة ايمٔمرزمٝم٥م اَمتدادًا يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت، وإومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر حيتّمـ َمديٛم٥م 

 . (5)ـمٖم٣مر وَمٝمٛم٣مء َمرزم٣مط

م، واطمتط 5555هـ/950إلومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م  وومد زمدأ ضم٘مؿ أمحد زمـ حمٚمد احلبقـمل

فم٣مصٚمتف ـمٖم٣مر زمٔمد هن٣مي٥م دويٙم٥م حمٚمد زمـ أمحد إىمحؾ اظمٛمجقي، وئمتػم ايمسٙمْم٣من ؽم٣ممل زمـ 

إدريس احلبقـمل أؾمٜمر ؽمالؿمكم دويٙم٥م ـمٖم٣مر، وومد سمقلم ايمسٙمْم٥م زمٔمد وهم٣مة أزمٝمف ؽمٛم٥م 

 . (1)م55:5هـ/9:0

أصمؾ ذيمؽ محٙم٥م ومقي٥م  وومد فمٚمؾ هذا ايمسٙمْم٣من فمعم إطمّم٣مع ضمرضَمقت حل٘مٚمف، وصمٜمز َمـ

م، وطمالهل٣م اؾمؼمى ؽم٣ممل زمـ إدريس 55:9هـ/9:1وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، وزمدأت هذه احلٚمٙم٥م ؽمٛم٥م 

احلبقـمل ؾمب٣مم َمـ ضم٘م٣مَمٜم٣م خل مجٝمؾ َمـ زمٛمل ؽمٔمد، شمؿ ؽم٣مر زمٗمقاسمف ٞم٣مضمٝم٥م سمريؿ وحت٣ميمٖم٦م َمٔمف 

ين مل ، وهمرض فمٙمٝمٜم٣م ضمِم٣مرًا ومقي٣ًم ومٝمؾ إٞمف اؽمتٚمر شمالشم٥م أؾمٜمر، نمغم أن فمٚمر زمـ يام(9)ومبٝمٙم٥م هند 

 يستسٙمؿ، زمؾ ضم٣مول آؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣مزمـ ؾمامخ، وـمؾ احلبقـمل يّمٝمّؼ اخلٛم٣مق فمعم سمريؿ. 

                                                           
،  149، 140( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ، ص:1)

 .535، 534، 520،ص:2، صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج164

 . 590، ص:2(  صاًمح احلامد: كػس اعمرضمع ، ج2)

 .598-596، ص:2( كػس اعمرضمع، ج3)

 . 101  -100وف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( أمحد سمن ؿمـبل:شماريخ طمرضموت اعمعر4)
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،  149، 140( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ، ص:1)

 .535، 534، 520،ص:2، صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج164

 . 590، ص:2(  صاًمح احلامد: كػس اعمرضمع ، ج2)

 .598-596، ص:2( كػس اعمرضمع، ج3)

 . 101  -100وف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( أمحد سمن ؿمـبل:شماريخ طمرضموت اعمعر4)
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، (5)ىمام أرؽمؾ دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف زمٔمض ومقاسمف صقب دَمقن، وايمٔمجز، وايمٕمٝمؾ إفمعم

وؽمٝمئقن، وزمٔمدَم٣م مت٘مـ َمـ همرض ؽمٝمْمرسمف فمعم هذه ايمٗمرى زم٣ميمٗمقة أو زم٣ميممماء رهمع 

صمتٚمع زمٟمطمٝمف َمقؽمك احلبقـمل، وزمٔمد احلِم٣مر فمـ سمريؿ، وؽم٣مر إلم ؾمب٣مم، وهٛم٣مك ا

َمُم٣موارات زمٝمٛمٜمام فم٣مد ؽم٣ممل احلبقـمل إلم ـمٖم٣مر وسمرك خل ىمثغم دم هذه اظمٛم٣مؿمؼ يتقيمقن أَمره٣م 

 . (5)ٞمٝم٣مزم٥م فمٛمف 

ىمام أفمد احلبقـمل ومقة يمٙمسٝمْمرة فمعم ايمُمحر وفمدن زمٔمد دطمقل ومقات زمٛمل رؽمقل 

كم اظمٙمؽ م، وهلذا ايمسب٤م سمٟمزم اظمقومػ زمكم احلبقـمل وزم;:55هـ/::9ايمُمحر ؽمٛم٥م 

اظمٓمٖمر ضم٣مىمؿ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م ايمذي أرؽمؾ محٙم٥ًم فمس٘مري٥م ىمػمى َم٘مقٞم٥م َمـ شمالث همرق، 

ايمديـ، زمٙمغ سمٔمداده٣م مخسامئ٥م َمـ اخلٝمؾ وايمٖمرؽم٣من، وؽمبٔم٥م خٓف صمٛمدي،  يٗمقده٣م ؾمٚمس

واجتٜم٦م ذوم٣ًم ضمتك اومؼمزم٦م َمـ ـمٖم٣مر، ودارت َمٔمرىم٥م زمكم ايمْمرهمكم ومتؾ همٝمٜم٣م احلبقـمل 

 م. 55:8ـ/ه;:9وزايم٦م ممٙم٘متف دم ؽمٛم٥م 

ومل ي٘مـ احلبقـمل ؽمح٣مزم٥م صٝمػ َمرت زمقادي ضمرضَمقت شمؿ اٞمٗمُمٔم٦م َمـ نمغم أشمر،  

زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ همٗمد ىم٣من أضمد إؽمب٣مب ايمرئٝمس٥م ايمتل هٝمٟمت يمٗمٝم٣مم دويم٥م خل ىمثغم 

دم ضمرضَمقت، ضمٝم٧م ؽمٙمؿ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل ؽمٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م ٔل ىمثغم يمٝمح٘مٚمقه٣م ٞمٝم٣مزم٥م فمٛمف، 

ضم٘مؿ سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ، ومت٘مٛمقا َمـ سمٟمؽمٝمس دويمتٜمؿ ايمتل وزمسٗمقط دويٙمتف دم ـمٖم٣مر خل إيمٝمٜمؿ 

 يمٔمب٦م دورًا َمٜماًم دم سمٟمريخ ضمرضَمقت.

                                                           

( دمون: ىمرية شمؼع ذق شمريم،اًمعجز: شمؼع ذق وادي طمرضموت، قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم  1)

 أ.  238أ، 232أ،154ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق:

 . 102، 90احلبٌم، ص:( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل 2)
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وومد طمٙمَّػ احلبقـمل دم وادي ضمرضَمقت زمٔمض اظمٔم٣ممل ايمت٣مرخيٝم٥م= ضمٝم٧م زمٛمك زمٔمض 

 .  (5)احلِمقن ودور ايمّمٝم٣مهم٥م طمِمقص٣ًم دم ومرى وادي فمٚمد نمرب ضمرضَمقت

 :هـ. ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق

ارسمبط اؽمؿ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت زم٣مؽمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ايمتل أٞمُمٟمهت٣م، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ 

 ؾمٟمن أنمٙم٤م ايمٗمب٣مئؾ ايمتل أٞمُمٟمت هل٣م دويالت دم ضمرضَمقت، وومبٝمٙم٥م خل ىمثغم ىم٣من هل٣م همرفم٣من

 دم ضمرضَمقت:

ئمقد َٞمَسُبف إلم مهدان َمـ أرض ايمٝمٚمـ، ويٛمتٜمل ٞمسبٜمؿ إلم ومحْم٣من : ايمٖمرع إول

 وخل ايمٓمقيٚمر، زمـ  ايمذيـ يٛمسبقن أٞمٖمسٜمؿ إلم مهدان خل صمٔمٖمروَمـ همروع خل ىمثغم

 . (5) يامين زمـ ؽم٣ممل زمـ فم٣مَمر وخل ؿم٣ميم٤م، زمـ صمٔمٖمر

وهق ايمبٝم٦م ايمذي وصؾ إلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمٔمقد ٞمسبٜمؿ إلم : ايمٖمرع ايمث٣مين

 . (1)ىمثغم زمـ ـمٛم٥م زمـ ضمرام زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمبٟم إىمػم زمـ يُمج٤م زمـ ئمرب زمـ ومحْم٣من

ا َمـ ـمٖم٣مر وٞمزيمقا ذق وادي ضمرضَمقت، وهلؿ ومري٥م سمسٚمك ايمٕمٝمّم٥م دم وومد ومدَمق

زمالد اظمٜمرة، ودم ذق سمريؿ اطمتط خل ىمثغم ومري٥م هلؿ سمسٚمك فمٝمٛم٣مت، ىم٣من ذيمؽ دم ايمٗمرن 

 .  (9)ايمس٣مدس اهلجري/ ايمٗمرن ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي

                                                           
 . 95( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

 أ. 6-أ5( أمحد سمن طمسن اًمعطاس: هذه ؿمجرة ذم أكساب اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة ، خمطوـمة، ق:2)

 .36، 3، 2(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 3)

 3(  كػس اعمرضمع، ص:  4)
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وومد طمٙمَّػ احلبقـمل دم وادي ضمرضَمقت زمٔمض اظمٔم٣ممل ايمت٣مرخيٝم٥م= ضمٝم٧م زمٛمك زمٔمض 

 .  (5)احلِمقن ودور ايمّمٝم٣مهم٥م طمِمقص٣ًم دم ومرى وادي فمٚمد نمرب ضمرضَمقت

 :هـ. ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق

ارسمبط اؽمؿ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت زم٣مؽمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ايمتل أٞمُمٟمهت٣م، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ 

 ؾمٟمن أنمٙم٤م ايمٗمب٣مئؾ ايمتل أٞمُمٟمت هل٣م دويالت دم ضمرضَمقت، وومبٝمٙم٥م خل ىمثغم ىم٣من هل٣م همرفم٣من

 دم ضمرضَمقت:

ئمقد َٞمَسُبف إلم مهدان َمـ أرض ايمٝمٚمـ، ويٛمتٜمل ٞمسبٜمؿ إلم ومحْم٣من : ايمٖمرع إول

 وخل ايمٓمقيٚمر، زمـ  ايمذيـ يٛمسبقن أٞمٖمسٜمؿ إلم مهدان خل صمٔمٖمروَمـ همروع خل ىمثغم

 . (5) يامين زمـ ؽم٣ممل زمـ فم٣مَمر وخل ؿم٣ميم٤م، زمـ صمٔمٖمر

وهق ايمبٝم٦م ايمذي وصؾ إلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمٔمقد ٞمسبٜمؿ إلم : ايمٖمرع ايمث٣مين

 . (1)ىمثغم زمـ ـمٛم٥م زمـ ضمرام زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمبٟم إىمػم زمـ يُمج٤م زمـ ئمرب زمـ ومحْم٣من

ا َمـ ـمٖم٣مر وٞمزيمقا ذق وادي ضمرضَمقت، وهلؿ ومري٥م سمسٚمك ايمٕمٝمّم٥م دم وومد ومدَمق

زمالد اظمٜمرة، ودم ذق سمريؿ اطمتط خل ىمثغم ومري٥م هلؿ سمسٚمك فمٝمٛم٣مت، ىم٣من ذيمؽ دم ايمٗمرن 

 .  (9)ايمس٣مدس اهلجري/ ايمٗمرن ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي

                                                           
 . 95( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

 أ. 6-أ5( أمحد سمن طمسن اًمعطاس: هذه ؿمجرة ذم أكساب اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة ، خمطوـمة، ق:2)

 .36، 3، 2(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 3)

 3(  كػس اعمرضمع، ص:  4)
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، (5)ىمام أرؽمؾ دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف زمٔمض ومقاسمف صقب دَمقن، وايمٔمجز، وايمٕمٝمؾ إفمعم

وؽمٝمئقن، وزمٔمدَم٣م مت٘مـ َمـ همرض ؽمٝمْمرسمف فمعم هذه ايمٗمرى زم٣ميمٗمقة أو زم٣ميممماء رهمع 

صمتٚمع زمٟمطمٝمف َمقؽمك احلبقـمل، وزمٔمد احلِم٣مر فمـ سمريؿ، وؽم٣مر إلم ؾمب٣مم، وهٛم٣مك ا

َمُم٣موارات زمٝمٛمٜمام فم٣مد ؽم٣ممل احلبقـمل إلم ـمٖم٣مر وسمرك خل ىمثغم دم هذه اظمٛم٣مؿمؼ يتقيمقن أَمره٣م 

 . (5)ٞمٝم٣مزم٥م فمٛمف 

ىمام أفمد احلبقـمل ومقة يمٙمسٝمْمرة فمعم ايمُمحر وفمدن زمٔمد دطمقل ومقات زمٛمل رؽمقل 

كم اظمٙمؽ م، وهلذا ايمسب٤م سمٟمزم اظمقومػ زمكم احلبقـمل وزم;:55هـ/::9ايمُمحر ؽمٛم٥م 

اظمٓمٖمر ضم٣مىمؿ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م ايمذي أرؽمؾ محٙم٥ًم فمس٘مري٥م ىمػمى َم٘مقٞم٥م َمـ شمالث همرق، 

ايمديـ، زمٙمغ سمٔمداده٣م مخسامئ٥م َمـ اخلٝمؾ وايمٖمرؽم٣من، وؽمبٔم٥م خٓف صمٛمدي،  يٗمقده٣م ؾمٚمس

واجتٜم٦م ذوم٣ًم ضمتك اومؼمزم٦م َمـ ـمٖم٣مر، ودارت َمٔمرىم٥م زمكم ايمْمرهمكم ومتؾ همٝمٜم٣م احلبقـمل 

 م. 55:8ـ/ه;:9وزايم٦م ممٙم٘متف دم ؽمٛم٥م 

ومل ي٘مـ احلبقـمل ؽمح٣مزم٥م صٝمػ َمرت زمقادي ضمرضَمقت شمؿ اٞمٗمُمٔم٦م َمـ نمغم أشمر،  

زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ همٗمد ىم٣من أضمد إؽمب٣مب ايمرئٝمس٥م ايمتل هٝمٟمت يمٗمٝم٣مم دويم٥م خل ىمثغم 

دم ضمرضَمقت، ضمٝم٧م ؽمٙمؿ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل ؽمٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م ٔل ىمثغم يمٝمح٘مٚمقه٣م ٞمٝم٣مزم٥م فمٛمف، 

ضم٘مؿ سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ، ومت٘مٛمقا َمـ سمٟمؽمٝمس دويمتٜمؿ ايمتل وزمسٗمقط دويٙمتف دم ـمٖم٣مر خل إيمٝمٜمؿ 

 يمٔمب٦م دورًا َمٜماًم دم سمٟمريخ ضمرضَمقت.

                                                           

( دمون: ىمرية شمؼع ذق شمريم،اًمعجز: شمؼع ذق وادي طمرضموت، قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم  1)

 أ.  238أ، 232أ،154ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق:

 . 102، 90احلبٌم، ص:( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل 2)
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وومد طمٙمَّػ احلبقـمل دم وادي ضمرضَمقت زمٔمض اظمٔم٣ممل ايمت٣مرخيٝم٥م= ضمٝم٧م زمٛمك زمٔمض 

 .  (5)احلِمقن ودور ايمّمٝم٣مهم٥م طمِمقص٣ًم دم ومرى وادي فمٚمد نمرب ضمرضَمقت

 :هـ. ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق

ارسمبط اؽمؿ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت زم٣مؽمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ايمتل أٞمُمٟمهت٣م، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ 

 ؾمٟمن أنمٙم٤م ايمٗمب٣مئؾ ايمتل أٞمُمٟمت هل٣م دويالت دم ضمرضَمقت، وومبٝمٙم٥م خل ىمثغم ىم٣من هل٣م همرفم٣من

 دم ضمرضَمقت:

ئمقد َٞمَسُبف إلم مهدان َمـ أرض ايمٝمٚمـ، ويٛمتٜمل ٞمسبٜمؿ إلم ومحْم٣من : ايمٖمرع إول

 وخل ايمٓمقيٚمر، زمـ  ايمذيـ يٛمسبقن أٞمٖمسٜمؿ إلم مهدان خل صمٔمٖمروَمـ همروع خل ىمثغم

 . (5) يامين زمـ ؽم٣ممل زمـ فم٣مَمر وخل ؿم٣ميم٤م، زمـ صمٔمٖمر

وهق ايمبٝم٦م ايمذي وصؾ إلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمٔمقد ٞمسبٜمؿ إلم : ايمٖمرع ايمث٣مين

 . (1)ىمثغم زمـ ـمٛم٥م زمـ ضمرام زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمبٟم إىمػم زمـ يُمج٤م زمـ ئمرب زمـ ومحْم٣من

ا َمـ ـمٖم٣مر وٞمزيمقا ذق وادي ضمرضَمقت، وهلؿ ومري٥م سمسٚمك ايمٕمٝمّم٥م دم وومد ومدَمق

زمالد اظمٜمرة، ودم ذق سمريؿ اطمتط خل ىمثغم ومري٥م هلؿ سمسٚمك فمٝمٛم٣مت، ىم٣من ذيمؽ دم ايمٗمرن 

 .  (9)ايمس٣مدس اهلجري/ ايمٗمرن ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي

                                                           
 . 95( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

 أ. 6-أ5( أمحد سمن طمسن اًمعطاس: هذه ؿمجرة ذم أكساب اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة ، خمطوـمة، ق:2)

 .36، 3، 2(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 3)

 3(  كػس اعمرضمع، ص:  4)
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وومد طمٙمَّػ احلبقـمل دم وادي ضمرضَمقت زمٔمض اظمٔم٣ممل ايمت٣مرخيٝم٥م= ضمٝم٧م زمٛمك زمٔمض 

 .  (5)احلِمقن ودور ايمّمٝم٣مهم٥م طمِمقص٣ًم دم ومرى وادي فمٚمد نمرب ضمرضَمقت

 :هـ. ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق

ارسمبط اؽمؿ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت زم٣مؽمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ايمتل أٞمُمٟمهت٣م، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ 

 ؾمٟمن أنمٙم٤م ايمٗمب٣مئؾ ايمتل أٞمُمٟمت هل٣م دويالت دم ضمرضَمقت، وومبٝمٙم٥م خل ىمثغم ىم٣من هل٣م همرفم٣من

 دم ضمرضَمقت:

ئمقد َٞمَسُبف إلم مهدان َمـ أرض ايمٝمٚمـ، ويٛمتٜمل ٞمسبٜمؿ إلم ومحْم٣من : ايمٖمرع إول

 وخل ايمٓمقيٚمر، زمـ  ايمذيـ يٛمسبقن أٞمٖمسٜمؿ إلم مهدان خل صمٔمٖمروَمـ همروع خل ىمثغم

 . (5) يامين زمـ ؽم٣ممل زمـ فم٣مَمر وخل ؿم٣ميم٤م، زمـ صمٔمٖمر

وهق ايمبٝم٦م ايمذي وصؾ إلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمٔمقد ٞمسبٜمؿ إلم : ايمٖمرع ايمث٣مين

 . (1)ىمثغم زمـ ـمٛم٥م زمـ ضمرام زمـ فم٣مَمر زمـ ؽمبٟم إىمػم زمـ يُمج٤م زمـ ئمرب زمـ ومحْم٣من

ا َمـ ـمٖم٣مر وٞمزيمقا ذق وادي ضمرضَمقت، وهلؿ ومري٥م سمسٚمك ايمٕمٝمّم٥م دم وومد ومدَمق

زمالد اظمٜمرة، ودم ذق سمريؿ اطمتط خل ىمثغم ومري٥م هلؿ سمسٚمك فمٝمٛم٣مت، ىم٣من ذيمؽ دم ايمٗمرن 

 .  (9)ايمس٣مدس اهلجري/ ايمٗمرن ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي

                                                           
 . 95( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

 أ. 6-أ5( أمحد سمن طمسن اًمعطاس: هذه ؿمجرة ذم أكساب اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة ، خمطوـمة، ق:2)

 .36، 3، 2(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 3)

 3(  كػس اعمرضمع، ص:  4)
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وومد زمدأ خل ىمثغم يٖم٘مرون دم سمٟمؽمٝمس ىمٝم٣من ؽمٝم٣مد هلؿ َمٛمذ أوائؾ ايمٗمرن ايمس٣مزمع 

جري/ ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي زمٔمد رضمٝمؾ ايمٗمقات إيقزمٝم٥م، وومتؾ وم٣مئدهؿ فمٚمر زمـ اهل

 .   (5) م5551هـ/955َمٜمدي ؽمٛم٥م 

ومل ي٘مـ خل ىمثغم هؿ ايمٗمقة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمقضمٝمدة ايمتل زمدأت سمتْمٙمع إلم ايمسٝمْمرة واحل٘مؿ 

 دم هذه ايمٓمروف، همٗمد ـمٜمرت إلم صم٣مٞمبٜم٣م ومقى أطمرى، اؽمتٕمٙم٦م هذه ايمٓمروف واؽمتْم٣مفم٦م

 ىمٝم٣مٞم٣مهت٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم خمتٙمػ أٞمح٣مء ضمرضَمقت ىمام َمر َمٔمٛم٣م. أن سمٗمٝمؿ 

زمدأ ايمٛمُم٣مط ايمسٝم٣مد ٔل ىمثغم زم١مصمراء اسمِم٣مٓت َم٘مثٖم٥م زمرصم٣مل ايمديـ وايمُمخِمٝم٣مت 

 .   (5)اظمتٔمٙمٚم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل، ؽمٔمٝم٣ًم يم٘مس٤م سمٟميٝمد ؾمٔمبل يمدويمتٜمؿ اظمٛمُمقدة

٣مَم٥م ٞمٗم٣مط ضمرزمٝم٥م دم زمٔمض وزمٔمد َمرضمٙم٥م ايمؼموي٨م اإلفمالَمل زمدأوا دم اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م زم١موم

اظمقاومع، مم٣م أشم٣مر خل يامين همٟمرؽمٙمقا ومقاهتؿ ظمح٣مسة ومري٥م فمٝمٛم٣مت َمرىمز خل ىمثغم ؽمٛم٥م 

 . ( 1) م5511هـ/915

وومد أذٞم٣م إلم أن احلبقـمل ومد أٞم٣مب خل ىمثغم حل٘مؿ ومرى وادي ضمرضَمقت ايمت٣مزمٔم٥م 

 . حل٘مٚمف فمٛمدَم٣م ؽمح٤م ومقاسمف َمٛمٜم٣م، وذيمؽ َمٗم٣مزمؾ زمٔمض ايمرضائ٤م ايمتل همرضٜم٣م فمٙمٝمٜمؿ

م وزوال دويٙمتف سمقلم خل >:55هـ/;:9وزمٚمٗمتؾ احلبقـمل زمٔمد َمٔمرىم٥م ـمٖم٣مر دم ؽمٛم٥م 

، ووم٣مَمقا زمخْمقة فمٚمٙمٝم٥م يمتثبٝم٦م (9)احل٘مؿ دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل ىم٣من حي٘مٚمٜم٣م احلبقـمل ىمثغم

 (احلزم، وومبقؽم٥م، واحلقل، وؽمٝمئقن)أومداَمٜمؿ دم ضمرضَمقت هم٣مؽمتقيمقا فمعم ومرى ايمرسير 

                                                           
 .90قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: (  ؾمعقد 1)

 .7-6(  حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:  2)

 .17، 6، 2(  كػس اعمرضمع: 3)

 .104-100( أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:4)
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، ىمام (5)ا يمبٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ ضم٘مؿ ومراهؿايمقاومٔم٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت، وسمرىمق

ؾمـ خل ىمثغم هجقَم٣ًم فمعم زمقر وأطمّمٔمقه٣م حل٘مٚمٜمؿ زمٔمد رهمض ضم٣مىمٚمٜم٣م زم٣م يمٛمج٣مر َمـ 

 . (5)م5111هـ/51:ومبٝمٙم٥م ىمٛمده سمسٙمٝمٚمٜم٣م دم فم٣مم 

 ودم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي صمٜمزوا محٙم٥م ومقي٥م اؽمتْم٣مفمقا

ـمٖم٣مر وؿمرد ضم٣مىمٚمٜم٣م اظمقارم يمٙمٚمٙمؽ اظمٓمٖمر فمٚمر زمـ فمقم َمـ طمالهل٣م آؽمتٝمالء فمعم َمديٛم٥م 

. وه٘مذا اؽمتٚمر خل ىمثغم دم ضمُمد ومقاهؿ ورص  (1)م5909هـ/:0;زمـ رؽمقل ؽمٛم٥م 

 صٖمقهمٜمؿ ضمتك أصبحقا ومقة ٓ يستٜم٣من هب٣م. 

 أومٙمؼ هذا ايمٛمٌم ضم٣مىمؿ سمريؿ راصع زمـ دويس، همب٣مدر زم١مرؽم٣مل محٙم٥م ٓٞمتزاع ـمٖم٣مر َمـ يد

 واىمتٖمك زم٣مٓسمٖم٣مق َمٔمٜمؿ فمعم ضم٘مٚمٜم٣م َمٛم٣مصٖم٥م ىمام ذىمرٞم٣م ؽم٣مزمٗم٣مً،خل ىمثغم نمغم أٞمف همُمؾ دم ذيمؽ 

م، 5909هـ/>0;نمغم أن خل ىمثغم اؽمتْم٣مفمقا إزاضم٥م َمٛم٣مهمسٜمؿ واٞمٖمردوا زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

مل يتٗمبؾ ازمـ يامين هذا ايمتٌمف، همتح٣ميمػ َمع ازمـ صمس٣مر وصمٜمز محٙم٥م ٓؽمتٔم٣مدة ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

، وزمذيمؽ أضم٘مؿ خل ىمثغم م، نمغم أن محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ ايمذريع5951هـ/59;

 ومبّمتٜمؿ فمعم ـمٖم٣مر ايمتل حتتؾ َمقومٔم٣ًم اؽمؼماسمٝمجٝم٣ًم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، وأض٣مهمقا

زمذيمؽ ٞمٌمًا صمديدًا إلم اٞمتِم٣مراهتؿ ايمس٣مزمٗم٥م، وطم٣مص٥ًم ؽمٝمْمرهتؿ فمعم زمقر ايمتل سمتقؽمط وادي 

 . (9)رزم٣مً ضمرضَمقت َمـ صمٜم٥م ايمممق، وايمتل متثؾ ٞمٗمْم٥م ارسم٘م٣مز يتؿ ايمتقؽمع َمٛمٜم٣م ذوم٣مً ونم

                                                           

حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى ، ؾمامل 14-13( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 124، 102سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 

 . 116( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضٍمع اًمساسمق، ص: 2)

 . 136( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع  اًمساسمق، ص:3)
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، ىمام (5)ا يمبٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ ضم٘مؿ ومراهؿايمقاومٔم٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت، وسمرىمق

ؾمـ خل ىمثغم هجقَم٣ًم فمعم زمقر وأطمّمٔمقه٣م حل٘مٚمٜمؿ زمٔمد رهمض ضم٣مىمٚمٜم٣م زم٣م يمٛمج٣مر َمـ 

 . (5)م5111هـ/51:ومبٝمٙم٥م ىمٛمده سمسٙمٝمٚمٜم٣م دم فم٣مم 

 ودم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي صمٜمزوا محٙم٥م ومقي٥م اؽمتْم٣مفمقا

ـمٖم٣مر وؿمرد ضم٣مىمٚمٜم٣م اظمقارم يمٙمٚمٙمؽ اظمٓمٖمر فمٚمر زمـ فمقم َمـ طمالهل٣م آؽمتٝمالء فمعم َمديٛم٥م 

. وه٘مذا اؽمتٚمر خل ىمثغم دم ضمُمد ومقاهؿ ورص  (1)م5909هـ/:0;زمـ رؽمقل ؽمٛم٥م 

 صٖمقهمٜمؿ ضمتك أصبحقا ومقة ٓ يستٜم٣من هب٣م. 

 أومٙمؼ هذا ايمٛمٌم ضم٣مىمؿ سمريؿ راصع زمـ دويس، همب٣مدر زم١مرؽم٣مل محٙم٥م ٓٞمتزاع ـمٖم٣مر َمـ يد

 واىمتٖمك زم٣مٓسمٖم٣مق َمٔمٜمؿ فمعم ضم٘مٚمٜم٣م َمٛم٣مصٖم٥م ىمام ذىمرٞم٣م ؽم٣مزمٗم٣مً،خل ىمثغم نمغم أٞمف همُمؾ دم ذيمؽ 

م، 5909هـ/>0;نمغم أن خل ىمثغم اؽمتْم٣مفمقا إزاضم٥م َمٛم٣مهمسٜمؿ واٞمٖمردوا زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

مل يتٗمبؾ ازمـ يامين هذا ايمتٌمف، همتح٣ميمػ َمع ازمـ صمس٣مر وصمٜمز محٙم٥م ٓؽمتٔم٣مدة ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

، وزمذيمؽ أضم٘مؿ خل ىمثغم م، نمغم أن محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ ايمذريع5951هـ/59;

 ومبّمتٜمؿ فمعم ـمٖم٣مر ايمتل حتتؾ َمقومٔم٣ًم اؽمؼماسمٝمجٝم٣ًم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، وأض٣مهمقا

زمذيمؽ ٞمٌمًا صمديدًا إلم اٞمتِم٣مراهتؿ ايمس٣مزمٗم٥م، وطم٣مص٥ًم ؽمٝمْمرهتؿ فمعم زمقر ايمتل سمتقؽمط وادي 

 . (9)رزم٣مً ضمرضَمقت َمـ صمٜم٥م ايمممق، وايمتل متثؾ ٞمٗمْم٥م ارسم٘م٣مز يتؿ ايمتقؽمع َمٛمٜم٣م ذوم٣مً ونم

                                                           

حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى ، ؾمامل 14-13( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 124، 102سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 

 . 116( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضٍمع اًمساسمق، ص: 2)

 . 136( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع  اًمساسمق، ص:3)

 . 136د سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص:، ؾمامل حمؿ161-157( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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وومد زمدأ خل ىمثغم يٖم٘مرون دم سمٟمؽمٝمس ىمٝم٣من ؽمٝم٣مد هلؿ َمٛمذ أوائؾ ايمٗمرن ايمس٣مزمع 

جري/ ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي زمٔمد رضمٝمؾ ايمٗمقات إيقزمٝم٥م، وومتؾ وم٣مئدهؿ فمٚمر زمـ اهل

 .   (5) م5551هـ/955َمٜمدي ؽمٛم٥م 

ومل ي٘مـ خل ىمثغم هؿ ايمٗمقة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمقضمٝمدة ايمتل زمدأت سمتْمٙمع إلم ايمسٝمْمرة واحل٘مؿ 

 دم هذه ايمٓمروف، همٗمد ـمٜمرت إلم صم٣مٞمبٜم٣م ومقى أطمرى، اؽمتٕمٙم٦م هذه ايمٓمروف واؽمتْم٣مفم٦م

 ىمٝم٣مٞم٣مهت٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم خمتٙمػ أٞمح٣مء ضمرضَمقت ىمام َمر َمٔمٛم٣م. أن سمٗمٝمؿ 

زمدأ ايمٛمُم٣مط ايمسٝم٣مد ٔل ىمثغم زم١مصمراء اسمِم٣مٓت َم٘مثٖم٥م زمرصم٣مل ايمديـ وايمُمخِمٝم٣مت 

 .   (5)اظمتٔمٙمٚم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل، ؽمٔمٝم٣ًم يم٘مس٤م سمٟميٝمد ؾمٔمبل يمدويمتٜمؿ اظمٛمُمقدة

٣مَم٥م ٞمٗم٣مط ضمرزمٝم٥م دم زمٔمض وزمٔمد َمرضمٙم٥م ايمؼموي٨م اإلفمالَمل زمدأوا دم اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م زم١موم

اظمقاومع، مم٣م أشم٣مر خل يامين همٟمرؽمٙمقا ومقاهتؿ ظمح٣مسة ومري٥م فمٝمٛم٣مت َمرىمز خل ىمثغم ؽمٛم٥م 

 . ( 1) م5511هـ/915

وومد أذٞم٣م إلم أن احلبقـمل ومد أٞم٣مب خل ىمثغم حل٘مؿ ومرى وادي ضمرضَمقت ايمت٣مزمٔم٥م 

 . حل٘مٚمف فمٛمدَم٣م ؽمح٤م ومقاسمف َمٛمٜم٣م، وذيمؽ َمٗم٣مزمؾ زمٔمض ايمرضائ٤م ايمتل همرضٜم٣م فمٙمٝمٜمؿ

م وزوال دويٙمتف سمقلم خل >:55هـ/;:9وزمٚمٗمتؾ احلبقـمل زمٔمد َمٔمرىم٥م ـمٖم٣مر دم ؽمٛم٥م 

، ووم٣مَمقا زمخْمقة فمٚمٙمٝم٥م يمتثبٝم٦م (9)احل٘مؿ دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل ىم٣من حي٘مٚمٜم٣م احلبقـمل ىمثغم

 (احلزم، وومبقؽم٥م، واحلقل، وؽمٝمئقن)أومداَمٜمؿ دم ضمرضَمقت هم٣مؽمتقيمقا فمعم ومرى ايمرسير 

                                                           
 .90قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: (  ؾمعقد 1)

 .7-6(  حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:  2)

 .17، 6، 2(  كػس اعمرضمع: 3)

 .104-100( أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:4)
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، ىمام (5)ا يمبٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ ضم٘مؿ ومراهؿايمقاومٔم٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت، وسمرىمق

ؾمـ خل ىمثغم هجقَم٣ًم فمعم زمقر وأطمّمٔمقه٣م حل٘مٚمٜمؿ زمٔمد رهمض ضم٣مىمٚمٜم٣م زم٣م يمٛمج٣مر َمـ 

 . (5)م5111هـ/51:ومبٝمٙم٥م ىمٛمده سمسٙمٝمٚمٜم٣م دم فم٣مم 

 ودم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي صمٜمزوا محٙم٥م ومقي٥م اؽمتْم٣مفمقا

ـمٖم٣مر وؿمرد ضم٣مىمٚمٜم٣م اظمقارم يمٙمٚمٙمؽ اظمٓمٖمر فمٚمر زمـ فمقم َمـ طمالهل٣م آؽمتٝمالء فمعم َمديٛم٥م 

. وه٘مذا اؽمتٚمر خل ىمثغم دم ضمُمد ومقاهؿ ورص  (1)م5909هـ/:0;زمـ رؽمقل ؽمٛم٥م 

 صٖمقهمٜمؿ ضمتك أصبحقا ومقة ٓ يستٜم٣من هب٣م. 

 أومٙمؼ هذا ايمٛمٌم ضم٣مىمؿ سمريؿ راصع زمـ دويس، همب٣مدر زم١مرؽم٣مل محٙم٥م ٓٞمتزاع ـمٖم٣مر َمـ يد

 واىمتٖمك زم٣مٓسمٖم٣مق َمٔمٜمؿ فمعم ضم٘مٚمٜم٣م َمٛم٣مصٖم٥م ىمام ذىمرٞم٣م ؽم٣مزمٗم٣مً،خل ىمثغم نمغم أٞمف همُمؾ دم ذيمؽ 

م، 5909هـ/>0;نمغم أن خل ىمثغم اؽمتْم٣مفمقا إزاضم٥م َمٛم٣مهمسٜمؿ واٞمٖمردوا زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

مل يتٗمبؾ ازمـ يامين هذا ايمتٌمف، همتح٣ميمػ َمع ازمـ صمس٣مر وصمٜمز محٙم٥م ٓؽمتٔم٣مدة ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

، وزمذيمؽ أضم٘مؿ خل ىمثغم م، نمغم أن محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ ايمذريع5951هـ/59;

 ومبّمتٜمؿ فمعم ـمٖم٣مر ايمتل حتتؾ َمقومٔم٣ًم اؽمؼماسمٝمجٝم٣ًم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، وأض٣مهمقا

زمذيمؽ ٞمٌمًا صمديدًا إلم اٞمتِم٣مراهتؿ ايمس٣مزمٗم٥م، وطم٣مص٥ًم ؽمٝمْمرهتؿ فمعم زمقر ايمتل سمتقؽمط وادي 

 . (9)رزم٣مً ضمرضَمقت َمـ صمٜم٥م ايمممق، وايمتل متثؾ ٞمٗمْم٥م ارسم٘م٣مز يتؿ ايمتقؽمع َمٛمٜم٣م ذوم٣مً ونم

                                                           

حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى ، ؾمامل 14-13( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 124، 102سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 

 . 116( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضٍمع اًمساسمق، ص: 2)

 . 136( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع  اًمساسمق، ص:3)

 . 136د سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص:، ؾمامل حمؿ161-157( أمحد سمن ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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، ىمام (5)ا يمبٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ ضم٘مؿ ومراهؿايمقاومٔم٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت، وسمرىمق

ؾمـ خل ىمثغم هجقَم٣ًم فمعم زمقر وأطمّمٔمقه٣م حل٘مٚمٜمؿ زمٔمد رهمض ضم٣مىمٚمٜم٣م زم٣م يمٛمج٣مر َمـ 

 . (5)م5111هـ/51:ومبٝمٙم٥م ىمٛمده سمسٙمٝمٚمٜم٣م دم فم٣مم 

 ودم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري/ اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي صمٜمزوا محٙم٥م ومقي٥م اؽمتْم٣مفمقا

ـمٖم٣مر وؿمرد ضم٣مىمٚمٜم٣م اظمقارم يمٙمٚمٙمؽ اظمٓمٖمر فمٚمر زمـ فمقم َمـ طمالهل٣م آؽمتٝمالء فمعم َمديٛم٥م 

. وه٘مذا اؽمتٚمر خل ىمثغم دم ضمُمد ومقاهؿ ورص  (1)م5909هـ/:0;زمـ رؽمقل ؽمٛم٥م 

 صٖمقهمٜمؿ ضمتك أصبحقا ومقة ٓ يستٜم٣من هب٣م. 

 أومٙمؼ هذا ايمٛمٌم ضم٣مىمؿ سمريؿ راصع زمـ دويس، همب٣مدر زم١مرؽم٣مل محٙم٥م ٓٞمتزاع ـمٖم٣مر َمـ يد

 واىمتٖمك زم٣مٓسمٖم٣مق َمٔمٜمؿ فمعم ضم٘مٚمٜم٣م َمٛم٣مصٖم٥م ىمام ذىمرٞم٣م ؽم٣مزمٗم٣مً،خل ىمثغم نمغم أٞمف همُمؾ دم ذيمؽ 

م، 5909هـ/>0;نمغم أن خل ىمثغم اؽمتْم٣مفمقا إزاضم٥م َمٛم٣مهمسٜمؿ واٞمٖمردوا زمح٘مؿ ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

مل يتٗمبؾ ازمـ يامين هذا ايمتٌمف، همتح٣ميمػ َمع ازمـ صمس٣مر وصمٜمز محٙم٥م ٓؽمتٔم٣مدة ـمٖم٣مر ؽمٛم٥م 

، وزمذيمؽ أضم٘مؿ خل ىمثغم م، نمغم أن محٙمتف هذه زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ ايمذريع5951هـ/59;

 ومبّمتٜمؿ فمعم ـمٖم٣مر ايمتل حتتؾ َمقومٔم٣ًم اؽمؼماسمٝمجٝم٣ًم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، وأض٣مهمقا
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حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى ، ؾمامل 14-13( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 124، 102سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 
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هذه آٞمتِم٣مرات اظمتالضمٗم٥م ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م زفمٝمؿ خل ىمثغم فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ؾمجٔمتف 

إلفمالن ومٝم٣مم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وإفمالن ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم هل٣م، وزمذيمؽ ص٣مر اظم٠مؽمس إول هلذه 

م، واختذ زمقر فم٣مصٚم٥م يمدويمتف، ىمام صمٔمؾ 5951هـ/59;ايمدويم٥م زمٔمد وٓدة َمتٔمرسة ؽمٛم٥م 

 .  (5)هلذه ايمدويم٥م ايمٖمتٝم٥م ـمٖم٣مر فم٣مصٚم٥ًم شم٣مٞمٝم٥م

هبذا احلدث ايم٘مبغم سمبدأ َمرضمٙم٥م صمديدة دم سم٣مريخ ضمرضَمقت، ضمٝم٧م أصبح٦م  دم وادي 

ضمرضَمقت دويٙمت٣من سمتٛم٣مهمس٣من دم ايمسٝمْمرة وايمسٝم٣مدة فمعم هذا ايمقادي، مه٣م دويٙم٥م خل يامين ودويٙم٥م 

 خل ىمثغم، وهلذا ؾمٜمدت ضمرضَمقت طمالل هذه اظمرضمٙم٥م ؽمٙمسٙم٥م َمـ ايمٌمافم٣مت ايمداَمٝم٥م زمكم

ه٣مسمكم ايمدويٙمتكم، ضمٝم٧م ؽمٔم٦م ىمٌؾ َمٛمٜمام إلم ايمٗمّم٣مء فمعم إطمرى، وَمـ أصمؾ هذا اهلدف 

 .  (5)م5959هـ/>5;سمُم٘مٙم٦م إضمالف، وؾُمٛم٦َّم ايمٕم٣مرات، واؽمتٚمر هذا ايمقضع إلم ؽمٛم٥م 

وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م مت٘مـ ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي َمـ سمقؽمٝمع ضمدود ؽمٙمْمٛمتف 

اظمٗم٣مزمٙم٥م يمٙمٔم٣مصٚم٥م  (1)= ضمٝم٧م أٞمُمٟم ومري٥م احلسٝمس٥مدم وادي ضمرضَمقت، وحتِمكم فم٣مصٚمتف زمقر

زمقر، وايمالصٗم٥م زم٣مجلبؾ َمـ صمٜم٥م اجلٛمقب= يمت٘مقن ٞمٗمْم٥م دهم٣مفمٝم٥م َمتٗمدَم٥م يمِمد اهلجامت فمعم 

ة يمٙمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم ذات اظم٘م٣مٞم٥م آؽمؼماسمٝمجٝم٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م  ايمٔم٣مصٚم٥م، ىمام أطمذ ئمّد ايمٔمدَّ

وىم٣مٞم٦م حم٣مويمتف إولم  ايمتج٣مري٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م ٞمتٝمج٥م ظمقومٔمٜم٣م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت،

م فمٛمدَم٣م ؾمـ هجقَم٣ًم فمعم ؾمب٣مم، وفمٗمد َمع ضم٘م٣مَمٜم٣م خل فم٣مَمر َمـ هند 5955هـ/55;ؽمٛم٥م 

اسمٖم٣موم٣ًم يٗميض زمح٘مؿ ؾمب٣مم َمٛم٣مصٖم٥ًم وزمٔمد آؽمتٔمداد اجلٝمد وم٣مم زم٣مظمح٣مويم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ؽمٛم٥م 

 م، ومت٘مـ هذه اظمرة َمـ ؿمرد خل فم٣مَمر واٞمٖمرد زمح٘مؿ ؾمب٣مم. 5951هـ/59;
                                                           

 . 16( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 . 167، 166( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 ( احلسقسة: ىمرية مؼاسمؾة ًمبور وشمؼع قمغم ؾمػح اجلبل اجلـويب ذق ؾمقمن. 3)
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داث، ىمرس طمالهل٣م صمٜمده إلفمالن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م سمقدم وزمٔمد ضمٝم٣مة َمٙمٝمئ٥م زم٣مٕضم

 .  (5)م. وصم٣مء َمـ زمٔمده ازمٛمف فمبد اهلل:595هـ/15;ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي  ؽمٛم٥م 

فمٚمؾ فمبداهلل زمـ فمقم ايم٘مثغمي فمعم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، وؽمٔمك إلم سمٔمزيز ؽمٙمْمتف دم 

َمقت، وَمـ هذه ؾمب٣مم= ضمٝم٧م وم٣مم طمالل فم٣مَمكم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى ذق وادي ضمرض

وَم٣م ضمقهل٣م، ىمام ه٣مصمؿ زمٔمض ومرى وادي زمـ فمقم َمثؾ ومريتل زم٣مهزيؾ  ((5)ايمٙمسؽ)ايمٗمرى 

، نمغم (1)وصمٖمؾ، ايمقاومٔمتكم صمٛمقب ذق ؾمب٣مم، ومه٣م حت٦م ضم٘مؿ ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي

 هـ/95;أن أهؿ أفماميمف ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هق ؽمٝمْمرسمف فمعم ؽمٝمئقن ؽمٛم٥م 

 ويم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمام زمٔمد. م ايمتل ص٣مرت فم٣مصٚم٥م يمٙمد;591

وزمح٘مؿ أن َمٔمٓمؿ ٞمُم٣مط ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة يتحدد دم اجل٣مٞم٤م احلريب 

ظمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت ايمِمٔمب٥م واظمخ٣مؿمر ايم٘مبغمة ايمتل سمتٔمرض هل٣م ايمدويم٥م همٗمد اؽمتٔم٣من 

ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمٟمطمقيف حمٚمد وزمدر دم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، همٔمكم زمدرًا وم٣مئدًا يمٙمٗمقات، 

م ;591هـ/95;حمٚمدًا ضم٣مىماًم فمعم ـمٖم٣مر، وومد ومتؾ زمدر دم َمٔمرىم٥م سمريؿ ؽمٛم٥م وفمكم 

فمٛمدَم٣م ضم٣مويم٦م ومقاسمف دطمقل سمريؿ ضمٝم٧م سمِمدى هلؿ ضم٣مىمٚمٜم٣م دويس زمـ راصع، أَم٣م حمٚمد 

همٗمد ومتؾ فمعم يد رصم٣مل َمـ زم٣مدي٥م ـمٖم٣مر وهق دم ؿمريٗمف إلم وادي ضمرضَمقت دم ايمٖمؼمة 

 . (9)وطمٙمٖمف َمـ زمٔمده ازمٛمف حمٚمدم 5999هـ/80;ٞمٖمسٜم٣م، وسمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل ؽمٛم٥م 
                                                           

 .170-166: اعمرضمع اًمساسمق، ص:(  أمحد قمبد اهلل ؿمـبل 1)

 عرف سماؾمم اًمؼرية، وشمؼع ذق شمريم.شم( اًمؾسك: 2)

، 176-173( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

أ، ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: 234قمبداًمرمحن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: 

 .143موت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: شماريخ طمرض

 .180، 176، 174( أمحد ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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 .  (5)م. وصم٣مء َمـ زمٔمده ازمٛمف فمبد اهلل:595هـ/15;ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي  ؽمٛم٥م 

فمٚمؾ فمبداهلل زمـ فمقم ايم٘مثغمي فمعم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، وؽمٔمك إلم سمٔمزيز ؽمٙمْمتف دم 

َمقت، وَمـ هذه ؾمب٣مم= ضمٝم٧م وم٣مم طمالل فم٣مَمكم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى ذق وادي ضمرض

وَم٣م ضمقهل٣م، ىمام ه٣مصمؿ زمٔمض ومرى وادي زمـ فمقم َمثؾ ومريتل زم٣مهزيؾ  ((5)ايمٙمسؽ)ايمٗمرى 

، نمغم (1)وصمٖمؾ، ايمقاومٔمتكم صمٛمقب ذق ؾمب٣مم، ومه٣م حت٦م ضم٘مؿ ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي

 هـ/95;أن أهؿ أفماميمف ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هق ؽمٝمْمرسمف فمعم ؽمٝمئقن ؽمٛم٥م 

 ويم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمام زمٔمد. م ايمتل ص٣مرت فم٣مصٚم٥م يمٙمد;591

وزمح٘مؿ أن َمٔمٓمؿ ٞمُم٣مط ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة يتحدد دم اجل٣مٞم٤م احلريب 

ظمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت ايمِمٔمب٥م واظمخ٣مؿمر ايم٘مبغمة ايمتل سمتٔمرض هل٣م ايمدويم٥م همٗمد اؽمتٔم٣من 

ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمٟمطمقيف حمٚمد وزمدر دم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، همٔمكم زمدرًا وم٣مئدًا يمٙمٗمقات، 

م ;591هـ/95;حمٚمدًا ضم٣مىماًم فمعم ـمٖم٣مر، وومد ومتؾ زمدر دم َمٔمرىم٥م سمريؿ ؽمٛم٥م وفمكم 

فمٛمدَم٣م ضم٣مويم٦م ومقاسمف دطمقل سمريؿ ضمٝم٧م سمِمدى هلؿ ضم٣مىمٚمٜم٣م دويس زمـ راصع، أَم٣م حمٚمد 
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 . (9)وطمٙمٖمف َمـ زمٔمده ازمٛمف حمٚمدم 5999هـ/80;ٞمٖمسٜم٣م، وسمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل ؽمٛم٥م 
                                                           

 .170-166: اعمرضمع اًمساسمق، ص:(  أمحد قمبد اهلل ؿمـبل 1)

 عرف سماؾمم اًمؼرية، وشمؼع ذق شمريم.شم( اًمؾسك: 2)

، 176-173( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

أ، ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: 234قمبداًمرمحن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: 

 .143موت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: شماريخ طمرض

 .180، 176، 174( أمحد ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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هذه آٞمتِم٣مرات اظمتالضمٗم٥م ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م زفمٝمؿ خل ىمثغم فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ؾمجٔمتف 

إلفمالن ومٝم٣مم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وإفمالن ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم هل٣م، وزمذيمؽ ص٣مر اظم٠مؽمس إول هلذه 

م، واختذ زمقر فم٣مصٚم٥م يمدويمتف، ىمام صمٔمؾ 5951هـ/59;ايمدويم٥م زمٔمد وٓدة َمتٔمرسة ؽمٛم٥م 

 .  (5)هلذه ايمدويم٥م ايمٖمتٝم٥م ـمٖم٣مر فم٣مصٚم٥ًم شم٣مٞمٝم٥م

هبذا احلدث ايم٘مبغم سمبدأ َمرضمٙم٥م صمديدة دم سم٣مريخ ضمرضَمقت، ضمٝم٧م أصبح٦م  دم وادي 

ضمرضَمقت دويٙمت٣من سمتٛم٣مهمس٣من دم ايمسٝمْمرة وايمسٝم٣مدة فمعم هذا ايمقادي، مه٣م دويٙم٥م خل يامين ودويٙم٥م 

 خل ىمثغم، وهلذا ؾمٜمدت ضمرضَمقت طمالل هذه اظمرضمٙم٥م ؽمٙمسٙم٥م َمـ ايمٌمافم٣مت ايمداَمٝم٥م زمكم

ه٣مسمكم ايمدويٙمتكم، ضمٝم٧م ؽمٔم٦م ىمٌؾ َمٛمٜمام إلم ايمٗمّم٣مء فمعم إطمرى، وَمـ أصمؾ هذا اهلدف 

 .  (5)م5959هـ/>5;سمُم٘مٙم٦م إضمالف، وؾُمٛم٦َّم ايمٕم٣مرات، واؽمتٚمر هذا ايمقضع إلم ؽمٛم٥م 

وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م مت٘مـ ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي َمـ سمقؽمٝمع ضمدود ؽمٙمْمٛمتف 

اظمٗم٣مزمٙم٥م يمٙمٔم٣مصٚم٥م  (1)= ضمٝم٧م أٞمُمٟم ومري٥م احلسٝمس٥مدم وادي ضمرضَمقت، وحتِمكم فم٣مصٚمتف زمقر

زمقر، وايمالصٗم٥م زم٣مجلبؾ َمـ صمٜم٥م اجلٛمقب= يمت٘مقن ٞمٗمْم٥م دهم٣مفمٝم٥م َمتٗمدَم٥م يمِمد اهلجامت فمعم 

ة يمٙمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم ذات اظم٘م٣مٞم٥م آؽمؼماسمٝمجٝم٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م  ايمٔم٣مصٚم٥م، ىمام أطمذ ئمّد ايمٔمدَّ

وىم٣مٞم٦م حم٣مويمتف إولم  ايمتج٣مري٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م ٞمتٝمج٥م ظمقومٔمٜم٣م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت،

م فمٛمدَم٣م ؾمـ هجقَم٣ًم فمعم ؾمب٣مم، وفمٗمد َمع ضم٘م٣مَمٜم٣م خل فم٣مَمر َمـ هند 5955هـ/55;ؽمٛم٥م 

اسمٖم٣موم٣ًم يٗميض زمح٘مؿ ؾمب٣مم َمٛم٣مصٖم٥ًم وزمٔمد آؽمتٔمداد اجلٝمد وم٣مم زم٣مظمح٣مويم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ؽمٛم٥م 

 م، ومت٘مـ هذه اظمرة َمـ ؿمرد خل فم٣مَمر واٞمٖمرد زمح٘مؿ ؾمب٣مم. 5951هـ/59;
                                                           

 . 16( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 . 167، 166( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 ( احلسقسة: ىمرية مؼاسمؾة ًمبور وشمؼع قمغم ؾمػح اجلبل اجلـويب ذق ؾمقمن. 3)
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داث، ىمرس طمالهل٣م صمٜمده إلفمالن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م سمقدم وزمٔمد ضمٝم٣مة َمٙمٝمئ٥م زم٣مٕضم

 .  (5)م. وصم٣مء َمـ زمٔمده ازمٛمف فمبد اهلل:595هـ/15;ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي  ؽمٛم٥م 

فمٚمؾ فمبداهلل زمـ فمقم ايم٘مثغمي فمعم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، وؽمٔمك إلم سمٔمزيز ؽمٙمْمتف دم 

َمقت، وَمـ هذه ؾمب٣مم= ضمٝم٧م وم٣مم طمالل فم٣مَمكم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى ذق وادي ضمرض

وَم٣م ضمقهل٣م، ىمام ه٣مصمؿ زمٔمض ومرى وادي زمـ فمقم َمثؾ ومريتل زم٣مهزيؾ  ((5)ايمٙمسؽ)ايمٗمرى 

، نمغم (1)وصمٖمؾ، ايمقاومٔمتكم صمٛمقب ذق ؾمب٣مم، ومه٣م حت٦م ضم٘مؿ ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي

 هـ/95;أن أهؿ أفماميمف ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هق ؽمٝمْمرسمف فمعم ؽمٝمئقن ؽمٛم٥م 

 ويم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمام زمٔمد. م ايمتل ص٣مرت فم٣مصٚم٥م يمٙمد;591

وزمح٘مؿ أن َمٔمٓمؿ ٞمُم٣مط ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة يتحدد دم اجل٣مٞم٤م احلريب 

ظمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت ايمِمٔمب٥م واظمخ٣مؿمر ايم٘مبغمة ايمتل سمتٔمرض هل٣م ايمدويم٥م همٗمد اؽمتٔم٣من 

ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمٟمطمقيف حمٚمد وزمدر دم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، همٔمكم زمدرًا وم٣مئدًا يمٙمٗمقات، 

م ;591هـ/95;حمٚمدًا ضم٣مىماًم فمعم ـمٖم٣مر، وومد ومتؾ زمدر دم َمٔمرىم٥م سمريؿ ؽمٛم٥م وفمكم 

فمٛمدَم٣م ضم٣مويم٦م ومقاسمف دطمقل سمريؿ ضمٝم٧م سمِمدى هلؿ ضم٣مىمٚمٜم٣م دويس زمـ راصع، أَم٣م حمٚمد 

همٗمد ومتؾ فمعم يد رصم٣مل َمـ زم٣مدي٥م ـمٖم٣مر وهق دم ؿمريٗمف إلم وادي ضمرضَمقت دم ايمٖمؼمة 

 . (9)وطمٙمٖمف َمـ زمٔمده ازمٛمف حمٚمدم 5999هـ/80;ٞمٖمسٜم٣م، وسمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل ؽمٛم٥م 
                                                           

 .170-166: اعمرضمع اًمساسمق، ص:(  أمحد قمبد اهلل ؿمـبل 1)

 عرف سماؾمم اًمؼرية، وشمؼع ذق شمريم.شم( اًمؾسك: 2)

، 176-173( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

أ، ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: 234قمبداًمرمحن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: 

 .143موت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: شماريخ طمرض

 .180، 176، 174( أمحد ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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داث، ىمرس طمالهل٣م صمٜمده إلفمالن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م سمقدم وزمٔمد ضمٝم٣مة َمٙمٝمئ٥م زم٣مٕضم

 .  (5)م. وصم٣مء َمـ زمٔمده ازمٛمف فمبد اهلل:595هـ/15;ايمسٙمْم٣من فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي  ؽمٛم٥م 

فمٚمؾ فمبداهلل زمـ فمقم ايم٘مثغمي فمعم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، وؽمٔمك إلم سمٔمزيز ؽمٙمْمتف دم 

َمقت، وَمـ هذه ؾمب٣مم= ضمٝم٧م وم٣مم طمالل فم٣مَمكم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى ذق وادي ضمرض

وَم٣م ضمقهل٣م، ىمام ه٣مصمؿ زمٔمض ومرى وادي زمـ فمقم َمثؾ ومريتل زم٣مهزيؾ  ((5)ايمٙمسؽ)ايمٗمرى 

، نمغم (1)وصمٖمؾ، ايمقاومٔمتكم صمٛمقب ذق ؾمب٣مم، ومه٣م حت٦م ضم٘مؿ ٞمِم٣مر زمـ مجٝمؾ ايمسٔمدي

 هـ/95;أن أهؿ أفماميمف ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هق ؽمٝمْمرسمف فمعم ؽمٝمئقن ؽمٛم٥م 

 ويم٥م ايم٘مثغمي٥م همٝمام زمٔمد. م ايمتل ص٣مرت فم٣مصٚم٥م يمٙمد;591

وزمح٘مؿ أن َمٔمٓمؿ ٞمُم٣مط ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة يتحدد دم اجل٣مٞم٤م احلريب 

ظمقاصمٜم٥م ايمتحدي٣مت ايمِمٔمب٥م واظمخ٣مؿمر ايم٘مبغمة ايمتل سمتٔمرض هل٣م ايمدويم٥م همٗمد اؽمتٔم٣من 

ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمٟمطمقيف حمٚمد وزمدر دم سمثبٝم٦م دفم٣مئؿ دويمتف، همٔمكم زمدرًا وم٣مئدًا يمٙمٗمقات، 

م ;591هـ/95;حمٚمدًا ضم٣مىماًم فمعم ـمٖم٣مر، وومد ومتؾ زمدر دم َمٔمرىم٥م سمريؿ ؽمٛم٥م وفمكم 

فمٛمدَم٣م ضم٣مويم٦م ومقاسمف دطمقل سمريؿ ضمٝم٧م سمِمدى هلؿ ضم٣مىمٚمٜم٣م دويس زمـ راصع، أَم٣م حمٚمد 

همٗمد ومتؾ فمعم يد رصم٣مل َمـ زم٣مدي٥م ـمٖم٣مر وهق دم ؿمريٗمف إلم وادي ضمرضَمقت دم ايمٖمؼمة 

 . (9)وطمٙمٖمف َمـ زمٔمده ازمٛمف حمٚمدم 5999هـ/80;ٞمٖمسٜم٣م، وسمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل ؽمٛم٥م 
                                                           

 .170-166: اعمرضمع اًمساسمق، ص:(  أمحد قمبد اهلل ؿمـبل 1)

 عرف سماؾمم اًمؼرية، وشمؼع ذق شمريم.شم( اًمؾسك: 2)

، 176-173( أمحد ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

أ، ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: 234قمبداًمرمحن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: 

 .143موت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: شماريخ طمرض

 .180، 176، 174( أمحد ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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يمف  وواصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمٔمّمٙم٥م ىمبغمة فمٛمد سمقيمٝمف احل٘مؿ= ضمٝم٧م أن ازمـ يامين ومد ضمُمد

 . ( 5)ومقًة ىمبغمة َمـ حت٣ميمػ ومب٣مئؾ ايمرسير واظمسٖمٙم٥م ويم٘مٛمف مت٘مـ زمده٣مئف وضمٛم٘متف َمـ إمخ٣مده٣م

 وزمٔمد مخس ؽمٛمقات َمـ ضم٘مٚمف طم٣ميمٝم٥م َمـ أي٥م سمْمقرات َمٜمٚم٥م وَم٠مشمرة سمقدم ايمسٙمْم٣من

 . (5)م وطمٙمٖمف أطمقه زمدر زمـ فمبد اهلل5985هـ/88;حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي ؽمٛم٥م 

وَمع زمداي٥م فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر مجع خل يامين مجقفمٜمؿ، ومحٙمقا فمعم زمدر دم َمٔمرىم٥م ىمبغمة 

صمرت دم صَمَٙمْحَب٣من ايمٗمريب٥م َمـ ومري٥م ىمحالن ذق سمريؿ، وىم٣من ٞمتٝمجتٜم٣م اٞمتِم٣مر ايمسٙمْم٣من 

 . ( 1)م5985هـ/88;زمدر ؽمٛم٥م 

 م5989هـ/;8;دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمدأ ايمٌماع فمعم ايمسٙمْم٥م زمكم خل ىمثغم، همٖمل ؽمٛم٥م و

أطمذ فمقم زمـ حمٚمد يٛم٣مهمس فمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم احل٘مؿ، همس٣مرع ايمسٙمْم٣من زمدر إلم 

 . (9)ايمتخٙمص َمٛمف همٗمتٙمف طمُمٝم٥م أن ي٠مدي سمْمٙمٔمف إلم ايمسٙمْم٥م إلم سمٖم٣مومؿ ايمٌماع داطمؾ خل ىمثغم

أ إوض٣مع داطمؾ إرسة  وومد ـمـ ايمسٙمْم٣من زمدر أٞمف زمتخٙمِمف َمـ ازمـ أطمٝمف ومد هدَّ

ايم٘مثغمي٥م هم٣مجتف زمٟمٞمٓم٣مره صقب سمريؿ يمإلصمٜم٣مز فمعم دويٙم٥م خل يامين ايمتل ـمٙم٦م ؾمقىم٥ًم دم 

م فمجزت فمـ دطمقل 5990هـ/98;ضمٙمؼ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م نمغم أن محٙمتف ايمتل وم٣مده٣م ؽمٛم٥م 

 . (8)سمريؿ زمٔمد ضمِم٣مر دام أرزمٔم٥م أؾمٜمر

إلم احل٘مؿ مل هيدأ ىمام ـمـ ايمسٙمْم٣من زمدر= ضمٝم٧م  نمغم أن ايمٌماع ايمداطمقم، وايمتْمٙمع

وه  ـمٜمر دم ايمُمحر ازمـ أطمٝمف زمدر زمـ حمٚمد ايمذي ضم٣مول آسمِم٣مل زمآل ؿم٣مهر دم فمدن يمٝمٗمرُّ
                                                           

 .23( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)
 .183، 145(  ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)
 .146، 143( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق ، ص: 3)
 .147ؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( ؾمامل سمن حم4)
 .190( أمحد قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:5)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

49 

ضم٣مىماًم َمـ ومبٙمٜمؿ فمعم ايمُمحر زمٔمد إؽمٗم٣مؿمٜمؿ يمدويٙم٥م زم٣مدصم٣مٞم٥م نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مدر 

ازمـ أطمٝمف زمدر  م وفمكمَّ 5995هـ/:9;زم٣ميمقصقل إلم ايمُمحر ودطمٙمٜم٣م َمـ نمغم ومت٣مل ؽمٛم٥م 

ايمْم٣مَمع دم احل٘مؿ ضم٣مىماًم فمٙمٝمٜم٣م، ويمٔمٙمف أراد هبذا ايمتٌمف احلٝمٙمقيم٥م دون وومقع اٞمُمٗم٣مق دم 

 ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم. 

م، ىمام مت٘مٛم٦م ومقاسمف 5999هـ/ 5:;وسم٣مزمع ايمسٙمْم٣من زمدر سمقؽمٔم٣مسمف دم ضمغمي٨م ؽمٛم٥م 

 م. >599هـ/>;;َمـ دطمقل سمريؿ ؽمٛم٥م 

م، ودهمـ ;;59هـ/9>; ؽمٛم٥م وزمٔمد هذه آٞمتِم٣مرات سمقدم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل

 .  (5)دم ؾمب٣مم

وسمقلم احل٘مؿ صمٔمٖمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي زمٔمد وهم٣مة أطمٝمف ايمسٙمْم٣من 

، وومبؾ سمقيمٝمف ايمسٙمْم٥م سمٔمرض٦م فم٣مصٚم٥م (5)زمدر، وصمٔمٖمر هق صمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

ـْ حت٣ميمػ َمٔمٜمؿ، واؽمتْم٣مع صمٔم (زمقر)ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م  ٖمر أن يمٙمٜمجقم َمـ ومبؾ خل يامين وََم

 . (1)يٙمحؼ زم٣مزمـ يامين هزيٚم٥م َمٛم٘مرة دم َمٛمْمٗم٥م سمدفمك صقح زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ

م اؽمتقلم ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر فمعم ايمُمحر، ايمتل ىم٣مٞم٦م حت٦م 9>59هـ/00>ودم فم٣مم 

 ضم٘مؿ ؽمٔمد زمـ َمب٣مرك زم٣م دصم٣مٞم٥م، ايمذي ىم٣من ومد اٞمتزفمٜم٣م َمـ يد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد. 

ل إلم وٞمُم٤م زمكم ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر وازمـ أطمٝمف زمدر ايمذي اٞمٖم رد زمح٘مؿ ؾمب٣مم طمالف حتقَّ

ساع فمعم ايمسٙمْم٥م، اٞمتٜمك زمتقومٝمع اسمٖم٣مق سمقلم همٝمف زمدر زمـ حمٚمد ضم٘مؿ ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م 

 م. 8>59هـ/05>وضم٘مؿ وادي ازمـ فمقم، وضؿ ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر ايمٕمرهم٥م إلم ٞمٖمقذه ؽمٛم٥م 

                                                           
 . 117  -115( قمؾوى ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت،ص:1)

 . 25اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة2)

 . 150-149( ؾمامل حمؿد محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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ضم٣مىماًم َمـ ومبٙمٜمؿ فمعم ايمُمحر زمٔمد إؽمٗم٣مؿمٜمؿ يمدويٙم٥م زم٣مدصم٣مٞم٥م نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مدر 

ازمـ أطمٝمف زمدر  م وفمكمَّ 5995هـ/:9;زم٣ميمقصقل إلم ايمُمحر ودطمٙمٜم٣م َمـ نمغم ومت٣مل ؽمٛم٥م 

ايمْم٣مَمع دم احل٘مؿ ضم٣مىماًم فمٙمٝمٜم٣م، ويمٔمٙمف أراد هبذا ايمتٌمف احلٝمٙمقيم٥م دون وومقع اٞمُمٗم٣مق دم 

 ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم. 

م، ىمام مت٘مٛم٦م ومقاسمف 5999هـ/ 5:;وسم٣مزمع ايمسٙمْم٣من زمدر سمقؽمٔم٣مسمف دم ضمغمي٨م ؽمٛم٥م 

 م. >599هـ/>;;َمـ دطمقل سمريؿ ؽمٛم٥م 

م، ودهمـ ;;59هـ/9>; ؽمٛم٥م وزمٔمد هذه آٞمتِم٣مرات سمقدم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل

 .  (5)دم ؾمب٣مم

وسمقلم احل٘مؿ صمٔمٖمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي زمٔمد وهم٣مة أطمٝمف ايمسٙمْم٣من 

، وومبؾ سمقيمٝمف ايمسٙمْم٥م سمٔمرض٦م فم٣مصٚم٥م (5)زمدر، وصمٔمٖمر هق صمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

ـْ حت٣ميمػ َمٔمٜمؿ، واؽمتْم٣مع صمٔم (زمقر)ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م  ٖمر أن يمٙمٜمجقم َمـ ومبؾ خل يامين وََم

 . (1)يٙمحؼ زم٣مزمـ يامين هزيٚم٥م َمٛم٘مرة دم َمٛمْمٗم٥م سمدفمك صقح زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ

م اؽمتقلم ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر فمعم ايمُمحر، ايمتل ىم٣مٞم٦م حت٦م 9>59هـ/00>ودم فم٣مم 

 ضم٘مؿ ؽمٔمد زمـ َمب٣مرك زم٣م دصم٣مٞم٥م، ايمذي ىم٣من ومد اٞمتزفمٜم٣م َمـ يد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد. 

ل إلم وٞمُم٤م زمكم ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر وازمـ أطمٝمف زمدر ايمذي اٞمٖم رد زمح٘مؿ ؾمب٣مم طمالف حتقَّ

ساع فمعم ايمسٙمْم٥م، اٞمتٜمك زمتقومٝمع اسمٖم٣مق سمقلم همٝمف زمدر زمـ حمٚمد ضم٘مؿ ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م 

 م. 8>59هـ/05>وضم٘مؿ وادي ازمـ فمقم، وضؿ ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر ايمٕمرهم٥م إلم ٞمٖمقذه ؽمٛم٥م 

                                                           
 . 117  -115( قمؾوى ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت،ص:1)

 . 25اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة2)

 . 150-149( ؾمامل حمؿد محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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يمف  وواصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمٔمّمٙم٥م ىمبغمة فمٛمد سمقيمٝمف احل٘مؿ= ضمٝم٧م أن ازمـ يامين ومد ضمُمد

 . ( 5)ومقًة ىمبغمة َمـ حت٣ميمػ ومب٣مئؾ ايمرسير واظمسٖمٙم٥م ويم٘مٛمف مت٘مـ زمده٣مئف وضمٛم٘متف َمـ إمخ٣مده٣م

 وزمٔمد مخس ؽمٛمقات َمـ ضم٘مٚمف طم٣ميمٝم٥م َمـ أي٥م سمْمقرات َمٜمٚم٥م وَم٠مشمرة سمقدم ايمسٙمْم٣من

 . (5)م وطمٙمٖمف أطمقه زمدر زمـ فمبد اهلل5985هـ/88;حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي ؽمٛم٥م 

وَمع زمداي٥م فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر مجع خل يامين مجقفمٜمؿ، ومحٙمقا فمعم زمدر دم َمٔمرىم٥م ىمبغمة 

صمرت دم صَمَٙمْحَب٣من ايمٗمريب٥م َمـ ومري٥م ىمحالن ذق سمريؿ، وىم٣من ٞمتٝمجتٜم٣م اٞمتِم٣مر ايمسٙمْم٣من 

 . ( 1)م5985هـ/88;زمدر ؽمٛم٥م 

 م5989هـ/;8;دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمدأ ايمٌماع فمعم ايمسٙمْم٥م زمكم خل ىمثغم، همٖمل ؽمٛم٥م و

أطمذ فمقم زمـ حمٚمد يٛم٣مهمس فمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم احل٘مؿ، همس٣مرع ايمسٙمْم٣من زمدر إلم 

 . (9)ايمتخٙمص َمٛمف همٗمتٙمف طمُمٝم٥م أن ي٠مدي سمْمٙمٔمف إلم ايمسٙمْم٥م إلم سمٖم٣مومؿ ايمٌماع داطمؾ خل ىمثغم

أ إوض٣مع داطمؾ إرسة  وومد ـمـ ايمسٙمْم٣من زمدر أٞمف زمتخٙمِمف َمـ ازمـ أطمٝمف ومد هدَّ

ايم٘مثغمي٥م هم٣مجتف زمٟمٞمٓم٣مره صقب سمريؿ يمإلصمٜم٣مز فمعم دويٙم٥م خل يامين ايمتل ـمٙم٦م ؾمقىم٥ًم دم 

م فمجزت فمـ دطمقل 5990هـ/98;ضمٙمؼ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م نمغم أن محٙمتف ايمتل وم٣مده٣م ؽمٛم٥م 

 . (8)سمريؿ زمٔمد ضمِم٣مر دام أرزمٔم٥م أؾمٜمر

إلم احل٘مؿ مل هيدأ ىمام ـمـ ايمسٙمْم٣من زمدر= ضمٝم٧م  نمغم أن ايمٌماع ايمداطمقم، وايمتْمٙمع

وه  ـمٜمر دم ايمُمحر ازمـ أطمٝمف زمدر زمـ حمٚمد ايمذي ضم٣مول آسمِم٣مل زمآل ؿم٣مهر دم فمدن يمٝمٗمرُّ
                                                           

 .23( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)
 .183، 145(  ؿمـبل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)
 .146، 143( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق ، ص: 3)
 .147ؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( ؾمامل سمن حم4)
 .190( أمحد قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:5)
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ضم٣مىماًم َمـ ومبٙمٜمؿ فمعم ايمُمحر زمٔمد إؽمٗم٣مؿمٜمؿ يمدويٙم٥م زم٣مدصم٣مٞم٥م نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مدر 

ازمـ أطمٝمف زمدر  م وفمكمَّ 5995هـ/:9;زم٣ميمقصقل إلم ايمُمحر ودطمٙمٜم٣م َمـ نمغم ومت٣مل ؽمٛم٥م 

ايمْم٣مَمع دم احل٘مؿ ضم٣مىماًم فمٙمٝمٜم٣م، ويمٔمٙمف أراد هبذا ايمتٌمف احلٝمٙمقيم٥م دون وومقع اٞمُمٗم٣مق دم 

 ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم. 

م، ىمام مت٘مٛم٦م ومقاسمف 5999هـ/ 5:;وسم٣مزمع ايمسٙمْم٣من زمدر سمقؽمٔم٣مسمف دم ضمغمي٨م ؽمٛم٥م 

 م. >599هـ/>;;َمـ دطمقل سمريؿ ؽمٛم٥م 

م، ودهمـ ;;59هـ/9>; ؽمٛم٥م وزمٔمد هذه آٞمتِم٣مرات سمقدم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل

 .  (5)دم ؾمب٣مم

وسمقلم احل٘مؿ صمٔمٖمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي زمٔمد وهم٣مة أطمٝمف ايمسٙمْم٣من 

، وومبؾ سمقيمٝمف ايمسٙمْم٥م سمٔمرض٦م فم٣مصٚم٥م (5)زمدر، وصمٔمٖمر هق صمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

ـْ حت٣ميمػ َمٔمٜمؿ، واؽمتْم٣مع صمٔم (زمقر)ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م  ٖمر أن يمٙمٜمجقم َمـ ومبؾ خل يامين وََم

 . (1)يٙمحؼ زم٣مزمـ يامين هزيٚم٥م َمٛم٘مرة دم َمٛمْمٗم٥م سمدفمك صقح زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ

م اؽمتقلم ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر فمعم ايمُمحر، ايمتل ىم٣مٞم٦م حت٦م 9>59هـ/00>ودم فم٣مم 

 ضم٘مؿ ؽمٔمد زمـ َمب٣مرك زم٣م دصم٣مٞم٥م، ايمذي ىم٣من ومد اٞمتزفمٜم٣م َمـ يد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد. 

ل إلم وٞمُم٤م زمكم ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر وازمـ أطمٝمف زمدر ايمذي اٞمٖم رد زمح٘مؿ ؾمب٣مم طمالف حتقَّ

ساع فمعم ايمسٙمْم٥م، اٞمتٜمك زمتقومٝمع اسمٖم٣مق سمقلم همٝمف زمدر زمـ حمٚمد ضم٘مؿ ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م 

 م. 8>59هـ/05>وضم٘مؿ وادي ازمـ فمقم، وضؿ ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر ايمٕمرهم٥م إلم ٞمٖمقذه ؽمٛم٥م 

                                                           
 . 117  -115( قمؾوى ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت،ص:1)

 . 25اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة2)

 . 150-149( ؾمامل حمؿد محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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ضم٣مىماًم َمـ ومبٙمٜمؿ فمعم ايمُمحر زمٔمد إؽمٗم٣مؿمٜمؿ يمدويٙم٥م زم٣مدصم٣مٞم٥م نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مدر 
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 ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم. 

م، ىمام مت٘مٛم٦م ومقاسمف 5999هـ/ 5:;وسم٣مزمع ايمسٙمْم٣من زمدر سمقؽمٔم٣مسمف دم ضمغمي٨م ؽمٛم٥م 
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م، ودهمـ ;;59هـ/9>; ؽمٛم٥م وزمٔمد هذه آٞمتِم٣مرات سمقدم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل
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ل إلم وٞمُم٤م زمكم ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر وازمـ أطمٝمف زمدر ايمذي اٞمٖم رد زمح٘مؿ ؾمب٣مم طمالف حتقَّ
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 . 117  -115( قمؾوى ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت،ص:1)
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وزمٔمد سمسع ؽمٛمقات َمـ احل٘مؿ ومتؾ ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر نمدرًا فمعم يد ايمٓمٙمٖم٣من )همرع َمـ 

 . (5)م>>59هـ/08>( ؽمٛم٥م ومبٝمٙم٥م هند

وسمقلم احل٘مؿ زمٔمده ازمٛمف فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر زمـ فمبد اهلل، ايمذي ىم٣من يٚمٙمؽ طمػمًة ىم٣مهمٝم٥م دم 

ؾم٠مون ايمبالد، اىمتسبٜم٣م َمـ وٓيتف فمعم ايمُمحر دم فمٜمد وايمده، وفمبد اهلل هذا هق وايمد 

 .  (5)ايمسٙمْم٣من زمق ؿمقيرق أزمرز ضم٘م٣مم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

زمـ صمٔمٖمر زمحبف يمٙمٔمدل وآَمتث٣مل يمف، ومم٣م ذىمر يمف دم هذا وومد متٝمز ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل 

إَمر أٞمف اؾمت٘م٣مه رصمؾ دم ومّمٝم٥م ضمِم٣من همح٘مؿ ايمٗم٣ميض فمبد اهلل زمـ ضمسـ زمـ فمبسكم 

 . (1)يمِم٣مضم٤م احلِم٣من فمعم ايمسٙمْم٣من ووَمبِؾ ايمسٙمْم٣من احل٘مؿ

 ومتؾ فمعم أومدم ىمام متٝمز ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل زم٣محلزم وايمُمدة، وَمـ إَمثٙم٥م فمعم ذيمؽ أٞمف

، ىمام ىم٣من َمقومٖمف َمع ايمٓمٙمٖم٣من م5800/هـ09> ؽمٛم٥م دم فمٙمٝمف يمتآَمرمه٣م وفمٚمر زمدر فأطمقي

 . (9)أؾمد ضمزَم٣ًم ضمٝم٧م اٞمتٗمؿ ظمٗمتؾ وايمده أؾمد آٞمتٗم٣مم

م وطمٙمٖمف 5809هـ/50>وزمٔمد ضمٝم٣مٍة ؽمٝم٣مؽمٝم٥م متٝمزت زم٣مهلدوء ايمٛمسبل واهمتف اظمٛمٝم٥م ؽمٛم٥م 

 . (8) أزمٛم٣مؤه حمٚمد وزمدر )زمق ؿمقيرق(

 

 

                                                           
 .19، 14، 13( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،ص:2)

 . 27-26( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:3)

 . 55( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 4)

 . 156-155ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( 4)

 .75-55(  حمؿد قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 5)

 

 

 الفصل الثاني
 
 

 
 
 نسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىعىٌرق انكثرييً اتىن

 وتىسعاتّ احلكى يف انسهغُة انكثريٌة 
 

 أ. إؽمٗم٣مط ايمدويالت ايمـٚمستٗمٙم٥م

 ب. إطمّم٣مع ايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م 

 ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت واظمٜمرة وؾمبقة.  سمقضمٝمد ايمسٙمْم٣من دم صمٜمقدصمـ.  

 

 

 

 الفصل الثاني
 
 

 
 
 نسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىعىٌرق انكثرييً اتىن

 وتىسعاتّ احلكى يف انسهغُة انكثريٌة 
 

 أ. إؽمٗم٣مط ايمدويالت ايمـٚمستٗمٙم٥م

 ب. إطمّم٣مع ايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م 

 ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت واظمٜمرة وؾمبقة.  سمقضمٝمد ايمسٙمْم٣من دم صمٜمقدصمـ.  
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 تىيل انسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىعىٌرق انكثريي

 وجهىدِ نتىحٍد حضريىت: وتىسعاتّاحلكى  

حتدث ايمب٣مضم٧م دم ايمٖمِمؾ ايمس٣مزمؼ فمـ ـمروف ٞمُمٟمة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت، 

ٛمذ زمداي٥م سمٟمؽمٝمسٜم٣م ضمتك هن٣مي٥م فمٜمد ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل واؽمتٔمرض إضمداث ايمتل َمرت هب٣م َم

 م وهق وايمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق.5809هـ /  50>زمـ صمٔمٖمر اظمتقذم ؽمٛم٥م 

وزمقهم٣مسمف خل إَمر إلم ويمده إىمػم حمٚمد، ايمذي سمٛم٣مزل زمٚمحض إرادسمف فمـ احل٘مؿ 

، وىمت٤م ذيمؽ زمٝمده إلم إَم٣مم َمسجد ايمُمحر  (5)م >585هـ / 59>ٕطمٝمف زمدر دم ؽمٛم٥م 

يمُمٝمخ أمحد زمـ حمٚمد ايمسبتل، وصم٣مء همٝمف: إٞمف طمٙمع إَمر ٕطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر، وأَمر أن ا

 . (5)ُيسٗمط اؽمٚمف َمـ اخلْمب٥م وأن ُيدفَمك ٕطمٝمف زمدر

وهذا إَمر ومد ضمدث يمٙمٚمرة إولم دم سم٣مريخ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ويمٔمؾ ايمسب٤م يرصمع 

 تٚمٝمزة. إلم صٖم٣مت ؾمخِمٝم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي اظم

                                                           

 .33- 30( حمؿد سمن هاؿمم:  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

. حمؿد سمن هاؿمم: 154ٌم،ص: ( حمؿد سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ، حتؼقق قمبد اهلل احلب2)

 كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم، 
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وزمقهم٣مسمف خل إَمر إلم ويمده إىمػم حمٚمد، ايمذي سمٛم٣مزل زمٚمحض إرادسمف فمـ احل٘مؿ 

، وىمت٤م ذيمؽ زمٝمده إلم إَم٣مم َمسجد ايمُمحر  (5)م >585هـ / 59>ٕطمٝمف زمدر دم ؽمٛم٥م 

يمُمٝمخ أمحد زمـ حمٚمد ايمسبتل، وصم٣مء همٝمف: إٞمف طمٙمع إَمر ٕطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر، وأَمر أن ا

 . (5)ُيسٗمط اؽمٚمف َمـ اخلْمب٥م وأن ُيدفَمك ٕطمٝمف زمدر

وهذا إَمر ومد ضمدث يمٙمٚمرة إولم دم سم٣مريخ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ويمٔمؾ ايمسب٤م يرصمع 

 تٚمٝمزة. إلم صٖم٣مت ؾمخِمٝم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي اظم

                                                           

 .33- 30( حمؿد سمن هاؿمم:  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

. حمؿد سمن هاؿمم: 154ٌم،ص: ( حمؿد سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ، حتؼقق قمبد اهلل احلب2)

 كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم، 
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 تىيل انسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىعىٌرق انكثريي

 وجهىدِ نتىحٍد حضريىت: وتىسعاتّاحلكى  

حتدث ايمب٣مضم٧م دم ايمٖمِمؾ ايمس٣مزمؼ فمـ ـمروف ٞمُمٟمة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضمرضَمقت، 
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وزمقهم٣مسمف خل إَمر إلم ويمده إىمػم حمٚمد، ايمذي سمٛم٣مزل زمٚمحض إرادسمف فمـ احل٘مؿ 

، وىمت٤م ذيمؽ زمٝمده إلم إَم٣مم َمسجد ايمُمحر  (5)م >585هـ / 59>ٕطمٝمف زمدر دم ؽمٛم٥م 

يمُمٝمخ أمحد زمـ حمٚمد ايمسبتل، وصم٣مء همٝمف: إٞمف طمٙمع إَمر ٕطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر، وأَمر أن ا

 . (5)ُيسٗمط اؽمٚمف َمـ اخلْمب٥م وأن ُيدفَمك ٕطمٝمف زمدر

وهذا إَمر ومد ضمدث يمٙمٚمرة إولم دم سم٣مريخ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ويمٔمؾ ايمسب٤م يرصمع 

 تٚمٝمزة. إلم صٖم٣مت ؾمخِمٝم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي اظم
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م، ومتٝمز َمٛمذ ؿمٖمقيمتف  زمذىم٣مئف احل٣مد وَمقاهبف 9>59هـ / 05>همٗمد ويمد زمُمب٣مم ؽمٛم٥م 

اظمتٖمتح٥م، وٞمُمٟم دم أرسة ضم٣مىمٚم٥م، وزمدأت سمٓمٜمر فمٙمٝمف َمالَمح ايمزفم٣مَم٥م وايمٗمٝم٣مدة، وايمُمج٣مفم٥م 

 .(5)واإلومدام، وايمثٗم٥م زم٣ميمٛمٖمس، ورنمبتف دم ايمرئ٣مؽم٥م وَمٓم٣مهره٣م

أَمقر ايمبالد، واظمُم٣مرىم٥م دم همٙمؿ يبٙمغ ايمٔممميـ َمـ فمٚمره ضمتك سمِمدى يمتٌميػ 

، وومد يمٗمل هذا آجت٣مه سمرضمٝمب٣ًم َمـ ومبؾ أطمٝمف   م5859هـ/  55>احل٘مؿ، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم زمداي٥م إَمر، ضمٝم٧م أفمج٤م زمُمخِمٝمتف، وومدراسمف، وَمقاهبف، وضمسف 

 .(5) م>585هـ/59>اظمتٝمٗمظ، مم٣م دهمٔمف إلم ايمتخقم فمـ احل٘مؿ يمف رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

ؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد إهمس٣مح اظمج٣مل ٕطمٝمف زمدر َمـ نمغم ايمدطمقل دم ساع يذه٤م  وهمّمَّ

، رنمؿ أن ـم٣مهرة (1)هبٝمب٥م ايمدويم٥م، ويتسب٤م دم ضٔمٖمٜم٣م وسمٖم٘م٘مٜم٣م، واىمتٖمك حمٚمد زمقٓي٥م ـمٖم٣مر

سمٔمدد ايمسالؿمكم دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ـم٣مهرة َمٟميمقهم٥م َمٛمذ فمٜمد فمٚمٜمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد 

 .(9) م5985هـ/88;اهلل ؽمٛم٥م 

َمـ أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمذيـ وصٙمقا إلم ايمسٙمْمٛم٥م،  وىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر

همٗمد مجع زمكم اجلٛمدي٥م وايمسٝم٣مؽم٥م، وهق وم٣مئد فمس٘مري وؽمٝم٣مد، أؽمس ومقافمد ايمسٙمْمٛم٥م 

                                                           

، 215( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .119ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي ص 

، 154 -149ؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حت2)

 .33   - 30حمؿد سمن هاؿمم:  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 

 .77(  حمؿد قمبد اًمؼادر سما مطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 3)

 .235  -234م، ص: 1994هـ/1415، 3، ط 2(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي،ج4)
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 ايم٘مثغمي٥م يمٛمٖمسف وَمٜمده٣م ظمـ صم٣مء َمـ زمٔمده. افمتٚمد دم إدارة ايمبالد وايمٗمّم٣مء وؾمئقن إووم٣مف

يمٔمٙمامء واظمُم٣مئخ وأصح٣مب اخلػمة وايمتٔمٙمٝمؿ وومٝم٣مدة ايمٗمقات ايمٔمس٘مري٥م فمعم ٞمخب٥م َمـ ا

 ، همٛمٜمجف ايمذي أـمٜمره  آفمتِم٣مم( 5) وؾمخِمٝم٣مت ذات ىمٖم٣مءة فم٣ميمٝم٥م، هم٘م٣من َمقهّمٗم٣ًم دم اطمتٝم٣مراسمف

زمحبؾ ايمديـ، وايمٔمٚمؾ زمٚمٗمت٢م ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمام صم٣مء دم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م، واحل٘مؿ 

 . (5)زم٣ميمٔمدل

روف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م صٔمب٥م وومد سمقلم ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق زَم٣مم احل٘مؿ دم همؼمة فمِمٝمب٥م، وـم

ىم٣من أزمرز َمٓم٣مهره٣م سمٔمدد ايمسٙمْم٣مت دم ضمرضَمقت، وهل اإلؿم٣مر اجلٕمرادم ايمذي 

 ، وومد اختذت هذه ايمسٙمْم٣مت أؾم٘م٣مًٓ فمدة َمٛمٜم٣م:(1) سمرفمرفم٦م همٝمف ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

دويالت َمستٗمٙم٥م سمٖمرض ؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛم٣مؿمؼ حمددة، َمثؾ دويٙم٥م خل يامين ايمتل  -5

ي٥م، وـمٙم٦م سمٔم٣مسه٣م ضمٗمب٥م زَمٛمٝم٥م ؿمقيٙم٥م ـمٜمرت دم سمريؿ ومبؾ ـمٜمقر ايمدويم٥م ايم٘مثغم

، (8)، وهٛم٣مك ؽمٙمْمٛم٥م خل حمٚمد ايم٘مثغمي دم ؾمب٣مم وَم٣م ضمقهل٣م ( 9)دم ذق ضمرضَمقت 

أضػ إلم ذيمؽ وصمقد ؽمٙمْمٛم٣مت صٕمغمة ودويالت دم نمرب ضمرضَمقت َمثؾ: خل 

 .( 9)فمبد ايمقاضمد، وايمٔمقيمٗمل، وزمـ ؽمدة 

                                                           

 .388 – 387، 325  -245،320ساسمق، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًم 1)

(  وصمقؼة مؽاشمبة سملم اإلمام ذف اًمدين  واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر أسمـاء قمبد اهلل سمن ضمعػر اًمؽثػمي ؾمـة  2)

 أ . 209أ ـ  207هـ، خمطوـمة، حمػوفمة ذم مؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، ق: 931

 .120(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  3)

 534 – 533، ص 2(  صاًمح احلامد : شماريخ طمرضموت، ج  4)

 .233  -215(  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت  اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  5)

 .127 ،123 ، 54 – 53(  قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص  6)
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 .( 9)فمبد ايمقاضمد، وايمٔمقيمٗمل، وزمـ ؽمدة 

                                                           

 .388 – 387، 325  -245،320ساسمق، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًم 1)

(  وصمقؼة مؽاشمبة سملم اإلمام ذف اًمدين  واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر أسمـاء قمبد اهلل سمن ضمعػر اًمؽثػمي ؾمـة  2)

 أ . 209أ ـ  207هـ، خمطوـمة، حمػوفمة ذم مؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، ق: 931

 .120(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  3)

 534 – 533، ص 2(  صاًمح احلامد : شماريخ طمرضموت، ج  4)

 .233  -215(  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت  اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  5)

 .127 ،123 ، 54 – 53(  قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص  6)
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م، ومتٝمز َمٛمذ ؿمٖمقيمتف  زمذىم٣مئف احل٣مد وَمقاهبف 9>59هـ / 05>همٗمد ويمد زمُمب٣مم ؽمٛم٥م 

اظمتٖمتح٥م، وٞمُمٟم دم أرسة ضم٣مىمٚم٥م، وزمدأت سمٓمٜمر فمٙمٝمف َمالَمح ايمزفم٣مَم٥م وايمٗمٝم٣مدة، وايمُمج٣مفم٥م 

 .(5)واإلومدام، وايمثٗم٥م زم٣ميمٛمٖمس، ورنمبتف دم ايمرئ٣مؽم٥م وَمٓم٣مهره٣م

أَمقر ايمبالد، واظمُم٣مرىم٥م دم همٙمؿ يبٙمغ ايمٔممميـ َمـ فمٚمره ضمتك سمِمدى يمتٌميػ 

، وومد يمٗمل هذا آجت٣مه سمرضمٝمب٣ًم َمـ ومبؾ أطمٝمف   م5859هـ/  55>احل٘مؿ، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم زمداي٥م إَمر، ضمٝم٧م أفمج٤م زمُمخِمٝمتف، وومدراسمف، وَمقاهبف، وضمسف 

 .(5) م>585هـ/59>اظمتٝمٗمظ، مم٣م دهمٔمف إلم ايمتخقم فمـ احل٘مؿ يمف رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

ؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد إهمس٣مح اظمج٣مل ٕطمٝمف زمدر َمـ نمغم ايمدطمقل دم ساع يذه٤م  وهمّمَّ

، رنمؿ أن ـم٣مهرة (1)هبٝمب٥م ايمدويم٥م، ويتسب٤م دم ضٔمٖمٜم٣م وسمٖم٘م٘مٜم٣م، واىمتٖمك حمٚمد زمقٓي٥م ـمٖم٣مر

سمٔمدد ايمسالؿمكم دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ـم٣مهرة َمٟميمقهم٥م َمٛمذ فمٜمد فمٚمٜمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد 

 .(9) م5985هـ/88;اهلل ؽمٛم٥م 

َمـ أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمذيـ وصٙمقا إلم ايمسٙمْمٛم٥م،  وىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر

همٗمد مجع زمكم اجلٛمدي٥م وايمسٝم٣مؽم٥م، وهق وم٣مئد فمس٘مري وؽمٝم٣مد، أؽمس ومقافمد ايمسٙمْمٛم٥م 

                                                           

، 215( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .119ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي ص 

، 154 -149ؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حت2)

 .33   - 30حمؿد سمن هاؿمم:  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 

 .77(  حمؿد قمبد اًمؼادر سما مطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 3)

 .235  -234م، ص: 1994هـ/1415، 3، ط 2(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي،ج4)
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 ايم٘مثغمي٥م يمٛمٖمسف وَمٜمده٣م ظمـ صم٣مء َمـ زمٔمده. افمتٚمد دم إدارة ايمبالد وايمٗمّم٣مء وؾمئقن إووم٣مف

يمٔمٙمامء واظمُم٣مئخ وأصح٣مب اخلػمة وايمتٔمٙمٝمؿ وومٝم٣مدة ايمٗمقات ايمٔمس٘مري٥م فمعم ٞمخب٥م َمـ ا

 ، همٛمٜمجف ايمذي أـمٜمره  آفمتِم٣مم( 5) وؾمخِمٝم٣مت ذات ىمٖم٣مءة فم٣ميمٝم٥م، هم٘م٣من َمقهّمٗم٣ًم دم اطمتٝم٣مراسمف

زمحبؾ ايمديـ، وايمٔمٚمؾ زمٚمٗمت٢م ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م زمام صم٣مء دم ايم٘مت٣مب وايمسٛم٥م، واحل٘مؿ 

 . (5)زم٣ميمٔمدل

روف ؽمٝم٣مؽمٝم٥م صٔمب٥م وومد سمقلم ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق زَم٣مم احل٘مؿ دم همؼمة فمِمٝمب٥م، وـم

ىم٣من أزمرز َمٓم٣مهره٣م سمٔمدد ايمسٙمْم٣مت دم ضمرضَمقت، وهل اإلؿم٣مر اجلٕمرادم ايمذي 

 ، وومد اختذت هذه ايمسٙمْم٣مت أؾم٘م٣مًٓ فمدة َمٛمٜم٣م:(1) سمرفمرفم٦م همٝمف ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

دويالت َمستٗمٙم٥م سمٖمرض ؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛم٣مؿمؼ حمددة، َمثؾ دويٙم٥م خل يامين ايمتل  -5

ي٥م، وـمٙم٦م سمٔم٣مسه٣م ضمٗمب٥م زَمٛمٝم٥م ؿمقيٙم٥م ـمٜمرت دم سمريؿ ومبؾ ـمٜمقر ايمدويم٥م ايم٘مثغم

، (8)، وهٛم٣مك ؽمٙمْمٛم٥م خل حمٚمد ايم٘مثغمي دم ؾمب٣مم وَم٣م ضمقهل٣م ( 9)دم ذق ضمرضَمقت 

أضػ إلم ذيمؽ وصمقد ؽمٙمْمٛم٣مت صٕمغمة ودويالت دم نمرب ضمرضَمقت َمثؾ: خل 

 .( 9)فمبد ايمقاضمد، وايمٔمقيمٗمل، وزمـ ؽمدة 

                                                           

 .388 – 387، 325  -245،320ساسمق، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًم 1)

(  وصمقؼة مؽاشمبة سملم اإلمام ذف اًمدين  واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر أسمـاء قمبد اهلل سمن ضمعػر اًمؽثػمي ؾمـة  2)

 أ . 209أ ـ  207هـ، خمطوـمة، حمػوفمة ذم مؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، ق: 931

 .120(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  3)

 534 – 533، ص 2(  صاًمح احلامد : شماريخ طمرضموت، ج  4)

 .233  -215(  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت  اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  5)

 .127 ،123 ، 54 – 53(  قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص  6)
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 سمقاصمده٣م ايمتٗمٙمٝمدي٥م،رئ٣مؽم٣مت ومبٙمٝم٥م َمستٗمٙم٥م، سمسٝمْمر ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم وفمس٘مري٣ًم فمعم َمٛم٣مؿمؼ  -5

وسمْمٚمح إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م، َمثؾ ومبٝمٙم٥م هند دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس دم وؽمط ضمرضَمقت 

 .(5)ونمرهب٣م

 ؽمٙمْم٣مت روضمٝم٥م فمٚمٙم٦م فمعم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م زمكم أسمب٣مفمٜم٣م زمٚمامرؽم٥م ٞمُم٣مط ؽمٝم٣مد، -1

وسم٘مقيـ ىمٝم٣مٞم٣مت طم٣مص٥م هب٣م، َمثؾ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم وادي دوفمـ نمرب 

 .( 5)ضمرضَمقت

ْم٣مت اظمٛمتممة دم ضمرضَمقت، وٓ ٞمٕمٖمؾ فمـ ايمقضع هذه صقرة َمقصمزة فمـ ايمسٙم

ايمٗمبقم ايمٔمُم٣مئري ايمذي ىم٣من هيٝمٚمـ فمعم ضمرضَمقت زمٟمىمٚمٙمٜم٣م ، وىم٣مٞم٦م ىمؾ ومبٝمٙم٥م حت٣مول 

آٞمٖمراد زمح٘مؿ َمٛمْمٗمتٜم٣م، واإلنم٣مرة فمعم اظمٛم٣مؿمؼ إطمرى زمداهمع ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، إَمر 

 ز ايمٗمقى آؽمتٔمامري٥م، أضػ إلم ذيمؽ حتٖم( 1)ايمذي ٞمت٨م فمٛمف أرضار اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م زم٣ميمٕم٥م

 .( 9) ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وهجامهت٣م فمعم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م زمُم٘مؾ فم٣مم

هذه هل ايمٓمروف ايمتل ىم٣مٞم٦م حتٝمط زمسٙمْمٛم٥م زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق فمُمٝم٥م اؽمتالَمف 

م، وهذه هل ايمِمٔم٣مب وايمتحدي٣مت ايم٘مبغمة >585هـ /59>َمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

٣مَمٜم٣م وصمٜم٣ًم يمقصمف، وايمتل ىم٣من فمٙمٝمف جت٣موزه٣م وايمتٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م، ومل سم٘مـ ايمتل وصمد ٞمٖمسف أَم

                                                           

 .85-82عدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:(  ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًم 1)

 .130 – 129(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي ، ص:  2)

، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، 128(  ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:  3)

 .339    - 338، 227  -226م، ص:1994، 3ط ،2ج

 .84-83اًمؼادر سما مطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: (  حمؿد قمبد 4)
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ـمروف ايمٔمٌم، وٓ صمٜم٣مز ايمدويم٥م وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م َمـ ايمٗمقة وايمتٛمٓمٝمؿ زم٣ميمٗمدر ايمذي يس٣مفمده 

فمعم سمذيمٝمؾ ايمِمٔم٣مب، وومٜمر ايمتحدي٣مت، ضمٝم٧م مل ي٘مـ يٚمتٙمؽ صمٝمُم٣ًم َمٛمٓماًم، وٓ أؽمْمقًٓ 

، وضٔمػ دم ايمٗمّم٣مءزمحري٣ًم، زد فمعم ذيمؽ نمٝم٣مب ٞمٓم٣مم َم٣مرمٍّ وإدار  .( 5) يٍّ

اهتؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي زم٣ميمُمحر وصمٔمٙمٜم٣م فم٣مصٚم٥م يمدويمتف 

ايمرئٝمس٥م ٕمهٝمتٜم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، همٗمد متٝمزت َمديٛم٥م ايمُمحر زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م َمٛمذ فمٜمد 

 دويٙم٥م خل إومب٣مل ايم٘مٛمدي٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مدس اهلجري/ ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي، ضمٝم٧م أصبح٦م

، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم سم٣مرخيٜم٣م ايمسٝم٣مد دم (5)زًا ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم َمٜماًم دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقتَمرىم

 ايمٖمِمؾ إول َمـ هذا ايمبح٧م.

واضمتٙم٦م ايمُمحر َم٘م٣مٞم٥م اومتِم٣مدي٥م زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م آؽمؼماسمٝمجل فمعم ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب، 

 .(1)همٜمل سمٔمد اظمٝمٛم٣مء ايمرئٝمس يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت

٣م( ٞمسب٥م يمقادي إؾْمَٖم٣م ايمذي ٕمَ ؾْم وفمرهم٦م ايمُمحر سم٣مرخيٝم٣ًم زمبٔمض إؽمامء َمٛمٜم٣م )إَ 

سمٗمع  حيٝمط هب٣م َمـ اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م )ؽمٚمٔمقن( ٞمسب٥م يمٙمقادي ايمذي يُمؼ اظمديٛم٥م، وهل

 فمعم صم٣مٞمبٝمف ايمممومل وايمٕمريب، ىمام ؽمٚمٝم٦م ايمُمحر زم٣مٕضمٗم٣مف ٞمسب٥م يمٙمرَم٣مل ايمتل َمـ ضمقهل٣م،

 .(9)ٜمرة، فمرهمقا زم٣ميمُمحروَمـ إؽمامء اظمُمٜمقرة ايمتل ؽمٚمٝم٦م هب٣م إؾمح٣مر ٞمسب٥م إلم ؽم٘م٣مهن٣م َمـ اظم

                                                           

 .37-36(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .111-110(  قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:  2)
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ـمروف ايمٔمٌم، وٓ صمٜم٣مز ايمدويم٥م وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م َمـ ايمٗمقة وايمتٛمٓمٝمؿ زم٣ميمٗمدر ايمذي يس٣مفمده 

فمعم سمذيمٝمؾ ايمِمٔم٣مب، وومٜمر ايمتحدي٣مت، ضمٝم٧م مل ي٘مـ يٚمتٙمؽ صمٝمُم٣ًم َمٛمٓماًم، وٓ أؽمْمقًٓ 

، وضٔمػ دم ايمٗمّم٣مءزمحري٣ًم، زد فمعم ذيمؽ نمٝم٣مب ٞمٓم٣مم َم٣مرمٍّ وإدار  .( 5) يٍّ

اهتؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي زم٣ميمُمحر وصمٔمٙمٜم٣م فم٣مصٚم٥م يمدويمتف 

ايمرئٝمس٥م ٕمهٝمتٜم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، همٗمد متٝمزت َمديٛم٥م ايمُمحر زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م َمٛمذ فمٜمد 

 دويٙم٥م خل إومب٣مل ايم٘مٛمدي٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مدس اهلجري/ ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي، ضمٝم٧م أصبح٦م

، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم سم٣مرخيٜم٣م ايمسٝم٣مد دم (5)زًا ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم َمٜماًم دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقتَمرىم

 ايمٖمِمؾ إول َمـ هذا ايمبح٧م.

واضمتٙم٦م ايمُمحر َم٘م٣مٞم٥م اومتِم٣مدي٥م زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م آؽمؼماسمٝمجل فمعم ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب، 

 .(1)همٜمل سمٔمد اظمٝمٛم٣مء ايمرئٝمس يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت

٣م( ٞمسب٥م يمقادي إؾْمَٖم٣م ايمذي ٕمَ ؾْم وفمرهم٦م ايمُمحر سم٣مرخيٝم٣ًم زمبٔمض إؽمامء َمٛمٜم٣م )إَ 

سمٗمع  حيٝمط هب٣م َمـ اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م )ؽمٚمٔمقن( ٞمسب٥م يمٙمقادي ايمذي يُمؼ اظمديٛم٥م، وهل

 فمعم صم٣مٞمبٝمف ايمممومل وايمٕمريب، ىمام ؽمٚمٝم٦م ايمُمحر زم٣مٕضمٗم٣مف ٞمسب٥م يمٙمرَم٣مل ايمتل َمـ ضمقهل٣م،

 .(9)ٜمرة، فمرهمقا زم٣ميمُمحروَمـ إؽمامء اظمُمٜمقرة ايمتل ؽمٚمٝم٦م هب٣م إؾمح٣مر ٞمسب٥م إلم ؽم٘م٣مهن٣م َمـ اظم

                                                           

 .37-36(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .111-110(  قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:  2)

، حمؿد قمبد اًمؼادر سما مطرف: 299-285(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:  3)

 ،.45، 41ًمشفداء اًمسبعة، ص: ا

 .109( قمؾوي احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:  4)
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 سمقاصمده٣م ايمتٗمٙمٝمدي٥م،رئ٣مؽم٣مت ومبٙمٝم٥م َمستٗمٙم٥م، سمسٝمْمر ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم وفمس٘مري٣ًم فمعم َمٛم٣مؿمؼ  -5

وسمْمٚمح إلم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م، َمثؾ ومبٝمٙم٥م هند دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس دم وؽمط ضمرضَمقت 

 .(5)ونمرهب٣م

 ؽمٙمْم٣مت روضمٝم٥م فمٚمٙم٦م فمعم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م زمكم أسمب٣مفمٜم٣م زمٚمامرؽم٥م ٞمُم٣مط ؽمٝم٣مد، -1

وسم٘مقيـ ىمٝم٣مٞم٣مت طم٣مص٥م هب٣م، َمثؾ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم وادي دوفمـ نمرب 

 .( 5)ضمرضَمقت

ْم٣مت اظمٛمتممة دم ضمرضَمقت، وٓ ٞمٕمٖمؾ فمـ ايمقضع هذه صقرة َمقصمزة فمـ ايمسٙم

ايمٗمبقم ايمٔمُم٣مئري ايمذي ىم٣من هيٝمٚمـ فمعم ضمرضَمقت زمٟمىمٚمٙمٜم٣م ، وىم٣مٞم٦م ىمؾ ومبٝمٙم٥م حت٣مول 

آٞمٖمراد زمح٘مؿ َمٛمْمٗمتٜم٣م، واإلنم٣مرة فمعم اظمٛم٣مؿمؼ إطمرى زمداهمع ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، إَمر 

 ز ايمٗمقى آؽمتٔمامري٥م، أضػ إلم ذيمؽ حتٖم( 1)ايمذي ٞمت٨م فمٛمف أرضار اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م زم٣ميمٕم٥م

 .( 9) ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وهجامهت٣م فمعم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م زمُم٘مؾ فم٣مم

هذه هل ايمٓمروف ايمتل ىم٣مٞم٦م حتٝمط زمسٙمْمٛم٥م زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق فمُمٝم٥م اؽمتالَمف 

م، وهذه هل ايمِمٔم٣مب وايمتحدي٣مت ايم٘مبغمة >585هـ /59>َمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

٣مَمٜم٣م وصمٜم٣ًم يمقصمف، وايمتل ىم٣من فمٙمٝمف جت٣موزه٣م وايمتٕمٙم٤م فمٙمٝمٜم٣م، ومل سم٘مـ ايمتل وصمد ٞمٖمسف أَم

                                                           

 .85-82عدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:(  ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًم 1)

 .130 – 129(  ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي ، ص:  2)

، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، 128(  ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:  3)

 .339    - 338، 227  -226م، ص:1994، 3ط ،2ج
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ـمروف ايمٔمٌم، وٓ صمٜم٣مز ايمدويم٥م وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م َمـ ايمٗمقة وايمتٛمٓمٝمؿ زم٣ميمٗمدر ايمذي يس٣مفمده 

فمعم سمذيمٝمؾ ايمِمٔم٣مب، وومٜمر ايمتحدي٣مت، ضمٝم٧م مل ي٘مـ يٚمتٙمؽ صمٝمُم٣ًم َمٛمٓماًم، وٓ أؽمْمقًٓ 

، وضٔمػ دم ايمٗمّم٣مءزمحري٣ًم، زد فمعم ذيمؽ نمٝم٣مب ٞمٓم٣مم َم٣مرمٍّ وإدار  .( 5) يٍّ

اهتؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي زم٣ميمُمحر وصمٔمٙمٜم٣م فم٣مصٚم٥م يمدويمتف 

ايمرئٝمس٥م ٕمهٝمتٜم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، همٗمد متٝمزت َمديٛم٥م ايمُمحر زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م َمٛمذ فمٜمد 

 دويٙم٥م خل إومب٣مل ايم٘مٛمدي٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مدس اهلجري/ ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي، ضمٝم٧م أصبح٦م

، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم سم٣مرخيٜم٣م ايمسٝم٣مد دم (5)زًا ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم َمٜماًم دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقتَمرىم

 ايمٖمِمؾ إول َمـ هذا ايمبح٧م.

واضمتٙم٦م ايمُمحر َم٘م٣مٞم٥م اومتِم٣مدي٥م زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م آؽمؼماسمٝمجل فمعم ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب، 

 .(1)همٜمل سمٔمد اظمٝمٛم٣مء ايمرئٝمس يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت

٣م( ٞمسب٥م يمقادي إؾْمَٖم٣م ايمذي ٕمَ ؾْم وفمرهم٦م ايمُمحر سم٣مرخيٝم٣ًم زمبٔمض إؽمامء َمٛمٜم٣م )إَ 

سمٗمع  حيٝمط هب٣م َمـ اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م )ؽمٚمٔمقن( ٞمسب٥م يمٙمقادي ايمذي يُمؼ اظمديٛم٥م، وهل

 فمعم صم٣مٞمبٝمف ايمممومل وايمٕمريب، ىمام ؽمٚمٝم٦م ايمُمحر زم٣مٕضمٗم٣مف ٞمسب٥م يمٙمرَم٣مل ايمتل َمـ ضمقهل٣م،

 .(9)ٜمرة، فمرهمقا زم٣ميمُمحروَمـ إؽمامء اظمُمٜمقرة ايمتل ؽمٚمٝم٦م هب٣م إؾمح٣مر ٞمسب٥م إلم ؽم٘م٣مهن٣م َمـ اظم
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ـمروف ايمٔمٌم، وٓ صمٜم٣مز ايمدويم٥م وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م َمـ ايمٗمقة وايمتٛمٓمٝمؿ زم٣ميمٗمدر ايمذي يس٣مفمده 

فمعم سمذيمٝمؾ ايمِمٔم٣مب، وومٜمر ايمتحدي٣مت، ضمٝم٧م مل ي٘مـ يٚمتٙمؽ صمٝمُم٣ًم َمٛمٓماًم، وٓ أؽمْمقًٓ 

، وضٔمػ دم ايمٗمّم٣مءزمحري٣ًم، زد فمعم ذيمؽ نمٝم٣مب ٞمٓم٣مم َم٣مرمٍّ وإدار  .( 5) يٍّ

اهتؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي زم٣ميمُمحر وصمٔمٙمٜم٣م فم٣مصٚم٥م يمدويمتف 

ايمرئٝمس٥م ٕمهٝمتٜم٣م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، همٗمد متٝمزت َمديٛم٥م ايمُمحر زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م َمٛمذ فمٜمد 

 دويٙم٥م خل إومب٣مل ايم٘مٛمدي٥م دم ايمٗمرن ايمس٣مدس اهلجري/ ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي، ضمٝم٧م أصبح٦م

، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم سم٣مرخيٜم٣م ايمسٝم٣مد دم (5)زًا ؽمٝم٣مؽمٝم٣ًم َمٜماًم دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقتَمرىم

 ايمٖمِمؾ إول َمـ هذا ايمبح٧م.

واضمتٙم٦م ايمُمحر َم٘م٣مٞم٥م اومتِم٣مدي٥م زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م آؽمؼماسمٝمجل فمعم ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب، 

 .(1)همٜمل سمٔمد اظمٝمٛم٣مء ايمرئٝمس يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت

٣م( ٞمسب٥م يمقادي إؾْمَٖم٣م ايمذي ٕمَ ؾْم وفمرهم٦م ايمُمحر سم٣مرخيٝم٣ًم زمبٔمض إؽمامء َمٛمٜم٣م )إَ 

سمٗمع  حيٝمط هب٣م َمـ اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م )ؽمٚمٔمقن( ٞمسب٥م يمٙمقادي ايمذي يُمؼ اظمديٛم٥م، وهل

 فمعم صم٣مٞمبٝمف ايمممومل وايمٕمريب، ىمام ؽمٚمٝم٦م ايمُمحر زم٣مٕضمٗم٣مف ٞمسب٥م يمٙمرَم٣مل ايمتل َمـ ضمقهل٣م،

 .(9)ٜمرة، فمرهمقا زم٣ميمُمحروَمـ إؽمامء اظمُمٜمقرة ايمتل ؽمٚمٝم٦م هب٣م إؾمح٣مر ٞمسب٥م إلم ؽم٘م٣مهن٣م َمـ اظم

                                                           

 .37-36(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .111-110(  قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:  2)

، حمؿد قمبد اًمؼادر سما مطرف: 299-285(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:  3)

 ،.45، 41ًمشفداء اًمسبعة، ص: ا

 .109( قمؾوي احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:  4)
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ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ؾمٜمدت ايمُمحر سمْمقرًا َمٙمٚمقؽم٣ًم ٞمتٝمج٥م يمؼمىمز دور 

ايمسٙمْم٣من هب٣م َمثؾ ضمِمـ ايمدويم٥م، ودار صمب٣مي٥م اإلسم٣موات )ايمرضائ٤م(، واظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م 

 ايمتل نمدت َمرىمزًا فمٙمٚمٝم٣ًم.

صمٝم٣ًم دم إؿم٣مر وأصبح٦م ايمُمحر َمرىمزًا  جت٣مري٣ًم داطمؾ ضمرضَمقت، وَمرىمزًا  جت٣مري٣ًم طم٣مر

ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م يتٚمتع زمٚم٘م٣مٞم٥م فم٣مظمٝم٥م، وؽمتتّمح هذه اظم٘م٣مٞم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م 

 وايمٔمٙمٚمٝم٥م ىمام ؽمٝمٟميت.

وأدرك ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق اظمُم٘مالت ايمتل ؽمتقاصمف دويمتف دم اظمرضمٙم٥م ايمٗم٣مدَم٥م، 

ؿ َمقومٔمٜم٣م يمذيمؽ اٞمتٜم٨م ؽمٝم٣مؽم٥م داطمٙمٝم٥م حمٛم٘م٥م، همٗمد شمب٦َّم ؽمٝمئقن فم٣مصٚم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م زمح٘م

اجلٕمرادم دم ايمقادي، همٜمل سمس٣مفمد دم همرض هٝمب٥م ايمدويم٥م دم ؾمامل وادي ضمرضَمقت 

وذومف، وَم٣م متثٙمف ؽمٝمئقن زم٣مفمتب٣مره٣م اظمرىمز ايمسٝم٣مد وآصمتامفمل ايمذي ضمرص خل ىمثغم 

فمعم آضمتٖم٣مظ زمف َمٛمذ إفمالن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري / اخل٣مَمس 

 .(5)فممم اظمٝمالدي

يمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ضمِمٛم٣ًم وزمجقاره َمسجدًا دم ؽمٝمئقن، وزمٔمد ذيمؽ دم وزمٛمك ا

فمٜمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م اظمتٟمطمرة دم ايمت٣مريخ احلدي٧م و اظمٔم٣مس سمؿ زمٛم٣مء ايمٗمٌم ايمسٙمْم٣مين دم 

 .(5)اظمقومع ٞمٖمسف

                                                           

 .16( حمؿد سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  1)

(  قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: شمعريػات شمارخيقة قمن وداي طمرضموت، ؾمقئون، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث  2)

 .11م، ص: 1985، 3اًمثؼاومقة وأصمار واعمتاطمف، ط
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ودم إؿم٣مر هذا اظمقضقع وفمٛمد ايمتٔمرض يمٙمحدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر 

ونمرزمف ؽمٛمتٔمرف فمعم ايمسٝم٣مؽم٥م ايمتل زمقؿمقيرق وطم٣مص٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت 

اٞمتٜمجٜم٣م ايمسٙمْم٣من زم٣مؽمتحداث فم٣مصٚم٥م شم٣ميمث٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت 

ونمرزمف، وومد اطمت٣مر )هٝمٛمـ( زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، و رأى ايمسٙمْم٣من دم ذيمؽ 

رضورة سمتْمٙمبٜم٣م ايمٓمروف اظمحٝمْم٥م زمدويمتف، وَمـ إهداف ايمرئٝمس٥م ايمتل دفمتف إلم ذيمؽ هق 

ٝم٦م ضم٘مٚمف دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف زمح٘مؿ َمٔمرهمتف ايمس٣مزمٗم٥م فمـ ايمرئ٣مؽم٣مت سمثب

ايمٗمبٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، ايمتل متٝمؾ زمْمبٝمٔمتٜم٣م إلم آؽمتٗماليمٝم٥م وفمدم اخلّمقع 

حل٘مؿ ايمدويالت، ايمتل سمٔم٣مومب٦م فمعم ضم٘مؿ وادي ضمرضَمقت ؽمقاًء ايمتل ـمٜمرت دم سمريؿ 

 أو دم ؾمب٣مم طمالل ايمٖمؼمة ايمس٣مزمٗم٥م.

وأزمرز َم٣م متٝمز زمف ايمسٙمْم٣من زمدر أٞمف جت٣موز ايمٛمٓمرة ايمّمٝمٗم٥م وايمْمٚمقضم٣مت اظمحدودة ايمتل 

ىمّبٙم٦م ؽم٣مزمٗمٝمف، وأطمذ يتْمٙمع إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت دم إؿم٣مر دويم٥م َمرىمزي٥م، وهلذا ايمسب٤م 

دم هذه ايمسٝم٣مؽم٥م ٞمج٣مضم٣ًم َمٙمحقـم٣ًم، اؽمتٜمؾ فمٜمده زم٣ميمتقؽمٔم٣مت وضؿ اظمٛم٣مؿمؼ، وومد ضمٗمؼ 

ضمتك ص٣مر ئمرف دم ضمرضَمقت زم٘مٛمٝمتف ايمُمٜمغمة )أزمق ؿمقيرق(= ٕٞمف إذا ؿمرق صمٜم٥م  َمـ 

 . (5)اجلٜم٣مت اؽمتقلم فمٙمٝمٜم٣م

                                                           

، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت 36،   34سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد 1)

 أ.4ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، خمطوـمة، ق: 
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ودم إؿم٣مر هذا اظمقضقع وفمٛمد ايمتٔمرض يمٙمحدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر 

ونمرزمف ؽمٛمتٔمرف فمعم ايمسٝم٣مؽم٥م ايمتل زمقؿمقيرق وطم٣مص٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت 

اٞمتٜمجٜم٣م ايمسٙمْم٣من زم٣مؽمتحداث فم٣مصٚم٥م شم٣ميمث٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت 

ونمرزمف، وومد اطمت٣مر )هٝمٛمـ( زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، و رأى ايمسٙمْم٣من دم ذيمؽ 

رضورة سمتْمٙمبٜم٣م ايمٓمروف اظمحٝمْم٥م زمدويمتف، وَمـ إهداف ايمرئٝمس٥م ايمتل دفمتف إلم ذيمؽ هق 

ٝم٦م ضم٘مٚمف دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف زمح٘مؿ َمٔمرهمتف ايمس٣مزمٗم٥م فمـ ايمرئ٣مؽم٣مت سمثب

ايمٗمبٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، ايمتل متٝمؾ زمْمبٝمٔمتٜم٣م إلم آؽمتٗماليمٝم٥م وفمدم اخلّمقع 

حل٘مؿ ايمدويالت، ايمتل سمٔم٣مومب٦م فمعم ضم٘مؿ وادي ضمرضَمقت ؽمقاًء ايمتل ـمٜمرت دم سمريؿ 

 أو دم ؾمب٣مم طمالل ايمٖمؼمة ايمس٣مزمٗم٥م.

وأزمرز َم٣م متٝمز زمف ايمسٙمْم٣من زمدر أٞمف جت٣موز ايمٛمٓمرة ايمّمٝمٗم٥م وايمْمٚمقضم٣مت اظمحدودة ايمتل 

ىمّبٙم٦م ؽم٣مزمٗمٝمف، وأطمذ يتْمٙمع إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت دم إؿم٣مر دويم٥م َمرىمزي٥م، وهلذا ايمسب٤م 

دم هذه ايمسٝم٣مؽم٥م ٞمج٣مضم٣ًم َمٙمحقـم٣ًم، اؽمتٜمؾ فمٜمده زم٣ميمتقؽمٔم٣مت وضؿ اظمٛم٣مؿمؼ، وومد ضمٗمؼ 

ضمتك ص٣مر ئمرف دم ضمرضَمقت زم٘مٛمٝمتف ايمُمٜمغمة )أزمق ؿمقيرق(= ٕٞمف إذا ؿمرق صمٜم٥م  َمـ 

 . (5)اجلٜم٣مت اؽمتقلم فمٙمٝمٜم٣م

                                                           

، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت 36،   34سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد 1)

 أ.4ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، خمطوـمة، ق: 
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ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ؾمٜمدت ايمُمحر سمْمقرًا َمٙمٚمقؽم٣ًم ٞمتٝمج٥م يمؼمىمز دور 

ايمسٙمْم٣من هب٣م َمثؾ ضمِمـ ايمدويم٥م، ودار صمب٣مي٥م اإلسم٣موات )ايمرضائ٤م(، واظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م 

 ايمتل نمدت َمرىمزًا فمٙمٚمٝم٣ًم.

صمٝم٣ًم دم إؿم٣مر وأصبح٦م ايمُمحر َمرىمزًا  جت٣مري٣ًم داطمؾ ضمرضَمقت، وَمرىمزًا  جت٣مري٣ًم طم٣مر

ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م يتٚمتع زمٚم٘م٣مٞم٥م فم٣مظمٝم٥م، وؽمتتّمح هذه اظم٘م٣مٞم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م 

 وايمٔمٙمٚمٝم٥م ىمام ؽمٝمٟميت.

وأدرك ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق اظمُم٘مالت ايمتل ؽمتقاصمف دويمتف دم اظمرضمٙم٥م ايمٗم٣مدَم٥م، 

ؿ َمقومٔمٜم٣م يمذيمؽ اٞمتٜم٨م ؽمٝم٣مؽم٥م داطمٙمٝم٥م حمٛم٘م٥م، همٗمد شمب٦َّم ؽمٝمئقن فم٣مصٚم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م زمح٘م

اجلٕمرادم دم ايمقادي، همٜمل سمس٣مفمد دم همرض هٝمب٥م ايمدويم٥م دم ؾمامل وادي ضمرضَمقت 

وذومف، وَم٣م متثٙمف ؽمٝمئقن زم٣مفمتب٣مره٣م اظمرىمز ايمسٝم٣مد وآصمتامفمل ايمذي ضمرص خل ىمثغم 

فمعم آضمتٖم٣مظ زمف َمٛمذ إفمالن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري / اخل٣مَمس 

 .(5)فممم اظمٝمالدي

يمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ضمِمٛم٣ًم وزمجقاره َمسجدًا دم ؽمٝمئقن، وزمٔمد ذيمؽ دم وزمٛمك ا

فمٜمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م اظمتٟمطمرة دم ايمت٣مريخ احلدي٧م و اظمٔم٣مس سمؿ زمٛم٣مء ايمٗمٌم ايمسٙمْم٣مين دم 

 .(5)اظمقومع ٞمٖمسف

                                                           

 .16( حمؿد سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  1)

(  قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: شمعريػات شمارخيقة قمن وداي طمرضموت، ؾمقئون، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث  2)

 .11م، ص: 1985، 3اًمثؼاومقة وأصمار واعمتاطمف، ط
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ودم إؿم٣مر هذا اظمقضقع وفمٛمد ايمتٔمرض يمٙمحدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر 

ونمرزمف ؽمٛمتٔمرف فمعم ايمسٝم٣مؽم٥م ايمتل زمقؿمقيرق وطم٣مص٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت 

اٞمتٜمجٜم٣م ايمسٙمْم٣من زم٣مؽمتحداث فم٣مصٚم٥م شم٣ميمث٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت 

ونمرزمف، وومد اطمت٣مر )هٝمٛمـ( زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، و رأى ايمسٙمْم٣من دم ذيمؽ 

رضورة سمتْمٙمبٜم٣م ايمٓمروف اظمحٝمْم٥م زمدويمتف، وَمـ إهداف ايمرئٝمس٥م ايمتل دفمتف إلم ذيمؽ هق 

ٝم٦م ضم٘مٚمف دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف زمح٘مؿ َمٔمرهمتف ايمس٣مزمٗم٥م فمـ ايمرئ٣مؽم٣مت سمثب

ايمٗمبٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، ايمتل متٝمؾ زمْمبٝمٔمتٜم٣م إلم آؽمتٗماليمٝم٥م وفمدم اخلّمقع 

حل٘مؿ ايمدويالت، ايمتل سمٔم٣مومب٦م فمعم ضم٘مؿ وادي ضمرضَمقت ؽمقاًء ايمتل ـمٜمرت دم سمريؿ 

 أو دم ؾمب٣مم طمالل ايمٖمؼمة ايمس٣مزمٗم٥م.

وأزمرز َم٣م متٝمز زمف ايمسٙمْم٣من زمدر أٞمف جت٣موز ايمٛمٓمرة ايمّمٝمٗم٥م وايمْمٚمقضم٣مت اظمحدودة ايمتل 

ىمّبٙم٦م ؽم٣مزمٗمٝمف، وأطمذ يتْمٙمع إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت دم إؿم٣مر دويم٥م َمرىمزي٥م، وهلذا ايمسب٤م 

دم هذه ايمسٝم٣مؽم٥م ٞمج٣مضم٣ًم َمٙمحقـم٣ًم، اؽمتٜمؾ فمٜمده زم٣ميمتقؽمٔم٣مت وضؿ اظمٛم٣مؿمؼ، وومد ضمٗمؼ 

ضمتك ص٣مر ئمرف دم ضمرضَمقت زم٘مٛمٝمتف ايمُمٜمغمة )أزمق ؿمقيرق(= ٕٞمف إذا ؿمرق صمٜم٥م  َمـ 

 . (5)اجلٜم٣مت اؽمتقلم فمٙمٝمٜم٣م

                                                           

، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت 36،   34سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد 1)

 أ.4ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، خمطوـمة، ق: 

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

69 

ودم إؿم٣مر هذا اظمقضقع وفمٛمد ايمتٔمرض يمٙمحدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر 
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ونمرزمف، وومد اطمت٣مر )هٝمٛمـ( زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، و رأى ايمسٙمْم٣من دم ذيمؽ 

رضورة سمتْمٙمبٜم٣م ايمٓمروف اظمحٝمْم٥م زمدويمتف، وَمـ إهداف ايمرئٝمس٥م ايمتل دفمتف إلم ذيمؽ هق 
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، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت 36،   34سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد 1)

 أ.4ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، خمطوـمة، ق: 

http://www.daralwefaq.net
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 وَمـ أصمؾ حتٗمٝمؼ هذا اهلدف اختذ زمٔمض اخلْمقات َمٛمٜم٣م:

سمِمحٝمح اجلٜم٣مز اإلداري وايمٗمّم٣مئل يمٙمدويم٥م، وسم٘مقيـ صمٝمش ؾمبف َمٛمٓمؿ يس٣مفمد 

ٝمؼ ؿمٚمقضم٣مسمف، ىمام ؽمٔمك ايمسٙمْم٣من إلم إزمٔم٣مد اظمٛم٣مهمسكم يمف َمـ داطمؾ ايمسٙمْم٣من   فمعم حتٗم

إرسة ايم٘مثغمي٥م وطم٣مرصمٜم٣م وايمذيـ رأى دم وصمقدهؿ ضمجر فمثرة حتقل دون اظميض دم 

 .(5) ايمْمريؼ اظمرؽمقم يمتٟمؽمٝمس دويمتف

 :أ. إؽمٗم٣مط ايمدويالت اظمستٗمٙم٥م

 جت٣مه هل:  ايمٗمّم٣مءىم٣مٞم٦م أولم اظمٜم٣مم ايمتل سمقصم٤م فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٗمٝم٣مم هب٣م دم هذا آ

فمعم دويٙم٥م خل حمٚمد ايم٘مثغمي٥م دم ؾمب٣مم، َمـ نمغم أي سمٟمطمغم، شمؿ َمقاصمٜم٥م ايمٗمقى ايمسٝم٣مؽمٝم٥م 

اظمٛم٣مهمس٥م إطمرى، وومد ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد ايم٘مثغمي ومد سمقلم ضم٘مؿ ؾمب٣مم دم ـمؾ 

ضم٘مؿ فمٚمف ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر زمـ فمبداهلل، نمغم أٞمف ىم٣من يتْمٙمع إلم آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم، مم٣م 

 ٞمُمقب طمالهم٣مت وسافم٣مت َمتب٣مديم٥م زمكم آشمٛمكم، ضمتك سمؿ سمقومٝمع صٙمح زمٝمٛمٜمام سمّمٚمـ أدى إلم

 .  (1) م:>59هـ / 01>ؽمٛم٥م (  5)إفمْمـ٣مء زمدر زمـ حمٚمد ضم٘مؿ ؾمـب٣مم وَمـ٣م وآه٣م ووادي زمـ فمقم

ورنمؿ هذا ايمِمٙمح هم١منَّ طمالهم٣مت خل حمٚمد ـمٙم٦م وم٣مئٚم٥م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمـ 

سمب٣مدل َمٔمٜمؿ ايمٕم٣مرات إلم أن ضُمسؿ اظمقومػ زمتقومٝمع صٙمٍح صمٔمٖمر وازمٛمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد ايمذي 

                                                           

 .77  - 76( صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وأمارات اجلـوب، ص: 1)

ع ضمـوب ذق ؿمبام، (  وادي اسمن قمكم: أطمد إودية اًمػرقمقة ذم طمرضموت، يضم قمددًا من اًمؼرى ويؼ 2)

 أ.126-أ125اًمرمحن  سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: قمبد

 .215 – 212(  أمحد سمن ؿمـبل:  شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  3)
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م، وسمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح إفمْم٣مء خل حمٚمد ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م ;580هـ / 59>شم٣مٍن ؽمٛم٥م 

، وأيمٖمل ديٛم٣مر ؽمٛمقي٣ًم، فمعم أن يتٔمٜمد خل حمٚمد ( 5) ووادي زمـ فمقم وذي أصبح(  5) وضمذي٥م

ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م،  زمٔمدم إوم٣مَم٥م أي٥م حت٣ميمٖم٣مت ومبٙمٝم٥م، أو ؾمـ أي٥م ضمرب، أو نم٣مرة فمعم

ووضٔم٦م ؾمب٣مم رهٝمٛم٥م َمـ ومبؾ خل حمٚمد، أي أن اسمٖم٣مق ايمِمٙمح سمّمٚمـ ذؿم٣ًم صمزائٝم٣ًم يٛمص 

، ( 1)حمٚمد فمعم إفم٣مدة ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م إلم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضم٣مل اظمخ٣ميمٖم٥م َمـ ؿمرف خل

 .( 9) واؽمتٚمر هذا آسمٖم٣مق ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد ايم٘مثغمي

ك ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمقؿمقيرق دم ؽمبٝمؾ سمثبٝم٦م هٝمب٥م ايمدويم٥م، ىم٣مٞم٦م زمداي٥م حت رُّ

م، >585هـ 59>وسمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م، وإومِم٣مء اظمٛم٣مهمسكم، وإزايم٥م اخلْمر ايمذي يُم٘مٙمقٞمف ؽمٛم٥م 

ز محٙم٥م فمس٘مري٥م ومقي٥م ىم٣من اظماميمٝمؽ َمـ ايمٔمٛم٣مس اظمُم٣مرىم٥م همٝمٜم٣م، وسمقلم ومٝم٣مدهتؿ  ضمٝم٧م صمٜمَّ

. وهق أول (أزمق همتٝمٙم٥م) حلٚمٙم٥م زم٣ميمبٛم٣مدق ايمٛم٣مري٥م وومد صمٜمزت ا، (8) ايمٗم٣مئد اظمٚمٙمقىمل رصم٤م

 . (9)ـمٜمقر هل٣م دم ضمرضَمقت، وأشم٣مر طمػمه٣م ايمٖمزع وايمرفم٤م دم ومٙمقب ايمٛم٣مس 

                                                           

 (  طمذية إطمدى ىمرى اًمؼطن ذم اجلاكب اًمنمىمي. 1)

اًمرسير سموادي طمرضموت، ذىمي ؿمبام، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف:   (  ذي أصبح: إطمدى ىمرى 2)

 أ.132أ، 125أ ، 122أ، 108اعمرضمع اًمساسمق،  ق:   

 .233(  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 .160ة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقد 4)

. ؾمامل حمؿد 150 – 149(  حمؿد سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ص  5)

 ،  164سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص 

 (  ؾمامل  حمؿد سمن محقد: كػس اعمرضمع ، كػس اًمصػحة. 6)
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 (  طمذية إطمدى ىمرى اًمؼطن ذم اجلاكب اًمنمىمي. 1)
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. ؾمامل حمؿد 150 – 149(  حمؿد سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ص  5)

 ،  164سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص 

 (  ؾمامل  حمؿد سمن محقد: كػس اعمرضمع ، كػس اًمصػحة. 6)
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 وَمـ أصمؾ حتٗمٝمؼ هذا اهلدف اختذ زمٔمض اخلْمقات َمٛمٜم٣م:

سمِمحٝمح اجلٜم٣مز اإلداري وايمٗمّم٣مئل يمٙمدويم٥م، وسم٘مقيـ صمٝمش ؾمبف َمٛمٓمؿ يس٣مفمد 

ٝمؼ ؿمٚمقضم٣مسمف، ىمام ؽمٔمك ايمسٙمْم٣من إلم إزمٔم٣مد اظمٛم٣مهمسكم يمف َمـ داطمؾ ايمسٙمْم٣من   فمعم حتٗم

إرسة ايم٘مثغمي٥م وطم٣مرصمٜم٣م وايمذيـ رأى دم وصمقدهؿ ضمجر فمثرة حتقل دون اظميض دم 

 .(5) ايمْمريؼ اظمرؽمقم يمتٟمؽمٝمس دويمتف

 :أ. إؽمٗم٣مط ايمدويالت اظمستٗمٙم٥م

 جت٣مه هل:  ايمٗمّم٣مءىم٣مٞم٦م أولم اظمٜم٣مم ايمتل سمقصم٤م فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٗمٝم٣مم هب٣م دم هذا آ

فمعم دويٙم٥م خل حمٚمد ايم٘مثغمي٥م دم ؾمب٣مم، َمـ نمغم أي سمٟمطمغم، شمؿ َمقاصمٜم٥م ايمٗمقى ايمسٝم٣مؽمٝم٥م 

اظمٛم٣مهمس٥م إطمرى، وومد ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد ايم٘مثغمي ومد سمقلم ضم٘مؿ ؾمب٣مم دم ـمؾ 

ضم٘مؿ فمٚمف ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر زمـ فمبداهلل، نمغم أٞمف ىم٣من يتْمٙمع إلم آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم، مم٣م 

 ٞمُمقب طمالهم٣مت وسافم٣مت َمتب٣مديم٥م زمكم آشمٛمكم، ضمتك سمؿ سمقومٝمع صٙمح زمٝمٛمٜمام سمّمٚمـ أدى إلم

 .  (1) م:>59هـ / 01>ؽمٛم٥م (  5)إفمْمـ٣مء زمدر زمـ حمٚمد ضم٘مؿ ؾمـب٣مم وَمـ٣م وآه٣م ووادي زمـ فمقم

ورنمؿ هذا ايمِمٙمح هم١منَّ طمالهم٣مت خل حمٚمد ـمٙم٦م وم٣مئٚم٥م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمـ 

سمب٣مدل َمٔمٜمؿ ايمٕم٣مرات إلم أن ضُمسؿ اظمقومػ زمتقومٝمع صٙمٍح صمٔمٖمر وازمٛمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد ايمذي 

                                                           

 .77  - 76( صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وأمارات اجلـوب، ص: 1)

ع ضمـوب ذق ؿمبام، (  وادي اسمن قمكم: أطمد إودية اًمػرقمقة ذم طمرضموت، يضم قمددًا من اًمؼرى ويؼ 2)

 أ.126-أ125اًمرمحن  سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: قمبد

 .215 – 212(  أمحد سمن ؿمـبل:  شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  3)
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م، وسمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح إفمْم٣مء خل حمٚمد ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م ;580هـ / 59>شم٣مٍن ؽمٛم٥م 

، وأيمٖمل ديٛم٣مر ؽمٛمقي٣ًم، فمعم أن يتٔمٜمد خل حمٚمد ( 5) ووادي زمـ فمقم وذي أصبح(  5) وضمذي٥م

ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م،  زمٔمدم إوم٣مَم٥م أي٥م حت٣ميمٖم٣مت ومبٙمٝم٥م، أو ؾمـ أي٥م ضمرب، أو نم٣مرة فمعم

ووضٔم٦م ؾمب٣مم رهٝمٛم٥م َمـ ومبؾ خل حمٚمد، أي أن اسمٖم٣مق ايمِمٙمح سمّمٚمـ ذؿم٣ًم صمزائٝم٣ًم يٛمص 

، ( 1)حمٚمد فمعم إفم٣مدة ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م إلم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضم٣مل اظمخ٣ميمٖم٥م َمـ ؿمرف خل

 .( 9) واؽمتٚمر هذا آسمٖم٣مق ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد ايم٘مثغمي

ك ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمقؿمقيرق دم ؽمبٝمؾ سمثبٝم٦م هٝمب٥م ايمدويم٥م، ىم٣مٞم٦م زمداي٥م حت رُّ

م، >585هـ 59>وسمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م، وإومِم٣مء اظمٛم٣مهمسكم، وإزايم٥م اخلْمر ايمذي يُم٘مٙمقٞمف ؽمٛم٥م 

ز محٙم٥م فمس٘مري٥م ومقي٥م ىم٣من اظماميمٝمؽ َمـ ايمٔمٛم٣مس اظمُم٣مرىم٥م همٝمٜم٣م، وسمقلم ومٝم٣مدهتؿ  ضمٝم٧م صمٜمَّ

. وهق أول (أزمق همتٝمٙم٥م) حلٚمٙم٥م زم٣ميمبٛم٣مدق ايمٛم٣مري٥م وومد صمٜمزت ا، (8) ايمٗم٣مئد اظمٚمٙمقىمل رصم٤م

 . (9)ـمٜمقر هل٣م دم ضمرضَمقت، وأشم٣مر طمػمه٣م ايمٖمزع وايمرفم٤م دم ومٙمقب ايمٛم٣مس 

                                                           

 (  طمذية إطمدى ىمرى اًمؼطن ذم اجلاكب اًمنمىمي. 1)

اًمرسير سموادي طمرضموت، ذىمي ؿمبام، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف:   (  ذي أصبح: إطمدى ىمرى 2)

 أ.132أ، 125أ ، 122أ، 108اعمرضمع اًمساسمق،  ق:   

 .233(  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 .160ة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقد 4)

. ؾمامل حمؿد 150 – 149(  حمؿد سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ص  5)

 ،  164سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص 

 (  ؾمامل  حمؿد سمن محقد: كػس اعمرضمع ، كػس اًمصػحة. 6)
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م، وسمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح إفمْم٣مء خل حمٚمد ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م ;580هـ / 59>شم٣مٍن ؽمٛم٥م 

، وأيمٖمل ديٛم٣مر ؽمٛمقي٣ًم، فمعم أن يتٔمٜمد خل حمٚمد ( 5) ووادي زمـ فمقم وذي أصبح(  5) وضمذي٥م

ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م،  زمٔمدم إوم٣مَم٥م أي٥م حت٣ميمٖم٣مت ومبٙمٝم٥م، أو ؾمـ أي٥م ضمرب، أو نم٣مرة فمعم

ووضٔم٦م ؾمب٣مم رهٝمٛم٥م َمـ ومبؾ خل حمٚمد، أي أن اسمٖم٣مق ايمِمٙمح سمّمٚمـ ذؿم٣ًم صمزائٝم٣ًم يٛمص 

، ( 1)حمٚمد فمعم إفم٣مدة ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م إلم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ضم٣مل اظمخ٣ميمٖم٥م َمـ ؿمرف خل

 .( 9) واؽمتٚمر هذا آسمٖم٣مق ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد ايم٘مثغمي

ك ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمقؿمقيرق دم ؽمبٝمؾ سمثبٝم٦م هٝمب٥م ايمدويم٥م، ىم٣مٞم٦م زمداي٥م حت رُّ

م، >585هـ 59>وسمقؽمٝمع ٞمٖمقذه٣م، وإومِم٣مء اظمٛم٣مهمسكم، وإزايم٥م اخلْمر ايمذي يُم٘مٙمقٞمف ؽمٛم٥م 

ز محٙم٥م فمس٘مري٥م ومقي٥م ىم٣من اظماميمٝمؽ َمـ ايمٔمٛم٣مس اظمُم٣مرىم٥م همٝمٜم٣م، وسمقلم ومٝم٣مدهتؿ  ضمٝم٧م صمٜمَّ

. وهق أول (أزمق همتٝمٙم٥م) حلٚمٙم٥م زم٣ميمبٛم٣مدق ايمٛم٣مري٥م وومد صمٜمزت ا، (8) ايمٗم٣مئد اظمٚمٙمقىمل رصم٤م

 . (9)ـمٜمقر هل٣م دم ضمرضَمقت، وأشم٣مر طمػمه٣م ايمٖمزع وايمرفم٤م دم ومٙمقب ايمٛم٣مس 

                                                           

 (  طمذية إطمدى ىمرى اًمؼطن ذم اجلاكب اًمنمىمي. 1)

اًمرسير سموادي طمرضموت، ذىمي ؿمبام، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف:   (  ذي أصبح: إطمدى ىمرى 2)

 أ.132أ، 125أ ، 122أ، 108اعمرضمع اًمساسمق،  ق:   

 .233(  أمحد سمن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 .160ة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقد 4)

. ؾمامل حمؿد 150 – 149(  حمؿد سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ص  5)

 ،  164سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص 

 (  ؾمامل  حمؿد سمن محقد: كػس اعمرضمع ، كػس اًمصػحة. 6)
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وومد وصٙم٦م احلٚمٙم٥م إلم ؾمب٣مم َمٔمٗمؾ خل حمٚمد، وأرؽمؾ زمقؿمقيرق ىمت٣مزم٣ًم يدفمقهؿ همٝمف 

َمـ نمغم ومت٣مل، ووفمدهؿ  (ضمذي٥م وذي أصبح ووادي زمـ فمقم)إلم سمسٙمٝمؿ ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م 

زم٣مَٕم٣من فمعم أٞمٖمسٜمؿ إذا واهمٗمقا، وسمقفمدهؿ دم ضم٣مل رهمّمٜمؿ زمدطمقل ؾمب٣مم زم٣ميمٗمقة 

  .( 5) وايمبْمش وايمتٛم٘مٝمؾ هبؿ

 وضٔمٜمؿ هذا ايم٘مت٣مب أَم٣مم طمٝم٣مرات صٔمب٥م، وَمع أن آؽمتسالم ىم٣من إىمثر واومٔمٝم٥م،

ضمٖمٓم٣ًم يمألرواح، وصٝم٣مٞم٥ًم يمٙمٚمٚمتٙم٘م٣مت، وذيمؽ يمٙمٖم٣مرق ايم٘مبغم زمكم ايمٗمقسمكم. يم٘مـ خل حمٚمد 

زم٣مإلٞمذار، وهمّمٙمقا اظمٗم٣موَم٥م وايمٗمت٣مل ضمٖم٣مـم٣ًم فمعم َم٣مء ايمقصمف، ويم٘مٛمٜمؿ رسفم٣من َم٣م مل يب٣ميمقا 

 .(5) اهنزَمقا هبزيٚم٥م َمٛم٘مرة، وهمروا إلم ومري٥م هٝمٛمـ ايمقاومٔم٥م نمرب وادي ضمرضَمقت

وومد اضمتؾ ؽمٗمقط ؾمب٣مم دم يد ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق أمهٝم٥م فمعم ايمِمٔمٝمد ايمسٝم٣مد، همٗمد 

 َمـ )خل ىمثغم(، وأَم٣م فمعم ايمِمٔمٝمد آصمتامفمل ختٙمَّص َمـ أؾمد ايمٗمقى اظمٛم٣مهمس٥م يمف فمعم ايمسٙمْم٥م

 همٗمد ٞمٔمٚم٦م اظمٛمْمٗم٥م زم٣مَٕمـ وآؽمتٗمرار، ومل سمٔمد َم٘م٣مٞم٣ًم يمٙمتح٣ميمٖم٣مت ايمتل سمثغم ايمٖمتـ وايمٗمالومؾ،

 . (1)وآضْمرازم٣مت ضد ايمسٙمْم٣من زمدر

وهبذا اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م فمعم ؾمب٣مم ايمتل اضمتٙم٦م َمرىمزًا اؽمؼماسمٝمجٝم٣ًم 

ت، همٚمـ يسٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م يِمبح وم٣مدرًا فمعم زمسط ٞمٖمقذه فمعم أصمزاء َمٜماًم دم وادي ضمرضَمق

واؽمٔم٥م َمـ ايمقادي ومم٣م ي٠مىمد هذه احلٗمٝمٗم٥م ضمرص مجٝمع ايمدول ايمتل ضم٘مٚم٦م ضمرضَمقت 

                                                           
،  150-149، ص: ؼرن اًمعاذ، حتؼقق: حمؿد قمبداهلل احلبٌم شماريخ اًمشحر وأظمبار اًم(  حمؿد قمؿر سماومؼقه:  1)

 ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: كػس اعمرضمع ، كػس اًمصػحة .

 .37(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية،  ص:  2)

 .77 – 76(  صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وإمارات اجلـوب اًمعريب، ص :  3)
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، وهل إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ سمٔمد َمرىمزًا جت٣مري٣ًم دم وادي ضمرضَمقت= ( 5) فمعم ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم

 .( 5) ضمٝم٧م متر فمػمه٣م ايمبّم٣مئع َمـ ؽم٣مضمؾ ايمُمحر إلم وادي ضمرضَمقت

ودم ذق ضمرضَمقت سمٛمتِم٤م َمديٛم٥م سمريؿ ىم١مضمدى ايمٔمقاصؿ ايمت٣مرخيٝم٥م دم 

ضمرضَمقت، وَم٣م َمـ ؾمؽ أن ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م ؽمتس٣مفمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم زمسط ٞمٖمقذه٣م 

، وهلذا ايمسب٤م ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔمد ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم هل  (1)فمعم ومرى اظمسٖمٙم٥م ىمٙمٜم٣م 

 ين. ايمتقصمف إلم سمريؿ إلؽمٗم٣مط دويٙم٥م خل يام

وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف ومد صمرت حم٣موٓت فمدة إلطمّم٣مع سمريؿ، وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ايمٖمُمؾ، 

ورنمؿ أهن٣م ومد وومٔم٦م زم٣ميمٖمٔمؾ زمٟميدي ضم٘م٣مم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هم١منَّ ذيمؽ مل يستٚمر ؿمقياًل= 

ضمٝم٧م اؽمتٔم٣مد خل يامين ؽمٝمْمرهتؿ فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد همؼمة وصمٝمزة، وهلذا ايمسب٤م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر 

٣م زمٛمٖمسف، وأذك همٝمٜم٣م فمددًا َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم اظماميمٝمؽ ونمغمهؿ محٙم٥ًم فمس٘مري٥م ىمبغمة، ووم٣مده

زمسب٤م َم٣م متثٙمف َمـ فم٣مئؼ ىمبغم أَم٣مَمف، ومتٛمٔمف َمـ َمدِّ ٞمٖمقذه دم ( 9)وومِمد إزاضم٥م دويٙم٥م خل يامين

ضمرضَمقت، وسمسب٤م ضم٣ميم٥ًم َمـ فمدم آؽمتٗمرار= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ايمٗمقة ايمتل سمٔمٚمؾ فمعم طمٙمؼ 

 . ( 8) ي٥ماظمزيد َمـ ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ضد ايمدويم٥م ايم٘مثغم
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، وهل إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ سمٔمد َمرىمزًا جت٣مري٣ًم دم وادي ضمرضَمقت= ( 5) فمعم ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم

 .( 5) ضمٝم٧م متر فمػمه٣م ايمبّم٣مئع َمـ ؽم٣مضمؾ ايمُمحر إلم وادي ضمرضَمقت

ودم ذق ضمرضَمقت سمٛمتِم٤م َمديٛم٥م سمريؿ ىم١مضمدى ايمٔمقاصؿ ايمت٣مرخيٝم٥م دم 

ضمرضَمقت، وَم٣م َمـ ؾمؽ أن ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م ؽمتس٣مفمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم زمسط ٞمٖمقذه٣م 

، وهلذا ايمسب٤م ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔمد ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم هل  (1)فمعم ومرى اظمسٖمٙم٥م ىمٙمٜم٣م 

 ين. ايمتقصمف إلم سمريؿ إلؽمٗم٣مط دويٙم٥م خل يام

وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف ومد صمرت حم٣موٓت فمدة إلطمّم٣مع سمريؿ، وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ايمٖمُمؾ، 

ورنمؿ أهن٣م ومد وومٔم٦م زم٣ميمٖمٔمؾ زمٟميدي ضم٘م٣مم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هم١منَّ ذيمؽ مل يستٚمر ؿمقياًل= 

ضمٝم٧م اؽمتٔم٣مد خل يامين ؽمٝمْمرهتؿ فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد همؼمة وصمٝمزة، وهلذا ايمسب٤م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر 

٣م زمٛمٖمسف، وأذك همٝمٜم٣م فمددًا َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم اظماميمٝمؽ ونمغمهؿ محٙم٥ًم فمس٘مري٥م ىمبغمة، ووم٣مده

زمسب٤م َم٣م متثٙمف َمـ فم٣مئؼ ىمبغم أَم٣مَمف، ومتٛمٔمف َمـ َمدِّ ٞمٖمقذه دم ( 9)وومِمد إزاضم٥م دويٙم٥م خل يامين

ضمرضَمقت، وسمسب٤م ضم٣ميم٥ًم َمـ فمدم آؽمتٗمرار= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ايمٗمقة ايمتل سمٔمٚمؾ فمعم طمٙمؼ 

 . ( 8) ي٥ماظمزيد َمـ ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ضد ايمدويم٥م ايم٘مثغم
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وومد وصٙم٦م احلٚمٙم٥م إلم ؾمب٣مم َمٔمٗمؾ خل حمٚمد، وأرؽمؾ زمقؿمقيرق ىمت٣مزم٣ًم يدفمقهؿ همٝمف 

َمـ نمغم ومت٣مل، ووفمدهؿ  (ضمذي٥م وذي أصبح ووادي زمـ فمقم)إلم سمسٙمٝمؿ ؾمب٣مم وَم٣م وآه٣م 

زم٣مَٕم٣من فمعم أٞمٖمسٜمؿ إذا واهمٗمقا، وسمقفمدهؿ دم ضم٣مل رهمّمٜمؿ زمدطمقل ؾمب٣مم زم٣ميمٗمقة 

  .( 5) وايمبْمش وايمتٛم٘مٝمؾ هبؿ

 وضٔمٜمؿ هذا ايم٘مت٣مب أَم٣مم طمٝم٣مرات صٔمب٥م، وَمع أن آؽمتسالم ىم٣من إىمثر واومٔمٝم٥م،

ضمٖمٓم٣ًم يمألرواح، وصٝم٣مٞم٥ًم يمٙمٚمٚمتٙم٘م٣مت، وذيمؽ يمٙمٖم٣مرق ايم٘مبغم زمكم ايمٗمقسمكم. يم٘مـ خل حمٚمد 

زم٣مإلٞمذار، وهمّمٙمقا اظمٗم٣موَم٥م وايمٗمت٣مل ضمٖم٣مـم٣ًم فمعم َم٣مء ايمقصمف، ويم٘مٛمٜمؿ رسفم٣من َم٣م مل يب٣ميمقا 

 .(5) اهنزَمقا هبزيٚم٥م َمٛم٘مرة، وهمروا إلم ومري٥م هٝمٛمـ ايمقاومٔم٥م نمرب وادي ضمرضَمقت

وومد اضمتؾ ؽمٗمقط ؾمب٣مم دم يد ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق أمهٝم٥م فمعم ايمِمٔمٝمد ايمسٝم٣مد، همٗمد 

 َمـ )خل ىمثغم(، وأَم٣م فمعم ايمِمٔمٝمد آصمتامفمل ختٙمَّص َمـ أؾمد ايمٗمقى اظمٛم٣مهمس٥م يمف فمعم ايمسٙمْم٥م

 همٗمد ٞمٔمٚم٦م اظمٛمْمٗم٥م زم٣مَٕمـ وآؽمتٗمرار، ومل سمٔمد َم٘م٣مٞم٣ًم يمٙمتح٣ميمٖم٣مت ايمتل سمثغم ايمٖمتـ وايمٗمالومؾ،

 . (1)وآضْمرازم٣مت ضد ايمسٙمْم٣من زمدر

وهبذا اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م فمعم ؾمب٣مم ايمتل اضمتٙم٦م َمرىمزًا اؽمؼماسمٝمجٝم٣ًم 

ت، همٚمـ يسٝمْمر فمٙمٝمٜم٣م يِمبح وم٣مدرًا فمعم زمسط ٞمٖمقذه فمعم أصمزاء َمٜماًم دم وادي ضمرضَمق

واؽمٔم٥م َمـ ايمقادي ومم٣م ي٠مىمد هذه احلٗمٝمٗم٥م ضمرص مجٝمع ايمدول ايمتل ضم٘مٚم٦م ضمرضَمقت 
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، وهل إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ سمٔمد َمرىمزًا جت٣مري٣ًم دم وادي ضمرضَمقت= ( 5) فمعم ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم

 .( 5) ضمٝم٧م متر فمػمه٣م ايمبّم٣مئع َمـ ؽم٣مضمؾ ايمُمحر إلم وادي ضمرضَمقت

ودم ذق ضمرضَمقت سمٛمتِم٤م َمديٛم٥م سمريؿ ىم١مضمدى ايمٔمقاصؿ ايمت٣مرخيٝم٥م دم 

ضمرضَمقت، وَم٣م َمـ ؾمؽ أن ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م ؽمتس٣مفمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم زمسط ٞمٖمقذه٣م 

، وهلذا ايمسب٤م ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔمد ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم هل  (1)فمعم ومرى اظمسٖمٙم٥م ىمٙمٜم٣م 

 ين. ايمتقصمف إلم سمريؿ إلؽمٗم٣مط دويٙم٥م خل يام

وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف ومد صمرت حم٣موٓت فمدة إلطمّم٣مع سمريؿ، وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ايمٖمُمؾ، 

ورنمؿ أهن٣م ومد وومٔم٦م زم٣ميمٖمٔمؾ زمٟميدي ضم٘م٣مم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هم١منَّ ذيمؽ مل يستٚمر ؿمقياًل= 

ضمٝم٧م اؽمتٔم٣مد خل يامين ؽمٝمْمرهتؿ فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد همؼمة وصمٝمزة، وهلذا ايمسب٤م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر 

٣م زمٛمٖمسف، وأذك همٝمٜم٣م فمددًا َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم اظماميمٝمؽ ونمغمهؿ محٙم٥ًم فمس٘مري٥م ىمبغمة، ووم٣مده

زمسب٤م َم٣م متثٙمف َمـ فم٣مئؼ ىمبغم أَم٣مَمف، ومتٛمٔمف َمـ َمدِّ ٞمٖمقذه دم ( 9)وومِمد إزاضم٥م دويٙم٥م خل يامين

ضمرضَمقت، وسمسب٤م ضم٣ميم٥ًم َمـ فمدم آؽمتٗمرار= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ايمٗمقة ايمتل سمٔمٚمؾ فمعم طمٙمؼ 

 . ( 8) ي٥ماظمزيد َمـ ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ضد ايمدويم٥م ايم٘مثغم
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، وهل إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ سمٔمد َمرىمزًا جت٣مري٣ًم دم وادي ضمرضَمقت= ( 5) فمعم ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم

 .( 5) ضمٝم٧م متر فمػمه٣م ايمبّم٣مئع َمـ ؽم٣مضمؾ ايمُمحر إلم وادي ضمرضَمقت

ودم ذق ضمرضَمقت سمٛمتِم٤م َمديٛم٥م سمريؿ ىم١مضمدى ايمٔمقاصؿ ايمت٣مرخيٝم٥م دم 

ضمرضَمقت، وَم٣م َمـ ؾمؽ أن ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م ؽمتس٣مفمد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم زمسط ٞمٖمقذه٣م 

، وهلذا ايمسب٤م ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔمد ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم هل  (1)فمعم ومرى اظمسٖمٙم٥م ىمٙمٜم٣م 

 ين. ايمتقصمف إلم سمريؿ إلؽمٗم٣مط دويٙم٥م خل يام

وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف ومد صمرت حم٣موٓت فمدة إلطمّم٣مع سمريؿ، وىم٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ايمٖمُمؾ، 

ورنمؿ أهن٣م ومد وومٔم٦م زم٣ميمٖمٔمؾ زمٟميدي ضم٘م٣مم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هم١منَّ ذيمؽ مل يستٚمر ؿمقياًل= 

ضمٝم٧م اؽمتٔم٣مد خل يامين ؽمٝمْمرهتؿ فمٙمٝمٜم٣م زمٔمد همؼمة وصمٝمزة، وهلذا ايمسب٤م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر 

٣م زمٛمٖمسف، وأذك همٝمٜم٣م فمددًا َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم اظماميمٝمؽ ونمغمهؿ محٙم٥ًم فمس٘مري٥م ىمبغمة، ووم٣مده

زمسب٤م َم٣م متثٙمف َمـ فم٣مئؼ ىمبغم أَم٣مَمف، ومتٛمٔمف َمـ َمدِّ ٞمٖمقذه دم ( 9)وومِمد إزاضم٥م دويٙم٥م خل يامين

ضمرضَمقت، وسمسب٤م ضم٣ميم٥ًم َمـ فمدم آؽمتٗمرار= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م ايمٗمقة ايمتل سمٔمٚمؾ فمعم طمٙمؼ 

 . ( 8) ي٥ماظمزيد َمـ ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ضد ايمدويم٥م ايم٘مثغم

                                                           

 أ.115-أ112ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت )خمطوط(، ق:(  قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت  1)

(  قمبد اًمؼادر اًمصبان: شمعريػات شملرخيقة قمن وادي طمرضموت، ؾمقمن، اعمريمز اًمقؿـي  ًمألسمحاث اًمثؼاومقة  2)

 .24-22م، ص: 1985، 3واعمتاطمف، ط

 .532-527، ص:2(  صاًمح احلامد: شماريخ طمرضموت، ج 3)

 .150بار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر  وأظم4)

 .598، 549،  530، ص:  اعمرضمع اًمساسمق(  صاًمح سمن قمكم احلامد:  5)
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م ؿمٙم٤م زمق >585هـ/ 59>وظم٣م وصٙم٦م احلٚمٙم٥م ايمٔمس٘مري٥م إلم َمُم٣مرف سمريؿ ؽمٛم٥م 

ؿمقيرق َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ يامين أن يسٙمٚمٜم٣م َمٗم٣مزمؾ أن يٚمٛمحف 

إَم٣من، يم٘مـ ضم٣مىمؿ سمريؿ رهمض ايمتسٙمٝمؿ، وحتِمـ هق وصمٛمقده همٝمٜم٣م، مم٣م دفم٣م زمقؿمقيرق 

، فمٛمدئٍذ اضْمر خل يامين إلفمالن ( 5)قَم٣ًم يمٖمرض ضمِم٣مر فمٙمٝمٜم٣م اؽمتٚمر ومرازم٥م فممميـ ي

اؽمتسالَمٜمؿ، وأفمٙمٛمقا ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، يم٘مٛمف أطمرصمٜمؿ َمـ اظمديٛم٥م ومل يبِؼ 

همٝمٜم٣م إٓ فمبٝمدهؿ، ورضمؾ خل يامين وأزمٛم٣مء فمٚمقَمتٜمؿ خل فمٚمر إلم طم٣مرج ضمرض َمقت 

 .( 5) هم٣مؽمتٗمروا دم ايمٝمٚمـ

يٙم٥م خل يامين، ايمتل داَم٦م وه٘مذا ؿمقى ايمت٣مريخ خطمر صٖمح٥م َمـ صٖمح٣مت سم٣مريخ دو

 هـ/59>واٞمتٜم٦م دم ؽمٛم٥م ) م(5551هـ/ 955أىمثر َمـ شمالشم٥م ومرون، زمدأت َمـ ؽمٛم٥م )

 . ( 1) م(>585

وزم٣ميمٗمّم٣مء فمعم هذه ايمدويٙم٥م ختٙمص ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ أفمتك ومقة َمٛم٣مهمس٥م دم ذق 

 . ( 9)  وادي ضمرضَمقت، ىمام ص٣مرت سمريؿ َمرىمزًا َمٜماًم يمف دم سمٙمؽ اظمٛمْمٗم٥م

 ىمثغم خل اطمتْمٜم٣م ومري٥م إمهٝم٥م ايمدهم٣مفمٝم٥م يمٗمري٥م فمٝمٛم٣مت، وهل أولوسمٔم٣مـمٚم٦م َمع ذيمؽ 

 .(  8) م5515 هـ>95 ؽمٛم٥م وؽم٘مٛمقه٣م سمريؿ، َمـ ايمممومل ايمُمامل دم

                                                           

 .15ص:  (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق 1)

 .164 - 163(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص  2)

 .535، ص: 2( صاًمح سمن قمكم احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ج 3)

 .122(  ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: 4)

 أ.234، قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت، ق: 6(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:   5)
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وزم٣ميمسٝمْمرة فمعم سمريؿ ص٣مر ايمْمريؼ ممٜمدًا وخَمٛم٣ًم وومريب٣ًم إلم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، ومت٘مـ 

ب ايمْمرق، زمقؿمقيرق َمـ رزمط ممتٙم٘م٣مت دويمتف واظمٛم٣مؿمؼ اخل٣مضٔم٥م هل٣م َمـ صمٜم٣مت فمدة زمٟمومر

يمٝمقهمر فمٛم٣مًء ووومت٣ًم ىمبغميـ= ٕن وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ ىم٣مٞم٦م هل اجلامل واخلٝمقل واحلٚمغم. همس٣مفمده 

 .   (5)ذيمؽ فمعم سمٛمٖمٝمذ اظمٜم٣مم وَمت٣مزمٔم٥م أضمقال اظمٛم٣مؿمؼ وإيِم٣مل اظم٠من 

وزمٔمد ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم وسمريؿ ص٣مرت َمٔمٓمؿ ومرى ايمرسير سم٣مزمٔم٥م يمدويم٥م خل ىمثغم، 

تٜمل دم سمريؿ دم صمٜم٥م ايمممق، ومل يبَؼ أَم٣مَمف َمـ ومرى وسمبدأ َمـ ؾمب٣مم دم وؽمط ايمقادي يمتٛم

 ايمرسير إٓ ايمٕمرهم٥م وسمريس وَمريٚم٥م. 

 ب. إطمّم٣مع ايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م
م محٙم٥ًم >585هـ /59>حتٖمز ايمسٙمْم٣من زمدر واجتف زمٟمٞمٓم٣مره صمٜم٥م ايمٕمرب، وصمٜمز ؽمٛم٥م 

أطمرى وم٣مده٣م زمٛمٖمسف إلم وؽمط وادي ضمرض َمقت ونمرزمف، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل 

، ( 5)وضؿ وادي رطمٝم٥م زمجٚمٝمع ومراه زمٔمد َمٗم٣موَم٥م ضٔمٝمٖم٥م َمـ خل ؾمحبؾ َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس،

وأزمٗمك ايمسٙمْم٣من ومري٥م هٝمٛمـ حل٘مؿ أهٙمٜم٣م، وفمكم َمـ ومبٙمف فمبد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي 

ضم٣مىماًم فمعم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وأزمٗمك زمٛمل ضم٣مرشم٥م وزمٛمل حمري٥م ومه٣م َمـ ومبٝمٙم٥م جتٝم٤م ايم٘مٛمدي٥م 

 ء وايمْم٣مفم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.ضم٘م٣مَم٣ًم فمعم ضمقرة، وذيمؽ زمٔمد إفمالهنؿ ايمقٓ

ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل ومري٥م إضمروم، وأطمرصم٦م أهٙمٜم٣م َمـ خل فمبد اهلل ايمٛمٜمدي رنمؿ 

 . ( 1)اظمٗم٣موَم٥م ايمتل أزمدهت٣م ومبٝمٙم٥م هند وضمٙمٖم٣مؤه٣م، ىمام واصٙم٦م احلٚمٙم٥م ايمدطمقل إلم ومرى وادي فمٚمد
                                                           

 .118 - 117(  قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:  1)

 .165(  ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص  2)

 (  كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. 3)
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وزم٣ميمسٝمْمرة فمعم سمريؿ ص٣مر ايمْمريؼ ممٜمدًا وخَمٛم٣ًم وومريب٣ًم إلم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، ومت٘مـ 

ب ايمْمرق، زمقؿمقيرق َمـ رزمط ممتٙم٘م٣مت دويمتف واظمٛم٣مؿمؼ اخل٣مضٔم٥م هل٣م َمـ صمٜم٣مت فمدة زمٟمومر

يمٝمقهمر فمٛم٣مًء ووومت٣ًم ىمبغميـ= ٕن وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ ىم٣مٞم٦م هل اجلامل واخلٝمقل واحلٚمغم. همس٣مفمده 

 .   (5)ذيمؽ فمعم سمٛمٖمٝمذ اظمٜم٣مم وَمت٣مزمٔم٥م أضمقال اظمٛم٣مؿمؼ وإيِم٣مل اظم٠من 

وزمٔمد ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم وسمريؿ ص٣مرت َمٔمٓمؿ ومرى ايمرسير سم٣مزمٔم٥م يمدويم٥م خل ىمثغم، 

تٜمل دم سمريؿ دم صمٜم٥م ايمممق، ومل يبَؼ أَم٣مَمف َمـ ومرى وسمبدأ َمـ ؾمب٣مم دم وؽمط ايمقادي يمتٛم

 ايمرسير إٓ ايمٕمرهم٥م وسمريس وَمريٚم٥م. 

 ب. إطمّم٣مع ايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م
م محٙم٥ًم >585هـ /59>حتٖمز ايمسٙمْم٣من زمدر واجتف زمٟمٞمٓم٣مره صمٜم٥م ايمٕمرب، وصمٜمز ؽمٛم٥م 

أطمرى وم٣مده٣م زمٛمٖمسف إلم وؽمط وادي ضمرض َمقت ونمرزمف، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل 

، ( 5)وضؿ وادي رطمٝم٥م زمجٚمٝمع ومراه زمٔمد َمٗم٣موَم٥م ضٔمٝمٖم٥م َمـ خل ؾمحبؾ َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس،

وأزمٗمك ايمسٙمْم٣من ومري٥م هٝمٛمـ حل٘مؿ أهٙمٜم٣م، وفمكم َمـ ومبٙمف فمبد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي 

ضم٣مىماًم فمعم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وأزمٗمك زمٛمل ضم٣مرشم٥م وزمٛمل حمري٥م ومه٣م َمـ ومبٝمٙم٥م جتٝم٤م ايم٘مٛمدي٥م 

 ء وايمْم٣مفم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.ضم٘م٣مَم٣ًم فمعم ضمقرة، وذيمؽ زمٔمد إفمالهنؿ ايمقٓ

ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل ومري٥م إضمروم، وأطمرصم٦م أهٙمٜم٣م َمـ خل فمبد اهلل ايمٛمٜمدي رنمؿ 

 . ( 1)اظمٗم٣موَم٥م ايمتل أزمدهت٣م ومبٝمٙم٥م هند وضمٙمٖم٣مؤه٣م، ىمام واصٙم٦م احلٚمٙم٥م ايمدطمقل إلم ومرى وادي فمٚمد
                                                           

 .118 - 117(  قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:  1)

 .165(  ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص  2)

 (  كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. 3)
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م ؿمٙم٤م زمق >585هـ/ 59>وظم٣م وصٙم٦م احلٚمٙم٥م ايمٔمس٘مري٥م إلم َمُم٣مرف سمريؿ ؽمٛم٥م 

ؿمقيرق َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ يامين أن يسٙمٚمٜم٣م َمٗم٣مزمؾ أن يٚمٛمحف 

إَم٣من، يم٘مـ ضم٣مىمؿ سمريؿ رهمض ايمتسٙمٝمؿ، وحتِمـ هق وصمٛمقده همٝمٜم٣م، مم٣م دفم٣م زمقؿمقيرق 

، فمٛمدئٍذ اضْمر خل يامين إلفمالن ( 5)قَم٣ًم يمٖمرض ضمِم٣مر فمٙمٝمٜم٣م اؽمتٚمر ومرازم٥م فممميـ ي

اؽمتسالَمٜمؿ، وأفمٙمٛمقا ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، يم٘مٛمف أطمرصمٜمؿ َمـ اظمديٛم٥م ومل يبِؼ 

همٝمٜم٣م إٓ فمبٝمدهؿ، ورضمؾ خل يامين وأزمٛم٣مء فمٚمقَمتٜمؿ خل فمٚمر إلم طم٣مرج ضمرض َمقت 

 .( 5) هم٣مؽمتٗمروا دم ايمٝمٚمـ

يٙم٥م خل يامين، ايمتل داَم٦م وه٘مذا ؿمقى ايمت٣مريخ خطمر صٖمح٥م َمـ صٖمح٣مت سم٣مريخ دو

 هـ/59>واٞمتٜم٦م دم ؽمٛم٥م ) م(5551هـ/ 955أىمثر َمـ شمالشم٥م ومرون، زمدأت َمـ ؽمٛم٥م )

 . ( 1) م(>585

وزم٣ميمٗمّم٣مء فمعم هذه ايمدويٙم٥م ختٙمص ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ أفمتك ومقة َمٛم٣مهمس٥م دم ذق 

 . ( 9)  وادي ضمرضَمقت، ىمام ص٣مرت سمريؿ َمرىمزًا َمٜماًم يمف دم سمٙمؽ اظمٛمْمٗم٥م

 ىمثغم خل اطمتْمٜم٣م ومري٥م إمهٝم٥م ايمدهم٣مفمٝم٥م يمٗمري٥م فمٝمٛم٣مت، وهل أولوسمٔم٣مـمٚم٦م َمع ذيمؽ 

 .(  8) م5515 هـ>95 ؽمٛم٥م وؽم٘مٛمقه٣م سمريؿ، َمـ ايمممومل ايمُمامل دم

                                                           

 .15ص:  (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق 1)

 .164 - 163(  ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص  2)

 .535، ص: 2( صاًمح سمن قمكم احلامد: اعمرضمع اًمساسمق، ج 3)

 .122(  ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: 4)

 أ.234، قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت، ق: 6(  حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:   5)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

61 

وزم٣ميمسٝمْمرة فمعم سمريؿ ص٣مر ايمْمريؼ ممٜمدًا وخَمٛم٣ًم وومريب٣ًم إلم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، ومت٘مـ 

ب ايمْمرق، زمقؿمقيرق َمـ رزمط ممتٙم٘م٣مت دويمتف واظمٛم٣مؿمؼ اخل٣مضٔم٥م هل٣م َمـ صمٜم٣مت فمدة زمٟمومر

يمٝمقهمر فمٛم٣مًء ووومت٣ًم ىمبغميـ= ٕن وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ ىم٣مٞم٦م هل اجلامل واخلٝمقل واحلٚمغم. همس٣مفمده 

 .   (5)ذيمؽ فمعم سمٛمٖمٝمذ اظمٜم٣مم وَمت٣مزمٔم٥م أضمقال اظمٛم٣مؿمؼ وإيِم٣مل اظم٠من 

وزمٔمد ايمسٝمْمرة فمعم ؾمب٣مم وسمريؿ ص٣مرت َمٔمٓمؿ ومرى ايمرسير سم٣مزمٔم٥م يمدويم٥م خل ىمثغم، 

تٜمل دم سمريؿ دم صمٜم٥م ايمممق، ومل يبَؼ أَم٣مَمف َمـ ومرى وسمبدأ َمـ ؾمب٣مم دم وؽمط ايمقادي يمتٛم

 ايمرسير إٓ ايمٕمرهم٥م وسمريس وَمريٚم٥م. 

 ب. إطمّم٣مع ايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م
م محٙم٥ًم >585هـ /59>حتٖمز ايمسٙمْم٣من زمدر واجتف زمٟمٞمٓم٣مره صمٜم٥م ايمٕمرب، وصمٜمز ؽمٛم٥م 

أطمرى وم٣مده٣م زمٛمٖمسف إلم وؽمط وادي ضمرض َمقت ونمرزمف، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل 

، ( 5)وضؿ وادي رطمٝم٥م زمجٚمٝمع ومراه زمٔمد َمٗم٣موَم٥م ضٔمٝمٖم٥م َمـ خل ؾمحبؾ َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس،

وأزمٗمك ايمسٙمْم٣من ومري٥م هٝمٛمـ حل٘مؿ أهٙمٜم٣م، وفمكم َمـ ومبٙمف فمبد اهلل زمـ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي 

ضم٣مىماًم فمعم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وأزمٗمك زمٛمل ضم٣مرشم٥م وزمٛمل حمري٥م ومه٣م َمـ ومبٝمٙم٥م جتٝم٤م ايم٘مٛمدي٥م 

 ء وايمْم٣مفم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.ضم٘م٣مَم٣ًم فمعم ضمقرة، وذيمؽ زمٔمد إفمالهنؿ ايمقٓ

ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل ومري٥م إضمروم، وأطمرصم٦م أهٙمٜم٣م َمـ خل فمبد اهلل ايمٛمٜمدي رنمؿ 

 . ( 1)اظمٗم٣موَم٥م ايمتل أزمدهت٣م ومبٝمٙم٥م هند وضمٙمٖم٣مؤه٣م، ىمام واصٙم٦م احلٚمٙم٥م ايمدطمقل إلم ومرى وادي فمٚمد
                                                           

 .118 - 117(  قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:  1)

 .165(  ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص  2)

 (  كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. 3)
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 يمف خشم٣مره ايمبٔمٝمدة وُئمدُّ اٞمتِم٣مر احلٚمٙم٥م دم وادي فمٚمد وَمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ضمدشًم٣م سم٣مرخيٝم٣ًم َمٜماًم 

فمعم وادي ضمرضَمقت= ضمٝم٧م زاد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومقًة وأىمسبٜم٣م هٝمب٥ًم زمكم ومب٣مئؾ 

ايمٕمرهم٥م،  وضٚم٦مضمرضَمقت، زمٔمد ذيمؽ فم٣مدت ومقات زمقؿمقيرق إلم َمٛمْمٗم٥م ايمرسير، 

وؽمٝمْمرت فمعم ضمِمٛمٜم٣م، وأزاضم٦م ضم٘م٣مَمٜم٣م َمـ خل أمحد، وهؿ همرع َمـ خل ىمثغم، وىم٣مٞمقا 

قؿمقيرق ضمرزمف فمعم ايمسٙمْم٣مت اظمستٗمٙم٥م همتٚم٘مٛم٦م ومقاسمف دم ، شمؿ سم٣مزمع زم( 5)يٛم٣مهمسقن زمق ؿمقيرق

وهؿ َمـ ايمِمدف َمـ ومب٣مئؾ  ،(5)ضم٘مؿ خل شمٔمٙم٤م دم سمريس إؽمٗم٣مط َمـ م>585 هـ 59> ؽمٛم٥م

/ ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي( وسمقاصٙم٦م    ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري) ىمٛمدة، ايمتل ـمٜمرت دم 

 َمريٚم٥م، ايمتل سمٗمع اٞمتِم٣مرات زمقؿمقيرق، ومت٘مٛم٦م ومقاسمف َمـ إؽمٗم٣مط ضم٘مؿ زمٛمل ضم٣مرشم٥م دم

 .(1)زم٣ميمٗمرب َمـ ؽمٝمئقن ذوم٣ًم، وأصبح٦م حت٦م ضم٘مؿ خل ىمثغم

هذه آٞمتِم٣مرات ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م زمقؿمقيرق دم ايمسٛم٥م إولم َمـ ضم٘مٚمف، وهذا ايمتقؽمع 

ايم٘مبغم دم ذق وادي ضمرضَمقت ونمرزمف مل ي٘مـ هن٣مي٥م اظمْم٣مف يمٙمسٙمْم٣من زمدر، همٗمد زمدا 

ٖم٣مصمآت= ضمٝم٧م زمرزت هند ىمٗمقة َمٛم٣مهمس٥م واضح٣ًم َمٛمذ ايمقهٙم٥م إولم أن إي٣مم ضمبعم زم٣مظم

هتدد ؿمٚمقضم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس وؽمط ونمرب وادي ضمرضَمقت زمٔمد 

ؽمٛمقات ومالئؾ َمـ وصقل ايمسٙمْم٣من زمدر إلم هذه اظمٛمْمٗم٥م، ويمٔمؾ ايمتٖم٘مغم اجلديد ايمذي 

ـمٜمر زمف ايمسٙمْم٣من زمدر، وايمذي مل سمٟميمٖمف اظمٛمْمٗم٥م َمـ ومبؾ هق ايمذي دهمع هند أن حتذو ضمذو 

وسمسغم دم اجت٣مهف ٞمٖمسف، همٗمد ؽمٔم٦م إلم سم٘مقيـ ىمٝم٣مٍن ؽمٝم٣مد هل٣م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، ايمسٙمْم٣من 

                                                           

 .165ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة، ص: (   1)

 ( شمريس: من اًمؼرى اًمؼديؿة ذم طمرضموت وهي ذم اًموؾمط سملم ؾمقمن واًمغرومة ذم اًمغرب.2)

 .205،  182،  78،  70ن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: ( أمحد سم3)
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ضمٝم٧م أطمذ زفمٝمؿ  (=م ;585،:585هـ  18>، 19>)وزمرز ذيمؽ زمقضقح طمالل فم٣مَمل 

هند فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر زم٣ميمتقؽمع دم ومرى وادي فمٚمد ووادي دوفمـ وَمٛم٣مؿمٗمٜمام، ايمتل 

وزم٣مهمٗمٝمف ونمغمهؿ، وَمٔمٓمؿ ؽم٘م٣من هذه ىم٣مٞم٦م دم يـد ضم٘م٣مَمٜم٣م اظمحٙمٝمكم، َمثؾ ازمـ ايمدوهم٥م 

 .(5)اظمٛم٣مؿمؼ َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة وجتٝم٤م

، ومت٘مـ زمٚمس٣مفمدة أهؾ صٝمػ َمـ ايمسٝمْمرة (1)شمؿ فمعم اخلريب٥م ،(5)واؽمتقلم فمعم ضمريّم٥م

فمٙمٝمٜم٣م، ومل يتقومػ فمٛمد هذا احلد زمؾ ـمٙم٦م ومقاسمف سمِمقل وجتقل دم ومرى وادي دوفمـ 

 ،(8)وصٙم٦م إلم ومري٥م سمقيمب٥م ، وسم٣مزمٔم٦م ومقاسمف حترىمٜم٣م ضمتك(9)وؽمٝمْمرت فمعم ومري٥م ضمقهم٥م

 .(9)وؽم٣مفمده ضم٣مىمٚمٜم٣م َمـ خل زم٣م حيٝمك دم ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م

 أشم٣مرت هذه ايمتْمقرات ضمٖمٝمٓم٥م ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق، همٗم٣مد زمٛمٖمسف محٙم٥م فمس٘مري٥م يس٣مفمده

م، وهيدف إلم سمٔمزيز :585هـ/19>همٝمٜم٣م زمٔمض اجلٛمقد اظماميمٝمؽ دم ؾمٜمر ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

ظمٛم٣مؿمؼ ايمتل مل ختّمع يمف. ومت٘مـ َمـ اٞمتزاع ٞمٖمقذه وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمٗمرى يمسٙمْم٣مٞمف وضؿ ا

، ودم (:)ومري٥م ضمريّم٥م َمـ يد خل فمقم زمـ هم٣مرس ايمٛمٜمدي وؽمٙمٚمٜم٣م إلم خل فمبداهلل َمـ هند

 م مت٘مٛم٦م محٙمتف َمـ اٞمتزاع ومريتل صٝمػ وسمقيمب٥م. ;585هـ  19>مج٣مدى أطمرة َمـ فم٣مم 

                                                           

 .174 – 173( قمؾوي احلداد:اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت ، ص : 1)

 ( طمريضة: شمؼع أؾمػل وادي قمؿد وهي ًمؼبقؾة يمـدة ومن ؾمؽاهنا آل قمطاس.2)

 وادي دوقمن إيؿن. ( اخلريبة: ىمرية ىمديؿة شمؼع ذم اجلاكب اًمغريب من3)

 ( ىمرية طموومة:من ىمرى وادي دوقمن وادي إيؿن وشمؼع ذم اجلاكب اًمنمىمي مـه.4)

 ( شموًمبة شمؼع ذم ؾمػح اجلبل همريب وادي دوقمن إيؿن.5)

 .174  - 173( قمؾوي ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص :6)

 .186قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق : 7)
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 ،(8)وصٙم٦م إلم ومري٥م سمقيمب٥م ، وسم٣مزمٔم٦م ومقاسمف حترىمٜم٣م ضمتك(9)وؽمٝمْمرت فمعم ومري٥م ضمقهم٥م
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 أشم٣مرت هذه ايمتْمقرات ضمٖمٝمٓم٥م ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق، همٗم٣مد زمٛمٖمسف محٙم٥م فمس٘مري٥م يس٣مفمده

م، وهيدف إلم سمٔمزيز :585هـ/19>همٝمٜم٣م زمٔمض اجلٛمقد اظماميمٝمؽ دم ؾمٜمر ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

ظمٛم٣مؿمؼ ايمتل مل ختّمع يمف. ومت٘مـ َمـ اٞمتزاع ٞمٖمقذه وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمٗمرى يمسٙمْم٣مٞمف وضؿ ا

، ودم (:)ومري٥م ضمريّم٥م َمـ يد خل فمقم زمـ هم٣مرس ايمٛمٜمدي وؽمٙمٚمٜم٣م إلم خل فمبداهلل َمـ هند

 م مت٘مٛم٦م محٙمتف َمـ اٞمتزاع ومريتل صٝمػ وسمقيمب٥م. ;585هـ  19>مج٣مدى أطمرة َمـ فم٣مم 

                                                           

 .174 – 173( قمؾوي احلداد:اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت ، ص : 1)

 ( طمريضة: شمؼع أؾمػل وادي قمؿد وهي ًمؼبقؾة يمـدة ومن ؾمؽاهنا آل قمطاس.2)

 وادي دوقمن إيؿن. ( اخلريبة: ىمرية ىمديؿة شمؼع ذم اجلاكب اًمغريب من3)

 ( ىمرية طموومة:من ىمرى وادي دوقمن وادي إيؿن وشمؼع ذم اجلاكب اًمنمىمي مـه.4)

 ( شموًمبة شمؼع ذم ؾمػح اجلبل همريب وادي دوقمن إيؿن.5)

 .174  - 173( قمؾوي ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص :6)

 .186قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق : 7)

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

64 

 يمف خشم٣مره ايمبٔمٝمدة وُئمدُّ اٞمتِم٣مر احلٚمٙم٥م دم وادي فمٚمد وَمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ضمدشًم٣م سم٣مرخيٝم٣ًم َمٜماًم 

فمعم وادي ضمرضَمقت= ضمٝم٧م زاد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومقًة وأىمسبٜم٣م هٝمب٥ًم زمكم ومب٣مئؾ 

ايمٕمرهم٥م،  وضٚم٦مضمرضَمقت، زمٔمد ذيمؽ فم٣مدت ومقات زمقؿمقيرق إلم َمٛمْمٗم٥م ايمرسير، 

وؽمٝمْمرت فمعم ضمِمٛمٜم٣م، وأزاضم٦م ضم٘م٣مَمٜم٣م َمـ خل أمحد، وهؿ همرع َمـ خل ىمثغم، وىم٣مٞمقا 

قؿمقيرق ضمرزمف فمعم ايمسٙمْم٣مت اظمستٗمٙم٥م همتٚم٘مٛم٦م ومقاسمف دم ، شمؿ سم٣مزمع زم( 5)يٛم٣مهمسقن زمق ؿمقيرق

وهؿ َمـ ايمِمدف َمـ ومب٣مئؾ  ،(5)ضم٘مؿ خل شمٔمٙم٤م دم سمريس إؽمٗم٣مط َمـ م>585 هـ 59> ؽمٛم٥م

/ ايمٗمرن ايمث٣ميم٧م فممم اظمٝمالدي( وسمقاصٙم٦م    ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري) ىمٛمدة، ايمتل ـمٜمرت دم 

 َمريٚم٥م، ايمتل سمٗمع اٞمتِم٣مرات زمقؿمقيرق، ومت٘مٛم٦م ومقاسمف َمـ إؽمٗم٣مط ضم٘مؿ زمٛمل ضم٣مرشم٥م دم

 .(1)زم٣ميمٗمرب َمـ ؽمٝمئقن ذوم٣ًم، وأصبح٦م حت٦م ضم٘مؿ خل ىمثغم

هذه آٞمتِم٣مرات ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م زمقؿمقيرق دم ايمسٛم٥م إولم َمـ ضم٘مٚمف، وهذا ايمتقؽمع 

ايم٘مبغم دم ذق وادي ضمرضَمقت ونمرزمف مل ي٘مـ هن٣مي٥م اظمْم٣مف يمٙمسٙمْم٣من زمدر، همٗمد زمدا 

ٖم٣مصمآت= ضمٝم٧م زمرزت هند ىمٗمقة َمٛم٣مهمس٥م واضح٣ًم َمٛمذ ايمقهٙم٥م إولم أن إي٣مم ضمبعم زم٣مظم

هتدد ؿمٚمقضم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس وؽمط ونمرب وادي ضمرضَمقت زمٔمد 

ؽمٛمقات ومالئؾ َمـ وصقل ايمسٙمْم٣من زمدر إلم هذه اظمٛمْمٗم٥م، ويمٔمؾ ايمتٖم٘مغم اجلديد ايمذي 

ـمٜمر زمف ايمسٙمْم٣من زمدر، وايمذي مل سمٟميمٖمف اظمٛمْمٗم٥م َمـ ومبؾ هق ايمذي دهمع هند أن حتذو ضمذو 

وسمسغم دم اجت٣مهف ٞمٖمسف، همٗمد ؽمٔم٦م إلم سم٘مقيـ ىمٝم٣مٍن ؽمٝم٣مد هل٣م دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، ايمسٙمْم٣من 

                                                           

 .165ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة، ص: (   1)

 ( شمريس: من اًمؼرى اًمؼديؿة ذم طمرضموت وهي ذم اًموؾمط سملم ؾمقمن واًمغرومة ذم اًمغرب.2)

 .205،  182،  78،  70ن ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: ( أمحد سم3)
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ضمٝم٧م أطمذ زفمٝمؿ  (=م ;585،:585هـ  18>، 19>)وزمرز ذيمؽ زمقضقح طمالل فم٣مَمل 

هند فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر زم٣ميمتقؽمع دم ومرى وادي فمٚمد ووادي دوفمـ وَمٛم٣مؿمٗمٜمام، ايمتل 

وزم٣مهمٗمٝمف ونمغمهؿ، وَمٔمٓمؿ ؽم٘م٣من هذه ىم٣مٞم٦م دم يـد ضم٘م٣مَمٜم٣م اظمحٙمٝمكم، َمثؾ ازمـ ايمدوهم٥م 

 .(5)اظمٛم٣مؿمؼ َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة وجتٝم٤م

، ومت٘مـ زمٚمس٣مفمدة أهؾ صٝمػ َمـ ايمسٝمْمرة (1)شمؿ فمعم اخلريب٥م ،(5)واؽمتقلم فمعم ضمريّم٥م

فمٙمٝمٜم٣م، ومل يتقومػ فمٛمد هذا احلد زمؾ ـمٙم٦م ومقاسمف سمِمقل وجتقل دم ومرى وادي دوفمـ 

 ،(8)وصٙم٦م إلم ومري٥م سمقيمب٥م ، وسم٣مزمٔم٦م ومقاسمف حترىمٜم٣م ضمتك(9)وؽمٝمْمرت فمعم ومري٥م ضمقهم٥م

 .(9)وؽم٣مفمده ضم٣مىمٚمٜم٣م َمـ خل زم٣م حيٝمك دم ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م

 أشم٣مرت هذه ايمتْمقرات ضمٖمٝمٓم٥م ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق، همٗم٣مد زمٛمٖمسف محٙم٥م فمس٘مري٥م يس٣مفمده

م، وهيدف إلم سمٔمزيز :585هـ/19>همٝمٜم٣م زمٔمض اجلٛمقد اظماميمٝمؽ دم ؾمٜمر ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

ظمٛم٣مؿمؼ ايمتل مل ختّمع يمف. ومت٘مـ َمـ اٞمتزاع ٞمٖمقذه وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمٗمرى يمسٙمْم٣مٞمف وضؿ ا

، ودم (:)ومري٥م ضمريّم٥م َمـ يد خل فمقم زمـ هم٣مرس ايمٛمٜمدي وؽمٙمٚمٜم٣م إلم خل فمبداهلل َمـ هند

 م مت٘مٛم٦م محٙمتف َمـ اٞمتزاع ومريتل صٝمػ وسمقيمب٥م. ;585هـ  19>مج٣مدى أطمرة َمـ فم٣مم 

                                                           

 .174 – 173( قمؾوي احلداد:اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت ، ص : 1)

 ( طمريضة: شمؼع أؾمػل وادي قمؿد وهي ًمؼبقؾة يمـدة ومن ؾمؽاهنا آل قمطاس.2)

 وادي دوقمن إيؿن. ( اخلريبة: ىمرية ىمديؿة شمؼع ذم اجلاكب اًمغريب من3)

 ( ىمرية طموومة:من ىمرى وادي دوقمن وادي إيؿن وشمؼع ذم اجلاكب اًمنمىمي مـه.4)

 ( شموًمبة شمؼع ذم ؾمػح اجلبل همريب وادي دوقمن إيؿن.5)

 .174  - 173( قمؾوي ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص :6)

 .186قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق : 7)
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ضمٝم٧م أطمذ زفمٝمؿ  (=م ;585،:585هـ  18>، 19>)وزمرز ذيمؽ زمقضقح طمالل فم٣مَمل 

هند فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر زم٣ميمتقؽمع دم ومرى وادي فمٚمد ووادي دوفمـ وَمٛم٣مؿمٗمٜمام، ايمتل 

وزم٣مهمٗمٝمف ونمغمهؿ، وَمٔمٓمؿ ؽم٘م٣من هذه ىم٣مٞم٦م دم يـد ضم٘م٣مَمٜم٣م اظمحٙمٝمكم، َمثؾ ازمـ ايمدوهم٥م 

 .(5)اظمٛم٣مؿمؼ َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة وجتٝم٤م

، ومت٘مـ زمٚمس٣مفمدة أهؾ صٝمػ َمـ ايمسٝمْمرة (1)شمؿ فمعم اخلريب٥م ،(5)واؽمتقلم فمعم ضمريّم٥م

فمٙمٝمٜم٣م، ومل يتقومػ فمٛمد هذا احلد زمؾ ـمٙم٦م ومقاسمف سمِمقل وجتقل دم ومرى وادي دوفمـ 

 ،(8)وصٙم٦م إلم ومري٥م سمقيمب٥م ، وسم٣مزمٔم٦م ومقاسمف حترىمٜم٣م ضمتك(9)وؽمٝمْمرت فمعم ومري٥م ضمقهم٥م

 .(9)وؽم٣مفمده ضم٣مىمٚمٜم٣م َمـ خل زم٣م حيٝمك دم ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م

 أشم٣مرت هذه ايمتْمقرات ضمٖمٝمٓم٥م ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق، همٗم٣مد زمٛمٖمسف محٙم٥م فمس٘مري٥م يس٣مفمده

م، وهيدف إلم سمٔمزيز :585هـ/19>همٝمٜم٣م زمٔمض اجلٛمقد اظماميمٝمؽ دم ؾمٜمر ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

ظمٛم٣مؿمؼ ايمتل مل ختّمع يمف. ومت٘مـ َمـ اٞمتزاع ٞمٖمقذه وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمٗمرى يمسٙمْم٣مٞمف وضؿ ا

، ودم (:)ومري٥م ضمريّم٥م َمـ يد خل فمقم زمـ هم٣مرس ايمٛمٜمدي وؽمٙمٚمٜم٣م إلم خل فمبداهلل َمـ هند

 م مت٘مٛم٦م محٙمتف َمـ اٞمتزاع ومريتل صٝمػ وسمقيمب٥م. ;585هـ  19>مج٣مدى أطمرة َمـ فم٣مم 

                                                           

 .174 – 173( قمؾوي احلداد:اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت ، ص : 1)

 ( طمريضة: شمؼع أؾمػل وادي قمؿد وهي ًمؼبقؾة يمـدة ومن ؾمؽاهنا آل قمطاس.2)

 وادي دوقمن إيؿن. ( اخلريبة: ىمرية ىمديؿة شمؼع ذم اجلاكب اًمغريب من3)

 ( ىمرية طموومة:من ىمرى وادي دوقمن وادي إيؿن وشمؼع ذم اجلاكب اًمنمىمي مـه.4)

 ( شموًمبة شمؼع ذم ؾمػح اجلبل همريب وادي دوقمن إيؿن.5)

 .174  - 173( قمؾوي ـماهر احلداد: اعمرضمع اًمساسمق، ص :6)

 .186قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق : 7)
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ايمسٙمْم٣من وسمقؽمط ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي يمٕمرض ايمسامح يمس٘م٣مهن٣م زم٣مخلروج همقاهمؼ 

 .(5)أن يبٗمقا دم سمقيمب٥م يمٙمحٖم٣مظ فمعم أَمقاهلؿ( 5)فمعم ذيمؽ، ىمام ؽمٚمح ٔل زم٣محيٝمك َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة 

م دطمٙم٦م هذه ايمٗمقات ومري٥م  ;585هـ ؽمبتٚمػم  18>ذي احلج٥م َمـ فم٣مم  >ودم 

ؾمامل وادي رطمٝم٥م، واٞمتزفمتٜم٣م َمـ هم٣مرس زمـ فمبد اهلل َمـ ومبٝمٙم٥م هند، وأفم٣مدهت٣م ٔل ( 1)اظمخ٣مرم

 . (9)هنؿ ايمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمسٙمْم٥م زمقؿمقيرقٔل ؾمحبؾ زمٔمد إفمال

وىم٣مٞم٦م هذه احلٚمٙم٥م ردًا ضم٣مؽماًم فمعم سمقؽمٔم٣مت فمقم زمـ هم٣مرس ايمٛمٜمدي وسمٟمديب٣ًم يمف 

 يمٛمٗمّمف ايمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمع ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م .

وسمؿ ايمِمٙمح جمددًا زمكم ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق وزفمٝمؿ هند فمقم زمـ هم٣مرس، ويتّمٚمـ هذا 

هند ضم٘م٣مَم٣ًم فمعم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ، يمٝمس هلؿ جت٣موزه٣م َمٗم٣مزمؾ ايمِمٙمح افمؼماف ايمسٙمْم٣من زمدر زمٗمبٝمٙم٥م 

 وإفمالن ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م يمف، ودام ايمِمٙمح فممم ؽمٛمقات وصم٣مء همٝمف: أن يّمع خل فم٣مَمرزمف،  افمؼماهمٜمؿ

 .(;)وضمريّم٥م (:)، ويّمع ايمسٙمْم٣من زمدر رهٝمٛمتف ايمٗمريـ(9)واظمٛمٝمٓمرة (8)اظمخٝمٛمٝمؼ ومريتل رهٝمٛمتٜمؿ

                                                           
 .176، 174، 51( قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص 1)

 .167( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضمووت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص 2)

مسؽـفم اًمزسمارة ، آل قمجقبان  ( اعمخارم:  شمؼع ؿم ال وادي رظمقة، يسؽـفا آل ؿمحبل وآل مظػر،  اعمجازرة و3)

اًمسؼاف:  ومسؽـفم طمسوة  واعمخارم، وآل قمبداهلل ومسؽـفم سمـباع وومقفم يماكت رئاؾمة آل ؿمحبل، قمبداًمرمحن

 أ.51إدام اًمؼوت، ق:

 .191( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم ، ص: 4)

 ًمؽرس وؾمط طمرضموت سماًمؼرب من ىمرية آل ؾمور.( اعمخقـقق إطمدى ىمري ا5)

 ل ىمرب اهلجرين.ضمبمن ىمرى وادي دوقمن وشمؼع قمغم طماومة ( اعمـقظرة 6)

 ( اًمؼرين: شمؼع ذم اجلاكب اًمنمىمي من وادي دوقمن ومن ؾمؽاهنا آل سماومؼقه.7)

  . 197 – 191شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: ( 8)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

69 

ومل سمٗمتٛمع ومبٝمٙم٥م هند زم٣ميمِمٙمح ايمذي وومٔمتف  نمغم أن ايمقضع مل هيدأ دم ايم٘مرس وَم٣م ضمقهل٣م،

َم٘مره٥ًم َمع ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق وذيمؽ هتدئ٥ًم يمٙمقضع وضمٖم٣مـم٣ًم فمعم رصم٣مهل٣م وومدراهت٣م ضمتك 

هت٣م، وسمبذل حم٣مويم٥م أطمرى يمتٛمٖمٝمذ َممموفمٜم٣م اظمستٗمبقم.  سُمِٔمدَّ فُمدَّ

 م أن ايمٓمروف َمقاسمٝم٥م هل٣م همزضمٖم٦م َمع ضمٙمٖم٣مئٜم٣م5810هـ/  :1>رأت ومبٝمٙم٥م هند دم ؽمٛم٥م 

ٞمٖمقذه٣م فمعم ايم٘مرس، شمؿ سمتجف نمرزم٣ًم يمتسٝمْمر فمعم زمٔمض  ومرى وادي فمٚمد، وزمٔمض يمتبسط 

 .(5)وسمٔمٚمؾ فمعم همرض ضم٘مٚمٜم٣م همٝمٜم٣م ،(5)ومرى وادي دوفمـ، وَمٛمٜم٣م اظمٛمٝمٓمرة واهلجريـ

وظم٣م فمٙمؿ زمقؿمقيرق زمتقؽمٔم٣مت خل هم٣مرس صمٜمز محٙم٥م فمس٘مري٥م إلم وادي ضمرضَمقت، 

َمـ صٖمر فم٣مم  50راك، ودم وراهمٗمف ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل صٖمر ؽمٙمٝمامن وفمدد َمـ اجلٛمقد إسم

، همتُم٣مور خل فم٣مَمر، (1)م ٞمزيم٦م احلٚمٙم٥م ضمقل ؽمقر خل فم٣مَمر5810أنمسْمس  58هـ / :1>

فم٣مَمر، وهمّمٙمقا احلؾ ايمسٙمٚمل= ضمٝم٧م وم٣مزمؾ اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس وأطمقه فمٚمر 

ايمسٙمْم٣من زمدرًا  يمٙمتٖم٣موض وؿمٙم٤م ايمِمٙمح وآفمتذار، همٗمبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمِمٙمح ٞمزوًٓ 

د خل فم٣مَمر زم٣ميمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمف، وومدَمقا رهٝمٛمتٜمؿ فمعم ذيمؽ ومري٥م فمعم فم٣مدة ايمٗمب٣مئؾ وسمٔمٜم

 .(8)اهلجريـ، وَمدة ايمِمٙمح فممم ؽمٛمكم (9)اظمٛمٝمٓمرة ىمام ومدم ايمسٙمْم٣من َمِمٛمٔم٥م

                                                           
من ىمرى وادي دوقمن وشمؼع قمغم ضماكبي اجلبل . احلسن سمن أمحد اهلؿداين:صػة ضمزيرة ( اهلجرين: 1)

 .167م، ص: 1990 -صـعاء -اًمعرب،حتؼقق: حمؿد سمن قمكم إيموع، مؽتبة اإلرؿماد
 .634، ص  2( صاًمح احلامد:شماريخ طمرضموت، ج2)
تقالء سمـي هند قمؾقفا، ويمان ( ؾمور آل قمامر من ىمرى اًمؽرس. واًمسور ىمرية يماكت قمامرة وشمػرق أهؾفا سمعد اؾم3)

آل سماسمؼي من مجؾة أهؾفا وهم من يمـدة ويماكت اًمسور موـمـًا ٔل قمامر وكسب اًمسور إًمقفم، صاًمح احلامد: 
 .10،  أمحد اًمعطاس: هذه ؿمجرة أكساب اًمعرب اًمؼاـمـلم سماجلفة احلرضمقة،  ص:631، 622اعمـرضمع اًمساسمق، ص 

شل 4) طؼة. ( هو كوع من أكواع احلصون اًمؽبػمة شـم ػوذ واًمسقطرة ًمؾؼبقؾة أو اًمدوًمة ذم هذه اعـم  ًمألهمراض اًمدوماقمقة، وهو رمز اًـم
، ؾمامل سمن 197( حمؿد قمؿر سمن سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 5)

 . 169محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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ومل سمٗمتٛمع ومبٝمٙم٥م هند زم٣ميمِمٙمح ايمذي وومٔمتف  نمغم أن ايمقضع مل هيدأ دم ايم٘مرس وَم٣م ضمقهل٣م،

َم٘مره٥ًم َمع ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق وذيمؽ هتدئ٥ًم يمٙمقضع وضمٖم٣مـم٣ًم فمعم رصم٣مهل٣م وومدراهت٣م ضمتك 

هت٣م، وسمبذل حم٣مويم٥م أطمرى يمتٛمٖمٝمذ َممموفمٜم٣م اظمستٗمبقم.  سُمِٔمدَّ فُمدَّ

 م أن ايمٓمروف َمقاسمٝم٥م هل٣م همزضمٖم٦م َمع ضمٙمٖم٣مئٜم٣م5810هـ/  :1>رأت ومبٝمٙم٥م هند دم ؽمٛم٥م 

ٞمٖمقذه٣م فمعم ايم٘مرس، شمؿ سمتجف نمرزم٣ًم يمتسٝمْمر فمعم زمٔمض  ومرى وادي فمٚمد، وزمٔمض يمتبسط 

 .(5)وسمٔمٚمؾ فمعم همرض ضم٘مٚمٜم٣م همٝمٜم٣م ،(5)ومرى وادي دوفمـ، وَمٛمٜم٣م اظمٛمٝمٓمرة واهلجريـ

وظم٣م فمٙمؿ زمقؿمقيرق زمتقؽمٔم٣مت خل هم٣مرس صمٜمز محٙم٥م فمس٘مري٥م إلم وادي ضمرضَمقت، 

َمـ صٖمر فم٣مم  50راك، ودم وراهمٗمف ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل صٖمر ؽمٙمٝمامن وفمدد َمـ اجلٛمقد إسم

، همتُم٣مور خل فم٣مَمر، (1)م ٞمزيم٦م احلٚمٙم٥م ضمقل ؽمقر خل فم٣مَمر5810أنمسْمس  58هـ / :1>

فم٣مَمر، وهمّمٙمقا احلؾ ايمسٙمٚمل= ضمٝم٧م وم٣مزمؾ اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس وأطمقه فمٚمر 

ايمسٙمْم٣من زمدرًا  يمٙمتٖم٣موض وؿمٙم٤م ايمِمٙمح وآفمتذار، همٗمبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمِمٙمح ٞمزوًٓ 

د خل فم٣مَمر زم٣ميمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمف، وومدَمقا رهٝمٛمتٜمؿ فمعم ذيمؽ ومري٥م فمعم فم٣مدة ايمٗمب٣مئؾ وسمٔمٜم

 .(8)اهلجريـ، وَمدة ايمِمٙمح فممم ؽمٛمكم (9)اظمٛمٝمٓمرة ىمام ومدم ايمسٙمْم٣من َمِمٛمٔم٥م

                                                           
من ىمرى وادي دوقمن وشمؼع قمغم ضماكبي اجلبل . احلسن سمن أمحد اهلؿداين:صػة ضمزيرة ( اهلجرين: 1)

 .167م، ص: 1990 -صـعاء -اًمعرب،حتؼقق: حمؿد سمن قمكم إيموع، مؽتبة اإلرؿماد
 .634، ص  2( صاًمح احلامد:شماريخ طمرضموت، ج2)
تقالء سمـي هند قمؾقفا، ويمان ( ؾمور آل قمامر من ىمرى اًمؽرس. واًمسور ىمرية يماكت قمامرة وشمػرق أهؾفا سمعد اؾم3)

آل سماسمؼي من مجؾة أهؾفا وهم من يمـدة ويماكت اًمسور موـمـًا ٔل قمامر وكسب اًمسور إًمقفم، صاًمح احلامد: 
 .10،  أمحد اًمعطاس: هذه ؿمجرة أكساب اًمعرب اًمؼاـمـلم سماجلفة احلرضمقة،  ص:631، 622اعمـرضمع اًمساسمق، ص 

شل 4) طؼة. ( هو كوع من أكواع احلصون اًمؽبػمة شـم ػوذ واًمسقطرة ًمؾؼبقؾة أو اًمدوًمة ذم هذه اعـم  ًمألهمراض اًمدوماقمقة، وهو رمز اًـم
، ؾمامل سمن 197( حمؿد قمؿر سمن سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 5)

 . 169محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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ايمسٙمْم٣من وسمقؽمط ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي يمٕمرض ايمسامح يمس٘م٣مهن٣م زم٣مخلروج همقاهمؼ 

 .(5)أن يبٗمقا دم سمقيمب٥م يمٙمحٖم٣مظ فمعم أَمقاهلؿ( 5)فمعم ذيمؽ، ىمام ؽمٚمح ٔل زم٣محيٝمك َمـ ومبٝمٙم٥م ىمٛمدة 

م دطمٙم٦م هذه ايمٗمقات ومري٥م  ;585هـ ؽمبتٚمػم  18>ذي احلج٥م َمـ فم٣مم  >ودم 

ؾمامل وادي رطمٝم٥م، واٞمتزفمتٜم٣م َمـ هم٣مرس زمـ فمبد اهلل َمـ ومبٝمٙم٥م هند، وأفم٣مدهت٣م ٔل ( 1)اظمخ٣مرم

 . (9)هنؿ ايمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمسٙمْم٥م زمقؿمقيرقٔل ؾمحبؾ زمٔمد إفمال

وىم٣مٞم٦م هذه احلٚمٙم٥م ردًا ضم٣مؽماًم فمعم سمقؽمٔم٣مت فمقم زمـ هم٣مرس ايمٛمٜمدي وسمٟمديب٣ًم يمف 

 يمٛمٗمّمف ايمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمع ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م .

وسمؿ ايمِمٙمح جمددًا زمكم ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق وزفمٝمؿ هند فمقم زمـ هم٣مرس، ويتّمٚمـ هذا 

هند ضم٘م٣مَم٣ًم فمعم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ، يمٝمس هلؿ جت٣موزه٣م َمٗم٣مزمؾ ايمِمٙمح افمؼماف ايمسٙمْم٣من زمدر زمٗمبٝمٙم٥م 

 وإفمالن ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م يمف، ودام ايمِمٙمح فممم ؽمٛمقات وصم٣مء همٝمف: أن يّمع خل فم٣مَمرزمف،  افمؼماهمٜمؿ

 .(;)وضمريّم٥م (:)، ويّمع ايمسٙمْم٣من زمدر رهٝمٛمتف ايمٗمريـ(9)واظمٛمٝمٓمرة (8)اظمخٝمٛمٝمؼ ومريتل رهٝمٛمتٜمؿ

                                                           
 .176، 174، 51( قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص 1)

 .167( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضمووت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص 2)

مسؽـفم اًمزسمارة ، آل قمجقبان  ( اعمخارم:  شمؼع ؿم ال وادي رظمقة، يسؽـفا آل ؿمحبل وآل مظػر،  اعمجازرة و3)

اًمسؼاف:  ومسؽـفم طمسوة  واعمخارم، وآل قمبداهلل ومسؽـفم سمـباع وومقفم يماكت رئاؾمة آل ؿمحبل، قمبداًمرمحن

 أ.51إدام اًمؼوت، ق:

 .191( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم ، ص: 4)

 ًمؽرس وؾمط طمرضموت سماًمؼرب من ىمرية آل ؾمور.( اعمخقـقق إطمدى ىمري ا5)

 ل ىمرب اهلجرين.ضمبمن ىمرى وادي دوقمن وشمؼع قمغم طماومة ( اعمـقظرة 6)

 ( اًمؼرين: شمؼع ذم اجلاكب اًمنمىمي من وادي دوقمن ومن ؾمؽاهنا آل سماومؼقه.7)

  . 197 – 191شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: ( 8)
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ومل سمٗمتٛمع ومبٝمٙم٥م هند زم٣ميمِمٙمح ايمذي وومٔمتف  نمغم أن ايمقضع مل هيدأ دم ايم٘مرس وَم٣م ضمقهل٣م،

َم٘مره٥ًم َمع ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق وذيمؽ هتدئ٥ًم يمٙمقضع وضمٖم٣مـم٣ًم فمعم رصم٣مهل٣م وومدراهت٣م ضمتك 

هت٣م، وسمبذل حم٣مويم٥م أطمرى يمتٛمٖمٝمذ َممموفمٜم٣م اظمستٗمبقم.  سُمِٔمدَّ فُمدَّ

 م أن ايمٓمروف َمقاسمٝم٥م هل٣م همزضمٖم٦م َمع ضمٙمٖم٣مئٜم٣م5810هـ/  :1>رأت ومبٝمٙم٥م هند دم ؽمٛم٥م 

ٞمٖمقذه٣م فمعم ايم٘مرس، شمؿ سمتجف نمرزم٣ًم يمتسٝمْمر فمعم زمٔمض  ومرى وادي فمٚمد، وزمٔمض يمتبسط 

 .(5)وسمٔمٚمؾ فمعم همرض ضم٘مٚمٜم٣م همٝمٜم٣م ،(5)ومرى وادي دوفمـ، وَمٛمٜم٣م اظمٛمٝمٓمرة واهلجريـ

وظم٣م فمٙمؿ زمقؿمقيرق زمتقؽمٔم٣مت خل هم٣مرس صمٜمز محٙم٥م فمس٘مري٥م إلم وادي ضمرضَمقت، 

َمـ صٖمر فم٣مم  50راك، ودم وراهمٗمف ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل صٖمر ؽمٙمٝمامن وفمدد َمـ اجلٛمقد إسم

، همتُم٣مور خل فم٣مَمر، (1)م ٞمزيم٦م احلٚمٙم٥م ضمقل ؽمقر خل فم٣مَمر5810أنمسْمس  58هـ / :1>

فم٣مَمر، وهمّمٙمقا احلؾ ايمسٙمٚمل= ضمٝم٧م وم٣مزمؾ اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس وأطمقه فمٚمر 

ايمسٙمْم٣من زمدرًا  يمٙمتٖم٣موض وؿمٙم٤م ايمِمٙمح وآفمتذار، همٗمبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمِمٙمح ٞمزوًٓ 

د خل فم٣مَمر زم٣ميمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمف، وومدَمقا رهٝمٛمتٜمؿ فمعم ذيمؽ ومري٥م فمعم فم٣مدة ايمٗمب٣مئؾ وسمٔمٜم

 .(8)اهلجريـ، وَمدة ايمِمٙمح فممم ؽمٛمكم (9)اظمٛمٝمٓمرة ىمام ومدم ايمسٙمْم٣من َمِمٛمٔم٥م

                                                           
من ىمرى وادي دوقمن وشمؼع قمغم ضماكبي اجلبل . احلسن سمن أمحد اهلؿداين:صػة ضمزيرة ( اهلجرين: 1)

 .167م، ص: 1990 -صـعاء -اًمعرب،حتؼقق: حمؿد سمن قمكم إيموع، مؽتبة اإلرؿماد
 .634، ص  2( صاًمح احلامد:شماريخ طمرضموت، ج2)
تقالء سمـي هند قمؾقفا، ويمان ( ؾمور آل قمامر من ىمرى اًمؽرس. واًمسور ىمرية يماكت قمامرة وشمػرق أهؾفا سمعد اؾم3)

آل سماسمؼي من مجؾة أهؾفا وهم من يمـدة ويماكت اًمسور موـمـًا ٔل قمامر وكسب اًمسور إًمقفم، صاًمح احلامد: 
 .10،  أمحد اًمعطاس: هذه ؿمجرة أكساب اًمعرب اًمؼاـمـلم سماجلفة احلرضمقة،  ص:631، 622اعمـرضمع اًمساسمق، ص 

شل 4) طؼة. ( هو كوع من أكواع احلصون اًمؽبػمة شـم ػوذ واًمسقطرة ًمؾؼبقؾة أو اًمدوًمة ذم هذه اعـم  ًمألهمراض اًمدوماقمقة، وهو رمز اًـم
، ؾمامل سمن 197( حمؿد قمؿر سمن سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 5)

 . 169محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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ويم٘مـ هذا ايمِمٙمح مل ي٘مت٤م يمف آؽمتٚمرار= ٕٞمف مل ي٘مـ دم ص٣ميمح ايمْمرهمكم، وٕن 

ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م فمعم سم٣مريخ اظمٛمْمٗم٥م ي٠مىمد صٔمقزم٥م حت٘مؿ ايمدويم٥م وؽمٝمْمرهت٣م فمٙمٝمٜم٣م إلسار 

ايمتٖمرد زم٣محل٘مؿ دم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ، ورهمّمٜمؿ ايمتبٔمٝم٥م ٕي٥م ؽمٙمْم٥م، ومل متر ؽمٛم٥م ضمتك أفمٙمٛم٦م هند 

فمِمٝم٣مهن٣م وطمروصمٜم٣م فمعم زمقؿمقيرق وفم٣مد فمقم زمـ هم٣مرس يمبسط ٞمٖمقذه طم٣مرج ومريتٜمؿ ؽمقر 

خل فم٣مَمر، وَم٣مرس أسمب٣مفمف ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، إَمر ايمذي دفم٣م أه٣مرم نمرب ضمرضَمقت 

 . (5)يمٙمسٙمْم٣من زمدر  يمٙمُم٘مقى ورهمع إَمر

وزمٙمٕم٦م اؽمتٜم٣مٞم٥م حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس واؽمتخٖم٣مهمف زم٣ميمسٙمْم٣من َمبٙمٕم٣ًم فمٓمٝماًم ضمٝم٧م 

 أٞمُمد َمـ ؾمٔمره: 
 ســــــواِرحــــها يف الـمفــــــرر رواـــــ    

 

ـــ ر    ــر  ـــ ــا يف الك ـــ ــرا  لهـــ  وال خيـــ
 

 نقــــــــــــاتـل  بـــدر كــــــ اار ادداــــــــ    
 

 ســــــه حني يرـــــــ نوطِّي هــــام رأ  

 وايمبٝمت٣من َمـ ايمُمٔمر ايمُمٔمبل ويتّمٚمٛم٣من حتدي٣ًم ص٣مرطم٣ًم يمٙمسٙمْم٣من زمدر.

م ومقة فمس٘مري٥م زمزفم٣مَمتف،  5815هـ / ;1>َمـ حمرم ؽمٛم٥م  >5أفمد زمقؿمقيرق دم 

، وؾم٣مرك دم ايمٗمقة مج٣مفم٥م َمـ زمٝم٦م حمٚمد (5)وسمٗمدم هب٣م يمتٟمدي٤م اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس

ايمٗمقة وهدهمٜم٣م، وومد مت٘مٛم٦م ومقات زمقؿمقيرق َمـ دطمقل اظمٜمري٥م ومل يٖمِمح فمـ صمٜم٥م 

َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس وؽمقر خل فم٣مَمر، وسمؿ إيمٗم٣مء ايمٗمبض فمعم اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم خل فم٣مَمر، 

ووضٔم٦م ايمٗمٝمقد دم يديف ورَمل دم ؽمجـ هٝمٛمـ ىم٣من ذيمؽ يقم ايمثالشم٣مء َمستٜمؾ مج٣مدى 

 .(1)م5815هـ / ;1>أطمرة َمـ فم٣مم

                                                           
 .29سمن هاؿمم:  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: حمؿد  (1)

 كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. (2)

 .202 –201( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ،حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص 3)
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ودفم٦م ايمٗمب٣مئؾ إلم َمس٣مفمدهت٣م، دم َمْم٣ميمب٥م ايمسٙمْم٣من أشم٣مر َأرْسُ حمٚمد زمـ فمقم ومبٝمٙم٥م هند، 

زمدر زم٣مإلهمراج فمـ زفمٝمٚمٜم٣م، واؽمتج٣مب هلؿ زمٔمض خل ىمثغم، وزمٔمض ايمُمٛم٣مهمر، يم٘مـ 

 .(5)ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل يستج٤م يمْمٙمبٜمؿ وأسَّ فمعم سمٛمٖمٝمذ ايمٔمٗمقزم٥م

ودم هذه إشمٛم٣مء وصٙم٦م أطمب٣مر َمـ نمرب وادي ضمرضَمقت إلم ايمُمحر، سمٖمٝمد أن 

ضم٣مىمؿ ومٝمدون ئمٚمؾ فمعم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه دم نمرب ضمرضَمقت، همٗمد ايمُمٝمخ فمثامن ايمٔمٚمقدي 

، ومه٣م سم٣مزمٔمت٣من يمسٙمْم٥م (5)م فمعم ومريتل َهُدْون وَرضَم٣مْب  5815هـ /  ;1>اؽمتقلم دم ؽمٛم٥م 

 .(1)زمقؿمقيرق، زمؾ إٞمف ومد أنم٣مر فمعم زمٔمض ومرى ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت

ودم مج٣مدى أطمرة َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م وم٣مَم٦م جمٚمقفم٥م سم٣مزمٔم٥م يمٙمٔمٚمقدي يرأؽمٜم٣م ضمٙمٝمٖمف 

زمسٙم٤م ايمبّم٣مئع اظمخزوٞم٥م يمتج٣مر ( 9)ٗمدم ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣مهػمي َمـ ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من اظم

ايمُمحر دم ومري٥م سمب٣ميم٥م ايمس٣مضمٙمٝم٥م ايمٗمريب٥م َمـ ايمُمحر دم اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وىم٣من ايمتج٣مر ومد 

طمزٞمقه٣م حتسب٣مً ظم٣م يٚم٘مـ أن سمتٔمرض يمف َمديٛم٥م ايمُمحر َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم أو نمغمهؿ َمـ 

 .(8)ايمسٙم٤م أو ايمٛمٜم٤م

                                                           

 .177  - 171( ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ص: 1)

يؿن ومن ؾمؽاهنا رطماب سماؿم اخ وسما داؤد ومن ؾمؽان هدون آل ( 2) هدون ورطماب ىمريتان ذم وادي دوقمن ٕا

 سماضاوي و آل ضمدوان من يمـدة.

، قمؾوي ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص: 203( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص 3)

150 – 160. 

 . سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم شماريخ طمرضموت، اعمسؿى( ؾمامل حمؿد سمن محقد: 4)

 .شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: 5)
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زمسٙم٤م ايمبّم٣مئع اظمخزوٞم٥م يمتج٣مر ( 9)ٗمدم ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣مهػمي َمـ ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من اظم

ايمُمحر دم ومري٥م سمب٣ميم٥م ايمس٣مضمٙمٝم٥م ايمٗمريب٥م َمـ ايمُمحر دم اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وىم٣من ايمتج٣مر ومد 

طمزٞمقه٣م حتسب٣مً ظم٣م يٚم٘مـ أن سمتٔمرض يمف َمديٛم٥م ايمُمحر َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم أو نمغمهؿ َمـ 

 .(8)ايمسٙم٤م أو ايمٛمٜم٤م

                                                           

 .177  - 171( ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ص: 1)

يؿن ومن ؾمؽاهنا رطماب سماؿم اخ وسما داؤد ومن ؾمؽان هدون آل ( 2) هدون ورطماب ىمريتان ذم وادي دوقمن ٕا

 سماضاوي و آل ضمدوان من يمـدة.

، قمؾوي ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص: 203( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص 3)

150 – 160. 

 . سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم شماريخ طمرضموت، اعمسؿى( ؾمامل حمؿد سمن محقد: 4)

 .شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: 5)
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ويم٘مـ هذا ايمِمٙمح مل ي٘مت٤م يمف آؽمتٚمرار= ٕٞمف مل ي٘مـ دم ص٣ميمح ايمْمرهمكم، وٕن 

ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م فمعم سم٣مريخ اظمٛمْمٗم٥م ي٠مىمد صٔمقزم٥م حت٘مؿ ايمدويم٥م وؽمٝمْمرهت٣م فمٙمٝمٜم٣م إلسار 

ايمتٖمرد زم٣محل٘مؿ دم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ، ورهمّمٜمؿ ايمتبٔمٝم٥م ٕي٥م ؽمٙمْم٥م، ومل متر ؽمٛم٥م ضمتك أفمٙمٛم٦م هند 

فمِمٝم٣مهن٣م وطمروصمٜم٣م فمعم زمقؿمقيرق وفم٣مد فمقم زمـ هم٣مرس يمبسط ٞمٖمقذه طم٣مرج ومريتٜمؿ ؽمقر 

خل فم٣مَمر، وَم٣مرس أسمب٣مفمف ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، إَمر ايمذي دفم٣م أه٣مرم نمرب ضمرضَمقت 

 . (5)يمٙمسٙمْم٣من زمدر  يمٙمُم٘مقى ورهمع إَمر

وزمٙمٕم٦م اؽمتٜم٣مٞم٥م حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس واؽمتخٖم٣مهمف زم٣ميمسٙمْم٣من َمبٙمٕم٣ًم فمٓمٝماًم ضمٝم٧م 

 أٞمُمد َمـ ؾمٔمره: 
 ســــــواِرحــــها يف الـمفــــــرر رواـــــ    

 

ـــ ر    ــر  ـــ ــا يف الك ـــ ــرا  لهـــ  وال خيـــ
 

 نقــــــــــــاتـل  بـــدر كــــــ اار ادداــــــــ    
 

 ســــــه حني يرـــــــ نوطِّي هــــام رأ  

 وايمبٝمت٣من َمـ ايمُمٔمر ايمُمٔمبل ويتّمٚمٛم٣من حتدي٣ًم ص٣مرطم٣ًم يمٙمسٙمْم٣من زمدر.

م ومقة فمس٘مري٥م زمزفم٣مَمتف،  5815هـ / ;1>َمـ حمرم ؽمٛم٥م  >5أفمد زمقؿمقيرق دم 

، وؾم٣مرك دم ايمٗمقة مج٣مفم٥م َمـ زمٝم٦م حمٚمد (5)وسمٗمدم هب٣م يمتٟمدي٤م اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس

ايمٗمقة وهدهمٜم٣م، وومد مت٘مٛم٦م ومقات زمقؿمقيرق َمـ دطمقل اظمٜمري٥م ومل يٖمِمح فمـ صمٜم٥م 

َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس وؽمقر خل فم٣مَمر، وسمؿ إيمٗم٣مء ايمٗمبض فمعم اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم خل فم٣مَمر، 

ووضٔم٦م ايمٗمٝمقد دم يديف ورَمل دم ؽمجـ هٝمٛمـ ىم٣من ذيمؽ يقم ايمثالشم٣مء َمستٜمؾ مج٣مدى 

 .(1)م5815هـ / ;1>أطمرة َمـ فم٣مم

                                                           
 .29سمن هاؿمم:  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: حمؿد  (1)

 كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة. (2)

 .202 –201( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ،حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص 3)
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ودفم٦م ايمٗمب٣مئؾ إلم َمس٣مفمدهت٣م، دم َمْم٣ميمب٥م ايمسٙمْم٣من أشم٣مر َأرْسُ حمٚمد زمـ فمقم ومبٝمٙم٥م هند، 

زمدر زم٣مإلهمراج فمـ زفمٝمٚمٜم٣م، واؽمتج٣مب هلؿ زمٔمض خل ىمثغم، وزمٔمض ايمُمٛم٣مهمر، يم٘مـ 

 .(5)ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل يستج٤م يمْمٙمبٜمؿ وأسَّ فمعم سمٛمٖمٝمذ ايمٔمٗمقزم٥م

ودم هذه إشمٛم٣مء وصٙم٦م أطمب٣مر َمـ نمرب وادي ضمرضَمقت إلم ايمُمحر، سمٖمٝمد أن 

ضم٣مىمؿ ومٝمدون ئمٚمؾ فمعم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه دم نمرب ضمرضَمقت، همٗمد ايمُمٝمخ فمثامن ايمٔمٚمقدي 

، ومه٣م سم٣مزمٔمت٣من يمسٙمْم٥م (5)م فمعم ومريتل َهُدْون وَرضَم٣مْب  5815هـ /  ;1>اؽمتقلم دم ؽمٛم٥م 

 .(1)زمقؿمقيرق، زمؾ إٞمف ومد أنم٣مر فمعم زمٔمض ومرى ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت

ودم مج٣مدى أطمرة َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م وم٣مَم٦م جمٚمقفم٥م سم٣مزمٔم٥م يمٙمٔمٚمقدي يرأؽمٜم٣م ضمٙمٝمٖمف 

زمسٙم٤م ايمبّم٣مئع اظمخزوٞم٥م يمتج٣مر ( 9)ٗمدم ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣مهػمي َمـ ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من اظم

ايمُمحر دم ومري٥م سمب٣ميم٥م ايمس٣مضمٙمٝم٥م ايمٗمريب٥م َمـ ايمُمحر دم اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وىم٣من ايمتج٣مر ومد 

طمزٞمقه٣م حتسب٣مً ظم٣م يٚم٘مـ أن سمتٔمرض يمف َمديٛم٥م ايمُمحر َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم أو نمغمهؿ َمـ 

 .(8)ايمسٙم٤م أو ايمٛمٜم٤م

                                                           

 .177  - 171( ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ص: 1)

يؿن ومن ؾمؽاهنا رطماب سماؿم اخ وسما داؤد ومن ؾمؽان هدون آل ( 2) هدون ورطماب ىمريتان ذم وادي دوقمن ٕا

 سماضاوي و آل ضمدوان من يمـدة.

، قمؾوي ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص: 203( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص 3)

150 – 160. 

 . سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم شماريخ طمرضموت، اعمسؿى( ؾمامل حمؿد سمن محقد: 4)

 .شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: 5)
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ودفم٦م ايمٗمب٣مئؾ إلم َمس٣مفمدهت٣م، دم َمْم٣ميمب٥م ايمسٙمْم٣من أشم٣مر َأرْسُ حمٚمد زمـ فمقم ومبٝمٙم٥م هند، 

زمدر زم٣مإلهمراج فمـ زفمٝمٚمٜم٣م، واؽمتج٣مب هلؿ زمٔمض خل ىمثغم، وزمٔمض ايمُمٛم٣مهمر، يم٘مـ 

 .(5)ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل يستج٤م يمْمٙمبٜمؿ وأسَّ فمعم سمٛمٖمٝمذ ايمٔمٗمقزم٥م

ودم هذه إشمٛم٣مء وصٙم٦م أطمب٣مر َمـ نمرب وادي ضمرضَمقت إلم ايمُمحر، سمٖمٝمد أن 

ضم٣مىمؿ ومٝمدون ئمٚمؾ فمعم سمقؽمٝمع ٞمٖمقذه دم نمرب ضمرضَمقت، همٗمد ايمُمٝمخ فمثامن ايمٔمٚمقدي 

، ومه٣م سم٣مزمٔمت٣من يمسٙمْم٥م (5)م فمعم ومريتل َهُدْون وَرضَم٣مْب  5815هـ /  ;1>اؽمتقلم دم ؽمٛم٥م 

 .(1)زمقؿمقيرق، زمؾ إٞمف ومد أنم٣مر فمعم زمٔمض ومرى ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت

ودم مج٣مدى أطمرة َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م وم٣مَم٦م جمٚمقفم٥م سم٣مزمٔم٥م يمٙمٔمٚمقدي يرأؽمٜم٣م ضمٙمٝمٖمف 

زمسٙم٤م ايمبّم٣مئع اظمخزوٞم٥م يمتج٣مر ( 9)ٗمدم ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣مهػمي َمـ ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من اظم

ايمُمحر دم ومري٥م سمب٣ميم٥م ايمس٣مضمٙمٝم٥م ايمٗمريب٥م َمـ ايمُمحر دم اجلٜم٥م ايمممومٝم٥م، وىم٣من ايمتج٣مر ومد 

طمزٞمقه٣م حتسب٣مً ظم٣م يٚم٘مـ أن سمتٔمرض يمف َمديٛم٥م ايمُمحر َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم أو نمغمهؿ َمـ 

 .(8)ايمسٙم٤م أو ايمٛمٜم٤م

                                                           

 .177  - 171( ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ص: 1)

يؿن ومن ؾمؽاهنا رطماب سماؿم اخ وسما داؤد ومن ؾمؽان هدون آل ( 2) هدون ورطماب ىمريتان ذم وادي دوقمن ٕا

 سماضاوي و آل ضمدوان من يمـدة.

، قمؾوي ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص: 203( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص 3)

150 – 160. 

 . سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم شماريخ طمرضموت، اعمسؿى( ؾمامل حمؿد سمن محقد: 4)

 .شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: 5)
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ب٦م هذه ايمتقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق، وأومٙمٗم٦م ومبٝمٙم٥م هند= ضمٝم٧م ىم٣من هذا أنمّم

ايمتقؽمع فمعم ضمس٣مهب٣م، وٞمٓمرًا يم٘مقن ومبٝمٙم٥م هند وايمٔمٚمقدي يقاصمٜم٣من طمِماًم َمُمؼمىم٣ًم همٗمد 

همّمال ايمتج٣موز فمـ اخلالهم٣مت وومررا ايمتٗم٣مرب، همٗمد وضع ايمٔمٚمقدي رهٝمٛمتف ومري٥م وَمْٝمُدون 

تٚمر ايمٔمٚمقدي دم سمقؽمٔم٣مسمف دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، ووضٔم٦م هند رهٝمٛمتٜم٣م ومري٥م اظمٛمَْٝمٓمَِرة، واؽم

، وسمقيمب٥م، وايمدوهم٥م، وايمٗمريـ، (5)، َمٛمٜم٣م: ومري٥م اجُلَبٝمؾ  واؽمتقلم فمعم زمٔمض ومرى وادي دوفمـ

 .( 5) واخلريب٥م، وزمٛمك َم٣م طمرب دم ومري٥م ايمٗمقيرة

وؽم٣مرع ايمسٙمْم٣من زمدر إلم إرؽم٣مل ومقاسمف إلم نمريب وادي ضمرض َمقت، وم٣مدَم٥م َمـ 

٣مم ذاسمف ، ووصٙم٦م ومقة إض٣مهمٝم٥م َمـ صمٜم٥م ـمٖم٣مر زمٗمٝم٣مدة فمبد ايمُمحر دم ؾمٜمر ؾمٔمب٣من َمـ ايمٔم

اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي، وىم٣مٞم٦م ومرازم٥م أرزمٔمامئ٥م َمـ رصم٣مل ايمب٣مدي٥م، وسمزفمؿ أطمقه 

َم٣مئتل رصمؾ َمـ َمٛمْمٗم٥م ؾمب٣مم وَم٣م ضمقهل٣م َمـ خل ىمثغم وَمـ ومب٣مئؾ أطمرى، وهدهمٜمؿ إزاضم٥م 

 .  (1)ايمٔمٚمقدي فمـ ومرى وادي دوفمـ 

حم٣مويم٥م اؽمتٕمالل إضمداث يمِم٣محلٜم٣م، ىمام ىم٣مٞم٦م سمتحكم  وىم٣مٞم٦م هند سمراوم٤م اظمقومػ

همرص٥م َمرور ومقات زمقؿمقيرق يمتٚمٛمٔمٜم٣م َمـ اظمرور َمـ صم٣مٞم٤م ايمسقر، اٞمتٗم٣مَم٣ًم َمـ ايمسٙمْم٣من 

 ايمذي أيمٗمك َمٗمدَمٜمؿ حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس دم ايمسجـ. 

                                                           

 (  ىمرية اجلبقل: إطمدى ىمرى وادي دوقمن من ؾمؽاهنا آل سما ضمـدوح وآل سماسمحػم من يمـدة . 1)

 .167،  162،  160(  قمؾوي احلداد:  اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص  2)

، ؾمامل 206-205(  حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ،حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)

 .ذ175-171سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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ومترىمزت ومقاهتؿ ايمتل زمٙمٕم٦م ٞمحق َم٣مئ٥م وؽمتكم هم٣مرؽم٣مً ضمقل ايمسقر فمٛمد اظمٚمر، 

زمدر طمػم َمقومٖمٜمؿ هذا، همٟمرؽمؾ إيمٝمٜمؿ طمْم٣مزم٣ًم ئمدهؿ زم٣مإلهمراج فمـ  ووصؾ إلم ايمسٙمْم٣من

شمؿ أسمبٔمف زمخْم٣مٍب َمستٔمجؾ يٖمٝمد زم١مؿمالق   ،(5) َمٗمدَمٜمؿ حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر

 رساضمف همٔماًل َمع جمٚمقفم٥م َمـ أصح٣مزمف.

 . ( 5) وزمدأت اظمراؽمالت زمكم ايمْمرهمكم َمـ أصمؾ سمقومٝمع صٙمح زمكم ايمسٙمْم٣من وومبٝمٙم٥م هند

ه اخلْمقة ومبؾ اؽمؼمصم٣مع ايمٗمرى ايمتل اؽمتقلم فمٙمٝمٜم٣م ايمُمٝمخ زمدأ زمقؿمقيرق هذ

ايمٔمٚمقدي، وهل طمْم٥م صمٝمدة سمدل فمعم ضمٛم٘م٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م وفمس٘مري٥م= ٕهن٣م ؽمت٠مدي إلم حتٝمٝمد 

ومبٝمٙم٥م هند، وسمٔمْمٝمف همرص٥م ايمتٖمرغ ظمقاصمٜم٥م ومقات ايمٔمٚمقدي، ووصٙم٦م ومقات زمقؿمقيرق إلم 

رىم٣مت ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي هٝمٛمـ دم ؾمٜمر رصم٤م َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف، وٓ زايم٦م إطمب٣مر سمرد فمـ حت

دم وادي دوفمـ، ؽمٝمْمرسمف فمعم ومري٥م اخلريب٥م، وحم٣مسة إَمغم فمْمٝمػ زمـ دضمدح همٝمٜم٣م، وهق 

 .(1)ايمقارم فمٙمٝمٜم٣م َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر

وفمٛمدَم٣م سمؿ آؽمتٔمداد ايم٘م٣مَمؾ وايمتٜمٝمئ٥م اظمٛم٣مؽمب٥م زضمٖم٦م ومقات زمقؿمقيرق واؽمتٔم٣مدت 

دضمدح، ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ومريتل سمقيمب٥م واخلريب٥م، وهم٘م٦م احلِم٣مر فمـ إَمغم فمْمٝمػ زمـ 

،وؽم٣مرع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي إلم (9)وم٣مَم٦م زمٚمح٣مسة ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي داطمؾ ومري٥م ايمٗمريـ

 اخت٣مذ طمْمقسمكم يمٙمخروج َمـ اظمٟمزق ايمذي وومع همٝمف.

                                                           

 (  حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم. 1)

 .175-171سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:(  ؾمامل حمؿد  2)

 .205 – 204( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،ص: 3)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.4)
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ب٦م هذه ايمتقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق، وأومٙمٗم٦م ومبٝمٙم٥م هند= ضمٝم٧م ىم٣من هذا أنمّم

ايمتقؽمع فمعم ضمس٣مهب٣م، وٞمٓمرًا يم٘مقن ومبٝمٙم٥م هند وايمٔمٚمقدي يقاصمٜم٣من طمِماًم َمُمؼمىم٣ًم همٗمد 

همّمال ايمتج٣موز فمـ اخلالهم٣مت وومررا ايمتٗم٣مرب، همٗمد وضع ايمٔمٚمقدي رهٝمٛمتف ومري٥م وَمْٝمُدون 

تٚمر ايمٔمٚمقدي دم سمقؽمٔم٣مسمف دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، ووضٔم٦م هند رهٝمٛمتٜم٣م ومري٥م اظمٛمَْٝمٓمَِرة، واؽم

، وسمقيمب٥م، وايمدوهم٥م، وايمٗمريـ، (5)، َمٛمٜم٣م: ومري٥م اجُلَبٝمؾ  واؽمتقلم فمعم زمٔمض ومرى وادي دوفمـ

 .( 5) واخلريب٥م، وزمٛمك َم٣م طمرب دم ومري٥م ايمٗمقيرة

وؽم٣مرع ايمسٙمْم٣من زمدر إلم إرؽم٣مل ومقاسمف إلم نمريب وادي ضمرض َمقت، وم٣مدَم٥م َمـ 

٣مم ذاسمف ، ووصٙم٦م ومقة إض٣مهمٝم٥م َمـ صمٜم٥م ـمٖم٣مر زمٗمٝم٣مدة فمبد ايمُمحر دم ؾمٜمر ؾمٔمب٣من َمـ ايمٔم

اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي، وىم٣مٞم٦م ومرازم٥م أرزمٔمامئ٥م َمـ رصم٣مل ايمب٣مدي٥م، وسمزفمؿ أطمقه 

َم٣مئتل رصمؾ َمـ َمٛمْمٗم٥م ؾمب٣مم وَم٣م ضمقهل٣م َمـ خل ىمثغم وَمـ ومب٣مئؾ أطمرى، وهدهمٜمؿ إزاضم٥م 

 .  (1)ايمٔمٚمقدي فمـ ومرى وادي دوفمـ 

حم٣مويم٥م اؽمتٕمالل إضمداث يمِم٣محلٜم٣م، ىمام ىم٣مٞم٦م سمتحكم  وىم٣مٞم٦م هند سمراوم٤م اظمقومػ

همرص٥م َمرور ومقات زمقؿمقيرق يمتٚمٛمٔمٜم٣م َمـ اظمرور َمـ صم٣مٞم٤م ايمسقر، اٞمتٗم٣مَم٣ًم َمـ ايمسٙمْم٣من 

 ايمذي أيمٗمك َمٗمدَمٜمؿ حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس دم ايمسجـ. 

                                                           

 (  ىمرية اجلبقل: إطمدى ىمرى وادي دوقمن من ؾمؽاهنا آل سما ضمـدوح وآل سماسمحػم من يمـدة . 1)
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شمؿ أسمبٔمف زمخْم٣مٍب َمستٔمجؾ يٖمٝمد زم١مؿمالق   ،(5) َمٗمدَمٜمؿ حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر

 رساضمف همٔماًل َمع جمٚمقفم٥م َمـ أصح٣مزمف.

 . ( 5) وزمدأت اظمراؽمالت زمكم ايمْمرهمكم َمـ أصمؾ سمقومٝمع صٙمح زمكم ايمسٙمْم٣من وومبٝمٙم٥م هند

ه اخلْمقة ومبؾ اؽمؼمصم٣مع ايمٗمرى ايمتل اؽمتقلم فمٙمٝمٜم٣م ايمُمٝمخ زمدأ زمقؿمقيرق هذ

ايمٔمٚمقدي، وهل طمْم٥م صمٝمدة سمدل فمعم ضمٛم٘م٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م وفمس٘مري٥م= ٕهن٣م ؽمت٠مدي إلم حتٝمٝمد 

ومبٝمٙم٥م هند، وسمٔمْمٝمف همرص٥م ايمتٖمرغ ظمقاصمٜم٥م ومقات ايمٔمٚمقدي، ووصٙم٦م ومقات زمقؿمقيرق إلم 

رىم٣مت ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي هٝمٛمـ دم ؾمٜمر رصم٤م َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف، وٓ زايم٦م إطمب٣مر سمرد فمـ حت

دم وادي دوفمـ، ؽمٝمْمرسمف فمعم ومري٥م اخلريب٥م، وحم٣مسة إَمغم فمْمٝمػ زمـ دضمدح همٝمٜم٣م، وهق 

 .(1)ايمقارم فمٙمٝمٜم٣م َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر

وفمٛمدَم٣م سمؿ آؽمتٔمداد ايم٘م٣مَمؾ وايمتٜمٝمئ٥م اظمٛم٣مؽمب٥م زضمٖم٦م ومقات زمقؿمقيرق واؽمتٔم٣مدت 

دضمدح، ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ومريتل سمقيمب٥م واخلريب٥م، وهم٘م٦م احلِم٣مر فمـ إَمغم فمْمٝمػ زمـ 

،وؽم٣مرع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي إلم (9)وم٣مَم٦م زمٚمح٣مسة ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي داطمؾ ومري٥م ايمٗمريـ

 اخت٣مذ طمْمقسمكم يمٙمخروج َمـ اظمٟمزق ايمذي وومع همٝمف.

                                                           

 (  حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم. 1)

 .175-171سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:(  ؾمامل حمؿد  2)

 .205 – 204( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،ص: 3)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.4)
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: ىمس٤م شمٗم٥م هند وَمس٣مٞمدهت٣م يمف وحتٖمٝمزه٣م فمعم ايمقومقف زمج٣مٞمبف وومدم دم ؽمبٝمؾ أوهلام

 ب٥م يمف.ذيمؽ رهٝمٛمتف ومري٥م زمِّم٥م  رنمؿ أمهٝمتٜم٣م ايمروضمٝم٥م زم٣ميمٛمس

: اإلئم٣مز إلم ضمٙمٝمٖمف حمٚمد زم٣مهػمي زمٖمرض احلِم٣مر فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر دم وادي شم٣مٞمٝمٜمام

 .( 5)دوفمـ

وومد خسم٦م هذه اخلْمقة شمامره٣م  ضمٝم٧م اؽمتْم٣مع ضمٙمٝمٖمف َمـ همرض روم٣مزم٥م ص٣مرَم٥م فمعم 

، وفمٚمٙم٦م (5)ايمْمرق اظم٠مدي٥م إلم ايمقادي، وَمٛمع دطمقل اإلَمداد واظمراؽمالت يمٙمسٙمْم٣من زمدر

يمٔمٚمقدي فمعم همؽ احلِم٣مر فمٛمف، و مت٘مٛم٦م َمـ ومتؾ وارم سمريؿ جمٚمقفم٥م يرأؽمٜم٣م ؾمٗمٝمؼ ا

إَمغم فمثامن زم٣مضمقيرث، زمبٛمدومٝم٥م ٞم٣مري٥م، مم٣م يدل فمعم اَمتالك صمٛمقد ايمٔمٚمـقدي ظمثؾ هذا 

ايمسالح، و سمؿ إطمراج ايمُمٝمخ فمثامن َمـ احلِمـ زمٗمري٥م ايمٗمريـ وطمٙمٖمف أطمقه فمبد اهلل 

ؾ إلم هند يٙمقَمٜمؿ فمعم خت٣مذهلؿ، ، زمٝمٛمام ؽم٣مر ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي إلم اهلجريـ، وأرؽم(1)متقهي٣مً 

وسمٟمطمرهؿ فمـ ٞمٌمسمف ، وأفمرزم٦م هند فمـ أؽمٖمٜم٣م، ووفمدت زمح٧مِّ اظمٗم٣مسمٙمكم َمـ هند فمعم 

ايمقومقف زمج٣مٞمبف، وأشمٚمر ايمتٖم٣موض فمـ فمٗمد اسمٖم٣مق  زمح٘مؿ ايمقادي َمٛم٣مصٖم٥م زمكم ايمْمرهمكم= 

ضمٝم٧م يتقلم ىمؾ ؿمرف ضم٘مؿ فمدد َمـ ايمٗمرى دم ؿمردم ايمقادي، وىم٣من هذا آسمٖم٣مق دم ؽمٛم٥م. 

، وىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم فمٙمؿ زمام جيري زمكم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومبٝمٙم٥م (9)م5815هـ / ;1>

هند، يمذيمؽ أصمرى اسمِم٣مٓت َم٘مثٖم٥م، وأصمرى َمٖم٣موض٣مت َمع ىمؾ ؿمرف فمعم ضمدة َمـ نمغم 

                                                           

 . 174-173( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ، ص:1)

 .206-205ر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد قمؿ2)

 .174-173( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

 .207، 205-204( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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فمٙمؿ ايمث٣مين، هبدف إهمُم٣مل أي اسمٖم٣مق زمكم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومبٝمٙم٥م هند= ٕٞمف يرى دم اسمٖم٣مومٜمام 

وومد اؽمتْم٣مع زم٣ميمٖمٔمؾ إهمُم٣مل هذا آسمٖم٣مق، َمستٕماًل طمْمرًا َمقصمٜم٣ًم ضده زمدرصم٥م رئٝمس٥م، 

نمٝم٣مب ايمثٗم٥م زمكم ايمْمرهمكم، ىمام أنمرى ايمٔمٚمقدي زمٟمن ئمْمٝمف همرص٥م زمح٘مؿ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل حت٦م 

يده، ورأى ايمٔمٚمقدي أن َمِمٙمحتف دم فمرض ايمسٙمْم٣من أىمثر َمـ َمِمٙمحتف دم سمٛمٖمٝمذ اسمٖم٣مومف 

. يمذيمؽ أرؽمؾ ايمٔمٚمقدي (5)َمع ومبٝمٙم٥م هند، ايمذي ومدم همٝمف سمٛم٣مزًٓ خيدم َمِمٙمح٥م هند أىمثر َمٛمف

 إلم هند زمٟمٞمف اٞمسح٤م َمـ ايمِمٙمح ايمذي مل يتؿ إزمراَمف زمِمقرة هن٣مئٝم٥م زمٔمد.

ودم اجت٣مه خطمر زمذل ايمسٙمْم٣من صمٜمقدًا مم٣مشمٙم٥م هتدف إلم سمقومٝمع صٙمح شمالشمل، ىُمٙمَِّؾ 

 م دم وادي دوفمـ، وومد سمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح:5815/ ه;1>زم٣ميمٛمج٣مح دم ؾمٜمر ؾمقال 

 -اظمٗمدم زمـ هم٣مرس-ايمُمٝمخ  -ايمسٙمْم٣من-ايمثالشم٥م  آفمؼماف اظمتب٣مدل زمكم إؿمراف -5

 زمح٘مؿ ىمؾٍّ َمٛمٜمؿ ظم٣م حت٦م يده دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف.

وسمقيمب٥م ومه٣م  (5)وضع ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق رهٝمٛمتف يم٘مال ايمْمرهمكم ومريتل ايمرؾمٝمد -5

 زمقادي دوفمـ.

 وضع ايمُمٝمخ فمثامن زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي رهٝمٛمتف ومري٥م ايمٗمريـ. -1

 .(1)س خل فم٣مَمر زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م هند رهٝمٛمتف ومري٥م اظمٛمٝمٓمرةوضع اظمٗمدم فمقم زمـ حمٚمد زمـ هم٣مر -9

                                                           

 .174-173( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

اًمؼرن اخلامس قمنم اعمقالدي، يماكت -وادي دوقمن، ذم اًمؼرن اًمتاؾمع اهلجري  ( اًمرؿمقد: ىمرية من ىمرى2)

شماسمعة ٓسمن دهمار، وضماء سمعده آل سماحل ان وهي موـمن آل سمازرقمة، وشمؼع سماجلاكب اًمغريب سماًموادي، قمبد اًمرمحن 

 أ.67سمن قمبقداهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق:

 .207ر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشح3)
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فمٙمؿ ايمث٣مين، هبدف إهمُم٣مل أي اسمٖم٣مق زمكم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومبٝمٙم٥م هند= ٕٞمف يرى دم اسمٖم٣مومٜمام 

وومد اؽمتْم٣مع زم٣ميمٖمٔمؾ إهمُم٣مل هذا آسمٖم٣مق، َمستٕماًل طمْمرًا َمقصمٜم٣ًم ضده زمدرصم٥م رئٝمس٥م، 

نمٝم٣مب ايمثٗم٥م زمكم ايمْمرهمكم، ىمام أنمرى ايمٔمٚمقدي زمٟمن ئمْمٝمف همرص٥م زمح٘مؿ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل حت٦م 

يده، ورأى ايمٔمٚمقدي أن َمِمٙمحتف دم فمرض ايمسٙمْم٣من أىمثر َمـ َمِمٙمحتف دم سمٛمٖمٝمذ اسمٖم٣مومف 

. يمذيمؽ أرؽمؾ ايمٔمٚمقدي (5)َمع ومبٝمٙم٥م هند، ايمذي ومدم همٝمف سمٛم٣مزًٓ خيدم َمِمٙمح٥م هند أىمثر َمٛمف

 إلم هند زمٟمٞمف اٞمسح٤م َمـ ايمِمٙمح ايمذي مل يتؿ إزمراَمف زمِمقرة هن٣مئٝم٥م زمٔمد.

ودم اجت٣مه خطمر زمذل ايمسٙمْم٣من صمٜمقدًا مم٣مشمٙم٥م هتدف إلم سمقومٝمع صٙمح شمالشمل، ىُمٙمَِّؾ 

 م دم وادي دوفمـ، وومد سمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح:5815/ ه;1>زم٣ميمٛمج٣مح دم ؾمٜمر ؾمقال 

 -اظمٗمدم زمـ هم٣مرس-ايمُمٝمخ  -ايمسٙمْم٣من-ايمثالشم٥م  آفمؼماف اظمتب٣مدل زمكم إؿمراف -5

 زمح٘مؿ ىمؾٍّ َمٛمٜمؿ ظم٣م حت٦م يده دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف.

وسمقيمب٥م ومه٣م  (5)وضع ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق رهٝمٛمتف يم٘مال ايمْمرهمكم ومريتل ايمرؾمٝمد -5

 زمقادي دوفمـ.

 وضع ايمُمٝمخ فمثامن زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي رهٝمٛمتف ومري٥م ايمٗمريـ. -1

 .(1)س خل فم٣مَمر زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م هند رهٝمٛمتف ومري٥م اظمٛمٝمٓمرةوضع اظمٗمدم فمقم زمـ حمٚمد زمـ هم٣مر -9

                                                           

 .174-173( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

اًمؼرن اخلامس قمنم اعمقالدي، يماكت -وادي دوقمن، ذم اًمؼرن اًمتاؾمع اهلجري  ( اًمرؿمقد: ىمرية من ىمرى2)

شماسمعة ٓسمن دهمار، وضماء سمعده آل سماحل ان وهي موـمن آل سمازرقمة، وشمؼع سماجلاكب اًمغريب سماًموادي، قمبد اًمرمحن 

 أ.67سمن قمبقداهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق:

 .207ر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشح3)
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: ىمس٤م شمٗم٥م هند وَمس٣مٞمدهت٣م يمف وحتٖمٝمزه٣م فمعم ايمقومقف زمج٣مٞمبف وومدم دم ؽمبٝمؾ أوهلام

 ب٥م يمف.ذيمؽ رهٝمٛمتف ومري٥م زمِّم٥م  رنمؿ أمهٝمتٜم٣م ايمروضمٝم٥م زم٣ميمٛمس

: اإلئم٣مز إلم ضمٙمٝمٖمف حمٚمد زم٣مهػمي زمٖمرض احلِم٣مر فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر دم وادي شم٣مٞمٝمٜمام

 .( 5)دوفمـ

وومد خسم٦م هذه اخلْمقة شمامره٣م  ضمٝم٧م اؽمتْم٣مع ضمٙمٝمٖمف َمـ همرض روم٣مزم٥م ص٣مرَم٥م فمعم 

، وفمٚمٙم٦م (5)ايمْمرق اظم٠مدي٥م إلم ايمقادي، وَمٛمع دطمقل اإلَمداد واظمراؽمالت يمٙمسٙمْم٣من زمدر

يمٔمٚمقدي فمعم همؽ احلِم٣مر فمٛمف، و مت٘مٛم٦م َمـ ومتؾ وارم سمريؿ جمٚمقفم٥م يرأؽمٜم٣م ؾمٗمٝمؼ ا

إَمغم فمثامن زم٣مضمقيرث، زمبٛمدومٝم٥م ٞم٣مري٥م، مم٣م يدل فمعم اَمتالك صمٛمقد ايمٔمٚمـقدي ظمثؾ هذا 

ايمسالح، و سمؿ إطمراج ايمُمٝمخ فمثامن َمـ احلِمـ زمٗمري٥م ايمٗمريـ وطمٙمٖمف أطمقه فمبد اهلل 

ؾ إلم هند يٙمقَمٜمؿ فمعم خت٣مذهلؿ، ، زمٝمٛمام ؽم٣مر ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي إلم اهلجريـ، وأرؽم(1)متقهي٣مً 

وسمٟمطمرهؿ فمـ ٞمٌمسمف ، وأفمرزم٦م هند فمـ أؽمٖمٜم٣م، ووفمدت زمح٧مِّ اظمٗم٣مسمٙمكم َمـ هند فمعم 

ايمقومقف زمج٣مٞمبف، وأشمٚمر ايمتٖم٣موض فمـ فمٗمد اسمٖم٣مق  زمح٘مؿ ايمقادي َمٛم٣مصٖم٥م زمكم ايمْمرهمكم= 

ضمٝم٧م يتقلم ىمؾ ؿمرف ضم٘مؿ فمدد َمـ ايمٗمرى دم ؿمردم ايمقادي، وىم٣من هذا آسمٖم٣مق دم ؽمٛم٥م. 

، وىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم فمٙمؿ زمام جيري زمكم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومبٝمٙم٥م (9)م5815هـ / ;1>

هند، يمذيمؽ أصمرى اسمِم٣مٓت َم٘مثٖم٥م، وأصمرى َمٖم٣موض٣مت َمع ىمؾ ؿمرف فمعم ضمدة َمـ نمغم 

                                                           

 . 174-173( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ، ص:1)

 .206-205ر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد قمؿ2)

 .174-173( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

 .207، 205-204( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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فمٙمؿ ايمث٣مين، هبدف إهمُم٣مل أي اسمٖم٣مق زمكم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومبٝمٙم٥م هند= ٕٞمف يرى دم اسمٖم٣مومٜمام 

وومد اؽمتْم٣مع زم٣ميمٖمٔمؾ إهمُم٣مل هذا آسمٖم٣مق، َمستٕماًل طمْمرًا َمقصمٜم٣ًم ضده زمدرصم٥م رئٝمس٥م، 

نمٝم٣مب ايمثٗم٥م زمكم ايمْمرهمكم، ىمام أنمرى ايمٔمٚمقدي زمٟمن ئمْمٝمف همرص٥م زمح٘مؿ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل حت٦م 

يده، ورأى ايمٔمٚمقدي أن َمِمٙمحتف دم فمرض ايمسٙمْم٣من أىمثر َمـ َمِمٙمحتف دم سمٛمٖمٝمذ اسمٖم٣مومف 

. يمذيمؽ أرؽمؾ ايمٔمٚمقدي (5)َمع ومبٝمٙم٥م هند، ايمذي ومدم همٝمف سمٛم٣مزًٓ خيدم َمِمٙمح٥م هند أىمثر َمٛمف

 إلم هند زمٟمٞمف اٞمسح٤م َمـ ايمِمٙمح ايمذي مل يتؿ إزمراَمف زمِمقرة هن٣مئٝم٥م زمٔمد.

ودم اجت٣مه خطمر زمذل ايمسٙمْم٣من صمٜمقدًا مم٣مشمٙم٥م هتدف إلم سمقومٝمع صٙمح شمالشمل، ىُمٙمَِّؾ 

 م دم وادي دوفمـ، وومد سمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح:5815/ ه;1>زم٣ميمٛمج٣مح دم ؾمٜمر ؾمقال 

 -اظمٗمدم زمـ هم٣مرس-ايمُمٝمخ  -ايمسٙمْم٣من-ايمثالشم٥م  آفمؼماف اظمتب٣مدل زمكم إؿمراف -5

 زمح٘مؿ ىمؾٍّ َمٛمٜمؿ ظم٣م حت٦م يده دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف.

وسمقيمب٥م ومه٣م  (5)وضع ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق رهٝمٛمتف يم٘مال ايمْمرهمكم ومريتل ايمرؾمٝمد -5

 زمقادي دوفمـ.

 وضع ايمُمٝمخ فمثامن زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي رهٝمٛمتف ومري٥م ايمٗمريـ. -1

 .(1)س خل فم٣مَمر زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م هند رهٝمٛمتف ومري٥م اظمٛمٝمٓمرةوضع اظمٗمدم فمقم زمـ حمٚمد زمـ هم٣مر -9

                                                           

 .174-173( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

اًمؼرن اخلامس قمنم اعمقالدي، يماكت -وادي دوقمن، ذم اًمؼرن اًمتاؾمع اهلجري  ( اًمرؿمقد: ىمرية من ىمرى2)

شماسمعة ٓسمن دهمار، وضماء سمعده آل سماحل ان وهي موـمن آل سمازرقمة، وشمؼع سماجلاكب اًمغريب سماًموادي، قمبد اًمرمحن 

 أ.67سمن قمبقداهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق:

 .207ر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشح3)
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وسم٘مٚمـ أمهٝم٥م هذا ايمِمٙمح دم أٞمف أفمْمك همرص٥م يم٘مؾ َمـ هذه إؿمراف ايمتٚمتع زمٛمٖمقذ 

َمٔمكم، ومل يٙمغ وصمقد أي ؿمرف خطمر، وأفمْمك همرص٥م يمٙمتٔم٣ميش ايمسٙمٚمل زمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

 زمف إلم ضمكم.َمع ومبٝمٙم٥م هند، وايمُمٝمخ فمثامن ايمٔمٚمقدي، دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمر

 ضمرضَمقت واظمٜمرة وؾمبقة: سمقضمٝمدصمـ. صمٜمقد ايمسٙمْم٣من دم 

ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا يْمٚمح إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت دم إؿم٣مر دويم٥م 

َمرىمزي٥م واضمدة، يمذا اجتف زمٔمد ايمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م دم وادي ضمرضَمقت إلم ايمس٣مضمؾ، 

= ضمٝم٧م اؽمتقلم فمعم م>585/ ه19>وومد زمدأت حترىم٣مسمف ايمتقؽمٔمٝم٥م هٛم٣مك دم ؾمٜمر صٖمر 

م فمعم ضمغمي٨م، نمغم أٞمف 5818/ ه95>، ىمام اؽمتقلم دم مج٣مدى إولم (5)نمٝمؾ ازمـ يٚمكم

وصمد َمٔم٣مرض٥م ؾمديدًة َمـ أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، ايمذي افمتػم هذه ايمٔمٚمٙمٝم٣مت افمتداء فمٙمٝمف= 

يم٘مقن هذه اظمٛم٣مؿمؼ حت٦م مح٣ميتف، هم٣مضْمر ايمسٙمْم٣من زمدر إلم إضم٣ميم٥م هذه اظمٛم٣مؿمؼ إلم أطمٝمف 

 .(5)ٚمد ايمذي أفم٣مده٣م إلم ضم٘م٣مَمٜم٣م اظمحٙمٝمكمايمسٙمْم٣من حم

واجتف ايمسٙمْم٣من زمدر إلم زمٛم٣مء احلِمقن دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمف يمت٘مقن رَمزًا يمسٙمْم٥م ايمدويم٥م 

م ضمِمٛم٣ًم دم 5819/ ه91>ايم٘مثغمي٥م، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم َمٜمٚمتٜم٣م ايمدهم٣مفمٝم٥م، وومد زمٛمك دم ؽمٛم٥م 

                                                           

( همقل اسمن يؿلم: يـسب هذا اًمغقل إمم اسمن يؿلم، وهم ومرع من ىمبقؾة احلؿوم وهي ىمبقؾة طمرضمقة يمبػمة 1)

شمؼطن اعمـطؼة همريب اعمفرة وذىمي اًمشحر، وضمـوب وادي اعمسقؾة، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 

 .357-356ص:  2احلرضمي، ج

 .194-192( حمؿد قمؿر ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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ٗمقي٥م دهم٣مفم٣مهتام ؽمٛم٥م ، ىمام زمٛمك ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمالزَم٥م ضمقل رطْمٝم٥م وؾمبقة يمت(5)نمٝمؾ زم٣موزير

 .(1)م5899/ ه85>ؽمٛم٥م  (5)م، ىمام زمٛمك ضمِمٛم٣ًم دم ومري٥م روىم٤م5895/ ه;9>

وٓ ئمٛمل ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ختعم فمـ ؿمٚمقضم٣مسمف ايمتقؽمٔمٝم٥م زمسب٤م َمٔم٣مرض٥م أطمٝمف 

ؾمٔمب٣من 55ايمُمديدة، همٗمد اجتف ٞمٓمره ٞمحق اظمٜمرة، وم٣مصدًا دم حمْمتف إولم اظمُمٗم٣مص دم 

احلٚمٙم٥م ايمػمي٥م وايمبحري٥م جتٜمٝمزًا مل يسبؼ يمف َمثٝمؾ= ضمٝم٧م م، وومد صمٜمز هذه 5898/ ه85>

اؾمؼمىم٦م همٝمٜم٣م أفمداد ىمبغمة َمـ ايمٗمب٣مئؾ اظمختٙمٖم٥م، َمٛمٜم٣م ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م وي٣مهمٔمٝم٥م ويٚمٛمٝم٥م، 

ووم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد ىمبغم َمـ إَمراء ضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ، وومد 

كم ومْمٔم٥م زمحري٥م َمتٛمقفم٥م صمٜمزت هذه احلٚمٙم٥م زمام يٗم٣مرب َم٣مئ٥م طمٝمؾ، وسمسٔم٥م وأرزمٔم

إضمج٣مم، طمِمِم٦م يمٛمٗمؾ ايمزاد وايمبٛم٣مدق، وَم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف َمـ ايمٔمت٣مد، وأَم٣مم هذه 

أن يِمٚمد ؿمقياًل= ضمٝم٧م اٞمتزفمٜم٣م  (9)احلٚمٙم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م مل يستْمع ؽمٔمٝمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار

َمٛمف زمٔمد َمٗم٣موَم٥م يسغمة ٓ سمذىمر، ودم اظمُمٗم٣مص زمٛمك ايمسٙمْم٣من ضمِمٛم٣ًم، ووضع زمف فمددًا َمـ 

َم٣مة، وفمكمَّ إَمغم أمحد زمـ َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م. شمؿ زضمٖم٦م ومقات زمق ؿمقيرق ايمر

                                                           

 .196، 190، 184-182( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 وزير، وهي أول ىمبقؾة ؾمؽـت هذه اعمـطؼة.همقل سما وزير يؼع ذم اًمش ال اًمغريب من مديـة اًمشحر، ويـسب إمم سما 

 ( ىمرية  رويمب: وهي ىمريبة من اعمؽال ذم ضمفة اًمنمق.2)

 .196، 190(ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

( ؾمعقد سمن قمػرار: هو ؿمقخ سمقت زياد، إطمدى ىمبائل اعمفرة، ويمان ًمبقت زياد وسمقت حمؿد هاشملم اًمؼبقؾتلم 4)

دهتا اًمدوًمة اًمؽثػمية، حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن قمالىمة ىموية سمإطمداث اًمتي ؿمف

 .323-320اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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ؾمٔمب٣من 55ايمُمديدة، همٗمد اجتف ٞمٓمره ٞمحق اظمٜمرة، وم٣مصدًا دم حمْمتف إولم اظمُمٗم٣مص دم 

احلٚمٙم٥م ايمػمي٥م وايمبحري٥م جتٜمٝمزًا مل يسبؼ يمف َمثٝمؾ= ضمٝم٧م م، وومد صمٜمز هذه 5898/ ه85>

اؾمؼمىم٦م همٝمٜم٣م أفمداد ىمبغمة َمـ ايمٗمب٣مئؾ اظمختٙمٖم٥م، َمٛمٜم٣م ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م وي٣مهمٔمٝم٥م ويٚمٛمٝم٥م، 

ووم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد ىمبغم َمـ إَمراء ضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ، وومد 

كم ومْمٔم٥م زمحري٥م َمتٛمقفم٥م صمٜمزت هذه احلٚمٙم٥م زمام يٗم٣مرب َم٣مئ٥م طمٝمؾ، وسمسٔم٥م وأرزمٔم

إضمج٣مم، طمِمِم٦م يمٛمٗمؾ ايمزاد وايمبٛم٣مدق، وَم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف َمـ ايمٔمت٣مد، وأَم٣مم هذه 

أن يِمٚمد ؿمقياًل= ضمٝم٧م اٞمتزفمٜم٣م  (9)احلٚمٙم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م مل يستْمع ؽمٔمٝمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار

َمٛمف زمٔمد َمٗم٣موَم٥م يسغمة ٓ سمذىمر، ودم اظمُمٗم٣مص زمٛمك ايمسٙمْم٣من ضمِمٛم٣ًم، ووضع زمف فمددًا َمـ 

َم٣مة، وفمكمَّ إَمغم أمحد زمـ َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م. شمؿ زضمٖم٦م ومقات زمق ؿمقيرق ايمر

                                                           

 .196، 190، 184-182( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 وزير، وهي أول ىمبقؾة ؾمؽـت هذه اعمـطؼة.همقل سما وزير يؼع ذم اًمش ال اًمغريب من مديـة اًمشحر، ويـسب إمم سما 

 ( ىمرية  رويمب: وهي ىمريبة من اعمؽال ذم ضمفة اًمنمق.2)

 .196، 190(ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

( ؾمعقد سمن قمػرار: هو ؿمقخ سمقت زياد، إطمدى ىمبائل اعمفرة، ويمان ًمبقت زياد وسمقت حمؿد هاشملم اًمؼبقؾتلم 4)

دهتا اًمدوًمة اًمؽثػمية، حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن قمالىمة ىموية سمإطمداث اًمتي ؿمف

 .323-320اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

http://www.daralwefaq.net
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وسم٘مٚمـ أمهٝم٥م هذا ايمِمٙمح دم أٞمف أفمْمك همرص٥م يم٘مؾ َمـ هذه إؿمراف ايمتٚمتع زمٛمٖمقذ 

َمٔمكم، ومل يٙمغ وصمقد أي ؿمرف خطمر، وأفمْمك همرص٥م يمٙمتٔم٣ميش ايمسٙمٚمل زمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

 زمف إلم ضمكم.َمع ومبٝمٙم٥م هند، وايمُمٝمخ فمثامن ايمٔمٚمقدي، دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمر

 ضمرضَمقت واظمٜمرة وؾمبقة: سمقضمٝمدصمـ. صمٜمقد ايمسٙمْم٣من دم 

ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا يْمٚمح إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت دم إؿم٣مر دويم٥م 

َمرىمزي٥م واضمدة، يمذا اجتف زمٔمد ايمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م دم وادي ضمرضَمقت إلم ايمس٣مضمؾ، 

= ضمٝم٧م اؽمتقلم فمعم م>585/ ه19>وومد زمدأت حترىم٣مسمف ايمتقؽمٔمٝم٥م هٛم٣مك دم ؾمٜمر صٖمر 

م فمعم ضمغمي٨م، نمغم أٞمف 5818/ ه95>، ىمام اؽمتقلم دم مج٣مدى إولم (5)نمٝمؾ ازمـ يٚمكم

وصمد َمٔم٣مرض٥م ؾمديدًة َمـ أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، ايمذي افمتػم هذه ايمٔمٚمٙمٝم٣مت افمتداء فمٙمٝمف= 

يم٘مقن هذه اظمٛم٣مؿمؼ حت٦م مح٣ميتف، هم٣مضْمر ايمسٙمْم٣من زمدر إلم إضم٣ميم٥م هذه اظمٛم٣مؿمؼ إلم أطمٝمف 

 .(5)ٚمد ايمذي أفم٣مده٣م إلم ضم٘م٣مَمٜم٣م اظمحٙمٝمكمايمسٙمْم٣من حم

واجتف ايمسٙمْم٣من زمدر إلم زمٛم٣مء احلِمقن دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمف يمت٘مقن رَمزًا يمسٙمْم٥م ايمدويم٥م 

م ضمِمٛم٣ًم دم 5819/ ه91>ايم٘مثغمي٥م، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم َمٜمٚمتٜم٣م ايمدهم٣مفمٝم٥م، وومد زمٛمك دم ؽمٛم٥م 

                                                           

( همقل اسمن يؿلم: يـسب هذا اًمغقل إمم اسمن يؿلم، وهم ومرع من ىمبقؾة احلؿوم وهي ىمبقؾة طمرضمقة يمبػمة 1)

شمؼطن اعمـطؼة همريب اعمفرة وذىمي اًمشحر، وضمـوب وادي اعمسقؾة، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 

 .357-356ص:  2احلرضمي، ج

 .194-192( حمؿد قمؿر ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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ٗمقي٥م دهم٣مفم٣مهتام ؽمٛم٥م ، ىمام زمٛمك ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمالزَم٥م ضمقل رطْمٝم٥م وؾمبقة يمت(5)نمٝمؾ زم٣موزير

 .(1)م5899/ ه85>ؽمٛم٥م  (5)م، ىمام زمٛمك ضمِمٛم٣ًم دم ومري٥م روىم٤م5895/ ه;9>

وٓ ئمٛمل ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ختعم فمـ ؿمٚمقضم٣مسمف ايمتقؽمٔمٝم٥م زمسب٤م َمٔم٣مرض٥م أطمٝمف 

ؾمٔمب٣من 55ايمُمديدة، همٗمد اجتف ٞمٓمره ٞمحق اظمٜمرة، وم٣مصدًا دم حمْمتف إولم اظمُمٗم٣مص دم 

احلٚمٙم٥م ايمػمي٥م وايمبحري٥م جتٜمٝمزًا مل يسبؼ يمف َمثٝمؾ= ضمٝم٧م م، وومد صمٜمز هذه 5898/ ه85>

اؾمؼمىم٦م همٝمٜم٣م أفمداد ىمبغمة َمـ ايمٗمب٣مئؾ اظمختٙمٖم٥م، َمٛمٜم٣م ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م وي٣مهمٔمٝم٥م ويٚمٛمٝم٥م، 

ووم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد ىمبغم َمـ إَمراء ضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ، وومد 

كم ومْمٔم٥م زمحري٥م َمتٛمقفم٥م صمٜمزت هذه احلٚمٙم٥م زمام يٗم٣مرب َم٣مئ٥م طمٝمؾ، وسمسٔم٥م وأرزمٔم

إضمج٣مم، طمِمِم٦م يمٛمٗمؾ ايمزاد وايمبٛم٣مدق، وَم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف َمـ ايمٔمت٣مد، وأَم٣مم هذه 

أن يِمٚمد ؿمقياًل= ضمٝم٧م اٞمتزفمٜم٣م  (9)احلٚمٙم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م مل يستْمع ؽمٔمٝمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار

َمٛمف زمٔمد َمٗم٣موَم٥م يسغمة ٓ سمذىمر، ودم اظمُمٗم٣مص زمٛمك ايمسٙمْم٣من ضمِمٛم٣ًم، ووضع زمف فمددًا َمـ 

َم٣مة، وفمكمَّ إَمغم أمحد زمـ َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م. شمؿ زضمٖم٦م ومقات زمق ؿمقيرق ايمر

                                                           

 .196، 190، 184-182( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 وزير، وهي أول ىمبقؾة ؾمؽـت هذه اعمـطؼة.همقل سما وزير يؼع ذم اًمش ال اًمغريب من مديـة اًمشحر، ويـسب إمم سما 

 ( ىمرية  رويمب: وهي ىمريبة من اعمؽال ذم ضمفة اًمنمق.2)

 .196، 190(ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

( ؾمعقد سمن قمػرار: هو ؿمقخ سمقت زياد، إطمدى ىمبائل اعمفرة، ويمان ًمبقت زياد وسمقت حمؿد هاشملم اًمؼبقؾتلم 4)

دهتا اًمدوًمة اًمؽثػمية، حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن قمالىمة ىموية سمإطمداث اًمتي ؿمف

 .323-320اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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ٗمقي٥م دهم٣مفم٣مهتام ؽمٛم٥م ، ىمام زمٛمك ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمالزَم٥م ضمقل رطْمٝم٥م وؾمبقة يمت(5)نمٝمؾ زم٣موزير

 .(1)م5899/ ه85>ؽمٛم٥م  (5)م، ىمام زمٛمك ضمِمٛم٣ًم دم ومري٥م روىم٤م5895/ ه;9>

وٓ ئمٛمل ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ختعم فمـ ؿمٚمقضم٣مسمف ايمتقؽمٔمٝم٥م زمسب٤م َمٔم٣مرض٥م أطمٝمف 

ؾمٔمب٣من 55ايمُمديدة، همٗمد اجتف ٞمٓمره ٞمحق اظمٜمرة، وم٣مصدًا دم حمْمتف إولم اظمُمٗم٣مص دم 

احلٚمٙم٥م ايمػمي٥م وايمبحري٥م جتٜمٝمزًا مل يسبؼ يمف َمثٝمؾ= ضمٝم٧م م، وومد صمٜمز هذه 5898/ ه85>

اؾمؼمىم٦م همٝمٜم٣م أفمداد ىمبغمة َمـ ايمٗمب٣مئؾ اظمختٙمٖم٥م، َمٛمٜم٣م ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م وي٣مهمٔمٝم٥م ويٚمٛمٝم٥م، 

ووم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد ىمبغم َمـ إَمراء ضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ، وومد 

كم ومْمٔم٥م زمحري٥م َمتٛمقفم٥م صمٜمزت هذه احلٚمٙم٥م زمام يٗم٣مرب َم٣مئ٥م طمٝمؾ، وسمسٔم٥م وأرزمٔم

إضمج٣مم، طمِمِم٦م يمٛمٗمؾ ايمزاد وايمبٛم٣مدق، وَم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف َمـ ايمٔمت٣مد، وأَم٣مم هذه 

أن يِمٚمد ؿمقياًل= ضمٝم٧م اٞمتزفمٜم٣م  (9)احلٚمٙم٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م مل يستْمع ؽمٔمٝمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار

َمٛمف زمٔمد َمٗم٣موَم٥م يسغمة ٓ سمذىمر، ودم اظمُمٗم٣مص زمٛمك ايمسٙمْم٣من ضمِمٛم٣ًم، ووضع زمف فمددًا َمـ 

َم٣مة، وفمكمَّ إَمغم أمحد زمـ َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م. شمؿ زضمٖم٦م ومقات زمق ؿمقيرق ايمر

                                                           

 .196، 190، 184-182( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 وزير، وهي أول ىمبقؾة ؾمؽـت هذه اعمـطؼة.همقل سما وزير يؼع ذم اًمش ال اًمغريب من مديـة اًمشحر، ويـسب إمم سما 

 ( ىمرية  رويمب: وهي ىمريبة من اعمؽال ذم ضمفة اًمنمق.2)

 .196، 190(ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

( ؾمعقد سمن قمػرار: هو ؿمقخ سمقت زياد، إطمدى ىمبائل اعمفرة، ويمان ًمبقت زياد وسمقت حمؿد هاشملم اًمؼبقؾتلم 4)

دهتا اًمدوًمة اًمؽثػمية، حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن قمالىمة ىموية سمإطمداث اًمتي ؿمف

 .323-320اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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م، وزمٛمك ايمسٙمْم٣من هب٣م 5898/ ه85>زمٔمد ذيمؽ ٞمحق ومُمـ، ومت٘مٛم٦م َمـ دطمقهل٣م دم ؾمقال 

 .(5)ضمِمٛم٣ًم َمٛمٝمٔم٣ًم أيّم٣ًم وفمكمَّ إَمغم حمٚمد زمـ َمْمران وايمٝم٣ًم فمٙمٝمٜم٣م

م وصؾ اخلػم إلم 5899/ ه81> رزمٝمع ايمث٣مين 55وزمٔمد أؾمٜمر ومٙمٝمٙم٥م وحتديدًا دم 

ايمسٙمْم٣من زمدر أن اظمٜمرة ومتٙمقا إَمغم أمحد زمـ َمْمران، وأطمرصمقا َمـ َمٔمف َمـ اظمُمٗم٣مص 

 واؽمتٔم٣مدوا ؽمٝمْمرهتؿ فمٙمٝمٜم٣م.

وردًا فمعم ذيمؽ صمٜمز ايمسٙمْم٣من فمعم ايمٖمقر محٙم٥م فمس٘مري٥م حترىم٦م زمرًا َمـ ايمُمحر دم 

ٛمف فمعم رأس ومقة َمـ وادي ايمث٣مين وايمٔممميـ َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف، ىمام حترك ازمٛمف حمٚمد زمٟمَمر َم

ضمرضَمقت، وؾم٣مرىم٦م ومبٝمٙم٥م هند زمٔمدد ىمبغم، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م زمٔمض إسمراك وايمزيقد 

، وايمتٗم٦م (5)واظمٜمرة َمـ زمٝم٦م حمٚمد، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم خل ىمثغم ونمغمهؿ َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت
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٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، وَمـ طمالل هذه احلٚمٙم٥م ـمٜمرت إؾم٣مرة سمقضح َمُم٣مرىم٥م أضمد أزمٛم

وهق حمٚمد، وايمذي ىمٙمػ زمٗمٝم٣مدة ومقة فمس٘مري٥م وم٣مدَم٥م َمـ وادي ضمرضَمقت، وهذا ئمٛمل أن 

 ايمسٙمْم٣من هيدف إلم سمقرم أزمٛم٣مئف َمٜم٣مم إداري٥م وفمس٘مري٥م.
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واجتف ايمسٙمْم٣من زمدر زمٔمدئٍذ نمرزم٣ًم ضمٝم٧م صمٜمز محٙم٥م زمحري٥م سمتٟميمػ َمـ اشمٛمتل فمممة 

م وم٣مدَم٥م َمـ ايمُمحر :589/ ه89>صٖمر  ;يقم إرزمٔم٣مء  (5)ؽمٖمٝمٛم٥م، حترىم٦م صقب أضمقر

زمٗمٝم٣مدة ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل )يقؽمػ(، وومد أزمدى أَمغم أضمقر فمقم زمـ ضمٛمش َمٗم٣موَم٥ًم فمٛمٝمٖم٥م، نمغم 

أن اخلس٣مئر ايمبممي٥م زمكم صٖمقف ومقاسمف اضْمرسمف إلم ؿمٙم٤م ايمِمٙمح، وومد ٞمص اسمٖم٣مق 

 ايمِمٙمح فمعم َم٣م يقم:

 يدهمع أَمغم أضمقر أرزمٔمامئ٥م ري٣مل أذدم ؽمٛمقي٣ًم. -5

٥م فممم أيمػ ري٣مل أذدم ٞمٗمدًا زم٣مإلض٣مهم٥م إلم مخس٥م دروع يدهمع أَمغم أضمقر ؽمبٔم -5

 ومخس٥م طمٝمقل.

 يٓمؾ أَمغم أضمقر ضم٣مىماًم فمعم زمالده َمٔمؼمهم٣ًم زم٣ميمسٝم٣مدة آؽمٚمٝم٥م يمٙمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.  -1

 .(5)وفم٣مد ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل )يقؽمػ( إلم ايمُمحر دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽم٣مظم٣ًم نم٣مٞمامً 

ٝمسك زمـ فمٖمرار َمع جمٚمقفم٥م َمـ زمٙمٕم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا أطمب٣مر سم٠مىمد يمف أن ؽمٔمد زمـ فم

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ه٣ممجقا ومُمـ، وضم٣مسوا ضمِمٛمٜم٣م، ودطمٙمقه زم٣ميمٗمقة، وومتٙمقا ايمٛمٗمٝم٤م، ومج٣مفم٥م َمـ

 ،(1)م، زمٔمد ذيمؽ رصمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن وَمـ َمٔمٜمؿ َمـ اظمٜمرة إلم اهلٛمد;589/ ه88>ايمرَم٣مة دم ؽمٛم٥م 

 راء هذا احل٣مدث،همتحرك ايمسٙمْم٣من زمدر صمٜم٥م اظمٜمرة، يمتٟمدي٤م ومبٝمٙم٥م زي٣مد اظمٜمري٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م و
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م، وزمٛمك ايمسٙمْم٣من هب٣م 5898/ ه85>زمٔمد ذيمؽ ٞمحق ومُمـ، ومت٘مٛم٦م َمـ دطمقهل٣م دم ؾمقال 

 .(5)ضمِمٛم٣ًم َمٛمٝمٔم٣ًم أيّم٣ًم وفمكمَّ إَمغم حمٚمد زمـ َمْمران وايمٝم٣ًم فمٙمٝمٜم٣م

م وصؾ اخلػم إلم 5899/ ه81> رزمٝمع ايمث٣مين 55وزمٔمد أؾمٜمر ومٙمٝمٙم٥م وحتديدًا دم 

ايمسٙمْم٣من زمدر أن اظمٜمرة ومتٙمقا إَمغم أمحد زمـ َمْمران، وأطمرصمقا َمـ َمٔمف َمـ اظمُمٗم٣مص 

 واؽمتٔم٣مدوا ؽمٝمْمرهتؿ فمٙمٝمٜم٣م.

وردًا فمعم ذيمؽ صمٜمز ايمسٙمْم٣من فمعم ايمٖمقر محٙم٥م فمس٘مري٥م حترىم٦م زمرًا َمـ ايمُمحر دم 

ٛمف فمعم رأس ومقة َمـ وادي ايمث٣مين وايمٔممميـ َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف، ىمام حترك ازمٛمف حمٚمد زمٟمَمر َم

ضمرضَمقت، وؾم٣مرىم٦م ومبٝمٙم٥م هند زمٔمدد ىمبغم، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م زمٔمض إسمراك وايمزيقد 

، وايمتٗم٦م (5)واظمٜمرة َمـ زمٝم٦م حمٚمد، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم خل ىمثغم ونمغمهؿ َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

ايمٗمقسم٣من دم وادي زمٙمح٣مف نمريب ؽم٣مضمؾ اظمٜمرة، وطم٣مض٦م َمٔمرىمتكم َمع ومقة َمـ زم٣مدي٥م اظمٜمرة 

وومتؾ همٝمٜم٣م فمدد َمـ ؾمٝمقخ وزفم٣مَم٣مت اظمٜمرة َمٛمٜمؿ ايمُمٝمخ ؽمٔمٝمد زمـ فمبد اهلل  وزمٝم٦م زي٣مد،

زمـ فمٖمرار، ورزمٔمكم زمـ ؽمٔمد زمـ ؿمقفمري زمـ فمٖمرار ونمغمهؿ، ودطمٙم٦م ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م 

 .(1)م:589/ ه81>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  :5اظمُمٗم٣مص وومُمـ وضمغمي٨م يقم اجلٚمٔم٥م 

٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، وَمـ طمالل هذه احلٚمٙم٥م ـمٜمرت إؾم٣مرة سمقضح َمُم٣مرىم٥م أضمد أزمٛم

وهق حمٚمد، وايمذي ىمٙمػ زمٗمٝم٣مدة ومقة فمس٘مري٥م وم٣مدَم٥م َمـ وادي ضمرضَمقت، وهذا ئمٛمل أن 

 ايمسٙمْم٣من هيدف إلم سمقرم أزمٛم٣مئف َمٜم٣مم إداري٥م وفمس٘مري٥م.
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ٝمسك زمـ فمٖمرار َمع جمٚمقفم٥م َمـ زمٙمٕم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا أطمب٣مر سم٠مىمد يمف أن ؽمٔمد زمـ فم

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ه٣ممجقا ومُمـ، وضم٣مسوا ضمِمٛمٜم٣م، ودطمٙمقه زم٣ميمٗمقة، وومتٙمقا ايمٛمٗمٝم٤م، ومج٣مفم٥م َمـ

 ،(1)م، زمٔمد ذيمؽ رصمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن وَمـ َمٔمٜمؿ َمـ اظمٜمرة إلم اهلٛمد;589/ ه88>ايمرَم٣مة دم ؽمٛم٥م 

 راء هذا احل٣مدث،همتحرك ايمسٙمْم٣من زمدر صمٜم٥م اظمٜمرة، يمتٟمدي٤م ومبٝمٙم٥م زي٣مد اظمٜمري٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م و

                                                           

( أطمور: ىمرية واىمعة قمغم ؾماطمل سمحر اًمعرب همرب سمؾحاف، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اهلل: إدام اًمؼوت ذم ذيمر 1)

 أ.4سمؾدان طمرضموت، ق، 

: 325-322( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .58د: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:قمؾوي سمن ـماهر احلدا

 .131-130( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)
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واجتف ايمسٙمْم٣من زمدر زمٔمدئٍذ نمرزم٣ًم ضمٝم٧م صمٜمز محٙم٥م زمحري٥م سمتٟميمػ َمـ اشمٛمتل فمممة 

م وم٣مدَم٥م َمـ ايمُمحر :589/ ه89>صٖمر  ;يقم إرزمٔم٣مء  (5)ؽمٖمٝمٛم٥م، حترىم٦م صقب أضمقر

زمٗمٝم٣مدة ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل )يقؽمػ(، وومد أزمدى أَمغم أضمقر فمقم زمـ ضمٛمش َمٗم٣موَم٥ًم فمٛمٝمٖم٥م، نمغم 

أن اخلس٣مئر ايمبممي٥م زمكم صٖمقف ومقاسمف اضْمرسمف إلم ؿمٙم٤م ايمِمٙمح، وومد ٞمص اسمٖم٣مق 

 ايمِمٙمح فمعم َم٣م يقم:

 يدهمع أَمغم أضمقر أرزمٔمامئ٥م ري٣مل أذدم ؽمٛمقي٣ًم. -5

٥م فممم أيمػ ري٣مل أذدم ٞمٗمدًا زم٣مإلض٣مهم٥م إلم مخس٥م دروع يدهمع أَمغم أضمقر ؽمبٔم -5

 ومخس٥م طمٝمقل.

 يٓمؾ أَمغم أضمقر ضم٣مىماًم فمعم زمالده َمٔمؼمهم٣ًم زم٣ميمسٝم٣مدة آؽمٚمٝم٥م يمٙمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.  -1

 .(5)وفم٣مد ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل )يقؽمػ( إلم ايمُمحر دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽم٣مظم٣ًم نم٣مٞمامً 

ٝمسك زمـ فمٖمرار َمع جمٚمقفم٥م َمـ زمٙمٕم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا أطمب٣مر سم٠مىمد يمف أن ؽمٔمد زمـ فم

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ه٣ممجقا ومُمـ، وضم٣مسوا ضمِمٛمٜم٣م، ودطمٙمقه زم٣ميمٗمقة، وومتٙمقا ايمٛمٗمٝم٤م، ومج٣مفم٥م َمـ

 ،(1)م، زمٔمد ذيمؽ رصمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن وَمـ َمٔمٜمؿ َمـ اظمٜمرة إلم اهلٛمد;589/ ه88>ايمرَم٣مة دم ؽمٛم٥م 

 راء هذا احل٣مدث،همتحرك ايمسٙمْم٣من زمدر صمٜم٥م اظمٜمرة، يمتٟمدي٤م ومبٝمٙم٥م زي٣مد اظمٜمري٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م و

                                                           

( أطمور: ىمرية واىمعة قمغم ؾماطمل سمحر اًمعرب همرب سمؾحاف، قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اهلل: إدام اًمؼوت ذم ذيمر 1)

 أ.4سمؾدان طمرضموت، ق، 

: 325-322( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .58د: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:قمؾوي سمن ـماهر احلدا

 .131-130( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)
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نمغم أهنؿ وصٙمقا إلم ايمسٙمْم٣من يتٗمدَمٜمؿ زفمٝمٚمٜمؿ ؽمٔمد زمـ فمٝمسك زمـ فمٖمرار يمتٗمديؿ 

 م وسمّمٚمـ ايمِمٙمح َم٣م يقم:;589/ ه88>اإلفمتذار، وؿمٙم٤م ايمِمٙمح دم ؾمٜمر رزمٝمع إول 

 أن يتقلم اظمٜمرة ضم٘مؿ زمالدهؿ وهمؼ ايمٔم٣مدات وإفمراف اظمتبٔم٥م يمدهيؿ. -5

 ِمٖمتٜم٣م رَمزًا يمسٝم٣مدة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم اظمٛمْمٗم٥م.أن سمبٗمك ضمِمقن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم -5

 .(5)أن ئمٙمٛمقا ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من -1

ز  وَمقاصٙم٥م جلٜمقد ايمتقؽمع وهمرض هٝمب٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم نمرب ضمرضَمقت، صمٜمَّ

، ويٟميت جتٜمٝمز هذه احلٚمٙم٥م ايمتل (5) ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م فمس٘مري٥م واجتف نمرزم٣ًم صقب ؾمبقة

م يمٙمدهم٣مع فمـ ;589/ ه88>زمدر زمٛمٖمسف َمـ ؽمٝمئقن زمٔمد فمٝمد ايمٖمْمر ؽمٛم٥م وم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من 

ؾمبقة ايمتل ىم٣مٞم٦م حت٦م ضمِم٣مر خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند وَمـ حت٣ميمػ َمٔمٜمؿ، وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ 

وا  ه٠مٓء زمقصقل هذه احلٚمٙم٥م اظمجٜمزة جتٜمٝمزًا َمت٘م٣مَماًل َمـ ايمٔمت٣مد وايمرصم٣مل وايمٔمس٘مر همرُّ

 .(1) ومبّم٥م زمق ؿمقيرقإلم اجلب٣مل واظمٛم٣مؿمؼ اظمج٣مورة، ضمتك ٓ يٗمٔمقا دم

 م،5895/ ه;9>واظمٔمروف أن ؾمبقة ومد دطمٙم٦م ضٚمـ ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمٛمذ 

ودم هذه ايمٖمؼمة أوم٣مم ايمسٙمْم٣من ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمالزَم٥م ايمتل حتت٣مج إيمٝمٜم٣م ؾمبقة وَرطْمٝم٥م ايمٗمريب٥م 

، ودم هذه اظمرة فمٛمدَم٣م سمٟمىمد يمٙمسٙمْم٣من هروب خل فم٣مَمر، ايمذيـ ضم٣مسوا ؾمبقة فمٚمؾ (9)َمٛمٜم٣م

                                                           

 .331( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه:اعمرضمع اًمساسمق، ص1)

( ؿمبوة: مديـة ىمديؿة وقماصؿة دوًمة  طمرضموت اًمؼديؿة ، شمؼع همرب طمرضموت حيدها من ضمفة اًمغرب 2)

 .171زيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، ص: ملرب، احلسن سمن أمحد اهلؿداين: صػة ضم

 .332( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .287( كػس اعمرضمع، ص: 4)
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سمرسمٝم٤م إدارة ؾمبقة، وَمـ يتقلم ايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م= زمح٘مؿ زُمٔمده٣م فمـ ايمٔم٣مصٚمتكم ايمُمحر فمعم 

 .(5)وؽمٝمئقن، همٟموىمؾ هذه اظمٜمٚم٥م إلم ومبٝمٙم٥م إٞمسٝمٝمكم َمـ زمٙمدة َمرطمف

وزمٝمٛمام ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق دم ؾمبقة ومدم إيمٝمف ضم٣مىمؿ ضمب٣من ايمسٙمْم٣من فمبد 

، ىمام ؿمٙم٤م َمٛمف َمس٣مفمدسمف ايمقاضمد ايمقاضمدي، وؿمٙم٤م َمٛمف أٞمف يسغم َمٔمف إلم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من

وٞمٌمسمف ضد طمِمقَمف وَمٛم٣مهمسٝمف دم ايمسٙمْم٣من وايمٛمٖمقذ، ومه٣م ضم٣مىمؿ وادي يُمبؿ، وضم٣مىمؿ 

َمٝمٖمٔم٥م، همٟمصم٣مزمف ايمسٙمْم٣من إلم ؿمٙمبف، وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ زمذيمؽ ازمـ ؽمدة وىم٣من فمعم طمالف 

وَمٛم٣مهمس٥م ؾمديدة َمع ايمسٙمْم٣من فمبد ايمقاضمد زمـ صالح زمـ روض٣من، رأى أٞمف َمـ اظمٛم٣مؽم٤م 

ط هلذه اظمٜمٚم٥م ايمُمٝمخ فمبداهلل زمـ أن يدطمؾ دم صٙمح َمع ا يمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق ووؽمَّ

فمٚمر زمـ فمبداهلل زم٣م خمرَم٥م ايمذي سمقلم ايمٗمّم٣مء واإلهمت٣مء دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، وأرؽمؾ َمٔمف طمٝماًل 

 .(5)ودرفم٣ًم همٗمبؾ ايمسٙمْم٣من ذيمؽ وسمرىمف حي٘مؿ زمالده َمٝمٖمٔم٥م

ي مل يبؼ زمٔمد ذيمؽ ؽمقى ضم٣مىمؿ وادي يُمبؿ ايمسٙمْم٣من صالح زمـ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل، ايمذ

، وىم٣مٞم٦م فم٣مصٚمتٜم٣م احَل٣مِضٛم٥َم، (1)فمرهم٦م ؽمٙمْمٛمتف دم ايمت٣مريخ زم٣مؽمؿ ؽمٙمْمٛم٥م ايمٔمقايمؼ ايمسٖمعم

وسمٗمع هذه ايمسٙمْمٛم٥م نمرب ضمرضَمقت، ويٗمع وادي يُمبؿ زمٔمد ضَمب٣َّمن، واظمٛمَٗمَٔم٥م وهل فمب٣مرة 

 فمـ َمٛمْمٗم٥م زرافمٝم٥م.

                                                           

( ىمبقؾة أكسققون: يعود كسبفم إمم اسمن هالل. وىمرية مرظمة: ىمريبة من ؿمبوة ورظْمقة همرب وادي 1)

 .333-332سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:طمرضموت، حمؿد قمؿر 

 . 333-332حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم، ص: ( 2)

 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)
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سمرسمٝم٤م إدارة ؾمبقة، وَمـ يتقلم ايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م= زمح٘مؿ زُمٔمده٣م فمـ ايمٔم٣مصٚمتكم ايمُمحر فمعم 

 .(5)وؽمٝمئقن، همٟموىمؾ هذه اظمٜمٚم٥م إلم ومبٝمٙم٥م إٞمسٝمٝمكم َمـ زمٙمدة َمرطمف

وزمٝمٛمام ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق دم ؾمبقة ومدم إيمٝمف ضم٣مىمؿ ضمب٣من ايمسٙمْم٣من فمبد 

، ىمام ؿمٙم٤م َمٛمف َمس٣مفمدسمف ايمقاضمد ايمقاضمدي، وؿمٙم٤م َمٛمف أٞمف يسغم َمٔمف إلم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من

وٞمٌمسمف ضد طمِمقَمف وَمٛم٣مهمسٝمف دم ايمسٙمْم٣من وايمٛمٖمقذ، ومه٣م ضم٣مىمؿ وادي يُمبؿ، وضم٣مىمؿ 

َمٝمٖمٔم٥م، همٟمصم٣مزمف ايمسٙمْم٣من إلم ؿمٙمبف، وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ زمذيمؽ ازمـ ؽمدة وىم٣من فمعم طمالف 

وَمٛم٣مهمس٥م ؾمديدة َمع ايمسٙمْم٣من فمبد ايمقاضمد زمـ صالح زمـ روض٣من، رأى أٞمف َمـ اظمٛم٣مؽم٤م 

ط هلذه اظمٜمٚم٥م ايمُمٝمخ فمبداهلل زمـ أن يدطمؾ دم صٙمح َمع ا يمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق ووؽمَّ

فمٚمر زمـ فمبداهلل زم٣م خمرَم٥م ايمذي سمقلم ايمٗمّم٣مء واإلهمت٣مء دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، وأرؽمؾ َمٔمف طمٝماًل 

 .(5)ودرفم٣ًم همٗمبؾ ايمسٙمْم٣من ذيمؽ وسمرىمف حي٘مؿ زمالده َمٝمٖمٔم٥م

ي مل يبؼ زمٔمد ذيمؽ ؽمقى ضم٣مىمؿ وادي يُمبؿ ايمسٙمْم٣من صالح زمـ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل، ايمذ

، وىم٣مٞم٦م فم٣مصٚمتٜم٣م احَل٣مِضٛم٥َم، (1)فمرهم٦م ؽمٙمْمٛمتف دم ايمت٣مريخ زم٣مؽمؿ ؽمٙمْمٛم٥م ايمٔمقايمؼ ايمسٖمعم

وسمٗمع هذه ايمسٙمْمٛم٥م نمرب ضمرضَمقت، ويٗمع وادي يُمبؿ زمٔمد ضَمب٣َّمن، واظمٛمَٗمَٔم٥م وهل فمب٣مرة 

 فمـ َمٛمْمٗم٥م زرافمٝم٥م.

                                                           

( ىمبقؾة أكسققون: يعود كسبفم إمم اسمن هالل. وىمرية مرظمة: ىمريبة من ؿمبوة ورظْمقة همرب وادي 1)

 .333-332سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:طمرضموت، حمؿد قمؿر 

 . 333-332حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم، ص: ( 2)

 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)
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نمغم أهنؿ وصٙمقا إلم ايمسٙمْم٣من يتٗمدَمٜمؿ زفمٝمٚمٜمؿ ؽمٔمد زمـ فمٝمسك زمـ فمٖمرار يمتٗمديؿ 

 م وسمّمٚمـ ايمِمٙمح َم٣م يقم:;589/ ه88>اإلفمتذار، وؿمٙم٤م ايمِمٙمح دم ؾمٜمر رزمٝمع إول 

 أن يتقلم اظمٜمرة ضم٘مؿ زمالدهؿ وهمؼ ايمٔم٣مدات وإفمراف اظمتبٔم٥م يمدهيؿ. -5

 ِمٖمتٜم٣م رَمزًا يمسٝم٣مدة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم اظمٛمْمٗم٥م.أن سمبٗمك ضمِمقن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم -5

 .(5)أن ئمٙمٛمقا ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من -1

ز  وَمقاصٙم٥م جلٜمقد ايمتقؽمع وهمرض هٝمب٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم نمرب ضمرضَمقت، صمٜمَّ

، ويٟميت جتٜمٝمز هذه احلٚمٙم٥م ايمتل (5) ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م فمس٘مري٥م واجتف نمرزم٣ًم صقب ؾمبقة

م يمٙمدهم٣مع فمـ ;589/ ه88>زمدر زمٛمٖمسف َمـ ؽمٝمئقن زمٔمد فمٝمد ايمٖمْمر ؽمٛم٥م وم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من 

ؾمبقة ايمتل ىم٣مٞم٦م حت٦م ضمِم٣مر خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند وَمـ حت٣ميمػ َمٔمٜمؿ، وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ 

وا  ه٠مٓء زمقصقل هذه احلٚمٙم٥م اظمجٜمزة جتٜمٝمزًا َمت٘م٣مَماًل َمـ ايمٔمت٣مد وايمرصم٣مل وايمٔمس٘مر همرُّ

 .(1) ومبّم٥م زمق ؿمقيرقإلم اجلب٣مل واظمٛم٣مؿمؼ اظمج٣مورة، ضمتك ٓ يٗمٔمقا دم

 م،5895/ ه;9>واظمٔمروف أن ؾمبقة ومد دطمٙم٦م ضٚمـ ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمٛمذ 

ودم هذه ايمٖمؼمة أوم٣مم ايمسٙمْم٣من ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمالزَم٥م ايمتل حتت٣مج إيمٝمٜم٣م ؾمبقة وَرطْمٝم٥م ايمٗمريب٥م 

، ودم هذه اظمرة فمٛمدَم٣م سمٟمىمد يمٙمسٙمْم٣من هروب خل فم٣مَمر، ايمذيـ ضم٣مسوا ؾمبقة فمٚمؾ (9)َمٛمٜم٣م

                                                           

 .331( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه:اعمرضمع اًمساسمق، ص1)

( ؿمبوة: مديـة ىمديؿة وقماصؿة دوًمة  طمرضموت اًمؼديؿة ، شمؼع همرب طمرضموت حيدها من ضمفة اًمغرب 2)

 .171زيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، ص: ملرب، احلسن سمن أمحد اهلؿداين: صػة ضم

 .332( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .287( كػس اعمرضمع، ص: 4)
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سمرسمٝم٤م إدارة ؾمبقة، وَمـ يتقلم ايمدهم٣مع فمٛمٜم٣م= زمح٘مؿ زُمٔمده٣م فمـ ايمٔم٣مصٚمتكم ايمُمحر فمعم 

 .(5)وؽمٝمئقن، همٟموىمؾ هذه اظمٜمٚم٥م إلم ومبٝمٙم٥م إٞمسٝمٝمكم َمـ زمٙمدة َمرطمف

وزمٝمٛمام ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق دم ؾمبقة ومدم إيمٝمف ضم٣مىمؿ ضمب٣من ايمسٙمْم٣من فمبد 

، ىمام ؿمٙم٤م َمٛمف َمس٣مفمدسمف ايمقاضمد ايمقاضمدي، وؿمٙم٤م َمٛمف أٞمف يسغم َمٔمف إلم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من

وٞمٌمسمف ضد طمِمقَمف وَمٛم٣مهمسٝمف دم ايمسٙمْم٣من وايمٛمٖمقذ، ومه٣م ضم٣مىمؿ وادي يُمبؿ، وضم٣مىمؿ 

َمٝمٖمٔم٥م، همٟمصم٣مزمف ايمسٙمْم٣من إلم ؿمٙمبف، وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ زمذيمؽ ازمـ ؽمدة وىم٣من فمعم طمالف 

وَمٛم٣مهمس٥م ؾمديدة َمع ايمسٙمْم٣من فمبد ايمقاضمد زمـ صالح زمـ روض٣من، رأى أٞمف َمـ اظمٛم٣مؽم٤م 

ط هلذه اظمٜمٚم٥م ايمُمٝمخ فمبداهلل زمـ أن يدطمؾ دم صٙمح َمع ا يمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق ووؽمَّ

فمٚمر زمـ فمبداهلل زم٣م خمرَم٥م ايمذي سمقلم ايمٗمّم٣مء واإلهمت٣مء دم هذه اظمٛمْمٗم٥م، وأرؽمؾ َمٔمف طمٝماًل 

 .(5)ودرفم٣ًم همٗمبؾ ايمسٙمْم٣من ذيمؽ وسمرىمف حي٘مؿ زمالده َمٝمٖمٔم٥م

ي مل يبؼ زمٔمد ذيمؽ ؽمقى ضم٣مىمؿ وادي يُمبؿ ايمسٙمْم٣من صالح زمـ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل، ايمذ

، وىم٣مٞم٦م فم٣مصٚمتٜم٣م احَل٣مِضٛم٥َم، (1)فمرهم٦م ؽمٙمْمٛمتف دم ايمت٣مريخ زم٣مؽمؿ ؽمٙمْمٛم٥م ايمٔمقايمؼ ايمسٖمعم

وسمٗمع هذه ايمسٙمْمٛم٥م نمرب ضمرضَمقت، ويٗمع وادي يُمبؿ زمٔمد ضَمب٣َّمن، واظمٛمَٗمَٔم٥م وهل فمب٣مرة 

 فمـ َمٛمْمٗم٥م زرافمٝم٥م.

                                                           

( ىمبقؾة أكسققون: يعود كسبفم إمم اسمن هالل. وىمرية مرظمة: ىمريبة من ؿمبوة ورظْمقة همرب وادي 1)

 .333-332سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:طمرضموت، حمؿد قمؿر 

 . 333-332حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم، ص: ( 2)

 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)
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( ىمبقؾة أكسققون: يعود كسبفم إمم اسمن هالل. وىمرية مرظمة: ىمريبة من ؿمبوة ورظْمقة همرب وادي 1)

 .333-332سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:طمرضموت، حمؿد قمؿر 

 . 333-332حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم، ص: ( 2)

 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

10 

وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من ص٣ميمح زمـ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل زمقصمقد ايمسٙمْم٣من زمدر دم ضمب٣من همّر َمع 

، وظم٣م فمٙمؿ زمام سمّؿ زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وؽمٙمْم٣من (5)واضمتٚمك زم٣مجلب٣مل وايمٗمرى اظمج٣مورةومبٝمٙمتف 

َمٝمٖمٔم٥م، ؽم٣مر إلم ضمب٣من يْمٙم٤م ايمِمٙمح َمع ايمسٙمْم٣من زمدر، واسمٖمٗم٣م أن يدهمع يمٙمسٙمْم٣من زمدر 

َمبٙمٕم٣ًم َمـ اظم٣مل، وفمددًا َمـ ايمدروع، ويمٔمدم وهم٣مئف زم٣ميمدهمع وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف إلم وادي 

ٞمٝم٥م، وفمٛمدَم٣م دطمٙم٦م ايمٗمقات اظمٜم٣ممج٥م وادي يُمبؿ، هنب٦م يُمبؿ، وهرب ازمـ ي٣موم٤م شم٣م

 .(5)وؽمٙمب٦م وضمروم٦م زمٝمقت ايمس٘م٣من

ـمؾ اهتامم ايمسٙمْم٣من زمدر زمتقؽمٔم٣مسمف دم ٞمقاٍح خمتٙمٖم٥م َمـ ضمرضَمقت ىمبغمًا، ومل يتقومػ 

فمـ ذيمؽ رنمؿ اظمُم٘مالت اخلْمغمة ايمتل هتدد ىمٝم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، هم١من هذه ايمسٝم٣مؽم٥م 

ٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر َمٛمذ سمقيمٝمف ايمسٙمْمٛم٥م، وهلذا ايمسب٤م سمراه ايمتقؽمٔمٝم٥م هل ايمسٝم٣مؽم٥م ايمتل ؽمٙم٘م

يرؽمؾ احلٚمالت ظمح٣مرزم٥م اخل٣مرصمكم فمـ ؿم٣مفمتف، ويرؽمؾ نمغمه٣م يمتحٗمٝمؼ هدف ايمتقؽمع 

وضؿ اظمٛم٣مؿمؼ حت٦م ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وآؽمتٖم٣مدة َمـ إيرادات هذه اظمٛم٣مؿمؼ زمام يٖمرضف 

 فمٙمٝمٜم٣م َمـ أسم٣موات َمب٣مذة أو ؽمٛمقي٥م.

قيمٗمل وايمقاضمدي وازمـ ؽمدة وازمـ ضمٛمش َمـ هذه وىم٣من ٞمِمٝم٤م ؽمٙمْمٛم٣مت ايمٔم

احلٚمالت ايمٛمِمٝم٤م إوهمر، طم٣مص٥م أن ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتقؽمع يمٙمسٙمْم٣من دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت 

 وؾمبقة وايمٗمرى اظمج٣مورة صم٣مء َمتٟمطمرًا.

م إلم وادي 5889/ ه95>وىم٣مٞم٦م محٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م هل سمٙمؽ ايمتل وم٣مده٣م زمٛمٖمسف ؽمٛم٥م 

٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل ايمذي زم٣مئمف يُمبؿ وومِمد احل٣مضٛم٥م، واصمتٚمع َمع ايمسٙمْم٣من صالح زمـ ي

                                                           

 .333-332ق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼق1)

 .202( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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وحت٣ميمػ َمٔمف، واجتٜم٦م احلٚمٙم٥م زمٔمدئذ إلم وادي ضمب٣من وهدهمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م خل فمبد ايمقاضمد 

سمٟمديب٣ًم هلؿ زمسب٤م اٞمّمامَمٜمؿ إلم ضمٙمػ ايمٔمٚمقدي وهند هبدف حم٣مرزم٥م ايمسٙمْم٣من واخلروج 

فمٙمٝمف، ووصٙم٦م إلم رزم٣مط ايمُمٝمخ فمقم زمـ َمب٣مرك ايمُمٗم٣مع، ايمذي اختذه وم٣مفمدة اٞمْمٙمٗم٦م َمٛمٜم٣م 

ايم٘مثغمي٥م يمٖمرض احلِم٣مر فمعم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من ايمٗمريب٥م َمٛمٜم٣م، نمغم أن احلٚمٙم٥م مل حتٗمؼ ايمٗمقات 

هدهمٜم٣م اظمرصمق َمـ احلِم٣مر ايمذي همرضتف، وـمؾ ايمسٙمْم٣من فمبد ايمقاضمد ص٣مَمدًا أَم٣مم احلِم٣مر 

دم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من، يمذيمؽ اٞمسحب٦م ايمٗمقة اظمتح٣ميمٖم٥م، وفم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر إلم ؽمٝمئقن، وأشمٛم٣مء 

 .(5)دم وادي ضمب٣من، وومتؾ زمٔمض إهمراد َمـ خل فمبد ايمقاضمدفمقدسمف وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى 

م، وَم٣مرس فمس٘مر 5888/ ه91>وصمّٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف ايمث٣ميمث٥م إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، 

 .(5)وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م

زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م همتٜم٣موت هذه ايمسٙمْمٛم٣مت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئم٣ًم، 

وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= ضمٝم٧م أيمزم ؽمٙمْم٣من ضمب٣من زمدهمع شمالشمكم أيمػ ري٣مل أذدم ويسٚمقهن٣م 

ري٣مل أذدم، خٞمذاك )هَمروم٥م(، وأيمزم ؽمٙمْم٣من أضمقر فمقم زمـ ضمٛمٝمش زمدهمع مخسكم أيمػ 

ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل َمٝمٖمٔم٥م، وهمّر أهٙمٜم٣م، وأرس وٓهت٣م َمـ خل ازمـ ؽمدة، نمغم أٞمف 

 .(1)أهمرج فمٛمٜمؿ وهق دم ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم فم٣مصٚمتف دم وادي ضمرضَمقت

                                                           

 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص: 1)

 .57( كػس اعمرضمع، ص: 2)
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وحت٣ميمػ َمٔمف، واجتٜم٦م احلٚمٙم٥م زمٔمدئذ إلم وادي ضمب٣من وهدهمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م خل فمبد ايمقاضمد 

سمٟمديب٣ًم هلؿ زمسب٤م اٞمّمامَمٜمؿ إلم ضمٙمػ ايمٔمٚمقدي وهند هبدف حم٣مرزم٥م ايمسٙمْم٣من واخلروج 

فمٙمٝمف، ووصٙم٦م إلم رزم٣مط ايمُمٝمخ فمقم زمـ َمب٣مرك ايمُمٗم٣مع، ايمذي اختذه وم٣مفمدة اٞمْمٙمٗم٦م َمٛمٜم٣م 

ايم٘مثغمي٥م يمٖمرض احلِم٣مر فمعم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من ايمٗمريب٥م َمٛمٜم٣م، نمغم أن احلٚمٙم٥م مل حتٗمؼ ايمٗمقات 

هدهمٜم٣م اظمرصمق َمـ احلِم٣مر ايمذي همرضتف، وـمؾ ايمسٙمْم٣من فمبد ايمقاضمد ص٣مَمدًا أَم٣مم احلِم٣مر 

دم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من، يمذيمؽ اٞمسحب٦م ايمٗمقة اظمتح٣ميمٖم٥م، وفم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر إلم ؽمٝمئقن، وأشمٛم٣مء 

 .(5)دم وادي ضمب٣من، وومتؾ زمٔمض إهمراد َمـ خل فمبد ايمقاضمدفمقدسمف وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى 

م، وَم٣مرس فمس٘مر 5888/ ه91>وصمّٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف ايمث٣ميمث٥م إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، 

 .(5)وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م

زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م همتٜم٣موت هذه ايمسٙمْمٛم٣مت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئم٣ًم، 

وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= ضمٝم٧م أيمزم ؽمٙمْم٣من ضمب٣من زمدهمع شمالشمكم أيمػ ري٣مل أذدم ويسٚمقهن٣م 

ري٣مل أذدم، خٞمذاك )هَمروم٥م(، وأيمزم ؽمٙمْم٣من أضمقر فمقم زمـ ضمٛمٝمش زمدهمع مخسكم أيمػ 

ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل َمٝمٖمٔم٥م، وهمّر أهٙمٜم٣م، وأرس وٓهت٣م َمـ خل ازمـ ؽمدة، نمغم أٞمف 

 .(1)أهمرج فمٛمٜمؿ وهق دم ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم فم٣مصٚمتف دم وادي ضمرضَمقت

                                                           

 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص: 1)

 .57( كػس اعمرضمع، ص: 2)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.3)
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وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من ص٣ميمح زمـ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل زمقصمقد ايمسٙمْم٣من زمدر دم ضمب٣من همّر َمع 

، وظم٣م فمٙمؿ زمام سمّؿ زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وؽمٙمْم٣من (5)واضمتٚمك زم٣مجلب٣مل وايمٗمرى اظمج٣مورةومبٝمٙمتف 

َمٝمٖمٔم٥م، ؽم٣مر إلم ضمب٣من يْمٙم٤م ايمِمٙمح َمع ايمسٙمْم٣من زمدر، واسمٖمٗم٣م أن يدهمع يمٙمسٙمْم٣من زمدر 

َمبٙمٕم٣ًم َمـ اظم٣مل، وفمددًا َمـ ايمدروع، ويمٔمدم وهم٣مئف زم٣ميمدهمع وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف إلم وادي 

ٞمٝم٥م، وفمٛمدَم٣م دطمٙم٦م ايمٗمقات اظمٜم٣ممج٥م وادي يُمبؿ، هنب٦م يُمبؿ، وهرب ازمـ ي٣موم٤م شم٣م

 .(5)وؽمٙمب٦م وضمروم٦م زمٝمقت ايمس٘م٣من

ـمؾ اهتامم ايمسٙمْم٣من زمدر زمتقؽمٔم٣مسمف دم ٞمقاٍح خمتٙمٖم٥م َمـ ضمرضَمقت ىمبغمًا، ومل يتقومػ 

فمـ ذيمؽ رنمؿ اظمُم٘مالت اخلْمغمة ايمتل هتدد ىمٝم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، هم١من هذه ايمسٝم٣مؽم٥م 

ٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر َمٛمذ سمقيمٝمف ايمسٙمْمٛم٥م، وهلذا ايمسب٤م سمراه ايمتقؽمٔمٝم٥م هل ايمسٝم٣مؽم٥م ايمتل ؽمٙم٘م

يرؽمؾ احلٚمالت ظمح٣مرزم٥م اخل٣مرصمكم فمـ ؿم٣مفمتف، ويرؽمؾ نمغمه٣م يمتحٗمٝمؼ هدف ايمتقؽمع 

وضؿ اظمٛم٣مؿمؼ حت٦م ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وآؽمتٖم٣مدة َمـ إيرادات هذه اظمٛم٣مؿمؼ زمام يٖمرضف 

 فمٙمٝمٜم٣م َمـ أسم٣موات َمب٣مذة أو ؽمٛمقي٥م.

قيمٗمل وايمقاضمدي وازمـ ؽمدة وازمـ ضمٛمش َمـ هذه وىم٣من ٞمِمٝم٤م ؽمٙمْمٛم٣مت ايمٔم

احلٚمالت ايمٛمِمٝم٤م إوهمر، طم٣مص٥م أن ؽمٝم٣مؽم٥م ايمتقؽمع يمٙمسٙمْم٣من دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت 

 وؾمبقة وايمٗمرى اظمج٣مورة صم٣مء َمتٟمطمرًا.

م إلم وادي 5889/ ه95>وىم٣مٞم٦م محٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م هل سمٙمؽ ايمتل وم٣مده٣م زمٛمٖمسف ؽمٛم٥م 

٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل ايمذي زم٣مئمف يُمبؿ وومِمد احل٣مضٛم٥م، واصمتٚمع َمع ايمسٙمْم٣من صالح زمـ ي

                                                           

 .333-332ق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼق1)

 .202( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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وحت٣ميمػ َمٔمف، واجتٜم٦م احلٚمٙم٥م زمٔمدئذ إلم وادي ضمب٣من وهدهمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م خل فمبد ايمقاضمد 

سمٟمديب٣ًم هلؿ زمسب٤م اٞمّمامَمٜمؿ إلم ضمٙمػ ايمٔمٚمقدي وهند هبدف حم٣مرزم٥م ايمسٙمْم٣من واخلروج 

فمٙمٝمف، ووصٙم٦م إلم رزم٣مط ايمُمٝمخ فمقم زمـ َمب٣مرك ايمُمٗم٣مع، ايمذي اختذه وم٣مفمدة اٞمْمٙمٗم٦م َمٛمٜم٣م 

ايم٘مثغمي٥م يمٖمرض احلِم٣مر فمعم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من ايمٗمريب٥م َمٛمٜم٣م، نمغم أن احلٚمٙم٥م مل حتٗمؼ ايمٗمقات 

هدهمٜم٣م اظمرصمق َمـ احلِم٣مر ايمذي همرضتف، وـمؾ ايمسٙمْم٣من فمبد ايمقاضمد ص٣مَمدًا أَم٣مم احلِم٣مر 

دم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من، يمذيمؽ اٞمسحب٦م ايمٗمقة اظمتح٣ميمٖم٥م، وفم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر إلم ؽمٝمئقن، وأشمٛم٣مء 

 .(5)دم وادي ضمب٣من، وومتؾ زمٔمض إهمراد َمـ خل فمبد ايمقاضمدفمقدسمف وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى 

م، وَم٣مرس فمس٘مر 5888/ ه91>وصمّٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف ايمث٣ميمث٥م إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، 

 .(5)وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م

زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م همتٜم٣موت هذه ايمسٙمْمٛم٣مت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئم٣ًم، 

وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= ضمٝم٧م أيمزم ؽمٙمْم٣من ضمب٣من زمدهمع شمالشمكم أيمػ ري٣مل أذدم ويسٚمقهن٣م 

ري٣مل أذدم، خٞمذاك )هَمروم٥م(، وأيمزم ؽمٙمْم٣من أضمقر فمقم زمـ ضمٛمٝمش زمدهمع مخسكم أيمػ 

ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل َمٝمٖمٔم٥م، وهمّر أهٙمٜم٣م، وأرس وٓهت٣م َمـ خل ازمـ ؽمدة، نمغم أٞمف 

 .(1)أهمرج فمٛمٜمؿ وهق دم ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم فم٣مصٚمتف دم وادي ضمرضَمقت

                                                           

 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص: 1)

 .57( كػس اعمرضمع، ص: 2)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.3)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

19 

وحت٣ميمػ َمٔمف، واجتٜم٦م احلٚمٙم٥م زمٔمدئذ إلم وادي ضمب٣من وهدهمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م خل فمبد ايمقاضمد 

سمٟمديب٣ًم هلؿ زمسب٤م اٞمّمامَمٜمؿ إلم ضمٙمػ ايمٔمٚمقدي وهند هبدف حم٣مرزم٥م ايمسٙمْم٣من واخلروج 

فمٙمٝمف، ووصٙم٦م إلم رزم٣مط ايمُمٝمخ فمقم زمـ َمب٣مرك ايمُمٗم٣مع، ايمذي اختذه وم٣مفمدة اٞمْمٙمٗم٦م َمٛمٜم٣م 

ايم٘مثغمي٥م يمٖمرض احلِم٣مر فمعم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من ايمٗمريب٥م َمٛمٜم٣م، نمغم أن احلٚمٙم٥م مل حتٗمؼ ايمٗمقات 

هدهمٜم٣م اظمرصمق َمـ احلِم٣مر ايمذي همرضتف، وـمؾ ايمسٙمْم٣من فمبد ايمقاضمد ص٣مَمدًا أَم٣مم احلِم٣مر 

دم َمِمٛمٔم٥م ضمب٣من، يمذيمؽ اٞمسحب٦م ايمٗمقة اظمتح٣ميمٖم٥م، وفم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر إلم ؽمٝمئقن، وأشمٛم٣مء 

 .(5)دم وادي ضمب٣من، وومتؾ زمٔمض إهمراد َمـ خل فمبد ايمقاضمدفمقدسمف وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض ايمٗمرى 

م، وَم٣مرس فمس٘مر 5888/ ه91>وصمّٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف ايمث٣ميمث٥م إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، 

 .(5)وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م

زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م همتٜم٣موت هذه ايمسٙمْمٛم٣مت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئم٣ًم، 

وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= ضمٝم٧م أيمزم ؽمٙمْم٣من ضمب٣من زمدهمع شمالشمكم أيمػ ري٣مل أذدم ويسٚمقهن٣م 
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 .69، 57( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص: 1)

 .57( كػس اعمرضمع، ص: 2)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.3)
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وٓ ختتٙمػ هذه احلٚمٙم٥م فمـ ؽم٣مزمٗم٣مهت٣م َمـ ضمٝم٧م اهلدف ايمٔم٣مم، واظمتٚمثؾ دم إطمّم٣مع 

ٓء يمف، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم احلِمقل فمعم زمٔمض هذه اظمٛمْمٗم٥م يمسٝمْمرسمف وإفمالن ايمْم٣مفم٥م وايمق

إَمقال َمـ طمالل إيمزام احل٘م٣مم وإه٣مرم زمدهمع اإلسم٣موات اظمب٣مذة وايمسٛمقي٥م، وَمـ طمالل 

 أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م ايمتل يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م فمعم أهن٣م نمٛم٣مئؿ ضمرب.

وه٘مذا اَمتد ٞمٖمقذ ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل زمق ؿمقيرق َمـ أضمقر دم ايمس٣مضمؾ نمرزم٣ًم إلم 

 .(5) ٣ًم، وَمـ ايمسقاضمؾ اجلٛمقزمٝم٥م إلم رَم٣مل إضمٗم٣مف اظمٚمتدة إلم ايمرزمع اخل٣مرم ؾمامًٓ ـمٖم٣مر ذوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

: قمبد اًمرمحن سمن قمبقد اهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر 36ريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شما1)

 أ.4سمؾدان طمرضموت، خمطوط، ق:

 الفصل الثالث
 

 انعسكرٌة وادلدٍَة أعًال انسهغاٌ بدر

 سم٘مقيـ اجلٝمش. -أ

سمٟمؽمٝمس إؽمْمقل ايمبحري. -ب

 صمراءات اإلداري٥م.اإل -أ

 رضب ايمٔمٚمٙم٥م. -ب

 إيرادات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م. -ج

 إووم٣مف. -د

 سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر.  -هـ 

  

 الفصل الثالث
 

 انعسكرٌة وادلدٍَة أعًال انسهغاٌ بدر

 سم٘مقيـ اجلٝمش. -أ
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 صمراءات اإلداري٥م.اإل -أ

 رضب ايمٔمٚمٙم٥م. -ب

 إيرادات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م. -ج

 إووم٣مف. -د

 سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر.  -هـ 
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 أوالً: أعًال انسهغاٌ بدر انعسكرٌة

 أ. سم٘مقيـ اجلٝمش: 

رأى ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل ايم٘مثغمي أن سمقؽمٝمع ٞمٖمقذ ايمدويم٥م وسمثبٝم٦م أرىم٣من احل٘مؿ، 

، (5)ة فمس٘مري٥م جمٜمزة جتٜمٝمزًا فم٣ميمٝم٣ًم، يٛم٣مؽم٤م سمٙمؽ ايمٖمؼمة ايمزَمٛمٝم٥م وأطمْم٣مره٣ميتْمٙم٤م زمٛم٣مء ومق

ومل ي٘مـ احل٘م٣مم ايمذيـ ؽمبٗمقه ومد اختذوا َمثؾ هذه اخلْمقة، همٜمق أول َمـ ؽمٔمك صم٣مدًا دم زمٛم٣مء 

صمٝمش ومقي، يتٚمتع زم٣ميمٗمدرة فمعم مح٣مي٥م ضمدود ايمبالد َمـ نمزوات أصمٛمبٝم٥م حمتٚمٙم٥م، ومح٣مي٥م 

وآؽمتٗمرار ايمداطمقم، وايمٗمّم٣مء فمعم أي مترد أو فمِمٝم٣من  ايمدويم٥م وسمٟمَمٝمٛمٜم٣م، وحتٗمٝمؼ إَمـ

ومبقم، هيدد اؽمتٗمرار ايمدويم٥م أو يسٔمك إلم آؽمتٗمالل فمـ ؽمٙمْمتٜم٣م، وايمٗمّم٣مء فمعم مجٝمع 

ايمسٙمْم٣مت اظمحٙمٝم٥م، ايمتل حت٣مول َمٛم٣مزفم٥م ايمدويم٥م ىمام ضمدث دم ؾمب٣مم وسمريؿ، وحتٗمٝمؼ 

 .(5)ؿمٚمقضم٣مسمف دم ايمتقؽمع، وإضم٘م٣مم ؽمٝمْمرسمف فمعم أٞمح٣مء ايمبالد

هذه إهداف واظمٜم٣مم ؽمٔمك ايمسٙمْم٣من زمدر إلم زمٛم٣مء صمٝمُمف، وىم٣من خيت٣مر فمٛم٣مسه يم٘مؾ 

 . (1) َمـ طم٣مرج ضمرضَمقت، طمُمٝم٥م أن ي٘مقن اجلٛمدي احلرضَمل َمرسمبْم٣ًم زم٣ميمقٓء يمٗمبٝمٙمتف

ويُم٘مؾ إسمراك ومقة أؽم٣مؽمٝم٥م وهم٣مفمٙم٥م دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر= ٞمٓمرًا ظم٣م يتٚمتٔمقن زمف َمـ 

ايمٗمدرة فمعم اؽمتخدام ايمبٛم٣مدق ايمٛم٣مري٥م )أزمق همتٝمٙم٥م(  طمػمات ومت٣ميمٝم٥م فم٣ميمٝم٥م، ىمام ىم٣مٞمقا يٚمتٙم٘مقن

                                                           

 .77( صالح اًمبؽري : طمرضموت وقمدن، وإمارات اجلـوب اًمعريب، ص : 1)

 .37: ،  حمؿد سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص123  -120( ؾمعقد سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)

 .121-120، ؾمعقد سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:81( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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 .77( صالح اًمبؽري : طمرضموت وقمدن، وإمارات اجلـوب اًمعريب، ص : 1)

 .37: ،  حمؿد سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص123  -120( ؾمعقد سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)

 .121-120، ؾمعقد سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:81( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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 . (1) َمـ طم٣مرج ضمرضَمقت، طمُمٝم٥م أن ي٘مقن اجلٛمدي احلرضَمل َمرسمبْم٣ًم زم٣ميمقٓء يمٗمبٝمٙمتف

ويُم٘مؾ إسمراك ومقة أؽم٣مؽمٝم٥م وهم٣مفمٙم٥م دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر= ٞمٓمرًا ظم٣م يتٚمتٔمقن زمف َمـ 

ايمٗمدرة فمعم اؽمتخدام ايمبٛم٣مدق ايمٛم٣مري٥م )أزمق همتٝمٙم٥م(  طمػمات ومت٣ميمٝم٥م فم٣ميمٝم٥م، ىمام ىم٣مٞمقا يٚمتٙم٘مقن

                                                           

 .77( صالح اًمبؽري : طمرضموت وقمدن، وإمارات اجلـوب اًمعريب، ص : 1)

 .37: ،  حمؿد سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص123  -120( ؾمعقد سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)

 .121-120، ؾمعقد سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:81( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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 أوالً: أعًال انسهغاٌ بدر انعسكرٌة
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وآؽمتٗمرار ايمداطمقم، وايمٗمّم٣مء فمعم أي مترد أو فمِمٝم٣من  ايمدويم٥م وسمٟمَمٝمٛمٜم٣م، وحتٗمٝمؼ إَمـ
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 .77( صالح اًمبؽري : طمرضموت وقمدن، وإمارات اجلـوب اًمعريب، ص : 1)

 .37: ،  حمؿد سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص123  -120( ؾمعقد سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)
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 ايمتل مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م دم ضمرضَمقت ومبؾ ذيمؽ احلكم، ويٓمٜمر أن هذه ايمٔمٛم٣مس ايمؼمىمٝم٥م ىم٣مٞم٦م

، وأؾم٣مر (5)ٓ سمتج٣موز دم زمداي٥م إَمر مخس٥م وفممميـ صمٛمدًي٣م، شمؿ أطمذت سمتزايد همٝمام زمٔمد

ٞمٚمٝمؾ إلم هذا طم٣مص٥م أن دم هذه  . وٞمحـ(5)ؽم٣مرصمٛم٦م أن اظمٗمِمقد زم٣مٕسمراك هٛم٣م هؿ اظماميمٝمؽ

ايمٖمؼمة أرؽمؾ اظماميمٝمؽ محٙمتكم إضمدامه٣م إلم اهلٛمد وإطمرى إلم ايمٝمٚمـ، وومد ىم٣من زمٔمض 

 أهمراده٣م َمـ إسمراك.

وومد اؽمتْمٔمٛم٣م أن ٞمٗمػ فمعم شمالشم٥م خراء يمٙمٚم٠مرطمكم ضمقل َمالزمس٣مت وصقل هذه 

 ايمٔمٛم٣مس اظمٚمٙمقىمٝم٥م واجلٜم٥م ايمتل أومبٙم٦م َمٛمٜم٣م:

لم أن ه٠مٓء اجلٛمقد ىم٣مٞمقا دم ضٚمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م إولم همٟمَم٣م ايمرأي إول همٝمُمغم إ

 .(1)م:580/ ه55>ايمتل أرؽمٙم٦م إلم اهلٛمد ؽمٛم٥م 

وأَم٣م ايمرأي ايمث٣مين همٝمذىمر أهنؿ ىم٣مٞمقا دم ضٚمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمتل أرؽمٙم٦م 

 .(9)م وسمٔمثرت فمـ ؽمغمه٣م إلم اهلٛمد:585/ ه51>إلم ايمٝمٚمـ ؽمٛم٥م

                                                           

، حمؿد 150-149( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .37سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 

(2 )R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast ,p.   .  

طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم  .  -   .Ibid: pp،46( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

  .145م، ص:1979شماريخ اًمقؿن اًمبحري، قمدن، سمػموت، جلـة كنم اًمؽتاب اًمقؿـي، دار اًمػارايب، 

ػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق: ( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت، اعمسؿى سماًمعدة اعم4)

 .164قمبداهلل احلبٌم، ص:
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م زمٔمد َمراؽمالت >585/ ه59>هذه ايمٗمقة صم٣مءت ؽمٛم٥م  وأَم٣م ايمرأي ايمث٣ميم٧م همٝمذىمر أن

دارت زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر واظماميمٝمؽ دم ززمٝمد، هبدف سمٔمزيز ومدرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم 

 .(5)َمقاصمٜم٥م إطمْم٣مر ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وَمقاصمٜم٥م َمُم٘مالهت٣م ايمداطمٙمٝم٥م

وٓ يبدو أن هٛم٣مك سمٔم٣مرض٣مً زمكم هذه أراء ايمثالشم٥م همٜمل مجٝمٔم٣ًم سم٠مىمد أن صمٝمش 

در ىم٣من يّمؿ زمكم فمٛم٣مسه صمٛمقدًا َمـ اظماميمٝمؽ، وسمتٖمؼ فمعم أن ه٠مٓء اجلٛمقد ايمسٙمْم٣من زم

ىم٣مٞمقا دم ضٚمـ ايمٗمقة اظمٚمٙمقىمٝم٥م اظمتقصمٜم٥م إلم اهلٛمد دم محٙمتٜم٣م إولم أو ايمث٣مٞمٝم٥م، ايمتل 

اؽمتٗمرت دم ايمٝمٚمـ فمٗم٤م همُمٙمٜم٣م دم َمقاصٙم٥م ؽمغمه٣م إلم اهلٛمد، ىمام سمٔمْمٝمٛم٣م ايمٗمدرة فمعم ايمٗمقل 

 ؾ دهمٔم٣مت َمتت٣ميمٝم٥م.إن هذا إَمر  ومد سمؿ دم ؾم٘م

وومد ـمٜمر ه٠مٓء اجلٛمقد دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر دم ضٚمـ محٙمتف ايمٔمس٘مري٥م فمعم وادي 

 / ه:1>م، ومحٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م إلم وادي ضمرضَمقت أيّم٣ًم >585/ ه59>ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

فمٛمدَم٣م أَمده ايمٗم٣مئد ايمٔمثامين َمِمْمٖمك زمغمم زمامئ٥م صمٛمدي سمرىمل َمع وم٣مئدهؿ صٖمر  م،5810

َمـ صمٛمقد إسمراك ايمٔمثامٞمٝمكم إلم ايمُمحر ؽمٛم٥م  ؽمٙمٝمامن، شمؿ وصٙم٦م دهمٔم٥م أطمرى

 .(5)م;581/ ه98>

وٓ ؾمؽ دم أن دور اجلٛمقد اظماميمٝمؽ وإسمراك دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من ىم٣من ضم٣مؽماًم وىمبغمًا، 

ىمام سم٠مىمد ذيمؽ احلٚمالت ايمتل أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من، وايمتل أؽمٛمد همٝمٜم٣م إلم اظماميمٝمؽ وإسمراك 

 ٔمقن زمف َمـ َمٜم٣مرات وطمػمات فمس٘مري٥م.َمٜم٣مَم٣ًم ومٝم٣مدي٥م، ٞمٓمرًا يمثٗمتف هبؿ، وزمام يتٚمت

                                                           
اًمدوًمة ، حمؿد سمن هاؿمم: 150-149، ص:  شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 1)

 .121-120، ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات ذم اًمتاريخ احلرضمي، ص: 37، ص: اًمؽثػمية

 .258   -256، 197، 150  -149ص: ،ساسمقاعمرضمع اًم( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 2)
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 .(5)َمقاصمٜم٥م إطمْم٣مر ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وَمقاصمٜم٥م َمُم٘مالهت٣م ايمداطمٙمٝم٥م
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 ؾ دهمٔم٣مت َمتت٣ميمٝم٥م.إن هذا إَمر  ومد سمؿ دم ؾم٘م
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فمٛمدَم٣م أَمده ايمٗم٣مئد ايمٔمثامين َمِمْمٖمك زمغمم زمامئ٥م صمٛمدي سمرىمل َمع وم٣مئدهؿ صٖمر  م،5810

َمـ صمٛمقد إسمراك ايمٔمثامٞمٝمكم إلم ايمُمحر ؽمٛم٥م  ؽمٙمٝمامن، شمؿ وصٙم٦م دهمٔم٥م أطمرى

 .(5)م;581/ ه98>

وٓ ؾمؽ دم أن دور اجلٛمقد اظماميمٝمؽ وإسمراك دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من ىم٣من ضم٣مؽماًم وىمبغمًا، 
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اًمدوًمة ، حمؿد سمن هاؿمم: 150-149، ص:  شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 1)

 .121-120، ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات ذم اًمتاريخ احلرضمي، ص: 37، ص: اًمؽثػمية
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 ايمتل مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م دم ضمرضَمقت ومبؾ ذيمؽ احلكم، ويٓمٜمر أن هذه ايمٔمٛم٣مس ايمؼمىمٝم٥م ىم٣مٞم٦م
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ايمٖمؼمة أرؽمؾ اظماميمٝمؽ محٙمتكم إضمدامه٣م إلم اهلٛمد وإطمرى إلم ايمٝمٚمـ، وومد ىم٣من زمٔمض 

 أهمراده٣م َمـ إسمراك.

وومد اؽمتْمٔمٛم٣م أن ٞمٗمػ فمعم شمالشم٥م خراء يمٙمٚم٠مرطمكم ضمقل َمالزمس٣مت وصقل هذه 

 ايمٔمٛم٣مس اظمٚمٙمقىمٝم٥م واجلٜم٥م ايمتل أومبٙم٦م َمٛمٜم٣م:

لم أن ه٠مٓء اجلٛمقد ىم٣مٞمقا دم ضٚمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م إولم همٟمَم٣م ايمرأي إول همٝمُمغم إ

 .(1)م:580/ ه55>ايمتل أرؽمٙم٦م إلم اهلٛمد ؽمٛم٥م 

وأَم٣م ايمرأي ايمث٣مين همٝمذىمر أهنؿ ىم٣مٞمقا دم ضٚمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمتل أرؽمٙم٦م 

 .(9)م وسمٔمثرت فمـ ؽمغمه٣م إلم اهلٛمد:585/ ه51>إلم ايمٝمٚمـ ؽمٛم٥م

                                                           

، حمؿد 150-149( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .37سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 

(2 )R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast ,p.   .  

طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم  .  -   .Ibid: pp،46( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

  .145م، ص:1979شماريخ اًمقؿن اًمبحري، قمدن، سمػموت، جلـة كنم اًمؽتاب اًمقؿـي، دار اًمػارايب، 

ػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق: ( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت، اعمسؿى سماًمعدة اعم4)

 .164قمبداهلل احلبٌم، ص:
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م زمٔمد َمراؽمالت >585/ ه59>هذه ايمٗمقة صم٣مءت ؽمٛم٥م  وأَم٣م ايمرأي ايمث٣ميم٧م همٝمذىمر أن

دارت زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر واظماميمٝمؽ دم ززمٝمد، هبدف سمٔمزيز ومدرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم 

 .(5)َمقاصمٜم٥م إطمْم٣مر ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وَمقاصمٜم٥م َمُم٘مالهت٣م ايمداطمٙمٝم٥م

وٓ يبدو أن هٛم٣مك سمٔم٣مرض٣مً زمكم هذه أراء ايمثالشم٥م همٜمل مجٝمٔم٣ًم سم٠مىمد أن صمٝمش 

در ىم٣من يّمؿ زمكم فمٛم٣مسه صمٛمقدًا َمـ اظماميمٝمؽ، وسمتٖمؼ فمعم أن ه٠مٓء اجلٛمقد ايمسٙمْم٣من زم

ىم٣مٞمقا دم ضٚمـ ايمٗمقة اظمٚمٙمقىمٝم٥م اظمتقصمٜم٥م إلم اهلٛمد دم محٙمتٜم٣م إولم أو ايمث٣مٞمٝم٥م، ايمتل 

اؽمتٗمرت دم ايمٝمٚمـ فمٗم٤م همُمٙمٜم٣م دم َمقاصٙم٥م ؽمغمه٣م إلم اهلٛمد، ىمام سمٔمْمٝمٛم٣م ايمٗمدرة فمعم ايمٗمقل 

 ؾ دهمٔم٣مت َمتت٣ميمٝم٥م.إن هذا إَمر  ومد سمؿ دم ؾم٘م

وومد ـمٜمر ه٠مٓء اجلٛمقد دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر دم ضٚمـ محٙمتف ايمٔمس٘مري٥م فمعم وادي 

 / ه:1>م، ومحٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م إلم وادي ضمرضَمقت أيّم٣ًم >585/ ه59>ضمرضَمقت ؽمٛم٥م 

فمٛمدَم٣م أَمده ايمٗم٣مئد ايمٔمثامين َمِمْمٖمك زمغمم زمامئ٥م صمٛمدي سمرىمل َمع وم٣مئدهؿ صٖمر  م،5810

َمـ صمٛمقد إسمراك ايمٔمثامٞمٝمكم إلم ايمُمحر ؽمٛم٥م  ؽمٙمٝمامن، شمؿ وصٙم٦م دهمٔم٥م أطمرى

 .(5)م;581/ ه98>

وٓ ؾمؽ دم أن دور اجلٛمقد اظماميمٝمؽ وإسمراك دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من ىم٣من ضم٣مؽماًم وىمبغمًا، 

ىمام سم٠مىمد ذيمؽ احلٚمالت ايمتل أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من، وايمتل أؽمٛمد همٝمٜم٣م إلم اظماميمٝمؽ وإسمراك 

 ٔمقن زمف َمـ َمٜم٣مرات وطمػمات فمس٘مري٥م.َمٜم٣مَم٣ًم ومٝم٣مدي٥م، ٞمٓمرًا يمثٗمتف هبؿ، وزمام يتٚمت

                                                           
اًمدوًمة ، حمؿد سمن هاؿمم: 150-149، ص:  شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 1)

 .121-120، ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات ذم اًمتاريخ احلرضمي، ص: 37، ص: اًمؽثػمية

 .258   -256، 197، 150  -149ص: ،ساسمقاعمرضمع اًم( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 2)
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اًمدوًمة ، حمؿد سمن هاؿمم: 150-149، ص:  شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 1)
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وزمٔمض  (5)َمـ صٔمدة واجلقف (5)وومد صمٛمّد ايمسٙمْم٣من ومقة َمـ إذاف احلٚمزيكم

، وؽم٣مفمده دم ذيمؽ أَمغم صٔمدة (1)ايمٗمب٣مئؾ ايمزيدي٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م اظمٛمتممة َم٣م زمكم اجلقف وٞمجران

واجلقف ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ ضمسكم ايمبٜم٣مل احلٚمزي، وفمرهم٦م هذه ايمٗمقة 

 .(9)م5819هـ/ 95>، وىم٣مٞم٦م زمداي٥م وصقهل٣م ؽمٛم٥م (ضمرضَمقتفمٛمد أهؾ زمـ)ايمزيقد 

ويرصمع ايمسب٤م دم َمٕم٣مدرة إذاف وَمـ َمٔمٜمؿ، وآجت٣مه ٞمحق ضمرضَمقت إلم 

احلروب ايمْم٣مضمٛم٥م اظمتقاصٙم٥م زمكم اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك وازمٛمف اظمْمٜمر َمـ صمٜم٥م وإَم٣مم 

ذف ايمديـ صٔمدة وأذاف صٔمدة واجلقف َمـ صمٜم٥م أطمرى، طم٣مص٥م زمٔمد ختقم اإلَم٣مم 

 ;فمـ ايمتح٣ميمػ َمع إذاف دم حم٣مرزم٥م اظماميمٝمؽ زمسب٤م اؽمتٝمالئف فمعم صٛمٔم٣مء زمٚمٖمرده دم 

 .(8)م وَمب٣مئم٥م أه٣مرم صٛمٔم٣مء يمف:585أىمتقزمر  59/ ه51>ؾمقال 

                                                           
( شماج اًمدين قمبد اًمباىمي سمن قمبد اعمجقد اًمق اين: شماريخ اًمقؿن اعمسؿى هبجة اًمزمن ذم شماريخ اًمقؿن، حتؼقق: 1)

، حمؿد 88، 87، 84م، ص: 1986، 1مصطػى طمجازي، شمؼديم: إسمراهقم احلرضاين، سمػموت،دار اًمعودة، ط

، 1، ج1969ٕماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، اًمؼاهرة، دار اًمؽتاب اًمعريب، حيقى سمن احلسلم سمن اًمؼاؾمم: هماية ا

 .687، 686، ص: 1ط

( من اعمعروف أن سمعض  اًمؼبائل اًمقؿـقة ذم اعمـاـمق اًمش اًمقة شمتتبع اعمذهب اًمزيدي، ًمذًمك شمعود اعممرظملم 2)

إمم طمرضموت، ًمقة اًمقؿـقة اعمـاـمق اًمش ا مناحلضارمة إضاومة يمؾؿة زيدي ًمؽل من يليت من اًمؼبائل اًمقؿـقة 

 .شمباع اعمذهب اًمشاومعي أن يماكت من إطمتى و

( اجلوف موىمع متوؾمط سملم ملرب وصـعاء وكجران. وظموٓن شمؼع ذىمي صـعاء. وصعدة مديـة ذم ؿم ال 3)

، 64اًمقؿن. كجران شمؼع ؿم ال اجلوف.  احلسن اهلؿداين: صػة ضمزيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، ص 

 .214 ،162 ،155 –ا 54

 .232، 231، 222، ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد قمؿر سماومؼقه:4)

م، اًمؼاهرة، معفد اًمدراؾمات 1635   -1538( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 5)

 .119  - 115م، ص:1974، 2اًمعرسمقة،ط
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هذا اظمقومػ دهمع إذاف إلم ايمتح٣ميمػ َمع اظماميمٝمؽ، واهلجقم فمعم ضمِمـ شمال 

ْمرهمكم، وزضمػ اظمْمٜمر زمـ اإلَم٣مم م، مم٣م أدى إلم اؾمتٔم٣مل احلرب زمكم ايم;585/ ه>5>ؽمٛم٥م

 م.5855/ ه;5>ذف ايمديـ، واٞمتزع َمـ إذاف أهؿ َمراىمزهؿ َمديٛم٥م فمٚمران ؽمٛم٥م 

م، وأطمذ اظم٠ميد 5815/ ه:1>شمؿ ايمتػ إذاف ضمقل اإلَم٣مم اظم٠ميد، وزم٣مئمقه ؽمٛم٥م 

يٛممم دفمقسمف دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م، مم٣م أدى إلم اؾمتٔم٣مل احلرب َمـ صمديد وزمُم٘مؾ أىمثر 

ده٣م اٞمسح٤م إذاف َمـ صٔمدة، ودطمٙمتٜم٣م ومقات اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك رضاوة، فمٛم

 م.5851ديسٚمػم   55/  ه90>صٖمر ؽمٛم٥م  55َمـ نمغم ومت٣مل دم 

شمؿ دارت اظمٔمرىم٥م ايمٖم٣مصٙم٥م زمكم ايمْمرهمكم زم٣ميمٗمرب َمـ صٔمدة، وضمٗمؼ صمٝمش اظمْمٜمر 

وَمٛمٜم٣م صمبؾ ٞمٌمًا ىم٣مؽمح٣ًم، يمتتس٣مومط دم أشمره اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م حت٦م يده ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، 

 م.5819ؽمبتٚمػم  50/  ه95>صٖمر  55زمرط، ايمذي متتد صمٜم٣مسمف  إلم ايمرزمع اخل٣مرم وٞمجران دم 

 زمٔمد ذيمؽ فمٗمد ايمِمٙمح زمكم ايمْمرهمكم، وأَمٛمٜمؿ اإلَم٣مم فمعم أٞمٖمسٜمؿ، وأفمْمك هلؿ آطمتٝم٣مر

 .(5)زمكم ايمبٗم٣مء دم صٔمدة واجلقف وإفمالن ايمْم٣مفم٥م، أو َمٕم٣مدرة ايمٝمٚمـ، وأَمٜمٙمٜمؿ فم٣مَم٣ًم ىم٣مَمالً 

ذيمؽ وصؾ ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ ضمسكم ايمبٜم٣مل إلم ايمُمحر وم٣مدَم٣ًم َمـ ٞمتٝمج٥م يم

 م.5819/ ه95>اجلقف ؽمٛم٥م 

وأدطمؾ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق دم صمٝمُمف مج٣مفم٣مت َمـ فمبٝمد ايمٛمقزم٥م واظمقارم، ايمذيـ صم٣مءوا 

، وومد ىم٣مٞم٦م جت٣مرة ايمرومٝمؼ رائج٥م دم ايمُمحر وضمرضَمقت وايمبٙمدان اظمج٣مورة (5)َمـ أهمريٗمٝم٣م

 .(1)َمٛمذ َمدة زمٔمٝمدة

                                                           
 .119-115م، ص: 1974، 2م ، ط1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 1)

 .232( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبش، ص:2)

 .110، 85، 76، 42( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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هذا اظمقومػ دهمع إذاف إلم ايمتح٣ميمػ َمع اظماميمٝمؽ، واهلجقم فمعم ضمِمـ شمال 

ْمرهمكم، وزضمػ اظمْمٜمر زمـ اإلَم٣مم م، مم٣م أدى إلم اؾمتٔم٣مل احلرب زمكم ايم;585/ ه>5>ؽمٛم٥م

 م.5855/ ه;5>ذف ايمديـ، واٞمتزع َمـ إذاف أهؿ َمراىمزهؿ َمديٛم٥م فمٚمران ؽمٛم٥م 

م، وأطمذ اظم٠ميد 5815/ ه:1>شمؿ ايمتػ إذاف ضمقل اإلَم٣مم اظم٠ميد، وزم٣مئمقه ؽمٛم٥م 

يٛممم دفمقسمف دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م، مم٣م أدى إلم اؾمتٔم٣مل احلرب َمـ صمديد وزمُم٘مؾ أىمثر 

ده٣م اٞمسح٤م إذاف َمـ صٔمدة، ودطمٙمتٜم٣م ومقات اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك رضاوة، فمٛم

 م.5851ديسٚمػم   55/  ه90>صٖمر ؽمٛم٥م  55َمـ نمغم ومت٣مل دم 

شمؿ دارت اظمٔمرىم٥م ايمٖم٣مصٙم٥م زمكم ايمْمرهمكم زم٣ميمٗمرب َمـ صٔمدة، وضمٗمؼ صمٝمش اظمْمٜمر 

وَمٛمٜم٣م صمبؾ ٞمٌمًا ىم٣مؽمح٣ًم، يمتتس٣مومط دم أشمره اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م حت٦م يده ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، 

 م.5819ؽمبتٚمػم  50/  ه95>صٖمر  55زمرط، ايمذي متتد صمٜم٣مسمف  إلم ايمرزمع اخل٣مرم وٞمجران دم 

 زمٔمد ذيمؽ فمٗمد ايمِمٙمح زمكم ايمْمرهمكم، وأَمٛمٜمؿ اإلَم٣مم فمعم أٞمٖمسٜمؿ، وأفمْمك هلؿ آطمتٝم٣مر

 .(5)زمكم ايمبٗم٣مء دم صٔمدة واجلقف وإفمالن ايمْم٣مفم٥م، أو َمٕم٣مدرة ايمٝمٚمـ، وأَمٜمٙمٜمؿ فم٣مَم٣ًم ىم٣مَمالً 

ذيمؽ وصؾ ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ ضمسكم ايمبٜم٣مل إلم ايمُمحر وم٣مدَم٣ًم َمـ ٞمتٝمج٥م يم

 م.5819/ ه95>اجلقف ؽمٛم٥م 

وأدطمؾ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق دم صمٝمُمف مج٣مفم٣مت َمـ فمبٝمد ايمٛمقزم٥م واظمقارم، ايمذيـ صم٣مءوا 

، وومد ىم٣مٞم٦م جت٣مرة ايمرومٝمؼ رائج٥م دم ايمُمحر وضمرضَمقت وايمبٙمدان اظمج٣مورة (5)َمـ أهمريٗمٝم٣م

 .(1)َمٛمذ َمدة زمٔمٝمدة

                                                           
 .119-115م، ص: 1974، 2م ، ط1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 1)

 .232( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبش، ص:2)

 .110، 85، 76، 42( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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وزمٔمض  (5)َمـ صٔمدة واجلقف (5)وومد صمٛمّد ايمسٙمْم٣من ومقة َمـ إذاف احلٚمزيكم

، وؽم٣مفمده دم ذيمؽ أَمغم صٔمدة (1)ايمٗمب٣مئؾ ايمزيدي٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م اظمٛمتممة َم٣م زمكم اجلقف وٞمجران

واجلقف ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ ضمسكم ايمبٜم٣مل احلٚمزي، وفمرهم٦م هذه ايمٗمقة 

 .(9)م5819هـ/ 95>، وىم٣مٞم٦م زمداي٥م وصقهل٣م ؽمٛم٥م (ضمرضَمقتفمٛمد أهؾ زمـ)ايمزيقد 

ويرصمع ايمسب٤م دم َمٕم٣مدرة إذاف وَمـ َمٔمٜمؿ، وآجت٣مه ٞمحق ضمرضَمقت إلم 

احلروب ايمْم٣مضمٛم٥م اظمتقاصٙم٥م زمكم اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك وازمٛمف اظمْمٜمر َمـ صمٜم٥م وإَم٣مم 

ذف ايمديـ صٔمدة وأذاف صٔمدة واجلقف َمـ صمٜم٥م أطمرى، طم٣مص٥م زمٔمد ختقم اإلَم٣مم 

 ;فمـ ايمتح٣ميمػ َمع إذاف دم حم٣مرزم٥م اظماميمٝمؽ زمسب٤م اؽمتٝمالئف فمعم صٛمٔم٣مء زمٚمٖمرده دم 

 .(8)م وَمب٣مئم٥م أه٣مرم صٛمٔم٣مء يمف:585أىمتقزمر  59/ ه51>ؾمقال 

                                                           
( شماج اًمدين قمبد اًمباىمي سمن قمبد اعمجقد اًمق اين: شماريخ اًمقؿن اعمسؿى هبجة اًمزمن ذم شماريخ اًمقؿن، حتؼقق: 1)

، حمؿد 88، 87، 84م، ص: 1986، 1مصطػى طمجازي، شمؼديم: إسمراهقم احلرضاين، سمػموت،دار اًمعودة، ط

، 1، ج1969ٕماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، اًمؼاهرة، دار اًمؽتاب اًمعريب، حيقى سمن احلسلم سمن اًمؼاؾمم: هماية ا

 .687، 686، ص: 1ط

( من اعمعروف أن سمعض  اًمؼبائل اًمقؿـقة ذم اعمـاـمق اًمش اًمقة شمتتبع اعمذهب اًمزيدي، ًمذًمك شمعود اعممرظملم 2)

إمم طمرضموت، ًمقة اًمقؿـقة اعمـاـمق اًمش ا مناحلضارمة إضاومة يمؾؿة زيدي ًمؽل من يليت من اًمؼبائل اًمقؿـقة 

 .شمباع اعمذهب اًمشاومعي أن يماكت من إطمتى و

( اجلوف موىمع متوؾمط سملم ملرب وصـعاء وكجران. وظموٓن شمؼع ذىمي صـعاء. وصعدة مديـة ذم ؿم ال 3)

، 64اًمقؿن. كجران شمؼع ؿم ال اجلوف.  احلسن اهلؿداين: صػة ضمزيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، ص 

 .214 ،162 ،155 –ا 54

 .232، 231، 222، ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد قمؿر سماومؼقه:4)

م، اًمؼاهرة، معفد اًمدراؾمات 1635   -1538( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 5)

 .119  - 115م، ص:1974، 2اًمعرسمقة،ط
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هذا اظمقومػ دهمع إذاف إلم ايمتح٣ميمػ َمع اظماميمٝمؽ، واهلجقم فمعم ضمِمـ شمال 

ْمرهمكم، وزضمػ اظمْمٜمر زمـ اإلَم٣مم م، مم٣م أدى إلم اؾمتٔم٣مل احلرب زمكم ايم;585/ ه>5>ؽمٛم٥م

 م.5855/ ه;5>ذف ايمديـ، واٞمتزع َمـ إذاف أهؿ َمراىمزهؿ َمديٛم٥م فمٚمران ؽمٛم٥م 

م، وأطمذ اظم٠ميد 5815/ ه:1>شمؿ ايمتػ إذاف ضمقل اإلَم٣مم اظم٠ميد، وزم٣مئمقه ؽمٛم٥م 

يٛممم دفمقسمف دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م، مم٣م أدى إلم اؾمتٔم٣مل احلرب َمـ صمديد وزمُم٘مؾ أىمثر 

ده٣م اٞمسح٤م إذاف َمـ صٔمدة، ودطمٙمتٜم٣م ومقات اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك رضاوة، فمٛم

 م.5851ديسٚمػم   55/  ه90>صٖمر ؽمٛم٥م  55َمـ نمغم ومت٣مل دم 

شمؿ دارت اظمٔمرىم٥م ايمٖم٣مصٙم٥م زمكم ايمْمرهمكم زم٣ميمٗمرب َمـ صٔمدة، وضمٗمؼ صمٝمش اظمْمٜمر 

وَمٛمٜم٣م صمبؾ ٞمٌمًا ىم٣مؽمح٣ًم، يمتتس٣مومط دم أشمره اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م حت٦م يده ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، 

 م.5819ؽمبتٚمػم  50/  ه95>صٖمر  55زمرط، ايمذي متتد صمٜم٣مسمف  إلم ايمرزمع اخل٣مرم وٞمجران دم 

 زمٔمد ذيمؽ فمٗمد ايمِمٙمح زمكم ايمْمرهمكم، وأَمٛمٜمؿ اإلَم٣مم فمعم أٞمٖمسٜمؿ، وأفمْمك هلؿ آطمتٝم٣مر

 .(5)زمكم ايمبٗم٣مء دم صٔمدة واجلقف وإفمالن ايمْم٣مفم٥م، أو َمٕم٣مدرة ايمٝمٚمـ، وأَمٜمٙمٜمؿ فم٣مَم٣ًم ىم٣مَمالً 

ذيمؽ وصؾ ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ ضمسكم ايمبٜم٣مل إلم ايمُمحر وم٣مدَم٣ًم َمـ ٞمتٝمج٥م يم

 م.5819/ ه95>اجلقف ؽمٛم٥م 

وأدطمؾ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق دم صمٝمُمف مج٣مفم٣مت َمـ فمبٝمد ايمٛمقزم٥م واظمقارم، ايمذيـ صم٣مءوا 

، وومد ىم٣مٞم٦م جت٣مرة ايمرومٝمؼ رائج٥م دم ايمُمحر وضمرضَمقت وايمبٙمدان اظمج٣مورة (5)َمـ أهمريٗمٝم٣م

 .(1)َمٛمذ َمدة زمٔمٝمدة

                                                           
 .119-115م، ص: 1974، 2م ، ط1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 1)

 .232( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبش، ص:2)

 .110، 85، 76، 42( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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م، وأطمذ اظم٠ميد 5815/ ه:1>شمؿ ايمتػ إذاف ضمقل اإلَم٣مم اظم٠ميد، وزم٣مئمقه ؽمٛم٥م 
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ده٣م اٞمسح٤م إذاف َمـ صٔمدة، ودطمٙمتٜم٣م ومقات اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك رضاوة، فمٛم

 م.5851ديسٚمػم   55/  ه90>صٖمر ؽمٛم٥م  55َمـ نمغم ومت٣مل دم 

شمؿ دارت اظمٔمرىم٥م ايمٖم٣مصٙم٥م زمكم ايمْمرهمكم زم٣ميمٗمرب َمـ صٔمدة، وضمٗمؼ صمٝمش اظمْمٜمر 

وَمٛمٜم٣م صمبؾ ٞمٌمًا ىم٣مؽمح٣ًم، يمتتس٣مومط دم أشمره اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م حت٦م يده ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، 
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 .(5)زمكم ايمبٗم٣مء دم صٔمدة واجلقف وإفمالن ايمْم٣مفم٥م، أو َمٕم٣مدرة ايمٝمٚمـ، وأَمٜمٙمٜمؿ فم٣مَم٣ًم ىم٣مَمالً 
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 م.5819/ ه95>اجلقف ؽمٛم٥م 

وأدطمؾ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق دم صمٝمُمف مج٣مفم٣مت َمـ فمبٝمد ايمٛمقزم٥م واظمقارم، ايمذيـ صم٣مءوا 

، وومد ىم٣مٞم٦م جت٣مرة ايمرومٝمؼ رائج٥م دم ايمُمحر وضمرضَمقت وايمبٙمدان اظمج٣مورة (5)َمـ أهمريٗمٝم٣م

 .(1)َمٛمذ َمدة زمٔمٝمدة

                                                           
 .119-115م، ص: 1974، 2م ، ط1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 1)

 .232( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبش، ص:2)

 .110، 85، 76، 42( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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وسمذىمر اظمِم٣مدر أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد صمٛمّد دم صمٝمُمف مج٣مفم٥م َمـ خل ي٣مهمع، ايمذيـ 

اؽمتقؿمٛمقا ضمرض َمقت دم فمٌم َم٣م ومبؾ اإلؽمالم، أو َمـ ايمذيـ ومدَمقا إلم ضمرضَمقت دم 

 .(5)همؼمات خمتٙمٖم٥م ضمتك فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر

ورنمب٥م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر دم زي٣مدة ومقسمف ايمٔمس٘مري٥م همٗمد اؽمتٔم٣من زم٣ميمػمسمٕم٣ميمٝمكم 

ـ دم ايمُمحر، ؽمقاء َمٛمٜمؿ َمـ وومع دم إرس، أو َمـ سم٣مه َمٛمٜمؿ وهمٗمد ايمزاد، وومد اظمقصمقدي

 .(5)ؾم٣مرك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن دم إضمدى احلٚمالت ايمتل دهمع هب٣م إلم وادي ضمرض َمقت

وسم٠مىمد زمٔمض إضمداث أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد اؽمتٔم٣من دم ضمروزمف زمبٔمض ومب٣مئؾ 

 .(1)ضمرضَمقت واظمٜمرة ورصم٣مل ايمب٣مدي٥م َمـ ـمٖم٣مر

٣مم ايمٔمٜمدة، وهيدف َمـ طماليمف إلم فمس٘مرة زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ يمٝمّمٚمـ ىمام اؽمتحدث ٞمٓم

وٓءه٣م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ويمٝمستٔمكم هب٣م فمعم زمسط ٞمٖمقذه دم أَم٣مىمـ سمقاصمده٣م، َمٗم٣مزمؾ سمٛم٣مزيمف 

 .(9)فمـ زمٔمض إيرادات ايمدويم٥م دم سمٙمؽ إَم٣مىمـ

وَمـ هٛم٣م يتّمح يمٛم٣م أن ايمسٙمْم٣من ومد مجع دم صمٝمُمف فمٛم٣مس َمتٖمروم٥م َمـ أهؾ 

 ٛم٣مء صمٝمش ومقي ئمٝمٛمف دم ضمروزمف ونمزواسمف.ضمرضَمقت ونمغمهؿ يمب

                                                           

، ًمشفداء اًمسبعةا، سمامطرف: 320، 235، ص:شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ  ( حمؿد قمؿر سماومؼقه:1)

 .130، 85، 26ص:

 .325، 320، 197( حمؿد قمؿر سماومؼقه، كػس اعمرضمع، ص: 2)

 .198-197( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة: حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .218،  214، ص: اعمرضمع اًمساسمق( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 4)
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ز ايمسٙمْم٣من زمدر صمٝمُمف زمٚمداهمع خمتٙمٖم٥م وزمٛم٣مدق ٞم٣مري٥م  ايمتل سمزاَمـ  (، أزمق همتٝمٙم٥م )وومد صمٜمَّ

 دطمقهل٣م إلم ضمرض َمقت َمع سمسٙمُّٚمف ظمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م يمٝمّمٚمٜم٣م إلم صم٣مٞم٤م إؽمٙمح٥م اظمستخدَم٥م

، ايمتل سمرصمح ىمٖم٥م دم ذيمؽ ايمٔمٌم، وسمٔمد هذه إؽمٙمح٥م َمـ إٞمقاع ذات ايمٗمدرات ايمٔم٣ميمٝم٥م

ايمسٝمقف، وايمرَم٣مح، وإومقاس،  َمثؾ(، 5)َمـ يٚمتٙم٘مٜم٣م، إذا َم٣م ومقرٞم٦م زمٟمؽمٙمح٥م سمٙمؽ ايمٖمؼمة

اخلٝمقل هل ايمٔمٛمٌم ايمرئٝمس ايمذي يستخدَمف ايمٖمرؽم٣من أداة يمٙم٘مر وايمٖمر دم صمٝمش  وىم٣مٞم٦م

 .(5)زمقؿمقيرق، إلم صم٣مٞم٤م احلٚمغم واجلامل يمٛمٗمؾ اجلٛمقد واظم٠من وايمٔمت٣مد

مم دم َمٔمٓمؿ اظمٛم٣مؿمؼ وايمٗمرى وايمقدي٣من= يمتٚمثؾ رَمزًا يمسٝم٣مدة ىمام أٞمُمٟم احلِمقن ايمتل سمٛمت

، (1)ايمدويم٥م، ويرازمط همٝمٜم٣م ايمٔمس٘مر اظمتٖمرنمقن يمٙمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜم٣مم إَمٛمٝم٥م وايمدهم٣مفمٝم٥م اظمٛم٣مؿم٥م هبؿ

ويتقلم اإلذاف فمعم ايمٔمس٘مر جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛمٗمب٣مء، وايمٛمٗمٝم٤م هق ايمٗم٣مئد أو اظمس٠مول ايمذي 

ضمٝم٣من َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م إذا مل ي٘مـ يمٙمٚمٛمْمٗم٥م واٍل ختّمع اجلٛمقد إلَمرسمف، ويامرس دم زمٔمض إ

 .(9)يممف فمٙمٝمٜم٣م ويدير ؾم٠موهن٣م

وىم٣من ايمْم٣مزمع ايمٔمس٘مري هق ايمٕم٣ميم٤م فمعم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد زمقؿمقيرق، ويدل 

فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من وأَمراءه دم خمتٙمػ اظمٛم٣مؿمؼ ٓ يٗمتٌم دورهؿ فمعم اجل٣مٞم٤م اإلداري، 

 ىم٥م دم اظمٔم٣مرك.زمؾ يتٔمداه إلم ومٝم٣مدة ايمٗمقات واظمُم٣مر

                                                           

 .37ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية،1)

، 218ص: حتؼقق: قمبداهلل سمن حمؿد احلبٌم، ،شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 2)
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ز ايمسٙمْم٣من زمدر صمٝمُمف زمٚمداهمع خمتٙمٖم٥م وزمٛم٣مدق ٞم٣مري٥م  ايمتل سمزاَمـ  (، أزمق همتٝمٙم٥م )وومد صمٜمَّ

 دطمقهل٣م إلم ضمرض َمقت َمع سمسٙمُّٚمف ظمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م يمٝمّمٚمٜم٣م إلم صم٣مٞم٤م إؽمٙمح٥م اظمستخدَم٥م

، ايمتل سمرصمح ىمٖم٥م دم ذيمؽ ايمٔمٌم، وسمٔمد هذه إؽمٙمح٥م َمـ إٞمقاع ذات ايمٗمدرات ايمٔم٣ميمٝم٥م

ايمسٝمقف، وايمرَم٣مح، وإومقاس،  َمثؾ(، 5)َمـ يٚمتٙم٘مٜم٣م، إذا َم٣م ومقرٞم٦م زمٟمؽمٙمح٥م سمٙمؽ ايمٖمؼمة

اخلٝمقل هل ايمٔمٛمٌم ايمرئٝمس ايمذي يستخدَمف ايمٖمرؽم٣من أداة يمٙم٘مر وايمٖمر دم صمٝمش  وىم٣مٞم٦م

 .(5)زمقؿمقيرق، إلم صم٣مٞم٤م احلٚمغم واجلامل يمٛمٗمؾ اجلٛمقد واظم٠من وايمٔمت٣مد

مم دم َمٔمٓمؿ اظمٛم٣مؿمؼ وايمٗمرى وايمقدي٣من= يمتٚمثؾ رَمزًا يمسٝم٣مدة ىمام أٞمُمٟم احلِمقن ايمتل سمٛمت

، (1)ايمدويم٥م، ويرازمط همٝمٜم٣م ايمٔمس٘مر اظمتٖمرنمقن يمٙمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜم٣مم إَمٛمٝم٥م وايمدهم٣مفمٝم٥م اظمٛم٣مؿم٥م هبؿ

ويتقلم اإلذاف فمعم ايمٔمس٘مر جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛمٗمب٣مء، وايمٛمٗمٝم٤م هق ايمٗم٣مئد أو اظمس٠مول ايمذي 

ضمٝم٣من َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م إذا مل ي٘مـ يمٙمٚمٛمْمٗم٥م واٍل ختّمع اجلٛمقد إلَمرسمف، ويامرس دم زمٔمض إ

 .(9)يممف فمٙمٝمٜم٣م ويدير ؾم٠موهن٣م

وىم٣من ايمْم٣مزمع ايمٔمس٘مري هق ايمٕم٣ميم٤م فمعم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد زمقؿمقيرق، ويدل 

فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من وأَمراءه دم خمتٙمػ اظمٛم٣مؿمؼ ٓ يٗمتٌم دورهؿ فمعم اجل٣مٞم٤م اإلداري، 

 ىم٥م دم اظمٔم٣مرك.زمؾ يتٔمداه إلم ومٝم٣مدة ايمٗمقات واظمُم٣مر

                                                           

 .37ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية،1)

، 218ص: حتؼقق: قمبداهلل سمن حمؿد احلبٌم، ،شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 2)
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 .325، 303( كػس اعمرضمع، ص:3)

 .207، 175، ص:شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم( ؾمامل حمؿد سمن محقد: 4)
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وسمذىمر اظمِم٣مدر أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد صمٛمّد دم صمٝمُمف مج٣مفم٥م َمـ خل ي٣مهمع، ايمذيـ 

اؽمتقؿمٛمقا ضمرض َمقت دم فمٌم َم٣م ومبؾ اإلؽمالم، أو َمـ ايمذيـ ومدَمقا إلم ضمرضَمقت دم 

 .(5)همؼمات خمتٙمٖم٥م ضمتك فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر

ورنمب٥م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر دم زي٣مدة ومقسمف ايمٔمس٘مري٥م همٗمد اؽمتٔم٣من زم٣ميمػمسمٕم٣ميمٝمكم 

ـ دم ايمُمحر، ؽمقاء َمٛمٜمؿ َمـ وومع دم إرس، أو َمـ سم٣مه َمٛمٜمؿ وهمٗمد ايمزاد، وومد اظمقصمقدي

 .(5)ؾم٣مرك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن دم إضمدى احلٚمالت ايمتل دهمع هب٣م إلم وادي ضمرض َمقت

وسم٠مىمد زمٔمض إضمداث أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد اؽمتٔم٣من دم ضمروزمف زمبٔمض ومب٣مئؾ 

 .(1)ضمرضَمقت واظمٜمرة ورصم٣مل ايمب٣مدي٥م َمـ ـمٖم٣مر

٣مم ايمٔمٜمدة، وهيدف َمـ طماليمف إلم فمس٘مرة زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ يمٝمّمٚمـ ىمام اؽمتحدث ٞمٓم

وٓءه٣م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ويمٝمستٔمكم هب٣م فمعم زمسط ٞمٖمقذه دم أَم٣مىمـ سمقاصمده٣م، َمٗم٣مزمؾ سمٛم٣مزيمف 

 .(9)فمـ زمٔمض إيرادات ايمدويم٥م دم سمٙمؽ إَم٣مىمـ

وَمـ هٛم٣م يتّمح يمٛم٣م أن ايمسٙمْم٣من ومد مجع دم صمٝمُمف فمٛم٣مس َمتٖمروم٥م َمـ أهؾ 

 ٛم٣مء صمٝمش ومقي ئمٝمٛمف دم ضمروزمف ونمزواسمف.ضمرضَمقت ونمغمهؿ يمب

                                                           

، ًمشفداء اًمسبعةا، سمامطرف: 320، 235، ص:شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ  ( حمؿد قمؿر سماومؼقه:1)

 .130، 85، 26ص:

 .325، 320، 197( حمؿد قمؿر سماومؼقه، كػس اعمرضمع، ص: 2)

 .198-197( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة: حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .218،  214، ص: اعمرضمع اًمساسمق( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 4)
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ز ايمسٙمْم٣من زمدر صمٝمُمف زمٚمداهمع خمتٙمٖم٥م وزمٛم٣مدق ٞم٣مري٥م  ايمتل سمزاَمـ  (، أزمق همتٝمٙم٥م )وومد صمٜمَّ

 دطمقهل٣م إلم ضمرض َمقت َمع سمسٙمُّٚمف ظمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م يمٝمّمٚمٜم٣م إلم صم٣مٞم٤م إؽمٙمح٥م اظمستخدَم٥م

، ايمتل سمرصمح ىمٖم٥م دم ذيمؽ ايمٔمٌم، وسمٔمد هذه إؽمٙمح٥م َمـ إٞمقاع ذات ايمٗمدرات ايمٔم٣ميمٝم٥م

ايمسٝمقف، وايمرَم٣مح، وإومقاس،  َمثؾ(، 5)َمـ يٚمتٙم٘مٜم٣م، إذا َم٣م ومقرٞم٦م زمٟمؽمٙمح٥م سمٙمؽ ايمٖمؼمة

اخلٝمقل هل ايمٔمٛمٌم ايمرئٝمس ايمذي يستخدَمف ايمٖمرؽم٣من أداة يمٙم٘مر وايمٖمر دم صمٝمش  وىم٣مٞم٦م

 .(5)زمقؿمقيرق، إلم صم٣مٞم٤م احلٚمغم واجلامل يمٛمٗمؾ اجلٛمقد واظم٠من وايمٔمت٣مد

مم دم َمٔمٓمؿ اظمٛم٣مؿمؼ وايمٗمرى وايمقدي٣من= يمتٚمثؾ رَمزًا يمسٝم٣مدة ىمام أٞمُمٟم احلِمقن ايمتل سمٛمت

، (1)ايمدويم٥م، ويرازمط همٝمٜم٣م ايمٔمس٘مر اظمتٖمرنمقن يمٙمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜم٣مم إَمٛمٝم٥م وايمدهم٣مفمٝم٥م اظمٛم٣مؿم٥م هبؿ

ويتقلم اإلذاف فمعم ايمٔمس٘مر جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛمٗمب٣مء، وايمٛمٗمٝم٤م هق ايمٗم٣مئد أو اظمس٠مول ايمذي 

ضمٝم٣من َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م إذا مل ي٘مـ يمٙمٚمٛمْمٗم٥م واٍل ختّمع اجلٛمقد إلَمرسمف، ويامرس دم زمٔمض إ

 .(9)يممف فمٙمٝمٜم٣م ويدير ؾم٠موهن٣م

وىم٣من ايمْم٣مزمع ايمٔمس٘مري هق ايمٕم٣ميم٤م فمعم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد زمقؿمقيرق، ويدل 

فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من وأَمراءه دم خمتٙمػ اظمٛم٣مؿمؼ ٓ يٗمتٌم دورهؿ فمعم اجل٣مٞم٤م اإلداري، 

 ىم٥م دم اظمٔم٣مرك.زمؾ يتٔمداه إلم ومٝم٣مدة ايمٗمقات واظمُم٣مر

                                                           

 .37ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية،1)

، 218ص: حتؼقق: قمبداهلل سمن حمؿد احلبٌم، ،شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 2)

252-253 ،325. 

 .325، 303( كػس اعمرضمع، ص:3)

 .207، 175، ص:شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم( ؾمامل حمؿد سمن محقد: 4)
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ز ايمسٙمْم٣من زمدر صمٝمُمف زمٚمداهمع خمتٙمٖم٥م وزمٛم٣مدق ٞم٣مري٥م  ايمتل سمزاَمـ  (، أزمق همتٝمٙم٥م )وومد صمٜمَّ

 دطمقهل٣م إلم ضمرض َمقت َمع سمسٙمُّٚمف ظمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م يمٝمّمٚمٜم٣م إلم صم٣مٞم٤م إؽمٙمح٥م اظمستخدَم٥م

، ايمتل سمرصمح ىمٖم٥م دم ذيمؽ ايمٔمٌم، وسمٔمد هذه إؽمٙمح٥م َمـ إٞمقاع ذات ايمٗمدرات ايمٔم٣ميمٝم٥م

ايمسٝمقف، وايمرَم٣مح، وإومقاس،  َمثؾ(، 5)َمـ يٚمتٙم٘مٜم٣م، إذا َم٣م ومقرٞم٦م زمٟمؽمٙمح٥م سمٙمؽ ايمٖمؼمة

اخلٝمقل هل ايمٔمٛمٌم ايمرئٝمس ايمذي يستخدَمف ايمٖمرؽم٣من أداة يمٙم٘مر وايمٖمر دم صمٝمش  وىم٣مٞم٦م

 .(5)زمقؿمقيرق، إلم صم٣مٞم٤م احلٚمغم واجلامل يمٛمٗمؾ اجلٛمقد واظم٠من وايمٔمت٣مد

مم دم َمٔمٓمؿ اظمٛم٣مؿمؼ وايمٗمرى وايمقدي٣من= يمتٚمثؾ رَمزًا يمسٝم٣مدة ىمام أٞمُمٟم احلِمقن ايمتل سمٛمت

، (1)ايمدويم٥م، ويرازمط همٝمٜم٣م ايمٔمس٘مر اظمتٖمرنمقن يمٙمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜم٣مم إَمٛمٝم٥م وايمدهم٣مفمٝم٥م اظمٛم٣مؿم٥م هبؿ

ويتقلم اإلذاف فمعم ايمٔمس٘مر جمٚمقفم٥م َمـ ايمٛمٗمب٣مء، وايمٛمٗمٝم٤م هق ايمٗم٣مئد أو اظمس٠مول ايمذي 

ضمٝم٣من َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م إذا مل ي٘مـ يمٙمٚمٛمْمٗم٥م واٍل ختّمع اجلٛمقد إلَمرسمف، ويامرس دم زمٔمض إ

 .(9)يممف فمٙمٝمٜم٣م ويدير ؾم٠موهن٣م

وىم٣من ايمْم٣مزمع ايمٔمس٘مري هق ايمٕم٣ميم٤م فمعم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد زمقؿمقيرق، ويدل 

فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من وأَمراءه دم خمتٙمػ اظمٛم٣مؿمؼ ٓ يٗمتٌم دورهؿ فمعم اجل٣مٞم٤م اإلداري، 

 ىم٥م دم اظمٔم٣مرك.زمؾ يتٔمداه إلم ومٝم٣مدة ايمٗمقات واظمُم٣مر

                                                           

 .37ص: ( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية،1)

، 218ص: حتؼقق: قمبداهلل سمن حمؿد احلبٌم، ،شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: 2)

252-253 ،325. 

 .325، 303( كػس اعمرضمع، ص:3)

 .207، 175، ص:شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد احلبٌم( ؾمامل حمؿد سمن محقد: 4)
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 سمٟمؽمٝمس إؽمْمقل ايمبحري احلرضَمل: -ب

، هم٣ميمُمحر (5)ـمٜمرت هم٘مرة زمٛم٣مء أؽمْمقل زمحري ومبؾ زمدء فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

َمٛمْمٗم٥م ؽم٣مضمٙمٝم٥م، يٚمٙمؽ ايمس٘م٣من همٝمٜم٣م فمددًا َمـ ايمسٖمـ ايمتج٣مري٥م ايمتل جتقب ايمبح٣مر 

 .(5)ٛمدواظمحٝمْم٣مت، وسمتٛمٗمؾ زمكم اظمقاٞمئ أؽمٝمقي٥م واإلهمريٗمٝم٥م وسمِمؾ إلم ؽمقاضمؾ اهل

وأؾمٜمر أٞمقاع اظمراىم٤م احلرضَمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م َمٔمروهم٥م دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ 

اد، وايمسٛمبقق ايمٔمدين، واظمٜمري،  ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي: اجلٙمب٥م، وايمٕمراب، وايمْمرَّ

 وايمٔمػمي، وايمْمٙمٝمٔم٥م.

ؽمٖمٝمٛم٥م ىمبغمة ىم٣مٞم٦م سمٛمٗمؾ ايمبّم٣مئع وايمرىم٣مب واجلامل َمـ ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب  

س٣مضمؾ اإلهمريٗمل، واؽمتٚمرت اجلٙمب٥م جتقب َمٝم٣مه ايمبحر إمحر واظمحٝمط اهلٛمدي إلم ايم

 إلم ووم٦م ومري٤م.

هم٘م٣من يْمٙمؼ فمعم ؽمٙمسٙم٥م َمـ ايمسٖمـ َمٛمٜم٣م ايم٘مبغم ذو ايممماع ايمقاضمد،  

ه اظمج٣مديػ، واؾمتٜمر ايمٕمراب ىمسٖمٝمٛم٥م َمٗم٣مسمٙم٥م طمالل َمٜم٣ممج٥م  وايمِمٕمغم ايمذي سمسغمِّ

 ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت.

ٞمقع صٕمغم َمـ ايمسٛم٣مزمٝمؼ يِمٛمع دم ؽم٣مضمؾ اظمٜمرة، وهق َمتٖمقق فمعم مجٝمع  

اظمراىم٤م دم ايمرسفم٥م وطمٖم٥م احلرىم٥م وآيمتٖم٣مف، ويستٔمٚمؾ دم ٞمٗمؾ ايمرىم٣مب وايمبّم٣مئع 

 وايمٙمح٣مق زم٣ميمسٖمـ اهل٣مرزم٥م، وىم٣من زمٔمّمٜمؿ يزيٛمٜم٣م دم َمٗمدَمتٜم٣م.

                                                           

 .239ًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:( حمؿد أمحد ا1)

 .75-74، 51( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 2)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

21 

ر إمحر، وايمسٛمبقق ايمٔمدين ايمذي اؾمتٜمرت زمف فمدن، ئمتػم طمٙمٝمٖم٥م اجلٙمب٥م دم ايمبح

وسمب٣مع ايمسٛم٣مزمٝمؼ ايمٔمدٞمٝم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ َمـ ايمسقاضمؾ اظمختٙمٖم٥م دم ايمٝمٚمـ أو 

 .(5)ضمرضَمقت أو ايمِمقَم٣مل

ؽمٛمبقق أو )ايمبٛمقش زم٣ميمٙمٜمج٥م اظمٜمري٥م(، ٞمقع صٕمغم َمـ ايمسٛم٣مزمٝمؼ، يمف  

َمٗمدَم٥م ؿمقيٙم٥م يِمٛمع فمعم ايمس٣مضمؾ اظمٜمري ودم ُصقر ايمٙمبٛم٣مٞمٝم٥م، ويستٔمٚمؾ دم َمٜم٣مم 

 ي٥م خمتٙمٖم٥م.زمحر

ايمذي اؾمتٜمرت اظم٘مال زمِمٛم٣مفمتف، وهق نمري٤م ايمُم٘مؾ خيتٙمػ  

ايمقاضمد َمٛمف فمـ مجٝمع اظمراىم٤م ايمٔمرزمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م َمٗمدَمتف اظمٛمخٖمّم٥م وَم٠مطمرسمف ايمٔم٣ميمٝم٥م 

 وسمِمٚمٝمؿ هٝم٘مٙمف، وىم٣من ايمٔمػمي ايم٘مبغم زمممافمكم وايمِمٕمغم زممماع واضمد.

 .(5)ٔم٥م ىم٣ميمْمرادهمٝمبدو أهن٣م ىم٣مٞم٦م َمـ ايمسٖمـ ايمرسي 

-هـ95;ويمٔمؾ أول محٙم٥م فمس٘مري٥م زمحري٥م حترىم٦م َمـ ضمرضَمقت ىم٣مٞم٦م فم٣مم 

 وىم٣مٞم٦م فمدن، إلم وأرؽمٙمٜم٣م زم٣مدصم٣مٞم٥م ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمُمحر أَمغم صمٜمزه٣م م،5989 

م، 5859هـ/  55>، وىم٣مٞم٦م احلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م فم٣مم (1)اجلٛمد يمٛمٗمؾ َمراىم٤م سمسٔم٥م َمـ َم٘مقٞم٥م

يمٛمجدة إَمغم َمرصم٣من ضم٣مىمؿ فمدن، ظمس٣مفمدسمف  أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي

 .(9)فمعم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وومد اؽمتٟمصمر هلذا ايمٕمرض إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م

                                                           

 .269( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 1)

 .اعمرضمع اًمساسمق، اًمصػحة كػسفا( طمسن صاًمح ؿمفاب: 2)

 .115( قمؾوي سمن ـماهر: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)

 .75-74( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:4)
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ر إمحر، وايمسٛمبقق ايمٔمدين ايمذي اؾمتٜمرت زمف فمدن، ئمتػم طمٙمٝمٖم٥م اجلٙمب٥م دم ايمبح

وسمب٣مع ايمسٛم٣مزمٝمؼ ايمٔمدٞمٝم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ َمـ ايمسقاضمؾ اظمختٙمٖم٥م دم ايمٝمٚمـ أو 

 .(5)ضمرضَمقت أو ايمِمقَم٣مل

ؽمٛمبقق أو )ايمبٛمقش زم٣ميمٙمٜمج٥م اظمٜمري٥م(، ٞمقع صٕمغم َمـ ايمسٛم٣مزمٝمؼ، يمف  

َمٗمدَم٥م ؿمقيٙم٥م يِمٛمع فمعم ايمس٣مضمؾ اظمٜمري ودم ُصقر ايمٙمبٛم٣مٞمٝم٥م، ويستٔمٚمؾ دم َمٜم٣مم 

 ي٥م خمتٙمٖم٥م.زمحر

ايمذي اؾمتٜمرت اظم٘مال زمِمٛم٣مفمتف، وهق نمري٤م ايمُم٘مؾ خيتٙمػ  

ايمقاضمد َمٛمف فمـ مجٝمع اظمراىم٤م ايمٔمرزمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م َمٗمدَمتف اظمٛمخٖمّم٥م وَم٠مطمرسمف ايمٔم٣ميمٝم٥م 

 وسمِمٚمٝمؿ هٝم٘مٙمف، وىم٣من ايمٔمػمي ايم٘مبغم زمممافمكم وايمِمٕمغم زممماع واضمد.

 .(5)ٔم٥م ىم٣ميمْمرادهمٝمبدو أهن٣م ىم٣مٞم٦م َمـ ايمسٖمـ ايمرسي 

-هـ95;ويمٔمؾ أول محٙم٥م فمس٘مري٥م زمحري٥م حترىم٦م َمـ ضمرضَمقت ىم٣مٞم٦م فم٣مم 

 وىم٣مٞم٦م فمدن، إلم وأرؽمٙمٜم٣م زم٣مدصم٣مٞم٥م ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمُمحر أَمغم صمٜمزه٣م م،5989 

م، 5859هـ/  55>، وىم٣مٞم٦م احلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م فم٣مم (1)اجلٛمد يمٛمٗمؾ َمراىم٤م سمسٔم٥م َمـ َم٘مقٞم٥م

يمٛمجدة إَمغم َمرصم٣من ضم٣مىمؿ فمدن، ظمس٣مفمدسمف  أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي

 .(9)فمعم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وومد اؽمتٟمصمر هلذا ايمٕمرض إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م

                                                           

 .269( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 1)

 .اعمرضمع اًمساسمق، اًمصػحة كػسفا( طمسن صاًمح ؿمفاب: 2)

 .115( قمؾوي سمن ـماهر: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)

 .75-74( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:4)
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 سمٟمؽمٝمس إؽمْمقل ايمبحري احلرضَمل: -ب

، هم٣ميمُمحر (5)ـمٜمرت هم٘مرة زمٛم٣مء أؽمْمقل زمحري ومبؾ زمدء فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

َمٛمْمٗم٥م ؽم٣مضمٙمٝم٥م، يٚمٙمؽ ايمس٘م٣من همٝمٜم٣م فمددًا َمـ ايمسٖمـ ايمتج٣مري٥م ايمتل جتقب ايمبح٣مر 

 .(5)ٛمدواظمحٝمْم٣مت، وسمتٛمٗمؾ زمكم اظمقاٞمئ أؽمٝمقي٥م واإلهمريٗمٝم٥م وسمِمؾ إلم ؽمقاضمؾ اهل

وأؾمٜمر أٞمقاع اظمراىم٤م احلرضَمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م َمٔمروهم٥م دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ 

اد، وايمسٛمبقق ايمٔمدين، واظمٜمري،  ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي: اجلٙمب٥م، وايمٕمراب، وايمْمرَّ

 وايمٔمػمي، وايمْمٙمٝمٔم٥م.

ؽمٖمٝمٛم٥م ىمبغمة ىم٣مٞم٦م سمٛمٗمؾ ايمبّم٣مئع وايمرىم٣مب واجلامل َمـ ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب  

س٣مضمؾ اإلهمريٗمل، واؽمتٚمرت اجلٙمب٥م جتقب َمٝم٣مه ايمبحر إمحر واظمحٝمط اهلٛمدي إلم ايم

 إلم ووم٦م ومري٤م.

هم٘م٣من يْمٙمؼ فمعم ؽمٙمسٙم٥م َمـ ايمسٖمـ َمٛمٜم٣م ايم٘مبغم ذو ايممماع ايمقاضمد،  

ه اظمج٣مديػ، واؾمتٜمر ايمٕمراب ىمسٖمٝمٛم٥م َمٗم٣مسمٙم٥م طمالل َمٜم٣ممج٥م  وايمِمٕمغم ايمذي سمسغمِّ

 ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم يمس٣مضمؾ ضمرضَمقت.

ٞمقع صٕمغم َمـ ايمسٛم٣مزمٝمؼ يِمٛمع دم ؽم٣مضمؾ اظمٜمرة، وهق َمتٖمقق فمعم مجٝمع  

اظمراىم٤م دم ايمرسفم٥م وطمٖم٥م احلرىم٥م وآيمتٖم٣مف، ويستٔمٚمؾ دم ٞمٗمؾ ايمرىم٣مب وايمبّم٣مئع 

 وايمٙمح٣مق زم٣ميمسٖمـ اهل٣مرزم٥م، وىم٣من زمٔمّمٜمؿ يزيٛمٜم٣م دم َمٗمدَمتٜم٣م.

                                                           

 .239ًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:( حمؿد أمحد ا1)

 .75-74، 51( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 2)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

21 

ر إمحر، وايمسٛمبقق ايمٔمدين ايمذي اؾمتٜمرت زمف فمدن، ئمتػم طمٙمٝمٖم٥م اجلٙمب٥م دم ايمبح

وسمب٣مع ايمسٛم٣مزمٝمؼ ايمٔمدٞمٝم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ َمـ ايمسقاضمؾ اظمختٙمٖم٥م دم ايمٝمٚمـ أو 

 .(5)ضمرضَمقت أو ايمِمقَم٣مل

ؽمٛمبقق أو )ايمبٛمقش زم٣ميمٙمٜمج٥م اظمٜمري٥م(، ٞمقع صٕمغم َمـ ايمسٛم٣مزمٝمؼ، يمف  

َمٗمدَم٥م ؿمقيٙم٥م يِمٛمع فمعم ايمس٣مضمؾ اظمٜمري ودم ُصقر ايمٙمبٛم٣مٞمٝم٥م، ويستٔمٚمؾ دم َمٜم٣مم 

 ي٥م خمتٙمٖم٥م.زمحر

ايمذي اؾمتٜمرت اظم٘مال زمِمٛم٣مفمتف، وهق نمري٤م ايمُم٘مؾ خيتٙمػ  

ايمقاضمد َمٛمف فمـ مجٝمع اظمراىم٤م ايمٔمرزمٝم٥م َمـ ضمٝم٧م َمٗمدَمتف اظمٛمخٖمّم٥م وَم٠مطمرسمف ايمٔم٣ميمٝم٥م 

 وسمِمٚمٝمؿ هٝم٘مٙمف، وىم٣من ايمٔمػمي ايم٘مبغم زمممافمكم وايمِمٕمغم زممماع واضمد.

 .(5)ٔم٥م ىم٣ميمْمرادهمٝمبدو أهن٣م ىم٣مٞم٦م َمـ ايمسٖمـ ايمرسي 

-هـ95;ويمٔمؾ أول محٙم٥م فمس٘مري٥م زمحري٥م حترىم٦م َمـ ضمرضَمقت ىم٣مٞم٦م فم٣مم 

 وىم٣مٞم٦م فمدن، إلم وأرؽمٙمٜم٣م زم٣مدصم٣مٞم٥م ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمُمحر أَمغم صمٜمزه٣م م،5989 

م، 5859هـ/  55>، وىم٣مٞم٦م احلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م فم٣مم (1)اجلٛمد يمٛمٗمؾ َمراىم٤م سمسٔم٥م َمـ َم٘مقٞم٥م

يمٛمجدة إَمغم َمرصم٣من ضم٣مىمؿ فمدن، ظمس٣مفمدسمف  أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي

 .(9)فمعم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وومد اؽمتٟمصمر هلذا ايمٕمرض إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م

                                                           

 .269( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 1)

 .اعمرضمع اًمساسمق، اًمصػحة كػسفا( طمسن صاًمح ؿمفاب: 2)

 .115( قمؾوي سمن ـماهر: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)

 .75-74( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:4)
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ر إمحر، وايمسٛمبقق ايمٔمدين ايمذي اؾمتٜمرت زمف فمدن، ئمتػم طمٙمٝمٖم٥م اجلٙمب٥م دم ايمبح

وسمب٣مع ايمسٛم٣مزمٝمؼ ايمٔمدٞمٝم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ َمـ ايمسقاضمؾ اظمختٙمٖم٥م دم ايمٝمٚمـ أو 

 .(5)ضمرضَمقت أو ايمِمقَم٣مل

ؽمٛمبقق أو )ايمبٛمقش زم٣ميمٙمٜمج٥م اظمٜمري٥م(، ٞمقع صٕمغم َمـ ايمسٛم٣مزمٝمؼ، يمف  

َمٗمدَم٥م ؿمقيٙم٥م يِمٛمع فمعم ايمس٣مضمؾ اظمٜمري ودم ُصقر ايمٙمبٛم٣مٞمٝم٥م، ويستٔمٚمؾ دم َمٜم٣مم 

 ي٥م خمتٙمٖم٥م.زمحر

ايمذي اؾمتٜمرت اظم٘مال زمِمٛم٣مفمتف، وهق نمري٤م ايمُم٘مؾ خيتٙمػ  
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 وسمِمٚمٝمؿ هٝم٘مٙمف، وىم٣من ايمٔمػمي ايم٘مبغم زمممافمكم وايمِمٕمغم زممماع واضمد.

 .(5)ٔم٥م ىم٣ميمْمرادهمٝمبدو أهن٣م ىم٣مٞم٦م َمـ ايمسٖمـ ايمرسي 

-هـ95;ويمٔمؾ أول محٙم٥م فمس٘مري٥م زمحري٥م حترىم٦م َمـ ضمرضَمقت ىم٣مٞم٦م فم٣مم 

 وىم٣مٞم٦م فمدن، إلم وأرؽمٙمٜم٣م زم٣مدصم٣مٞم٥م ؽمٔمٝمد زمـ حمٚمد ايمُمحر أَمغم صمٜمزه٣م م،5989 

م، 5859هـ/  55>، وىم٣مٞم٦م احلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م فم٣مم (1)اجلٛمد يمٛمٗمؾ َمراىم٤م سمسٔم٥م َمـ َم٘مقٞم٥م

يمٛمجدة إَمغم َمرصم٣من ضم٣مىمؿ فمدن، ظمس٣مفمدسمف  أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي

 .(9)فمعم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وومد اؽمتٟمصمر هلذا ايمٕمرض إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م

                                                           

 .269( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 1)

 .اعمرضمع اًمساسمق، اًمصػحة كػسفا( طمسن صاًمح ؿمفاب: 2)

 .115( قمؾوي سمن ـماهر: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:3)

 .75-74( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:4)
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ومم٣م محؾ ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم زمٛم٣مء ومقة زمحري٥م وم٣مدرة فمعم ايمتِمدي يمٙمٕمزاة، ومح٣مي٥م 

، (5)حرايمسقاضمؾ احلرضَمٝم٥م اظمح٣موٓت اظمت٘مررة َمـ ومبؾ ؽمٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم فمعم َمٝمٛم٣مء ايمُم

أضػ إلم ذيمؽ رنمبتف دم ايمتقؽمع وَمد ٞمٖمقذه، وسمُمجٝمع إٞمُمْم٥م ايمتج٣مري٥م، وٞمٗمؾ ايمرىم٣مب 

واظمس٣مهمريـ َمـ زمٙمد إلم خطمر= ضمٝم٧م ىم٣من ايمٛمٗمؾ ايمبحري َمـ أومدم وؽم٣مئؾ ايمؼمضم٣مل ايمتل 

ز ايمسٙمْم٣من (5) اإلٞمس٣من فمرهمٜم٣م . وومد ـمٜمر إؽمْمقل ايمبحري دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمٛمدَم٣م صمٜمَّ

 ضمرزمٝم٥م خمتٙمٖم٥م فمعم أضمقر وزمالد اظمٜمرة.  زمدر زمقؿمقيرق محالت

وىم٣مٞم٦م ايمٗمْمع ايمبحري٥م ايمتل ؾم٘مٙم٦م ايمٛمقاة إولم ٕؽمْمقل زمقؿمقيرق هل ايمسٖمـ 

ـ ؽمبٗمقه دم ضم٘مؿ ايمُمحر َمـ خل ىمثغم ونمغمهؿ، وىمذيمؽ ايمسٖمـ  ايمٗمديٚم٥م ايمتل ورشمٜم٣م فمٚمَّ

ايمتل ضمِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمـ إه٣مرم،ىمام مت٘مـ زمقؿمقيرق َمـ احلِمقل فمعم زمٔمض ايمسٖمـ ىمٕمٛم٣مئؿ 

. وومد ؽمٔمك ايمسٙمْم٣من إلم سمقؽمٝمع أؽمْمقيمف، ورهمده (1)ـ طمالل ضمروزمف َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكمَم

زم٣مظمزيد َمـ ايمٗمْمع ايمبحري٥م اظمتٛمقفم٥م، وَمـ ايمٔمسغم ضمٌم ايمٔمدد ايمذي زمٙمٕمتف ومِْمَُٔمف ايمبحري٥م 

زمدوم٥م، يم٘مـ يٚم٘مـ زمُم٘مؾ سمٗمريبل سم٘مقيـ صقرة فمٛمف َمـ طمالل َمت٣مزمٔم٥م اإلؾم٣مرات ايمتل 

سمف ايمبحري٥م إلم اظمٜمرة وأضمقر ونمغمه٣م، ويمٛمٟمطمذ َمثاًل وردت فمٛمد احلدي٧م فمـ َمٔم٣مرىمف ومحال

م، همٗمد ذىمر اظم٠مرخ زم٣مهمٗمٝمف أن فمدد 5898هـ/ 85>فمعم ذيمؽ محٙمتف إلم اظمُمٗم٣مص ؽمٛم٥م 

ايمٗمْمع ايمبحري٥م ايمتل صمٜمزت هب٣م احلٚمٙم٥م زمٙمٕم٦م سمسًٔم٣م وأرزمٔمكم  ومْمٔم٥م خمتٙمٖم٥م إضمج٣مم 

                                                           

 . 109-108،   105   -103، 43  -42ص:  حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة،(1)

 .239( حمؿد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 2)

، طمسن صاًمح 320بٌم، ص:( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احل3)

 .60، 52، حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص:273-269ؿمفاب: اعمرضمع اًمساسمق، ص:
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يمٙمسٙمْم٣من دم هذه احلٚمٙم٥م ، همٗمد سم٘مقن َمٛمٜم٣م إؽمْمقل ايمبحري احلريب (5)واظمٜم٣مم وايمٖم٣مفمٙمٝم٥م

وهق يت٘مقن َمـ: شمالشم٥م )نمرزم٣من( وشمالشم٥م صمالب، وشمالشم٥م ؿمراريد، وفمممة ؽمٛم٣مزمٝمؼ فمدٞمٝم٥م، 

. وَمـ ايمبدهيل أن هذا ايمٔمدد ٓ يٚمثؾ ايمٔمدد ايم٘مقم يمٙمٗمْمع ايمبحري٥م، (5)وشمالشمكم ؽمٛمبقوم٣ًم فمػمي٣مً 

 ايمتل يت٘مقن َمٛمٜم٣م أؽمْمقل ايمسٙمْم٣من زمدر، همٗمد ذىمر زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمسٙمْم٣من أدطمؾ

ايمْمرادات ايمبحري٥م دم ضٚمـ أؽمْمقيمف ايمبحري، واؽمتخدَمٜم٣م دم َمْم٣مردة ؽمٖمـ ايمٗمراصٛم٥م 

 . (1)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم أىمثر َمـ َمرة

                                                           

 .320( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .169( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 2)

 .199-198سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد قمؿر3)
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يمٙمسٙمْم٣من دم هذه احلٚمٙم٥م ، همٗمد سم٘مقن َمٛمٜم٣م إؽمْمقل ايمبحري احلريب (5)واظمٜم٣مم وايمٖم٣مفمٙمٝم٥م

وهق يت٘مقن َمـ: شمالشم٥م )نمرزم٣من( وشمالشم٥م صمالب، وشمالشم٥م ؿمراريد، وفمممة ؽمٛم٣مزمٝمؼ فمدٞمٝم٥م، 

. وَمـ ايمبدهيل أن هذا ايمٔمدد ٓ يٚمثؾ ايمٔمدد ايم٘مقم يمٙمٗمْمع ايمبحري٥م، (5)وشمالشمكم ؽمٛمبقوم٣ًم فمػمي٣مً 

 ايمتل يت٘مقن َمٛمٜم٣م أؽمْمقل ايمسٙمْم٣من زمدر، همٗمد ذىمر زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمسٙمْم٣من أدطمؾ

ايمْمرادات ايمبحري٥م دم ضٚمـ أؽمْمقيمف ايمبحري، واؽمتخدَمٜم٣م دم َمْم٣مردة ؽمٖمـ ايمٗمراصٛم٥م 

 . (1)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم أىمثر َمـ َمرة

                                                           

 .320( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .169( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 2)

 .199-198سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد قمؿر3)

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

24 

ومم٣م محؾ ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم زمٛم٣مء ومقة زمحري٥م وم٣مدرة فمعم ايمتِمدي يمٙمٕمزاة، ومح٣مي٥م 

، (5)حرايمسقاضمؾ احلرضَمٝم٥م اظمح٣موٓت اظمت٘مررة َمـ ومبؾ ؽمٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم فمعم َمٝمٛم٣مء ايمُم

أضػ إلم ذيمؽ رنمبتف دم ايمتقؽمع وَمد ٞمٖمقذه، وسمُمجٝمع إٞمُمْم٥م ايمتج٣مري٥م، وٞمٗمؾ ايمرىم٣مب 

واظمس٣مهمريـ َمـ زمٙمد إلم خطمر= ضمٝم٧م ىم٣من ايمٛمٗمؾ ايمبحري َمـ أومدم وؽم٣مئؾ ايمؼمضم٣مل ايمتل 

ز ايمسٙمْم٣من (5) اإلٞمس٣من فمرهمٜم٣م . وومد ـمٜمر إؽمْمقل ايمبحري دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمٛمدَم٣م صمٜمَّ

 ضمرزمٝم٥م خمتٙمٖم٥م فمعم أضمقر وزمالد اظمٜمرة.  زمدر زمقؿمقيرق محالت

وىم٣مٞم٦م ايمٗمْمع ايمبحري٥م ايمتل ؾم٘مٙم٦م ايمٛمقاة إولم ٕؽمْمقل زمقؿمقيرق هل ايمسٖمـ 

ـ ؽمبٗمقه دم ضم٘مؿ ايمُمحر َمـ خل ىمثغم ونمغمهؿ، وىمذيمؽ ايمسٖمـ  ايمٗمديٚم٥م ايمتل ورشمٜم٣م فمٚمَّ

ايمتل ضمِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمـ إه٣مرم،ىمام مت٘مـ زمقؿمقيرق َمـ احلِمقل فمعم زمٔمض ايمسٖمـ ىمٕمٛم٣مئؿ 

. وومد ؽمٔمك ايمسٙمْم٣من إلم سمقؽمٝمع أؽمْمقيمف، ورهمده (1)ـ طمالل ضمروزمف َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكمَم

زم٣مظمزيد َمـ ايمٗمْمع ايمبحري٥م اظمتٛمقفم٥م، وَمـ ايمٔمسغم ضمٌم ايمٔمدد ايمذي زمٙمٕمتف ومِْمَُٔمف ايمبحري٥م 

زمدوم٥م، يم٘مـ يٚم٘مـ زمُم٘مؾ سمٗمريبل سم٘مقيـ صقرة فمٛمف َمـ طمالل َمت٣مزمٔم٥م اإلؾم٣مرات ايمتل 

سمف ايمبحري٥م إلم اظمٜمرة وأضمقر ونمغمه٣م، ويمٛمٟمطمذ َمثاًل وردت فمٛمد احلدي٧م فمـ َمٔم٣مرىمف ومحال

م، همٗمد ذىمر اظم٠مرخ زم٣مهمٗمٝمف أن فمدد 5898هـ/ 85>فمعم ذيمؽ محٙمتف إلم اظمُمٗم٣مص ؽمٛم٥م 

ايمٗمْمع ايمبحري٥م ايمتل صمٜمزت هب٣م احلٚمٙم٥م زمٙمٕم٦م سمسًٔم٣م وأرزمٔمكم  ومْمٔم٥م خمتٙمٖم٥م إضمج٣مم 

                                                           

 . 109-108،   105   -103، 43  -42ص:  حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة،(1)

 .239( حمؿد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 2)

، طمسن صاًمح 320بٌم، ص:( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احل3)

 .60، 52، حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص:273-269ؿمفاب: اعمرضمع اًمساسمق، ص:
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يمٙمسٙمْم٣من دم هذه احلٚمٙم٥م ، همٗمد سم٘مقن َمٛمٜم٣م إؽمْمقل ايمبحري احلريب (5)واظمٜم٣مم وايمٖم٣مفمٙمٝم٥م

وهق يت٘مقن َمـ: شمالشم٥م )نمرزم٣من( وشمالشم٥م صمالب، وشمالشم٥م ؿمراريد، وفمممة ؽمٛم٣مزمٝمؼ فمدٞمٝم٥م، 

. وَمـ ايمبدهيل أن هذا ايمٔمدد ٓ يٚمثؾ ايمٔمدد ايم٘مقم يمٙمٗمْمع ايمبحري٥م، (5)وشمالشمكم ؽمٛمبقوم٣ًم فمػمي٣مً 

 ايمتل يت٘مقن َمٛمٜم٣م أؽمْمقل ايمسٙمْم٣من زمدر، همٗمد ذىمر زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمسٙمْم٣من أدطمؾ

ايمْمرادات ايمبحري٥م دم ضٚمـ أؽمْمقيمف ايمبحري، واؽمتخدَمٜم٣م دم َمْم٣مردة ؽمٖمـ ايمٗمراصٛم٥م 

 . (1)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم أىمثر َمـ َمرة

                                                           

 .320( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .169( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 2)

 .199-198سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد قمؿر3)
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 اإلصمراءات اإلداري٥م: -أ
يتٚمتع ايمسٙمْم٣من زمدر زمسٙمْم٣مت َمْمٙمٗم٥م دم اظمج٣مٓت اإلداري٥م وايمٗمّم٣مئٝم٥م واحلرزمٝم٥م 

همٗمد ىم٣من زمٝمده إَمر وايمٛمٜمل، واحلؾ وايمٔمٗمد، ويس٣مفمده دم اظمٜم٣مم  (5)وىم٣مهم٥م ايمسٙمْم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م

اإلداري٥م إَمغم وأَمكم رس ايمدويم٥م، ويقم إَمغم ضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ وايمٗمرى وايمقدي٣من، وهؿ دم 

ايمٕم٣ميم٤م َمـ إفمٝم٣من، وحيٓمقن زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م فم٣ميمٝم٥م= يم٘مقهنؿ رؤؽم٣مء يمٙمٗمب٣مئؾ، أو 

 .(5)ة احل٣مىمٚم٥ميم٘مقهنؿ َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء، أو يمِمٙمتٜمؿ زم٣مٕرس

ٛم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا  َمـ ايمٗمٝم٣مم  -وهق ايمُم٣مب ايمْمٚمقح-هذه ايمسٙمْم٣مت اظمْمٙمٗم٥م َم٘مَّ

زم١مضمداث سمٕمٝمغمات ىمبغمة دم ؿمريٗم٥م إدارة ايمبالد، همٗمد ذع دم اخت٣مذ زمٔمض اظمقاومػ 

واإلصمراءات احل٣مؽمٚم٥م، ايمتل افمتٚمد همٝمٜم٣م فمعم شمٗمتف ايمزائدة زمٛمٖمسف، إلم احلد ايمذي أوومٔمف دم 

ٓؽمتبداد، وؽمقء ايمٓمـ زمٟمهؾ اخلػمة وايمدراي٥م َمـ رصم٣مل ايمدويم٥م، زمٔمض إضمٝم٣من دم ا

 واإلفمراض فمـ َمُمقرة أهؾ ايمرأي.

َمـ هذه اإلصمراءات واظمقاومػ ايمتٛم٘مر ٕطمٝمف إىمػم ايمسٙمْم٣من حمٚمد، واإلفمراض فمـ 

، واؽمتبدال زمٔمض ايمقٓة (1)َمُم٣مورسمف، وفمـ آؽمتٖم٣مدة َمـ طمػماسمف دم إدارة ؾم٠مون ايمسٙمْمٛم٥م

ىمٖم٣مءة وأىمثر وًٓء وإطمالص٣ًم يمـامَّ ؽم٣موره َمـ ؾم٘مقك دم ايمقٓة زمآطمريـ، يراهؿ أىمثر 

                                                           
 .251-250( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

، 155، 149( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:2)

 .95، 88، ص:2. صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج322، 320

 .36،37، 33، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:149قمؿر سماومؼقه:اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد سمن3)
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ايمس٣مزمٗمكم، ايمذيـ يرسمبْمقن زمٔمالوم٣مت َمتٝمٛم٥م زمٟمطمٝمف إىمػم،َمـ ه٠مٓء إَمغم َمْمران زمـ 

م، ومل ي٘متػ >585هـ  59>َمٛمِمقر، ايمذي أضمؾ َم٘م٣مٞمف فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح ؽمٛم٥م 

 ٣مت َمٔمرهم٥م زم٣مَٕمقر اإلداري٥م=،َمع أٞمف ىم٣من أىمثر ايمُمخِمٝم(5)زمذيمؽ زمؾ ؽمجٛمف وص٣مدر ممتٙم٘م٣مسمف

، وىم٣من يٚمٙمؽ طمػمة (ايمُمحر)ضمٝم٧م ىم٣من وىمٝمالً يمٙمسٙمْم٣من دم سمٌميػ ؾم٠مون ايمٔم٣مصٚم٥م 

ؿمقيٙم٥م اىمتسبٜم٣م َمٛمذ زَمـ ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر وضمتك هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من حمٚمد ؾمٗمٝمؼ 

، إض٣مهم٥م إلم َمقاومٖمف اظممّمهم٥م دم طمدَم٥م دويم٥م خل ىمثغم، واَمتٛم٣مفمف فمـ ايمتح٣ميمػ (5)ايمسٙمْم٣من زمدر

يمٗمب٣مئؾ ايمتل أنمرسمف زم٣مٞمتزاع ايمسٙمْم٥م يمٛمٖمسف َمـ خل ىمثغم دم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمٛم٥م َمع زمٔمض ا

 هـ/;5>تل ٞمٖمذه٣م ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م . وَمـ اإلصمراءات ايم(1)م:580هـ / 51>

 م فمْزُل وارم نمٝمؾ زم٣موزير فمقم زمـ أمحد ايمٛمٗمٝم٤م وهَمْرُض فمٗمقزم٥م وم٣مؽمٝم٥م فمٙمٝمف. 5955

رسم٘مبف زمحؼ ايمرصمٙمكم، همس٣مرع إلم نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أضمس زمجس٣مَم٥م اخلْمٟم ايمذي ا

اخت٣مذ زمٔمض اإلصمراءات إطمرى ظمٔم٣مجل٥م هذا اخلْمٟم= ضمٝم٧م أفم٣مد إَمغم َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم 

، وفمكّم فمقم زمـ أمحد (9)ايمُمحر، ىمام فمكّم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح وايمٝم٣ًم فمعم ايمريدة

 .(8)ايمٛمٗمٝم٤م إلدارة ؾم٠مون ؽمٝمئقن

                                                           

 .149ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم،( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 1)

 .37-33( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:2)

ئل هند وآل ؿمحبل وآل دهمار وؾمقبان ومصدهم إمػم مطران، ؾمامل ( شمعرضت اًمشحر هلجوم حتاًمػت ومقه ىمبا3)

 .159حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

( اًمريدة اًمنمىمقة:، وشمؼع ذىمي ىِمَصَقَعر، وهاشملم اًمؼريتلم شماسمعتلم ًمؾشحر من اجلفة اًمنمىمقة، قمبد اًمرمحن سمن 4)

 .44ف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ص: قمبد اًماله اًمسؼا

 .155، ص:اعمرضمع اًمساسمق( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 5)
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ؿمقيٙم٥م اىمتسبٜم٣م َمٛمذ زَمـ ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر وضمتك هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من حمٚمد ؾمٗمٝمؼ 

، إض٣مهم٥م إلم َمقاومٖمف اظممّمهم٥م دم طمدَم٥م دويم٥م خل ىمثغم، واَمتٛم٣مفمف فمـ ايمتح٣ميمػ (5)ايمسٙمْم٣من زمدر

يمٗمب٣مئؾ ايمتل أنمرسمف زم٣مٞمتزاع ايمسٙمْم٥م يمٛمٖمسف َمـ خل ىمثغم دم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمٛم٥م َمع زمٔمض ا

 هـ/;5>تل ٞمٖمذه٣م ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م . وَمـ اإلصمراءات ايم(1)م:580هـ / 51>

 م فمْزُل وارم نمٝمؾ زم٣موزير فمقم زمـ أمحد ايمٛمٗمٝم٤م وهَمْرُض فمٗمقزم٥م وم٣مؽمٝم٥م فمٙمٝمف. 5955

رسم٘مبف زمحؼ ايمرصمٙمكم، همس٣مرع إلم نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أضمس زمجس٣مَم٥م اخلْمٟم ايمذي ا

اخت٣مذ زمٔمض اإلصمراءات إطمرى ظمٔم٣مجل٥م هذا اخلْمٟم= ضمٝم٧م أفم٣مد إَمغم َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم 

، وفمكّم فمقم زمـ أمحد (9)ايمُمحر، ىمام فمكّم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح وايمٝم٣ًم فمعم ايمريدة

 .(8)ايمٛمٗمٝم٤م إلدارة ؾم٠مون ؽمٝمئقن

                                                           

 .149ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم،( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 1)

 .37-33( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:2)

ئل هند وآل ؿمحبل وآل دهمار وؾمقبان ومصدهم إمػم مطران، ؾمامل ( شمعرضت اًمشحر هلجوم حتاًمػت ومقه ىمبا3)

 .159حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

( اًمريدة اًمنمىمقة:، وشمؼع ذىمي ىِمَصَقَعر، وهاشملم اًمؼريتلم شماسمعتلم ًمؾشحر من اجلفة اًمنمىمقة، قمبد اًمرمحن سمن 4)

 .44ف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ص: قمبد اًماله اًمسؼا

 .155، ص:اعمرضمع اًمساسمق( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 5)
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 اإلصمراءات اإلداري٥م: -أ
يتٚمتع ايمسٙمْم٣من زمدر زمسٙمْم٣مت َمْمٙمٗم٥م دم اظمج٣مٓت اإلداري٥م وايمٗمّم٣مئٝم٥م واحلرزمٝم٥م 

همٗمد ىم٣من زمٝمده إَمر وايمٛمٜمل، واحلؾ وايمٔمٗمد، ويس٣مفمده دم اظمٜم٣مم  (5)وىم٣مهم٥م ايمسٙمْم٣مت ايمٔمٙمٝم٣م

اإلداري٥م إَمغم وأَمكم رس ايمدويم٥م، ويقم إَمغم ضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ وايمٗمرى وايمقدي٣من، وهؿ دم 

ايمٕم٣ميم٤م َمـ إفمٝم٣من، وحيٓمقن زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م فم٣ميمٝم٥م= يم٘مقهنؿ رؤؽم٣مء يمٙمٗمب٣مئؾ، أو 

 .(5)ة احل٣مىمٚم٥ميم٘مقهنؿ َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء، أو يمِمٙمتٜمؿ زم٣مٕرس

ٛم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا  َمـ ايمٗمٝم٣مم  -وهق ايمُم٣مب ايمْمٚمقح-هذه ايمسٙمْم٣مت اظمْمٙمٗم٥م َم٘مَّ

زم١مضمداث سمٕمٝمغمات ىمبغمة دم ؿمريٗم٥م إدارة ايمبالد، همٗمد ذع دم اخت٣مذ زمٔمض اظمقاومػ 

واإلصمراءات احل٣مؽمٚم٥م، ايمتل افمتٚمد همٝمٜم٣م فمعم شمٗمتف ايمزائدة زمٛمٖمسف، إلم احلد ايمذي أوومٔمف دم 

ٓؽمتبداد، وؽمقء ايمٓمـ زمٟمهؾ اخلػمة وايمدراي٥م َمـ رصم٣مل ايمدويم٥م، زمٔمض إضمٝم٣من دم ا

 واإلفمراض فمـ َمُمقرة أهؾ ايمرأي.

َمـ هذه اإلصمراءات واظمقاومػ ايمتٛم٘مر ٕطمٝمف إىمػم ايمسٙمْم٣من حمٚمد، واإلفمراض فمـ 

، واؽمتبدال زمٔمض ايمقٓة (1)َمُم٣مورسمف، وفمـ آؽمتٖم٣مدة َمـ طمػماسمف دم إدارة ؾم٠مون ايمسٙمْمٛم٥م

ىمٖم٣مءة وأىمثر وًٓء وإطمالص٣ًم يمـامَّ ؽم٣موره َمـ ؾم٘مقك دم ايمقٓة زمآطمريـ، يراهؿ أىمثر 

                                                           
 .251-250( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

، 155، 149( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص:2)

 .95، 88، ص:2. صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج322، 320

 .36،37، 33، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:149قمؿر سماومؼقه:اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد سمن3)
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ايمس٣مزمٗمكم، ايمذيـ يرسمبْمقن زمٔمالوم٣مت َمتٝمٛم٥م زمٟمطمٝمف إىمػم،َمـ ه٠مٓء إَمغم َمْمران زمـ 

م، ومل ي٘متػ >585هـ  59>َمٛمِمقر، ايمذي أضمؾ َم٘م٣مٞمف فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح ؽمٛم٥م 

 ٣مت َمٔمرهم٥م زم٣مَٕمقر اإلداري٥م=،َمع أٞمف ىم٣من أىمثر ايمُمخِمٝم(5)زمذيمؽ زمؾ ؽمجٛمف وص٣مدر ممتٙم٘م٣مسمف

، وىم٣من يٚمٙمؽ طمػمة (ايمُمحر)ضمٝم٧م ىم٣من وىمٝمالً يمٙمسٙمْم٣من دم سمٌميػ ؾم٠مون ايمٔم٣مصٚم٥م 

ؿمقيٙم٥م اىمتسبٜم٣م َمٛمذ زَمـ ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر وضمتك هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من حمٚمد ؾمٗمٝمؼ 

، إض٣مهم٥م إلم َمقاومٖمف اظممّمهم٥م دم طمدَم٥م دويم٥م خل ىمثغم، واَمتٛم٣مفمف فمـ ايمتح٣ميمػ (5)ايمسٙمْم٣من زمدر

يمٗمب٣مئؾ ايمتل أنمرسمف زم٣مٞمتزاع ايمسٙمْم٥م يمٛمٖمسف َمـ خل ىمثغم دم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمٛم٥م َمع زمٔمض ا

 هـ/;5>تل ٞمٖمذه٣م ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م . وَمـ اإلصمراءات ايم(1)م:580هـ / 51>

 م فمْزُل وارم نمٝمؾ زم٣موزير فمقم زمـ أمحد ايمٛمٗمٝم٤م وهَمْرُض فمٗمقزم٥م وم٣مؽمٝم٥م فمٙمٝمف. 5955

رسم٘مبف زمحؼ ايمرصمٙمكم، همس٣مرع إلم نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أضمس زمجس٣مَم٥م اخلْمٟم ايمذي ا

اخت٣مذ زمٔمض اإلصمراءات إطمرى ظمٔم٣مجل٥م هذا اخلْمٟم= ضمٝم٧م أفم٣مد إَمغم َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم 

، وفمكّم فمقم زمـ أمحد (9)ايمُمحر، ىمام فمكّم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح وايمٝم٣ًم فمعم ايمريدة

 .(8)ايمٛمٗمٝم٤م إلدارة ؾم٠مون ؽمٝمئقن

                                                           

 .149ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم،( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 1)

 .37-33( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:2)

ئل هند وآل ؿمحبل وآل دهمار وؾمقبان ومصدهم إمػم مطران، ؾمامل ( شمعرضت اًمشحر هلجوم حتاًمػت ومقه ىمبا3)

 .159حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

( اًمريدة اًمنمىمقة:، وشمؼع ذىمي ىِمَصَقَعر، وهاشملم اًمؼريتلم شماسمعتلم ًمؾشحر من اجلفة اًمنمىمقة، قمبد اًمرمحن سمن 4)

 .44ف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ص: قمبد اًماله اًمسؼا

 .155، ص:اعمرضمع اًمساسمق( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 5)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

29 

ايمس٣مزمٗمكم، ايمذيـ يرسمبْمقن زمٔمالوم٣مت َمتٝمٛم٥م زمٟمطمٝمف إىمػم،َمـ ه٠مٓء إَمغم َمْمران زمـ 
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 هـ/;5>تل ٞمٖمذه٣م ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م . وَمـ اإلصمراءات ايم(1)م:580هـ / 51>

 م فمْزُل وارم نمٝمؾ زم٣موزير فمقم زمـ أمحد ايمٛمٗمٝم٤م وهَمْرُض فمٗمقزم٥م وم٣مؽمٝم٥م فمٙمٝمف. 5955

رسم٘مبف زمحؼ ايمرصمٙمكم، همس٣مرع إلم نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أضمس زمجس٣مَم٥م اخلْمٟم ايمذي ا

اخت٣مذ زمٔمض اإلصمراءات إطمرى ظمٔم٣مجل٥م هذا اخلْمٟم= ضمٝم٧م أفم٣مد إَمغم َمْمران وايمٝم٣ًم فمعم 

، وفمكّم فمقم زمـ أمحد (9)ايمُمحر، ىمام فمكّم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح وايمٝم٣ًم فمعم ايمريدة

 .(8)ايمٛمٗمٝم٤م إلدارة ؾم٠مون ؽمٝمئقن

                                                           

 .149ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبداهلل احلبٌم،( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 1)

 .37-33( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:2)

ئل هند وآل ؿمحبل وآل دهمار وؾمقبان ومصدهم إمػم مطران، ؾمامل ( شمعرضت اًمشحر هلجوم حتاًمػت ومقه ىمبا3)

 .159حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

( اًمريدة اًمنمىمقة:، وشمؼع ذىمي ىِمَصَقَعر، وهاشملم اًمؼريتلم شماسمعتلم ًمؾشحر من اجلفة اًمنمىمقة، قمبد اًمرمحن سمن 4)

 .44ف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان طمرضموت، ص: قمبد اًماله اًمسؼا

 .155، ص:اعمرضمع اًمساسمق( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 5)
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 إيمـٝمٜمؿ وأوىمـؾ ء،ايمٔمٙمـام ىمبـ٣مر َمــ زمٔمـدد زمدر ايمسٙمْم٣من اؽمتٔم٣من ٞمٖمسف اظمج٣مل ودم

وٞمُمـٟم  زم٣ميمُمـحر، ويمد زم٣مرسوَمل، أمحد زمـ اهلل فمبد ايمُمٝمخ :َمٛمٜمؿ وإداري٥م، ومّم٣مئٝم٥م َمٜم٣مَم٣مً 

م 5809هـ/50>وسمٔمٙمؿ همٝمٜم٣م، وأطمذ ايمٔمٙمؿ فمـ ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زم٣محل٣مج زم٣م همّمؾ، ودم ؽمٛم٥م 

 واؽمـتٚمر زمـدر، ايمسـٙمْم٣من وايمد صمٔمٖمر ايمسٙمْم٣من فمٜمد أواطمر دم ايمُمحر دم ايمٗمّم٣مء سمقلم

. ىمـام اؽمـتٔم٣من (5)م5819/هــ91> ؽمـٛم٥م وسمـقدم زمدر، ايمسٙمْم٣من  فمٜمد  ضمتك  َمٛمِمبف  دم

ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمُمٝمخ فمبد اهلل زمــ فمٚمـر زمـ٣م خمرَمـ٥م ايمسـٝمب٣مين، ايمـذي ويمـد زم٣ميمُمـحر ؽمـٛم٥م 

م، وٞمُمٟم همٝمٜم٣م، وسمٙمٗمك سمٔمٙمٝمٚمف إول دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمٔمٙمـقم ايمممـفمٝم٥م، 5805هـ/:0>

 .(5)ايمٔمٙمؿ إلم احلج٣مز وززمٝمد دم ايمٝمٚمـوهق َمـ فمٙمامء ايمُمحر، شمؿ ارحتؾ دم ؽمبٝمؾ 

وىم٣من ايمُمٝمخ فمبداهلل زم٣مخمرَم٥م واؽمع آؿمالع ؾمديد ايمذىم٣مء، يُمٗم٤ِّم زم٣ميمُم٣مهمٔمل ايمِمٕمغم، 

ويمف فمدد َمـ اظم٠ميمٖم٣مت، وهق َمـ أرسة متٝمزت زمتٚمس٘مٜم٣م وضمرصٜم٣م فمعم ايمٔمٙمؿ ايمممفمل، 

هل  وزمٔمض ايمٔمٙمقم إطمرى. هم٘م٣مٞم٦م هذه اظمٙم٘م٣مت واظمٚمٝمزات يمٙمُمٝمخ فمبد اهلل زم٣م خمرَم٥م

 ايمتل دفم٦م ايمسٙمْم٣من يمٝمقيمٝمف وم٣مضٝم٣ًم فمعم ايمُمحر، وَمٖمتٝم٣ًم يمٙمدي٣مر احلرضَمٝم٥م . 

وومد سمسّٙمؿ ايمُمٝمخ زم٣م خمرَم٥م إلم صم٣مٞم٤م َمٜم٣مَمف ايمممفمٝم٥م َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م دم نم٣مي٥م إمهٝم٥م، 

همٗمد فُمكمِّ َمديرًا يمٙمُم٠مون اخل٣مص٥م، وأَمكم رس ايمسـٙمْم٣من وَمستُمـ٣مره إول وزمخ٣مص٥م همٝمام 

وهق ايمذي يتسٙمَّؿ اظمخ٣مؿمب٣مت ايمتل سمِمؾ يمٙمسٙمْم٣من، ويٗمقم  يتٔمـٙمؼ زم٣ميمُم٠مون اخل٣مرصمٝم٥م،

                                                           

، 1961، 1( ؾمعقد قموض سماوزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي، اًمؼاهرة، دار اًمطباقمة احلديثة، ط1)

 .148-147ص:

 .318-311( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)
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وـمؾ ايمُمٝمخ زم٣م خمرَم٥م ئمٚمؾ إلم صم٣مٞم٤م ، زم٣ميمرد فمٙمٝمٜم٣م، ويٗمرأ اظمراؽمٝمؿ وايمتٔمٙمٝمامت ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م

 . (5) م.5898هـ/5:>ايمسٙمْم٣من زمدر إلم خطمر ضمٝم٣مسمف، شمؿ اٞمتٗمؾ إلم فمدن وسمقدم ؽمٛم٥م 

زمبٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م  (5)زمحرق فمبداهللىمام ىمٙمَّػ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ 

وايمٗمّم٣مئٝم٥م واحلرزمٝم٥م، وفمٜمد إيمٝمف زم١مدارة ؾم٠مون وؽمط ونمرب ضمرضَمقت، وومد ويمد ايمُمٝمخ 

م، سمتٙمٚمذ فمعم مج٣مفم٥م َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء ودرس 5998هـ/>9;حمٚمد زمـ فمٚمر زمسٝمئقن ؽمٛم٥م 

ايمٖمٗمف وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمسٝمئقن، ودم نمٝمؾ زم٣م وزير، وومد ارحتؾ دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وآسمِم٣مل 

ضمتك نمدا َمـ ايمٔمٙمامء اظمٔمروهمكم زمسٔم٥م اؿمالفمف، إض٣مهم٥م إلم أٞمف ىم٣من أديب٣ًم وؾم٣مفمرًا  زم٣ميمٔمٙمامء

َمـ  ، وَمـ اظمٜم٣مم احلرزمٝم٥م ايمتل سمقٓه٣م ومٝم٣مدة ومقات ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م(1)وسمرك ايم٘مثغم َمـ اظم٠ميمٖم٣مت

نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، وَمُم٣مرىمتف دم ومت٣مل اظمُمٗم٣مص، ىمام فمٚمؾ دم إدارة ؾم٠مون 

 فمٚمٙمف دم ايمٗمّم٣مء وايمتدريس واإلهمت٣مء ونمغمه٣م َمـ إفمامل ايمتل ؽمٝمئقن وايم٘مرس، إض٣مهم٥م إلم

 . (9)م5880هـ/89>أـمٜمر همٝمٜم٣م اإلطمالص وايم٘مٖم٣مءة، وسمقدم ايمُمٝمخ حمٚمد دم هٝمٛمـ ؽمٛم٥م 

                                                           
 .145-135( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

( يـبغي اًمتػريق سملم اًمشقخ حمؿد سمن قمؿر سمن مبارك سمحرق واًمشقخ اًمػؼقه حمؿد سمن قمبد اهلل سمحرق 2)

هـ( وشموذم ذم أمحد أسماد سماهلـد قمام 869سماقمتباراما ؿمقخصقتلم وًمقس ؿمخصقة واطمدة، ومإول وًمد قمام )

ومؼد وًمد ذم كػس اًمػؽمة اًمتي وًمد ومقفا إول وًمؽن شموذم ذم هقـن سموادي طمرضموت ؾمـة هـ( أما أظمر 930)

هـ(: اًمدر 1019هـ(. يـظر: اًمؼايض مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال )ت: 956)

، 1ـنم، طاًمػاظمر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، دراؾمة وحتؼقق: حمؿد يسؾم قمبد اًمـور، شمريم، شمريم ًمؾدراؾمات واًم

، قمؿر سمن قمؾوي سمن أيب سمؽر سمن أمحد اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن 157 – 152م، ص: 2008هـ/1429

سمعض أقمقان اًمؼركلم اًمعاذ واحلادي قمنم مـتخب من اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، خمطوـمة، 

 أ.197 –أ 196، ق: 2أ، ج251، ق: 1حمػوفمة سمؿؽتبة إطمؼاف، شمريم، ج

 .148   -142، ص:اًمساسمق اعمرضمع وزير،ؾمعقد قموض سما( 3)

 . 330، 322-320( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:4)
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وـمؾ ايمُمٝمخ زم٣م خمرَم٥م ئمٚمؾ إلم صم٣مٞم٤م ، زم٣ميمرد فمٙمٝمٜم٣م، ويٗمرأ اظمراؽمٝمؿ وايمتٔمٙمٝمامت ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م

 . (5) م.5898هـ/5:>ايمسٙمْم٣من زمدر إلم خطمر ضمٝم٣مسمف، شمؿ اٞمتٗمؾ إلم فمدن وسمقدم ؽمٛم٥م 

زمبٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م  (5)زمحرق فمبداهللىمام ىمٙمَّػ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ 

وايمٗمّم٣مئٝم٥م واحلرزمٝم٥م، وفمٜمد إيمٝمف زم١مدارة ؾم٠مون وؽمط ونمرب ضمرضَمقت، وومد ويمد ايمُمٝمخ 

م، سمتٙمٚمذ فمعم مج٣مفم٥م َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء ودرس 5998هـ/>9;حمٚمد زمـ فمٚمر زمسٝمئقن ؽمٛم٥م 

ايمٖمٗمف وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمسٝمئقن، ودم نمٝمؾ زم٣م وزير، وومد ارحتؾ دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وآسمِم٣مل 

ضمتك نمدا َمـ ايمٔمٙمامء اظمٔمروهمكم زمسٔم٥م اؿمالفمف، إض٣مهم٥م إلم أٞمف ىم٣من أديب٣ًم وؾم٣مفمرًا  زم٣ميمٔمٙمامء

َمـ  ، وَمـ اظمٜم٣مم احلرزمٝم٥م ايمتل سمقٓه٣م ومٝم٣مدة ومقات ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م(1)وسمرك ايم٘مثغم َمـ اظم٠ميمٖم٣مت

نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، وَمُم٣مرىمتف دم ومت٣مل اظمُمٗم٣مص، ىمام فمٚمؾ دم إدارة ؾم٠مون 

 فمٚمٙمف دم ايمٗمّم٣مء وايمتدريس واإلهمت٣مء ونمغمه٣م َمـ إفمامل ايمتل ؽمٝمئقن وايم٘مرس، إض٣مهم٥م إلم

 . (9)م5880هـ/89>أـمٜمر همٝمٜم٣م اإلطمالص وايم٘مٖم٣مءة، وسمقدم ايمُمٝمخ حمٚمد دم هٝمٛمـ ؽمٛم٥م 

                                                           
 .145-135( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

( يـبغي اًمتػريق سملم اًمشقخ حمؿد سمن قمؿر سمن مبارك سمحرق واًمشقخ اًمػؼقه حمؿد سمن قمبد اهلل سمحرق 2)

هـ( وشموذم ذم أمحد أسماد سماهلـد قمام 869سماقمتباراما ؿمقخصقتلم وًمقس ؿمخصقة واطمدة، ومإول وًمد قمام )

ومؼد وًمد ذم كػس اًمػؽمة اًمتي وًمد ومقفا إول وًمؽن شموذم ذم هقـن سموادي طمرضموت ؾمـة هـ( أما أظمر 930)

هـ(: اًمدر 1019هـ(. يـظر: اًمؼايض مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال )ت: 956)

، 1ـنم، طاًمػاظمر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، دراؾمة وحتؼقق: حمؿد يسؾم قمبد اًمـور، شمريم، شمريم ًمؾدراؾمات واًم

، قمؿر سمن قمؾوي سمن أيب سمؽر سمن أمحد اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن 157 – 152م، ص: 2008هـ/1429

سمعض أقمقان اًمؼركلم اًمعاذ واحلادي قمنم مـتخب من اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، خمطوـمة، 

 أ.197 –أ 196، ق: 2أ، ج251، ق: 1حمػوفمة سمؿؽتبة إطمؼاف، شمريم، ج

 .148   -142، ص:اًمساسمق اعمرضمع وزير،ؾمعقد قموض سما( 3)

 . 330، 322-320( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:4)
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 إيمـٝمٜمؿ وأوىمـؾ ء،ايمٔمٙمـام ىمبـ٣مر َمــ زمٔمـدد زمدر ايمسٙمْم٣من اؽمتٔم٣من ٞمٖمسف اظمج٣مل ودم

وٞمُمـٟم  زم٣ميمُمـحر، ويمد زم٣مرسوَمل، أمحد زمـ اهلل فمبد ايمُمٝمخ :َمٛمٜمؿ وإداري٥م، ومّم٣مئٝم٥م َمٜم٣مَم٣مً 

م 5809هـ/50>وسمٔمٙمؿ همٝمٜم٣م، وأطمذ ايمٔمٙمؿ فمـ ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زم٣محل٣مج زم٣م همّمؾ، ودم ؽمٛم٥م 

 واؽمـتٚمر زمـدر، ايمسـٙمْم٣من وايمد صمٔمٖمر ايمسٙمْم٣من فمٜمد أواطمر دم ايمُمحر دم ايمٗمّم٣مء سمقلم

. ىمـام اؽمـتٔم٣من (5)م5819/هــ91> ؽمـٛم٥م وسمـقدم زمدر، ايمسٙمْم٣من  فمٜمد  ضمتك  َمٛمِمبف  دم

ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمُمٝمخ فمبد اهلل زمــ فمٚمـر زمـ٣م خمرَمـ٥م ايمسـٝمب٣مين، ايمـذي ويمـد زم٣ميمُمـحر ؽمـٛم٥م 

م، وٞمُمٟم همٝمٜم٣م، وسمٙمٗمك سمٔمٙمٝمٚمف إول دم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وايمٔمٙمـقم ايمممـفمٝم٥م، 5805هـ/:0>

 .(5)ايمٔمٙمؿ إلم احلج٣مز وززمٝمد دم ايمٝمٚمـوهق َمـ فمٙمامء ايمُمحر، شمؿ ارحتؾ دم ؽمبٝمؾ 

وىم٣من ايمُمٝمخ فمبداهلل زم٣مخمرَم٥م واؽمع آؿمالع ؾمديد ايمذىم٣مء، يُمٗم٤ِّم زم٣ميمُم٣مهمٔمل ايمِمٕمغم، 

ويمف فمدد َمـ اظم٠ميمٖم٣مت، وهق َمـ أرسة متٝمزت زمتٚمس٘مٜم٣م وضمرصٜم٣م فمعم ايمٔمٙمؿ ايمممفمل، 

هل  وزمٔمض ايمٔمٙمقم إطمرى. هم٘م٣مٞم٦م هذه اظمٙم٘م٣مت واظمٚمٝمزات يمٙمُمٝمخ فمبد اهلل زم٣م خمرَم٥م

 ايمتل دفم٦م ايمسٙمْم٣من يمٝمقيمٝمف وم٣مضٝم٣ًم فمعم ايمُمحر، وَمٖمتٝم٣ًم يمٙمدي٣مر احلرضَمٝم٥م . 

وومد سمسّٙمؿ ايمُمٝمخ زم٣م خمرَم٥م إلم صم٣مٞم٤م َمٜم٣مَمف ايمممفمٝم٥م َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م دم نم٣مي٥م إمهٝم٥م، 

همٗمد فُمكمِّ َمديرًا يمٙمُم٠مون اخل٣مص٥م، وأَمكم رس ايمسـٙمْم٣من وَمستُمـ٣مره إول وزمخ٣مص٥م همٝمام 

وهق ايمذي يتسٙمَّؿ اظمخ٣مؿمب٣مت ايمتل سمِمؾ يمٙمسٙمْم٣من، ويٗمقم  يتٔمـٙمؼ زم٣ميمُم٠مون اخل٣مرصمٝم٥م،

                                                           

، 1961، 1( ؾمعقد قموض سماوزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي، اًمؼاهرة، دار اًمطباقمة احلديثة، ط1)

 .148-147ص:

 .318-311( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)
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وـمؾ ايمُمٝمخ زم٣م خمرَم٥م ئمٚمؾ إلم صم٣مٞم٤م ، زم٣ميمرد فمٙمٝمٜم٣م، ويٗمرأ اظمراؽمٝمؿ وايمتٔمٙمٝمامت ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م

 . (5) م.5898هـ/5:>ايمسٙمْم٣من زمدر إلم خطمر ضمٝم٣مسمف، شمؿ اٞمتٗمؾ إلم فمدن وسمقدم ؽمٛم٥م 

زمبٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م  (5)زمحرق فمبداهللىمام ىمٙمَّػ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ 

وايمٗمّم٣مئٝم٥م واحلرزمٝم٥م، وفمٜمد إيمٝمف زم١مدارة ؾم٠مون وؽمط ونمرب ضمرضَمقت، وومد ويمد ايمُمٝمخ 

م، سمتٙمٚمذ فمعم مج٣مفم٥م َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء ودرس 5998هـ/>9;حمٚمد زمـ فمٚمر زمسٝمئقن ؽمٛم٥م 

ايمٖمٗمف وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمسٝمئقن، ودم نمٝمؾ زم٣م وزير، وومد ارحتؾ دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وآسمِم٣مل 

ضمتك نمدا َمـ ايمٔمٙمامء اظمٔمروهمكم زمسٔم٥م اؿمالفمف، إض٣مهم٥م إلم أٞمف ىم٣من أديب٣ًم وؾم٣مفمرًا  زم٣ميمٔمٙمامء

َمـ  ، وَمـ اظمٜم٣مم احلرزمٝم٥م ايمتل سمقٓه٣م ومٝم٣مدة ومقات ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م(1)وسمرك ايم٘مثغم َمـ اظم٠ميمٖم٣مت

نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، وَمُم٣مرىمتف دم ومت٣مل اظمُمٗم٣مص، ىمام فمٚمؾ دم إدارة ؾم٠مون 

 فمٚمٙمف دم ايمٗمّم٣مء وايمتدريس واإلهمت٣مء ونمغمه٣م َمـ إفمامل ايمتل ؽمٝمئقن وايم٘مرس، إض٣مهم٥م إلم

 . (9)م5880هـ/89>أـمٜمر همٝمٜم٣م اإلطمالص وايم٘مٖم٣مءة، وسمقدم ايمُمٝمخ حمٚمد دم هٝمٛمـ ؽمٛم٥م 

                                                           
 .145-135( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

( يـبغي اًمتػريق سملم اًمشقخ حمؿد سمن قمؿر سمن مبارك سمحرق واًمشقخ اًمػؼقه حمؿد سمن قمبد اهلل سمحرق 2)

هـ( وشموذم ذم أمحد أسماد سماهلـد قمام 869سماقمتباراما ؿمقخصقتلم وًمقس ؿمخصقة واطمدة، ومإول وًمد قمام )

ومؼد وًمد ذم كػس اًمػؽمة اًمتي وًمد ومقفا إول وًمؽن شموذم ذم هقـن سموادي طمرضموت ؾمـة هـ( أما أظمر 930)

هـ(: اًمدر 1019هـ(. يـظر: اًمؼايض مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال )ت: 956)

، 1ـنم، طاًمػاظمر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، دراؾمة وحتؼقق: حمؿد يسؾم قمبد اًمـور، شمريم، شمريم ًمؾدراؾمات واًم

، قمؿر سمن قمؾوي سمن أيب سمؽر سمن أمحد اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن 157 – 152م، ص: 2008هـ/1429

سمعض أقمقان اًمؼركلم اًمعاذ واحلادي قمنم مـتخب من اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، خمطوـمة، 

 أ.197 –أ 196، ق: 2أ، ج251، ق: 1حمػوفمة سمؿؽتبة إطمؼاف، شمريم، ج

 .148   -142، ص:اًمساسمق اعمرضمع وزير،ؾمعقد قموض سما( 3)

 . 330، 322-320( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:4)
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وـمؾ ايمُمٝمخ زم٣م خمرَم٥م ئمٚمؾ إلم صم٣مٞم٤م ، زم٣ميمرد فمٙمٝمٜم٣م، ويٗمرأ اظمراؽمٝمؿ وايمتٔمٙمٝمامت ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م

 . (5) م.5898هـ/5:>ايمسٙمْم٣من زمدر إلم خطمر ضمٝم٣مسمف، شمؿ اٞمتٗمؾ إلم فمدن وسمقدم ؽمٛم٥م 

زمبٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م  (5)زمحرق فمبداهللىمام ىمٙمَّػ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ 

وايمٗمّم٣مئٝم٥م واحلرزمٝم٥م، وفمٜمد إيمٝمف زم١مدارة ؾم٠مون وؽمط ونمرب ضمرضَمقت، وومد ويمد ايمُمٝمخ 

م، سمتٙمٚمذ فمعم مج٣مفم٥م َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء ودرس 5998هـ/>9;حمٚمد زمـ فمٚمر زمسٝمئقن ؽمٛم٥م 

ايمٖمٗمف وايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م زمسٝمئقن، ودم نمٝمؾ زم٣م وزير، وومد ارحتؾ دم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وآسمِم٣مل 

ضمتك نمدا َمـ ايمٔمٙمامء اظمٔمروهمكم زمسٔم٥م اؿمالفمف، إض٣مهم٥م إلم أٞمف ىم٣من أديب٣ًم وؾم٣مفمرًا  زم٣ميمٔمٙمامء

َمـ  ، وَمـ اظمٜم٣مم احلرزمٝم٥م ايمتل سمقٓه٣م ومٝم٣مدة ومقات ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م(1)وسمرك ايم٘مثغم َمـ اظم٠ميمٖم٣مت

نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، وَمُم٣مرىمتف دم ومت٣مل اظمُمٗم٣مص، ىمام فمٚمؾ دم إدارة ؾم٠مون 

 فمٚمٙمف دم ايمٗمّم٣مء وايمتدريس واإلهمت٣مء ونمغمه٣م َمـ إفمامل ايمتل ؽمٝمئقن وايم٘مرس، إض٣مهم٥م إلم

 . (9)م5880هـ/89>أـمٜمر همٝمٜم٣م اإلطمالص وايم٘مٖم٣مءة، وسمقدم ايمُمٝمخ حمٚمد دم هٝمٛمـ ؽمٛم٥م 

                                                           
 .145-135( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:1)

( يـبغي اًمتػريق سملم اًمشقخ حمؿد سمن قمؿر سمن مبارك سمحرق واًمشقخ اًمػؼقه حمؿد سمن قمبد اهلل سمحرق 2)

هـ( وشموذم ذم أمحد أسماد سماهلـد قمام 869سماقمتباراما ؿمقخصقتلم وًمقس ؿمخصقة واطمدة، ومإول وًمد قمام )

ومؼد وًمد ذم كػس اًمػؽمة اًمتي وًمد ومقفا إول وًمؽن شموذم ذم هقـن سموادي طمرضموت ؾمـة هـ( أما أظمر 930)

هـ(: اًمدر 1019هـ(. يـظر: اًمؼايض مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال )ت: 956)

، 1ـنم، طاًمػاظمر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، دراؾمة وحتؼقق: حمؿد يسؾم قمبد اًمـور، شمريم، شمريم ًمؾدراؾمات واًم

، قمؿر سمن قمؾوي سمن أيب سمؽر سمن أمحد اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن 157 – 152م، ص: 2008هـ/1429

سمعض أقمقان اًمؼركلم اًمعاذ واحلادي قمنم مـتخب من اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، خمطوـمة، 

 أ.197 –أ 196، ق: 2أ، ج251، ق: 1حمػوفمة سمؿؽتبة إطمؼاف، شمريم، ج

 .148   -142، ص:اًمساسمق اعمرضمع وزير،ؾمعقد قموض سما( 3)

 . 330، 322-320( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:4)
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وَمـ ايمذيـ ومرهبؿ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل، ويمد زم٣ميمٕمرهم٥م 

ر  فمعم ايمُمٝمخ فمقم زمـ فمقم م، وسمتٙمٚمذ دم اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمح:581هـ /99>ؽمٛم٥م 

زم٣م يزيدي ايمدوفمٛمل ونمغمه َمـ ايمٔمٙمامء، وسمقلم ايمٗمّم٣مء دم وادي ضمرضَمقت دم ومري٥م َيبُْحْر 

 م.5955هـ/>505زمقادي فمٚمد، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس همٝمٜم٣م، وسمقدم ؽمٛم٥م 

واؽمتٔم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر زمٕمغم ه٠مٓء َمـ ايمٔمٙمامء وأصح٣مب اخلػمة دم إَمقر اإلداري٥م 

اظمٗم٣مم يمذىمرهؿ،وهذا إن دل فمعم رء هم١مٞمام يدل فمعم ضمرصف فمعم واظم٣ميمٝم٥م، ممـ ٓ يتسع 

 . (5)آؽمتٖم٣مدة َمـ ذوي ايم٘مٖم٣مءات، وَمٝمٙمف إلم أهؾ ايمٔمٙمؿ وسمٗمرزمف إيمٝمٜمؿ

 أَم٣م فمـ إضم٘م٣مم ايمتل يرصمع إيمٝمٜم٣م ايمٗمّم٣مة وضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ هم٘م٣مٞم٦م سم٠مطمذ َمـ َمِمدريـ

، واظمِمدر ايمث٣مين (5)همٔملأؽم٣مؽَمكم مه٣م: أضم٘م٣مم ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمتٚمثٙم٥م زمٖمٗمف اإلَم٣مم ايمُم٣م

وهق إىمثر اٞمتُم٣مرًا دم ضمقارض ايمبالد وزمقادهي٣م هق ايمٔمرف ايمٗمبقم، وايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد 

اظمٛمٓمٚم٥م حلٝم٣مة ايمٗمب٣مئؾ، وىم٣مٞم٦م ايم٘مثغم َمـ إضم٘م٣مم سمتٟمشمر زم٣مٕهقاء وَمِم٣ميمح رئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م، 

ويتؿ سمٛمٖمٝمذ إضم٘م٣مم ضمس٤م إفمراف َمـ نمغم سمدطمؾ ايمدويم٥م أو ايمٔمس٘مر، رنمؿ أن 

 .(1)يمسٙمْم٣من زمدر ىم٣من ومد أٞمُمٟم ايمدواويـ واظمح٣مىمؿ وايمسجقن وٞمٓمؿ اإلداراتا

                                                           

 .153،  133، 123، ص:صػحات من اًمتاريخ احلرضمي( ؾمعقد قموض سماوزير: 1)

عقد سماوزير: صػحات من اًمتاريخ ، ؾم186، ص: 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج2)

 .133احلرضمي، ص:

، ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: 115، 110،  104، ص: 2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج3)

، حمؿد سمن أمحد 105-104شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل حمؿد احلبٌم،  ص: 

 .347-346اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ص:
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 رضب ايمٔمٚمٙم٥م: -ب
ىم٣مٞم٦م ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ؽمقوم٣ًم جت٣مري٣ًم ٞمُمْم٣ًم، وَمٛمٜم٣م ايمسقاضمؾ اجلٛمقزمٝم٥م ؽم٣مضمؾ زمحر 

ايمٔمرب وزم٣مب اظمٛمدب، وزمرز ايمدور ايمري٣مدي ايمتج٣مري يم٘مؾ َمـ َمٝمٛم٣مء فمدن وَمٝمٛم٣مئل ايمُمحر 

قاٞمئ إطمرى، وهمٝمٜم٣م يٙمتٗمل ايمتج٣مر  َمـ مجٝمع اجلٛمسٝم٣مت ويتب٣مديمقن وـمٖم٣مر ونمغمه٣م َمـ اظم

فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وَمـ ذيمؽ اؾمتٕمؾ زمٔمض أه٣مرم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمتج٣مرة، وَمٛمٜمؿ 

 . (5)احلّم٣مرَم٥م، وومد سمٖمقومقا  دم ايمُم٠مون ايمتج٣مري٥م

ىم٣مٞم٦م ايمدول دم ايمٝمٚمـ وضمرضَمقت سمٔمتٚمد دم َمقارده٣م اظم٣ميمٝم٥م فمعم زمٔمض إٞمُمْم٥م      

ومتِم٣مدي٥م وايمزرافمٝم٥م وايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري َمـ ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م آ

 . (5)واجلامرك أو ايمٔمُمقر دم اظمقاٞمئ وايمرضائ٤م إطمرى اظمتٔمددة

يمذيمؽ ٓ زمد أن يؼمسم٤م فمعم ذيمؽ زمٔمض ايمٛمٓمؿ وايمٗمقاٞمكم، ايمتل سمٛمٓمؿ ايمتج٣مرة وَمٛمٜم٣م    

طم٣مص٥ًم ايمٔمٚمٙم٥م ووصمقد اظمِم٣مرف دم ايمٛمٓمؿ اظم٣ميمٝم٥م، ايمتل سمسٜمؾ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء و

 اظمٔم٣مَمالت، وايمتل فمٚمٙم٦م فمعم سمسٜمٝمؾ ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مري ايمٛمٗمدي ونمغم ايمٛمٗمدي .

إن ايمٓمروف اظم٣ميمٝم٥م اؽمتدفم٦م سمداوًٓ أرسع وأفمٓمؿ يمٙمٔمٚمٙم٥م، وازمت٘مرت ايمٗمْمع َمـ 

ايمٔمٚمالت ايمذهبٝم٥م وايمٖمّمٝم٥م وايمٛمح٣مؽمٝم٥م  دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م. وومد 

َمـ ومْمع ايمذه٤م وايمٖمّم٥م وايمٛمح٣مس أمهٝم٥م طم٣مص٥م دم اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م،  اضمتٙم٦م ايمٛمٗمقد

                                                           

 661 - هـ 904 – 41د . ؿموىمي قمبداًمؼوي قمث ان : دمارة اعمحقط اهلـدي ذم قمٍم اًمسقادة اإلؾمالمقة ) ( 1)

 .  45 – 42:  ص(  .   م1498 –

طمسلم اًمسؾق ان اًمـارص : اًمـشاط اًمتجاري ذم ؿمبه اجلزيرة اًمعرسمقة ، وأظمر اًمعصور اًموؾمطى قمكم د . ( 2)

 .  277:  ص ،1ط ، هرةاًمؼا ، مٍمية إكجؾو مؽتبة م1517 – 1250
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 رضب ايمٔمٚمٙم٥م: -ب
ىم٣مٞم٦م ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ؽمقوم٣ًم جت٣مري٣ًم ٞمُمْم٣ًم، وَمٛمٜم٣م ايمسقاضمؾ اجلٛمقزمٝم٥م ؽم٣مضمؾ زمحر 

ايمٔمرب وزم٣مب اظمٛمدب، وزمرز ايمدور ايمري٣مدي ايمتج٣مري يم٘مؾ َمـ َمٝمٛم٣مء فمدن وَمٝمٛم٣مئل ايمُمحر 

قاٞمئ إطمرى، وهمٝمٜم٣م يٙمتٗمل ايمتج٣مر  َمـ مجٝمع اجلٛمسٝم٣مت ويتب٣مديمقن وـمٖم٣مر ونمغمه٣م َمـ اظم

فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وَمـ ذيمؽ اؾمتٕمؾ زمٔمض أه٣مرم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمتج٣مرة، وَمٛمٜمؿ 

 . (5)احلّم٣مرَم٥م، وومد سمٖمقومقا  دم ايمُم٠مون ايمتج٣مري٥م

ىم٣مٞم٦م ايمدول دم ايمٝمٚمـ وضمرضَمقت سمٔمتٚمد دم َمقارده٣م اظم٣ميمٝم٥م فمعم زمٔمض إٞمُمْم٥م      

ومتِم٣مدي٥م وايمزرافمٝم٥م وايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري َمـ ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م آ

 . (5)واجلامرك أو ايمٔمُمقر دم اظمقاٞمئ وايمرضائ٤م إطمرى اظمتٔمددة

يمذيمؽ ٓ زمد أن يؼمسم٤م فمعم ذيمؽ زمٔمض ايمٛمٓمؿ وايمٗمقاٞمكم، ايمتل سمٛمٓمؿ ايمتج٣مرة وَمٛمٜم٣م    

طم٣مص٥ًم ايمٔمٚمٙم٥م ووصمقد اظمِم٣مرف دم ايمٛمٓمؿ اظم٣ميمٝم٥م، ايمتل سمسٜمؾ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء و

 اظمٔم٣مَمالت، وايمتل فمٚمٙم٦م فمعم سمسٜمٝمؾ ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مري ايمٛمٗمدي ونمغم ايمٛمٗمدي .

إن ايمٓمروف اظم٣ميمٝم٥م اؽمتدفم٦م سمداوًٓ أرسع وأفمٓمؿ يمٙمٔمٚمٙم٥م، وازمت٘مرت ايمٗمْمع َمـ 

ايمٔمٚمالت ايمذهبٝم٥م وايمٖمّمٝم٥م وايمٛمح٣مؽمٝم٥م  دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م. وومد 

َمـ ومْمع ايمذه٤م وايمٖمّم٥م وايمٛمح٣مس أمهٝم٥م طم٣مص٥م دم اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م،  اضمتٙم٦م ايمٛمٗمقد
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وَمـ ايمذيـ ومرهبؿ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمُمٝمخ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل، ويمد زم٣ميمٕمرهم٥م 

ر  فمعم ايمُمٝمخ فمقم زمـ فمقم م، وسمتٙمٚمذ دم اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمح:581هـ /99>ؽمٛم٥م 

زم٣م يزيدي ايمدوفمٛمل ونمغمه َمـ ايمٔمٙمامء، وسمقلم ايمٗمّم٣مء دم وادي ضمرضَمقت دم ومري٥م َيبُْحْر 

 م.5955هـ/>505زمقادي فمٚمد، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس همٝمٜم٣م، وسمقدم ؽمٛم٥م 

واؽمتٔم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر زمٕمغم ه٠مٓء َمـ ايمٔمٙمامء وأصح٣مب اخلػمة دم إَمقر اإلداري٥م 

اظمٗم٣مم يمذىمرهؿ،وهذا إن دل فمعم رء هم١مٞمام يدل فمعم ضمرصف فمعم واظم٣ميمٝم٥م، ممـ ٓ يتسع 

 . (5)آؽمتٖم٣مدة َمـ ذوي ايم٘مٖم٣مءات، وَمٝمٙمف إلم أهؾ ايمٔمٙمؿ وسمٗمرزمف إيمٝمٜمؿ

 أَم٣م فمـ إضم٘م٣مم ايمتل يرصمع إيمٝمٜم٣م ايمٗمّم٣مة وضم٘م٣مم اظمٛم٣مؿمؼ هم٘م٣مٞم٦م سم٠مطمذ َمـ َمِمدريـ

، واظمِمدر ايمث٣مين (5)همٔملأؽم٣مؽَمكم مه٣م: أضم٘م٣مم ايمممئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اظمتٚمثٙم٥م زمٖمٗمف اإلَم٣مم ايمُم٣م

وهق إىمثر اٞمتُم٣مرًا دم ضمقارض ايمبالد وزمقادهي٣م هق ايمٔمرف ايمٗمبقم، وايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد 

اظمٛمٓمٚم٥م حلٝم٣مة ايمٗمب٣مئؾ، وىم٣مٞم٦م ايم٘مثغم َمـ إضم٘م٣مم سمتٟمشمر زم٣مٕهقاء وَمِم٣ميمح رئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م، 

ويتؿ سمٛمٖمٝمذ إضم٘م٣مم ضمس٤م إفمراف َمـ نمغم سمدطمؾ ايمدويم٥م أو ايمٔمس٘مر، رنمؿ أن 

 .(1)يمسٙمْم٣من زمدر ىم٣من ومد أٞمُمٟم ايمدواويـ واظمح٣مىمؿ وايمسجقن وٞمٓمؿ اإلداراتا

                                                           

 .153،  133، 123، ص:صػحات من اًمتاريخ احلرضمي( ؾمعقد قموض سماوزير: 1)

عقد سماوزير: صػحات من اًمتاريخ ، ؾم186، ص: 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج2)

 .133احلرضمي، ص:

، ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: 115، 110،  104، ص: 2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج3)

، حمؿد سمن أمحد 105-104شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل حمؿد احلبٌم،  ص: 

 .347-346اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ص:
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 رضب ايمٔمٚمٙم٥م: -ب
ىم٣مٞم٦م ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ؽمقوم٣ًم جت٣مري٣ًم ٞمُمْم٣ًم، وَمٛمٜم٣م ايمسقاضمؾ اجلٛمقزمٝم٥م ؽم٣مضمؾ زمحر 

ايمٔمرب وزم٣مب اظمٛمدب، وزمرز ايمدور ايمري٣مدي ايمتج٣مري يم٘مؾ َمـ َمٝمٛم٣مء فمدن وَمٝمٛم٣مئل ايمُمحر 

قاٞمئ إطمرى، وهمٝمٜم٣م يٙمتٗمل ايمتج٣مر  َمـ مجٝمع اجلٛمسٝم٣مت ويتب٣مديمقن وـمٖم٣مر ونمغمه٣م َمـ اظم

فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وَمـ ذيمؽ اؾمتٕمؾ زمٔمض أه٣مرم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمتج٣مرة، وَمٛمٜمؿ 

 . (5)احلّم٣مرَم٥م، وومد سمٖمقومقا  دم ايمُم٠مون ايمتج٣مري٥م

ىم٣مٞم٦م ايمدول دم ايمٝمٚمـ وضمرضَمقت سمٔمتٚمد دم َمقارده٣م اظم٣ميمٝم٥م فمعم زمٔمض إٞمُمْم٥م      

ومتِم٣مدي٥م وايمزرافمٝم٥م وايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري َمـ ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م آ

 . (5)واجلامرك أو ايمٔمُمقر دم اظمقاٞمئ وايمرضائ٤م إطمرى اظمتٔمددة

يمذيمؽ ٓ زمد أن يؼمسم٤م فمعم ذيمؽ زمٔمض ايمٛمٓمؿ وايمٗمقاٞمكم، ايمتل سمٛمٓمؿ ايمتج٣مرة وَمٛمٜم٣م    

طم٣مص٥ًم ايمٔمٚمٙم٥م ووصمقد اظمِم٣مرف دم ايمٛمٓمؿ اظم٣ميمٝم٥م، ايمتل سمسٜمؾ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء و

 اظمٔم٣مَمالت، وايمتل فمٚمٙم٦م فمعم سمسٜمٝمؾ ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مري ايمٛمٗمدي ونمغم ايمٛمٗمدي .

إن ايمٓمروف اظم٣ميمٝم٥م اؽمتدفم٦م سمداوًٓ أرسع وأفمٓمؿ يمٙمٔمٚمٙم٥م، وازمت٘مرت ايمٗمْمع َمـ 

ايمٔمٚمالت ايمذهبٝم٥م وايمٖمّمٝم٥م وايمٛمح٣مؽمٝم٥م  دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م. وومد 

َمـ ومْمع ايمذه٤م وايمٖمّم٥م وايمٛمح٣مس أمهٝم٥م طم٣مص٥م دم اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م،  اضمتٙم٦م ايمٛمٗمقد
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ىم٣مٞم٦م ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م ؽمقوم٣ًم جت٣مري٣ًم ٞمُمْم٣ًم، وَمٛمٜم٣م ايمسقاضمؾ اجلٛمقزمٝم٥م ؽم٣مضمؾ زمحر 

ايمٔمرب وزم٣مب اظمٛمدب، وزمرز ايمدور ايمري٣مدي ايمتج٣مري يم٘مؾ َمـ َمٝمٛم٣مء فمدن وَمٝمٛم٣مئل ايمُمحر 

قاٞمئ إطمرى، وهمٝمٜم٣م يٙمتٗمل ايمتج٣مر  َمـ مجٝمع اجلٛمسٝم٣مت ويتب٣مديمقن وـمٖم٣مر ونمغمه٣م َمـ اظم

فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وَمـ ذيمؽ اؾمتٕمؾ زمٔمض أه٣مرم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمتج٣مرة، وَمٛمٜمؿ 

 . (5)احلّم٣مرَم٥م، وومد سمٖمقومقا  دم ايمُم٠مون ايمتج٣مري٥م

ىم٣مٞم٦م ايمدول دم ايمٝمٚمـ وضمرضَمقت سمٔمتٚمد دم َمقارده٣م اظم٣ميمٝم٥م فمعم زمٔمض إٞمُمْم٥م      

ومتِم٣مدي٥م وايمزرافمٝم٥م وايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري َمـ ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م آ

 . (5)واجلامرك أو ايمٔمُمقر دم اظمقاٞمئ وايمرضائ٤م إطمرى اظمتٔمددة

يمذيمؽ ٓ زمد أن يؼمسم٤م فمعم ذيمؽ زمٔمض ايمٛمٓمؿ وايمٗمقاٞمكم، ايمتل سمٛمٓمؿ ايمتج٣مرة وَمٛمٜم٣م    

طم٣مص٥ًم ايمٔمٚمٙم٥م ووصمقد اظمِم٣مرف دم ايمٛمٓمؿ اظم٣ميمٝم٥م، ايمتل سمسٜمؾ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء و

 اظمٔم٣مَمالت، وايمتل فمٚمٙم٦م فمعم سمسٜمٝمؾ ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مري ايمٛمٗمدي ونمغم ايمٛمٗمدي .

إن ايمٓمروف اظم٣ميمٝم٥م اؽمتدفم٦م سمداوًٓ أرسع وأفمٓمؿ يمٙمٔمٚمٙم٥م، وازمت٘مرت ايمٗمْمع َمـ 

ايمٔمٚمالت ايمذهبٝم٥م وايمٖمّمٝم٥م وايمٛمح٣مؽمٝم٥م  دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م. وومد 

َمـ ومْمع ايمذه٤م وايمٖمّم٥م وايمٛمح٣مس أمهٝم٥م طم٣مص٥م دم اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م،  اضمتٙم٦م ايمٛمٗمقد
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وضمٖم٣مـم٣ًم فمعم سمثبٝم٦م أؽمٔم٣مر ايمٔمٚمٙم٥م فمٚمؾ ايمسٙمْم٣من اظمٚمٙمقىمل دم َمٌم ) إذف أيٛم٣مل ( 

درمه٣ًم دم ايمٌمف ،  118م شمب٦م ؽمٔمر ايمذه٤م إذدم فمعم 5989هـ (  ;8;فم٣مم ) 

ٔمٚمالت َمـ ايمتالفم٤م دم فمٝم٣مره٣م درمه٣ًم دم اظمٔم٣مَمٙم٥م وَمٜمٚم٥م ايمدويم٥م أن حتٚمل ايم  190و

 . (5)وسمٕمٝمغم وزهن٣م وسمٔمديؾ ضمجٚمٜم٣م ضمتك حتقز فمعم شمٗم٥م اظمتٔم٣مَمٙمكم َمـ ايمتج٣مر ونمغم ايمتج٣مر

وؽم٣مءت أضمقال أصح٣مب ايمسٖمـ وايمتج٣مر دم فمدن فمٛمدَم٣م دطمؾ ٞمقر ايمديـ فمٚمر زمـ 

م، واؽمؼمطمص ازمـ رؽمقل زمّم٣مئع ايمتج٣مر يمٛمٖمسف وأنمعم ;555هـ / 959رؽمقل ؽمٛم٥م 

ٛمٖمسف أيّم٣ًم ، وأشمٗمؾ ىم٣مهٙمٜمؿ َمـ ايمتٖمتٝمش وارسمٖم٣مع ايمرضائ٤م وإىمثر ؽمٔمره٣م فمعم نمغمه يم

َمـ ذيمؽ اؽمتٜم٣من زمبٔمض أصح٣مب ايمسٖمـ دم فمدن ، وىم٣من يمذيمؽ أشمره ايمسٙمبل فمعم ايمٛمُم٣مط 

ايمتج٣مري زمُم٘مؾ فم٣مم وطم٣مص٥م َمٝمٛم٣مء فمدن وَمقارد طمزٞمتٜم٣م ايمٔم٣مَم٥م ايمتل زمٙمٕم٦م دم ايمٔم٣مم ٞمحق 

ٔمض اظمراصمع إلم أن ايمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ؽمتامئ٥م أيمػ ديٛم٣مر ومبؾ ومدوم ازمـ رؽمقل  ، وسمُمغم زم

ـمٜمرت َمٛمذ همؼمة َم٣م ومبؾ ضم٘مؿ زمٛمل رؽمقل يمٙمٝمٚمـ، وسمُمغم زمٔمض اإلضمِم٣مءات إلم إيراد 

َمٝمٛم٣مء فمدن ، وأن ايمرضائ٤م وايمٗمقاٞمكم اؽمتحدشم٦م َمٛمذ همؼمة فمٜمد ضم٘مؿ زمٛمل زريع يمٔمدن 

 م (، همٚمثاًل : ىم٣من ي٠مطمذ دم هب٣مر ايمٖمٙمٖمؾ شمامٞمٝم٥م دٞم٣مٞمغم فمُمقر ، وديٛم٣مر1;50هـ / 9:9)

ؾمقاين ، وطمروج ايمٖمرض٥م ديٛم٣مران ، وفمعم احلِم٣من إذا دطمؾ ايمبٙمد مخسقن ديٛم٣مًرا ، وَمٜمام 

ىم٣مٞم٦م اظمت٣مفم٤م ايمتل سمقاصمف ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ نمغم أهنؿ يسؼمطمِمقهن٣م دم ؽمبٝمؾ 

ايمثروات ايمْم٣مئٙم٥م، ايمتل ىم٣مٞم٦م حتٗمؼ هلؿ َمـ ايمتج٣مرة، همٗمد وصػ ايمبٔمض احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م 

ٕؽمبقع فمدة ؽمٖمـ وجت٣مر وم٣مدَمكم إيمٝمٜم٣م وزمّم٣مئع ؾمتك أن َمٝمٛم٣مء فمدن يستٗمبؾ طمالل ا

                                                           

د . كعقم زيمي ومفؿي : ـمرق اًمتجارة اًمدوًمقة وحمطاهتا سملم اًمنمق واًمغرب ) أواظمر اًمعصور اًموؾمطى (  (1)

 .  358 – 340،   259-257م ،  ص : 1973اهلقئة اعمٍمية اًمعامة ًمؾؽتاب ، اًمؼاهرة ، 

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

901 

وَمت٣مصمر َمٛمقفم٥م ، وومد اؾمتٜمرت فمدن َمـ ومدم إيمٝمٜم٣م زمٟميمػ درهؿ وفم٣مد َمٛمٜم٣م زمٟميمػ ديٛم٣مر ، 

وَمـ ومدم إيمٝمٜم٣م زمامئ٥م ونم٣مدر زمخٚمسامئ٥م، وٞمحـ َمـ ذيمؽ  أردٞم٣م إيّم٣مح ايمٔمٚمٙم٥م ايمتل يتؿ 

هـ/ 58;َم٣م ومبؾ ؽمٛم٥م  ايمتٔم٣مَمؾ وايمتب٣مدل ايمتج٣مري هب٣م، وأؾم٣مر زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمٖمؼمة

م  ومٙم٦م ومٝمٚم٥م فمدن مت٣مَم٣ًم ىمٚمرىمز جت٣مري فمٓمٝمؿ زمكم ايمممق وايمٕمرب ، همٗمد فمدل 5955

أصح٣مب ايمسٖمـ فمـ ايمٗمدوم إلم فمدن زمسب٤م اظمٔم٣مَمٙم٥م ايمسٝمئ٥م وإن مت٘مٛم٦م فمدن دم همؼمة 

ؽم٣مزمٗم٥م دم أواطمر ايمٗمرن ايمث٣مَمـ اهلجري، أواطمر ايمٗمرن ايمرازمع فممم اظمٝمالدي زمٖمّمؾ ايمسٝم٣مؽم٥م 

 . (5)اسمبٔمٜم٣م َمٙمقك  دويم٥م زمٛمل رؽمقل َمع ايمتج٣مر َمـ اؽمتٔم٣مدة ٞمُم٣مؿمٜم٣م ايمتج٣مري احل٘مٝمٚم٥م ايمتل

وسمٓمٜمر يمٛم٣م أمهٝم٥م ايمذه٤م دم اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م دم هذه ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد    

احلدي٧م فمٛمٜم٣م همٗمد ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زمف زمٗمٝم٥م ايمٛمٗمقد َمـ همّم٥م وٞمح٣مس ، ودم فمٜمد اظماميمٝمؽ دم 

دم فمٝم٣مره٣م ، وسمٕمٝمغم وزهن٣م وسمٔمديؾ ضمجٚمٜم٣م  ضم٘مؿ َمٌم سمٔمرض٦م ايمٔمٚمٙم٥م ايمذهبٝم٥م يمٙمتالفم٤م

مم٣م صمٔمٙمٜم٣م ٓ حتقز شمٗم٥م اظمتٔم٣مَمٙمكم  َمـ ايمتج٣مر ونمغم هؿ . وىم٣من ذيمؽ َمٛمذ ايمٗمرن اخل٣مَمس 

فممم اظمٝمالدي، وئمزى آضْمراب ايمذي ؽم٣مر زم٣ميمٔمٚمٙم٥م إلم زمٔمض ؽمالؿمكم اظماميمٝمؽ وَمٛمٜمؿ  

امئ٥م درهؿ ورضب زمرؽمب٣مي،  ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من وم٣ميتب٣مي شمب٦م ؽمٔمر ايمديٛم٣مر ايمذه٤م زمثالشم

. أؾم٣مر ؽم٣مرصمٛم٦م إلم (5)همّم٥م صمديدة َمـ طم٣ميمص ايمٖمّم٥م، وإزمْم٣مل ايمٔمٚمالت اظمٕمُمقؾم٥م

زمٔمض اإلضمِم٣مءات أن دويم٥م زمٛمل رؽمقل حتِمؾ فمعم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م َمـ َمٝمٛم٣مء ـمٖم٣مر  
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وَمت٣مصمر َمٛمقفم٥م ، وومد اؾمتٜمرت فمدن َمـ ومدم إيمٝمٜم٣م زمٟميمػ درهؿ وفم٣مد َمٛمٜم٣م زمٟميمػ ديٛم٣مر ، 

وَمـ ومدم إيمٝمٜم٣م زمامئ٥م ونم٣مدر زمخٚمسامئ٥م، وٞمحـ َمـ ذيمؽ  أردٞم٣م إيّم٣مح ايمٔمٚمٙم٥م ايمتل يتؿ 

هـ/ 58;َم٣م ومبؾ ؽمٛم٥م  ايمتٔم٣مَمؾ وايمتب٣مدل ايمتج٣مري هب٣م، وأؾم٣مر زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمٖمؼمة

م  ومٙم٦م ومٝمٚم٥م فمدن مت٣مَم٣ًم ىمٚمرىمز جت٣مري فمٓمٝمؿ زمكم ايمممق وايمٕمرب ، همٗمد فمدل 5955

أصح٣مب ايمسٖمـ فمـ ايمٗمدوم إلم فمدن زمسب٤م اظمٔم٣مَمٙم٥م ايمسٝمئ٥م وإن مت٘مٛم٦م فمدن دم همؼمة 

ؽم٣مزمٗم٥م دم أواطمر ايمٗمرن ايمث٣مَمـ اهلجري، أواطمر ايمٗمرن ايمرازمع فممم اظمٝمالدي زمٖمّمؾ ايمسٝم٣مؽم٥م 

 . (5)اسمبٔمٜم٣م َمٙمقك  دويم٥م زمٛمل رؽمقل َمع ايمتج٣مر َمـ اؽمتٔم٣مدة ٞمُم٣مؿمٜم٣م ايمتج٣مري احل٘مٝمٚم٥م ايمتل

وسمٓمٜمر يمٛم٣م أمهٝم٥م ايمذه٤م دم اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م دم هذه ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد    

احلدي٧م فمٛمٜم٣م همٗمد ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زمف زمٗمٝم٥م ايمٛمٗمقد َمـ همّم٥م وٞمح٣مس ، ودم فمٜمد اظماميمٝمؽ دم 

دم فمٝم٣مره٣م ، وسمٕمٝمغم وزهن٣م وسمٔمديؾ ضمجٚمٜم٣م  ضم٘مؿ َمٌم سمٔمرض٦م ايمٔمٚمٙم٥م ايمذهبٝم٥م يمٙمتالفم٤م

مم٣م صمٔمٙمٜم٣م ٓ حتقز شمٗم٥م اظمتٔم٣مَمٙمكم  َمـ ايمتج٣مر ونمغم هؿ . وىم٣من ذيمؽ َمٛمذ ايمٗمرن اخل٣مَمس 

فممم اظمٝمالدي، وئمزى آضْمراب ايمذي ؽم٣مر زم٣ميمٔمٚمٙم٥م إلم زمٔمض ؽمالؿمكم اظماميمٝمؽ وَمٛمٜمؿ  

امئ٥م درهؿ ورضب زمرؽمب٣مي،  ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من وم٣ميتب٣مي شمب٦م ؽمٔمر ايمديٛم٣مر ايمذه٤م زمثالشم

. أؾم٣مر ؽم٣مرصمٛم٦م إلم (5)همّم٥م صمديدة َمـ طم٣ميمص ايمٖمّم٥م، وإزمْم٣مل ايمٔمٚمالت اظمٕمُمقؾم٥م

زمٔمض اإلضمِم٣مءات أن دويم٥م زمٛمل رؽمقل حتِمؾ فمعم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م َمـ َمٝمٛم٣مء ـمٖم٣مر  
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وضمٖم٣مـم٣ًم فمعم سمثبٝم٦م أؽمٔم٣مر ايمٔمٚمٙم٥م فمٚمؾ ايمسٙمْم٣من اظمٚمٙمقىمل دم َمٌم ) إذف أيٛم٣مل ( 

درمه٣ًم دم ايمٌمف ،  118م شمب٦م ؽمٔمر ايمذه٤م إذدم فمعم 5989هـ (  ;8;فم٣مم ) 

ٔمٚمالت َمـ ايمتالفم٤م دم فمٝم٣مره٣م درمه٣ًم دم اظمٔم٣مَمٙم٥م وَمٜمٚم٥م ايمدويم٥م أن حتٚمل ايم  190و

 . (5)وسمٕمٝمغم وزهن٣م وسمٔمديؾ ضمجٚمٜم٣م ضمتك حتقز فمعم شمٗم٥م اظمتٔم٣مَمٙمكم َمـ ايمتج٣مر ونمغم ايمتج٣مر

وؽم٣مءت أضمقال أصح٣مب ايمسٖمـ وايمتج٣مر دم فمدن فمٛمدَم٣م دطمؾ ٞمقر ايمديـ فمٚمر زمـ 

م، واؽمؼمطمص ازمـ رؽمقل زمّم٣مئع ايمتج٣مر يمٛمٖمسف وأنمعم ;555هـ / 959رؽمقل ؽمٛم٥م 

ٛمٖمسف أيّم٣ًم ، وأشمٗمؾ ىم٣مهٙمٜمؿ َمـ ايمتٖمتٝمش وارسمٖم٣مع ايمرضائ٤م وإىمثر ؽمٔمره٣م فمعم نمغمه يم

َمـ ذيمؽ اؽمتٜم٣من زمبٔمض أصح٣مب ايمسٖمـ دم فمدن ، وىم٣من يمذيمؽ أشمره ايمسٙمبل فمعم ايمٛمُم٣مط 

ايمتج٣مري زمُم٘مؾ فم٣مم وطم٣مص٥م َمٝمٛم٣مء فمدن وَمقارد طمزٞمتٜم٣م ايمٔم٣مَم٥م ايمتل زمٙمٕم٦م دم ايمٔم٣مم ٞمحق 

ٔمض اظمراصمع إلم أن ايمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ؽمتامئ٥م أيمػ ديٛم٣مر ومبؾ ومدوم ازمـ رؽمقل  ، وسمُمغم زم

ـمٜمرت َمٛمذ همؼمة َم٣م ومبؾ ضم٘مؿ زمٛمل رؽمقل يمٙمٝمٚمـ، وسمُمغم زمٔمض اإلضمِم٣مءات إلم إيراد 

َمٝمٛم٣مء فمدن ، وأن ايمرضائ٤م وايمٗمقاٞمكم اؽمتحدشم٦م َمٛمذ همؼمة فمٜمد ضم٘مؿ زمٛمل زريع يمٔمدن 

 م (، همٚمثاًل : ىم٣من ي٠مطمذ دم هب٣مر ايمٖمٙمٖمؾ شمامٞمٝم٥م دٞم٣مٞمغم فمُمقر ، وديٛم٣مر1;50هـ / 9:9)

ؾمقاين ، وطمروج ايمٖمرض٥م ديٛم٣مران ، وفمعم احلِم٣من إذا دطمؾ ايمبٙمد مخسقن ديٛم٣مًرا ، وَمٜمام 

ىم٣مٞم٦م اظمت٣مفم٤م ايمتل سمقاصمف ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ نمغم أهنؿ يسؼمطمِمقهن٣م دم ؽمبٝمؾ 

ايمثروات ايمْم٣مئٙم٥م، ايمتل ىم٣مٞم٦م حتٗمؼ هلؿ َمـ ايمتج٣مرة، همٗمد وصػ ايمبٔمض احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م 

ٕؽمبقع فمدة ؽمٖمـ وجت٣مر وم٣مدَمكم إيمٝمٜم٣م وزمّم٣مئع ؾمتك أن َمٝمٛم٣مء فمدن يستٗمبؾ طمالل ا
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وَمت٣مصمر َمٛمقفم٥م ، وومد اؾمتٜمرت فمدن َمـ ومدم إيمٝمٜم٣م زمٟميمػ درهؿ وفم٣مد َمٛمٜم٣م زمٟميمػ ديٛم٣مر ، 

وَمـ ومدم إيمٝمٜم٣م زمامئ٥م ونم٣مدر زمخٚمسامئ٥م، وٞمحـ َمـ ذيمؽ  أردٞم٣م إيّم٣مح ايمٔمٚمٙم٥م ايمتل يتؿ 

هـ/ 58;َم٣م ومبؾ ؽمٛم٥م  ايمتٔم٣مَمؾ وايمتب٣مدل ايمتج٣مري هب٣م، وأؾم٣مر زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمٖمؼمة

م  ومٙم٦م ومٝمٚم٥م فمدن مت٣مَم٣ًم ىمٚمرىمز جت٣مري فمٓمٝمؿ زمكم ايمممق وايمٕمرب ، همٗمد فمدل 5955

أصح٣مب ايمسٖمـ فمـ ايمٗمدوم إلم فمدن زمسب٤م اظمٔم٣مَمٙم٥م ايمسٝمئ٥م وإن مت٘مٛم٦م فمدن دم همؼمة 

ؽم٣مزمٗم٥م دم أواطمر ايمٗمرن ايمث٣مَمـ اهلجري، أواطمر ايمٗمرن ايمرازمع فممم اظمٝمالدي زمٖمّمؾ ايمسٝم٣مؽم٥م 

 . (5)اسمبٔمٜم٣م َمٙمقك  دويم٥م زمٛمل رؽمقل َمع ايمتج٣مر َمـ اؽمتٔم٣مدة ٞمُم٣مؿمٜم٣م ايمتج٣مري احل٘مٝمٚم٥م ايمتل

وسمٓمٜمر يمٛم٣م أمهٝم٥م ايمذه٤م دم اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م دم هذه ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد    

احلدي٧م فمٛمٜم٣م همٗمد ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زمف زمٗمٝم٥م ايمٛمٗمقد َمـ همّم٥م وٞمح٣مس ، ودم فمٜمد اظماميمٝمؽ دم 

دم فمٝم٣مره٣م ، وسمٕمٝمغم وزهن٣م وسمٔمديؾ ضمجٚمٜم٣م  ضم٘مؿ َمٌم سمٔمرض٦م ايمٔمٚمٙم٥م ايمذهبٝم٥م يمٙمتالفم٤م

مم٣م صمٔمٙمٜم٣م ٓ حتقز شمٗم٥م اظمتٔم٣مَمٙمكم  َمـ ايمتج٣مر ونمغم هؿ . وىم٣من ذيمؽ َمٛمذ ايمٗمرن اخل٣مَمس 

فممم اظمٝمالدي، وئمزى آضْمراب ايمذي ؽم٣مر زم٣ميمٔمٚمٙم٥م إلم زمٔمض ؽمالؿمكم اظماميمٝمؽ وَمٛمٜمؿ  

امئ٥م درهؿ ورضب زمرؽمب٣مي،  ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من وم٣ميتب٣مي شمب٦م ؽمٔمر ايمديٛم٣مر ايمذه٤م زمثالشم

. أؾم٣مر ؽم٣مرصمٛم٦م إلم (5)همّم٥م صمديدة َمـ طم٣ميمص ايمٖمّم٥م، وإزمْم٣مل ايمٔمٚمالت اظمٕمُمقؾم٥م

زمٔمض اإلضمِم٣مءات أن دويم٥م زمٛمل رؽمقل حتِمؾ فمعم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م َمـ َمٝمٛم٣مء ـمٖم٣مر  

                                                           

عرسمقة ) أواظمر اًمعصور اًموؾمطى ( ص : قمكم طمسلم اًمسؾق ان اًمـارص : اًمـشاط اًمتجاري ذم ؿمبة اجلزيرة اًم( 1)

87 – 96 . 

كعقم زيمي : ـمرق اًمتجارة اًمدوًمقة وحمطاهتا سملم اًمنمق واًمغرب ) أواظمر اًمعصور اًموؾمطى ( ، ص:  (2)
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احلدي٧م فمٛمٜم٣م همٗمد ىم٣مٞم٦م سمٗمقم زمف زمٗمٝم٥م ايمٛمٗمقد َمـ همّم٥م وٞمح٣مس ، ودم فمٜمد اظماميمٝمؽ دم 

دم فمٝم٣مره٣م ، وسمٕمٝمغم وزهن٣م وسمٔمديؾ ضمجٚمٜم٣م  ضم٘مؿ َمٌم سمٔمرض٦م ايمٔمٚمٙم٥م ايمذهبٝم٥م يمٙمتالفم٤م

مم٣م صمٔمٙمٜم٣م ٓ حتقز شمٗم٥م اظمتٔم٣مَمٙمكم  َمـ ايمتج٣مر ونمغم هؿ . وىم٣من ذيمؽ َمٛمذ ايمٗمرن اخل٣مَمس 
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هـ / 09;ديٛم٣مر، سمٔمقد إلم ؽمٛم٥م )  900000ديٛم٣مر، وَمـ َمٝمٛم٣مء ايمُمحر  950000

، ودم ايمِمدد ٞمٖمسف أؾم٣مر إؽمت٣مذ/ زم٣مَمْمرف (5)م(= ضمٝم٧م سمقرد إلم طمزاٞم٥م زمٛمل رؽمقل5900

 زمٗمُم٥م دم ذيمؽ ;9ري٣مًٓ ، وايمري٣مل يس٣موي  190إلم أن إذدم ىم٣مٞم٦م فمٚمٙم٥م ذهبٝم٥م سمس٣موي 

ايمقوم٦م ، وٓ ئمرف اظمٗمِمقد زم٣مٕذدم هؾ يٗمِمد زمف إذدم ايمذي يٛمس٤م ٕضمد ؽمالؿمكم 

هـ / 9;:حر ؽمٛم٥م اظماميمٝمؽ أو زمدأ ايمتداول زم٣مٕذدم طمالل همؼمة دطمقل زمٛمل رؽمقل إلم ايمُم

 .(5)م  دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من إذف إؽمامفمٝمؾ زمـ إهمّمؾ ايمٔمب٣مس زمـ اظمج٣مهد:;51

ودم فمٜمد ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م سمؿ ايمتٔم٣مَمؾ وايمتداول زمكم ايمتج٣مر ونمغمهؿ زم٣ميمدٞم٣مٞمغم 

ايمذهبٝم٥م وايمدراهؿ ايمٖمّمٝم٥م وايمٖمٙمقس ايمٛمح٣مؽمٝم٥م ، وزمداي٥م ايمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمديٛم٣مر ايمذهبل إذدم 

دم وادي ززمٝمد ، وهل ايمبداي٥م يمٙمتٔم٣مَمؾ ايمذهبل دم دويم٥م زمٛمل ؿم٣مهر، م 59:0هـ / 8:;ؽمٛم٥م 

وومد أؽمس داًرا يمٙمس٘م٥م ، وأذف فمٙمٝمف ؾمٝمخ دار ايمرضب ، ووـمٝمٖمتف إؽم٣مؽمٝم٥م َمراومب٥م 

ايمٔمٚمٙم٥م َمـ ضمٝم٧م ارسمٖم٣مفمٜم٣م واٞمخٖم٣مضٜم٣م ومح٣ميتٜم٣م َمـ ايمتالفم٤م زمٟموزاهن٣م أو سمٕمٝمغم ضمجٚمٜم٣م 

 .  (1)أو ٞمٗمِم٣من دم فمٝم٣مره٣م

أٞمف سمؿ ايمٔمثقر فمعم َمٛمجؿ ذه٤م دم ومري٥م واؽمط زمتٜم٣مَم٥م ايمٝمٚمـ  وسمُمغم زمٔمض اظمراصمع إلم

دم فمٜمد اظمٙمؽ اظمج٣مهد /ؾمٚمس ايمديـ، وأزم٣مضمف يمٙمٛم٣مس ضمتك ؽمٚمل ايمٛمٗمد ايمذي رضب 

                                                           

 .  138 – 131ؾمارطمبت : طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي ص :  (1)

صاًمح قمكم احلامد اعمرضمع اًمساسمق ، ص:   124 ، 33حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف  : اًمشفداء اًمسبعة ، ص : ( 2)

 .. 145ص: ، ؾمـبل ، 551 – 550

:  حتؼقق(   هـ944 – 866اًمشقباين اًمزسمقدي : اًمػضل اعمزيد قمغم سمغقة اعمستػقد ذم أظمبار زسمقد ) اًمديبعاسمن ( 3)

 . 81 – 80:  ص ، ط ، اًمؽويت ًمؾؽماث اًموـمـي اعمجؾس ، صاحلقة قمقسى حمؿد. د
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اظمٙمؽ اظمج٣مهد فمعم زمـ ؿم٣مهر أَمر زمٟمن سم٘مقن اخلْمب٥م وايمس٘م٥م زم٣مؽمٚمف   (5)زم٣ميمذه٤م إذدم

 .  (5)م5995هـ / 99;زمدًٓ َمـ اؽمؿ أطمٝمف ايمٓم٣مهمر فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر دم ؽمٛم٥م  

أؾم٣مر إؽمت٣مذ / زم٣مَمْمرف ٞمٗماًل فمـ ىمت٣مب زم٣مؽمب٣مع )هبج٥م ايمسٚمر( إلم أن ؽمالؿمكم       

خل ىمثغم ومبؾ همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، أي: زمداي٥م ٞمُم٣مؿمٜمؿ واجت٣مهٜمؿ ٞمحق ـمٖم٣مر 

ازًم٣م يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م حي٘مٚمقن زم٣مؽمٚمٜم٣م ويدهمٔمقن مخس٥م وفممميـ  وايمُمحر ىم٣مٞمقا ضمٝمٛمٜم٣م ُٞمقَّ

٣ًم، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم َمقاد فمٝمٛمٝم٥م ىمٚمٝم٥م َمـ ايمٔمٛمػم إصقم وايمٗمٚمح وايمتٚمر أيمػ أذدم ذهب

ر شمٚمٛمٜم٣م زمٔمممة خٓف ديٛم٣مر أذدم ذهبل ، أسم٣موة ؽمٛمقي٥م يمٙمْم٣مهريكم  وإومٚمُم٥م واظمقار، يٗمدَّ

وهذه اظمٔمٙمقَم٥م سمتٖمؼ َمع إرؽم٣مل ايمْم٣مهريكم َمع محٙمتٜمؿ يمتٟمدي٤م زم٣مدصم٣مٞمف ضم٣مىمؿ ايمُمحر فمعم 

 .  (1)م;598هـ /  95;هجقَمف فمعم فمدن ؽمٛم٥م 

وَمٜمام ي٘مـ َمـ أَمر هم٣ميمذي هيٚمٛم٣م هق َمٔمرهم٥م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ضمرضَمقت دم فمٜمد  

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م،  وهذه إؾم٣مرة واضح٥م يمٛمقع ايمٛمٗمد اظمتداول . 

زمدأ آضمتالل ايمٔمثامين إول يمٙمٝمٚمـ دم َمرضمٙمتف إولم فمٛمدَم٣م ؽمٝمْمر اظماميمٝمؽ فمعم    

٣مَمر اظمٗمراٞم٥م وهنبقا َم٣م زمداطمٙمٜم٣م َمـ ذه٤م وهمّم٥م ززمٝمد شمؿ سمٔمز، واجتٜمقا إلم َمٗمر ايمسٙمْم٣من فم

م، وايمتل اٞمتٜم٦م 5858هـ /15>، شمؿ وم٣مدوا محٙمتٜمؿ ؽمٛم٥م ٞمٖمٝمس٥موأَمقال ؿم٣مئٙم٥م وَمٔم٣مدن 

زمٚمٗمتؾ فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب ايمْم٣مهري وأطمٝمف فمبداظمٙمؽ دم صٛمٔم٣مء، وَم٣مل اظماميمٝمؽ إلم 

ايمٔمثامٞمٝم٥م إلم  ايمٛمٜم٤م وايمسٙم٤م وايمٗمتؾ فمٛمقاًٞم٣م هلذه اظمرضمٙم٥م َمـ ضم٘مٚمٜمؿ، شمؿ وصٙم٦م احلٚمٙم٥م

                                                           

 .  207م ، ص: 1977فاب : أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري ، دار اًمػارايب ، سمػموت ، طمسن صاًمح ؿم (1)

 . 115 -113قمؾوي ـماهر احلداد : اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا ، ص:  (2)

 . 127،  82،  37-33حمؿد قمباًمؼادر  سمامطرف :  اًمشفداء اًمسبعة ، ص:  (3)
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٣ًم، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم َمقاد فمٝمٛمٝم٥م ىمٚمٝم٥م َمـ ايمٔمٛمػم إصقم وايمٗمٚمح وايمتٚمر أيمػ أذدم ذهب

ر شمٚمٛمٜم٣م زمٔمممة خٓف ديٛم٣مر أذدم ذهبل ، أسم٣موة ؽمٛمقي٥م يمٙمْم٣مهريكم  وإومٚمُم٥م واظمقار، يٗمدَّ

وهذه اظمٔمٙمقَم٥م سمتٖمؼ َمع إرؽم٣مل ايمْم٣مهريكم َمع محٙمتٜمؿ يمتٟمدي٤م زم٣مدصم٣مٞمف ضم٣مىمؿ ايمُمحر فمعم 

 .  (1)م;598هـ /  95;هجقَمف فمعم فمدن ؽمٛم٥م 

وَمٜمام ي٘مـ َمـ أَمر هم٣ميمذي هيٚمٛم٣م هق َمٔمرهم٥م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ضمرضَمقت دم فمٜمد  

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م،  وهذه إؾم٣مرة واضح٥م يمٛمقع ايمٛمٗمد اظمتداول . 

زمدأ آضمتالل ايمٔمثامين إول يمٙمٝمٚمـ دم َمرضمٙمتف إولم فمٛمدَم٣م ؽمٝمْمر اظماميمٝمؽ فمعم    

٣مَمر اظمٗمراٞم٥م وهنبقا َم٣م زمداطمٙمٜم٣م َمـ ذه٤م وهمّم٥م ززمٝمد شمؿ سمٔمز، واجتٜمقا إلم َمٗمر ايمسٙمْم٣من فم

م، وايمتل اٞمتٜم٦م 5858هـ /15>، شمؿ وم٣مدوا محٙمتٜمؿ ؽمٛم٥م ٞمٖمٝمس٥موأَمقال ؿم٣مئٙم٥م وَمٔم٣مدن 

زمٚمٗمتؾ فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب ايمْم٣مهري وأطمٝمف فمبداظمٙمؽ دم صٛمٔم٣مء، وَم٣مل اظماميمٝمؽ إلم 

ايمٔمثامٞمٝم٥م إلم  ايمٛمٜم٤م وايمسٙم٤م وايمٗمتؾ فمٛمقاًٞم٣م هلذه اظمرضمٙم٥م َمـ ضم٘مٚمٜمؿ، شمؿ وصٙم٦م احلٚمٙم٥م

                                                           

 .  207م ، ص: 1977فاب : أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري ، دار اًمػارايب ، سمػموت ، طمسن صاًمح ؿم (1)

 . 115 -113قمؾوي ـماهر احلداد : اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا ، ص:  (2)

 . 127،  82،  37-33حمؿد قمباًمؼادر  سمامطرف :  اًمشفداء اًمسبعة ، ص:  (3)
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هـ / 09;ديٛم٣مر، سمٔمقد إلم ؽمٛم٥م )  900000ديٛم٣مر، وَمـ َمٝمٛم٣مء ايمُمحر  950000

، ودم ايمِمدد ٞمٖمسف أؾم٣مر إؽمت٣مذ/ زم٣مَمْمرف (5)م(= ضمٝم٧م سمقرد إلم طمزاٞم٥م زمٛمل رؽمقل5900

 زمٗمُم٥م دم ذيمؽ ;9ري٣مًٓ ، وايمري٣مل يس٣موي  190إلم أن إذدم ىم٣مٞم٦م فمٚمٙم٥م ذهبٝم٥م سمس٣موي 

ايمقوم٦م ، وٓ ئمرف اظمٗمِمقد زم٣مٕذدم هؾ يٗمِمد زمف إذدم ايمذي يٛمس٤م ٕضمد ؽمالؿمكم 

هـ / 9;:حر ؽمٛم٥م اظماميمٝمؽ أو زمدأ ايمتداول زم٣مٕذدم طمالل همؼمة دطمقل زمٛمل رؽمقل إلم ايمُم

 .(5)م  دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من إذف إؽمامفمٝمؾ زمـ إهمّمؾ ايمٔمب٣مس زمـ اظمج٣مهد:;51

ودم فمٜمد ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م سمؿ ايمتٔم٣مَمؾ وايمتداول زمكم ايمتج٣مر ونمغمهؿ زم٣ميمدٞم٣مٞمغم 

ايمذهبٝم٥م وايمدراهؿ ايمٖمّمٝم٥م وايمٖمٙمقس ايمٛمح٣مؽمٝم٥م ، وزمداي٥م ايمتٔم٣مَمؾ زم٣ميمديٛم٣مر ايمذهبل إذدم 

دم وادي ززمٝمد ، وهل ايمبداي٥م يمٙمتٔم٣مَمؾ ايمذهبل دم دويم٥م زمٛمل ؿم٣مهر، م 59:0هـ / 8:;ؽمٛم٥م 

وومد أؽمس داًرا يمٙمس٘م٥م ، وأذف فمٙمٝمف ؾمٝمخ دار ايمرضب ، ووـمٝمٖمتف إؽم٣مؽمٝم٥م َمراومب٥م 

ايمٔمٚمٙم٥م َمـ ضمٝم٧م ارسمٖم٣مفمٜم٣م واٞمخٖم٣مضٜم٣م ومح٣ميتٜم٣م َمـ ايمتالفم٤م زمٟموزاهن٣م أو سمٕمٝمغم ضمجٚمٜم٣م 

 .  (1)أو ٞمٗمِم٣من دم فمٝم٣مره٣م

أٞمف سمؿ ايمٔمثقر فمعم َمٛمجؿ ذه٤م دم ومري٥م واؽمط زمتٜم٣مَم٥م ايمٝمٚمـ  وسمُمغم زمٔمض اظمراصمع إلم

دم فمٜمد اظمٙمؽ اظمج٣مهد /ؾمٚمس ايمديـ، وأزم٣مضمف يمٙمٛم٣مس ضمتك ؽمٚمل ايمٛمٗمد ايمذي رضب 

                                                           

 .  138 – 131ؾمارطمبت : طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي ص :  (1)

صاًمح قمكم احلامد اعمرضمع اًمساسمق ، ص:   124 ، 33حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف  : اًمشفداء اًمسبعة ، ص : ( 2)

 .. 145ص: ، ؾمـبل ، 551 – 550

:  حتؼقق(   هـ944 – 866اًمشقباين اًمزسمقدي : اًمػضل اعمزيد قمغم سمغقة اعمستػقد ذم أظمبار زسمقد ) اًمديبعاسمن ( 3)

 . 81 – 80:  ص ، ط ، اًمؽويت ًمؾؽماث اًموـمـي اعمجؾس ، صاحلقة قمقسى حمؿد. د
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اظمٙمؽ اظمج٣مهد فمعم زمـ ؿم٣مهر أَمر زمٟمن سم٘مقن اخلْمب٥م وايمس٘م٥م زم٣مؽمٚمف   (5)زم٣ميمذه٤م إذدم

 .  (5)م5995هـ / 99;زمدًٓ َمـ اؽمؿ أطمٝمف ايمٓم٣مهمر فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر دم ؽمٛم٥م  

أؾم٣مر إؽمت٣مذ / زم٣مَمْمرف ٞمٗماًل فمـ ىمت٣مب زم٣مؽمب٣مع )هبج٥م ايمسٚمر( إلم أن ؽمالؿمكم       

خل ىمثغم ومبؾ همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، أي: زمداي٥م ٞمُم٣مؿمٜمؿ واجت٣مهٜمؿ ٞمحق ـمٖم٣مر 

ازًم٣م يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م حي٘مٚمقن زم٣مؽمٚمٜم٣م ويدهمٔمقن مخس٥م وفممميـ  وايمُمحر ىم٣مٞمقا ضمٝمٛمٜم٣م ُٞمقَّ

٣ًم، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم َمقاد فمٝمٛمٝم٥م ىمٚمٝم٥م َمـ ايمٔمٛمػم إصقم وايمٗمٚمح وايمتٚمر أيمػ أذدم ذهب

ر شمٚمٛمٜم٣م زمٔمممة خٓف ديٛم٣مر أذدم ذهبل ، أسم٣موة ؽمٛمقي٥م يمٙمْم٣مهريكم  وإومٚمُم٥م واظمقار، يٗمدَّ

وهذه اظمٔمٙمقَم٥م سمتٖمؼ َمع إرؽم٣مل ايمْم٣مهريكم َمع محٙمتٜمؿ يمتٟمدي٤م زم٣مدصم٣مٞمف ضم٣مىمؿ ايمُمحر فمعم 

 .  (1)م;598هـ /  95;هجقَمف فمعم فمدن ؽمٛم٥م 

وَمٜمام ي٘مـ َمـ أَمر هم٣ميمذي هيٚمٛم٣م هق َمٔمرهم٥م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ضمرضَمقت دم فمٜمد  

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م،  وهذه إؾم٣مرة واضح٥م يمٛمقع ايمٛمٗمد اظمتداول . 

زمدأ آضمتالل ايمٔمثامين إول يمٙمٝمٚمـ دم َمرضمٙمتف إولم فمٛمدَم٣م ؽمٝمْمر اظماميمٝمؽ فمعم    

٣مَمر اظمٗمراٞم٥م وهنبقا َم٣م زمداطمٙمٜم٣م َمـ ذه٤م وهمّم٥م ززمٝمد شمؿ سمٔمز، واجتٜمقا إلم َمٗمر ايمسٙمْم٣من فم

م، وايمتل اٞمتٜم٦م 5858هـ /15>، شمؿ وم٣مدوا محٙمتٜمؿ ؽمٛم٥م ٞمٖمٝمس٥موأَمقال ؿم٣مئٙم٥م وَمٔم٣مدن 

زمٚمٗمتؾ فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب ايمْم٣مهري وأطمٝمف فمبداظمٙمؽ دم صٛمٔم٣مء، وَم٣مل اظماميمٝمؽ إلم 

ايمٔمثامٞمٝم٥م إلم  ايمٛمٜم٤م وايمسٙم٤م وايمٗمتؾ فمٛمقاًٞم٣م هلذه اظمرضمٙم٥م َمـ ضم٘مٚمٜمؿ، شمؿ وصٙم٦م احلٚمٙم٥م

                                                           

 .  207م ، ص: 1977فاب : أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري ، دار اًمػارايب ، سمػموت ، طمسن صاًمح ؿم (1)
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اظمٙمؽ اظمج٣مهد فمعم زمـ ؿم٣مهر أَمر زمٟمن سم٘مقن اخلْمب٥م وايمس٘م٥م زم٣مؽمٚمف   (5)زم٣ميمذه٤م إذدم

 .  (5)م5995هـ / 99;زمدًٓ َمـ اؽمؿ أطمٝمف ايمٓم٣مهمر فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر دم ؽمٛم٥م  

أؾم٣مر إؽمت٣مذ / زم٣مَمْمرف ٞمٗماًل فمـ ىمت٣مب زم٣مؽمب٣مع )هبج٥م ايمسٚمر( إلم أن ؽمالؿمكم       

خل ىمثغم ومبؾ همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، أي: زمداي٥م ٞمُم٣مؿمٜمؿ واجت٣مهٜمؿ ٞمحق ـمٖم٣مر 

ازًم٣م يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م حي٘مٚمقن زم٣مؽمٚمٜم٣م ويدهمٔمقن مخس٥م وفممميـ  وايمُمحر ىم٣مٞمقا ضمٝمٛمٜم٣م ُٞمقَّ

٣ًم، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم َمقاد فمٝمٛمٝم٥م ىمٚمٝم٥م َمـ ايمٔمٛمػم إصقم وايمٗمٚمح وايمتٚمر أيمػ أذدم ذهب

ر شمٚمٛمٜم٣م زمٔمممة خٓف ديٛم٣مر أذدم ذهبل ، أسم٣موة ؽمٛمقي٥م يمٙمْم٣مهريكم  وإومٚمُم٥م واظمقار، يٗمدَّ

وهذه اظمٔمٙمقَم٥م سمتٖمؼ َمع إرؽم٣مل ايمْم٣مهريكم َمع محٙمتٜمؿ يمتٟمدي٤م زم٣مدصم٣مٞمف ضم٣مىمؿ ايمُمحر فمعم 

 .  (1)م;598هـ /  95;هجقَمف فمعم فمدن ؽمٛم٥م 

وَمٜمام ي٘مـ َمـ أَمر هم٣ميمذي هيٚمٛم٣م هق َمٔمرهم٥م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ضمرضَمقت دم فمٜمد  

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م،  وهذه إؾم٣مرة واضح٥م يمٛمقع ايمٛمٗمد اظمتداول . 

زمدأ آضمتالل ايمٔمثامين إول يمٙمٝمٚمـ دم َمرضمٙمتف إولم فمٛمدَم٣م ؽمٝمْمر اظماميمٝمؽ فمعم    

٣مَمر اظمٗمراٞم٥م وهنبقا َم٣م زمداطمٙمٜم٣م َمـ ذه٤م وهمّم٥م ززمٝمد شمؿ سمٔمز، واجتٜمقا إلم َمٗمر ايمسٙمْم٣من فم

م، وايمتل اٞمتٜم٦م 5858هـ /15>، شمؿ وم٣مدوا محٙمتٜمؿ ؽمٛم٥م ٞمٖمٝمس٥موأَمقال ؿم٣مئٙم٥م وَمٔم٣مدن 

زمٚمٗمتؾ فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب ايمْم٣مهري وأطمٝمف فمبداظمٙمؽ دم صٛمٔم٣مء، وَم٣مل اظماميمٝمؽ إلم 

ايمٔمثامٞمٝم٥م إلم  ايمٛمٜم٤م وايمسٙم٤م وايمٗمتؾ فمٛمقاًٞم٣م هلذه اظمرضمٙم٥م َمـ ضم٘مٚمٜمؿ، شمؿ وصٙم٦م احلٚمٙم٥م
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 . 115 -113قمؾوي ـماهر احلداد : اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا ، ص:  (2)
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م، وسمؿ ؾمٛمؼ فم٣مَمر زمـ داؤود ايمْم٣مهري، وىم٣مٞم٦م هن٣مي٥م ايمدويم٥م ;581هـ/ 98>فمدن ؽمٛم٥م 

ايمْم٣مهري٥م  وسمبدأ اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ آضمتالل ايمٔمثامين، وطمالل هذه ايمٖمؼمة اهتؿ ايمقٓة 

 ايمٔمثامٞمٝمقن زمجٚمع إَمقال وسم٘مقيـ شمروات طم٣مص٥م هبؿ  . 

م وهق َمِمْمٖمك زم٣مؾم٣م ايمٛمُم٣مر، وٞمحـ 5895/  هـ:9>فُمكمِّ أول واٍل فمثامين ؽمٛم٥م     

يمٝمس زمِمدد احلدي٧م فمـ احل٘مؿ ايمٔمثامين زمٗمدر َم٣م ٞمُمغم إلم ايمٔمٚمالت ايمتل سمؿ سمداوهل٣م طمالل 

هذه ايمٖمؼمة، وذىمر زمٔمًّم٣م َمـ ذيمؽ ايمدىمتقر ايمسٝمد / َمِمْمٖمك ؽم٣ممل، َمٛمٜم٣م زُمْٗمَُم٥م، ضمرف ، 

٣مٞم٤م أؽمامء ايمٔمٚمالت ضمرف أمحر ، وَمْٖمَٙم٥م، ذه٤م ىمبغم، وهل أؽمامء يمٙمٔمٚمٙم٥م  اظمحٙمٝم٥م إلم صم

 .  (5)يّم٣مف يمٖمظ فمثامين

اٞمتٜم٨م ايمقٓة ايمٔمثامٞمٝمقن ؽمٝم٣مؽم٥م َم٣ميمٝم٥م سمستٜمدف جتٚمٝمع شمروات طم٣مص٥م هبؿ، يمذيمؽ    

وم٣مم ايمبٔمض َمٛمٜمؿ زمِمؽ فمٚمالت صمديدة دم أشمٛم٣مء همؼمة وٓيتف زمسب٤م ؿمٚمٔمٜمؿ يمٙمحِمقل 

رضب فمعم ايمثروات فمـ ؿمريؼ ايمتالفم٤م دم ايمٔمٚمٙم٥م، همٖمل همؼمة وٓي٥م ؽمٛم٣من زم٣مؾم٣م أومدم فمعم 

ت زم٣ميمٛم٣مس رضرًا زم٣ميمًٕم٣م.   ؽم٘م٥م صمديدة أرضَّ

م أَمر زمٗمتؾ رئٝمس دار ؽم٘م٥م 5895هـ/ َم٣مرس ;9>ودم فمٜمد حمٚمقد زم٣مؾم٣م ؽمٛم٥م   

ايمٛمٗمقد زمتٜمٚم٥م ايمتالفم٤م زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ونمُّمٜم٣م ونمٙمب٥م ايمٛمح٣مس فمعم ايمٖمّم٥م، واؽمتقلم ايمقارم فمعم 

 .  (5)دار ايمس٘م٥م

دم ايمٝمٚمـ فمـ َمثٝمالهت٣م  ودم همؼمة احل٘مؿ ايمٔمثامين زمُم٘مؾ فم٣مم سمٛم٣مومِم٦م ومٝمٚم٥م ايمٔمٚمٙم٥م  

زم٣ميمٗم٣مهرة واؽمت٣مٞمبقل، هم٣ميمديٛم٣مر ايمذه٤م ايمسٙمْم٣مين ايمذي وزٞمف درهؿ ومغماؿم٣من ، همٜمق دم سمرىمٝم٣م 
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زمتسٔمكم فمثامٞمًٝم٣م، ودم َمٌم زمثامٞمكم فمثامٞمًٝم٣م، ودم ايمٝمٚمـ زمثالشمامئ٥م فمثامين وٓ زال يتزايد إلم أن 

 .(5)ص٣مر ايمديٛم٣مر زمٟميمػ فمثامين

ايمتج٣مرة ودم احلٝم٣مة ايمٝمقَمٝم٥م ودم ايمٔمٝمش يمتقهمغم أصبح واضًح٣م يمديٛم٣م أن ايمتداول دم 

اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ َمـ زمٔمض  ومت٦مؿمٙمب٣مت ايمٛم٣مس يتؿ ايمتداول همٝمام زمٝمٛمٜمؿ زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م، 

اظم٠مرطمكم فمٛمدَم٣م سمٔمرضقا يمذىمر ؽمٔمر زمٔمض اظمقاد أو ايمبّم٣مئع ايمتل حيت٣مج إيمٝمٜم٣م ايمٛم٣مس دم 

ايم٘م٣مهمقر زمدرهؿ وؽمٔمر  ضمٝم٣مهتؿ ؽمقاء زم٣مٓرسمٖم٣مع أو زم٣مٓٞمخٖم٣مض ، َمـ ذيمؽ َمثاًل ؽمٔمر

م، وأؾم٣مر ؾمٛمبؾ أيًّم٣م زمٟمن ؽمٔمر ايمٔمسؾ 5858هـ/50>ايم٘م٣مهمقر اظمـ زمٟمرزمٔمكم أذهمٝم٣ًم 

م، وايمْمٔم٣مم )ضم٤م ايمذرة( أرزمٔم٥م َمِم٣مري زمدرهؿ 5851هـ/;5>أوومٝم٥م زمدرهؿ ؽمٛم٥م 

 .(5)هـ 59>ؾمحري، وؽمٔمر ٞمقى ايمتٚمر شمالشم٥م َمِم٣مري زمدرهؿ ؾمحري ؽمٛم٥م 

َـّ اهلل سمٔم٣ملم زم٣م يمٕمٝم٧م زم٣مجلٜم٥م احلرضَمٝم٥م ، وأرطمص اهلل وذىمر زمٔمض اظم٠مرطمكم : َم

إؽمٔم٣مر ضمتك زمٙمغ ايمْمٔم٣مم احل٤م )ومٜم٣مول( أي اشمٛم٣م فممم َمًدا ) َمًٌما ( زمدرهؿ ىمبغم زمٙمغ 

 . (1)ؽمٔمر َمٌما ) َمد ( َمٙمح زمديٛم٣مر ؾمحري

مم٣م ؽمبؼ ٞم٠مىمد أن ايمبٝمع وايممماء يتؿ زمٔمٚمٙم٥م ٞمٗمدي٥م وإن اطمتٙمٖم٦م سمسٚمٝم٣مسمف، ومت٦م 

ي أو ديٛم٣مر ؾمحري وإؾم٣مرة أطمرى زم٣مٕشمر دم اإلؾم٣مرة إلم ايمٔمٚمٙم٥م اظمحٙمٝم٥م زمدرهؿ ؾمحر

درهؿ ىمبغم، وٓ يٚمٛمع أن سمتؿ هٛم٣مك زمٔمض فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زم٣مظمٗم٣ميّم٥م ، ويم٘مـ 

ايمٕم٣ميم٤م أن هٛم٣مك فمٚمٙم٥م حمٙمٝم٥م وهمئ٣مهت٣م درهؿ وديٛم٣مر ؾمحري، ويتؿ أيًّم٣م ايمتداول زم٣ميمديٛم٣مر 
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زمتسٔمكم فمثامٞمًٝم٣م، ودم َمٌم زمثامٞمكم فمثامٞمًٝم٣م، ودم ايمٝمٚمـ زمثالشمامئ٥م فمثامين وٓ زال يتزايد إلم أن 

 .(5)ص٣مر ايمديٛم٣مر زمٟميمػ فمثامين

ايمتج٣مرة ودم احلٝم٣مة ايمٝمقَمٝم٥م ودم ايمٔمٝمش يمتقهمغم أصبح واضًح٣م يمديٛم٣م أن ايمتداول دم 

اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ َمـ زمٔمض  ومت٦مؿمٙمب٣مت ايمٛم٣مس يتؿ ايمتداول همٝمام زمٝمٛمٜمؿ زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م، 
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م، وأؾم٣مر ؾمٛمبؾ أيًّم٣م زمٟمن ؽمٔمر ايمٔمسؾ 5858هـ/50>ايم٘م٣مهمقر اظمـ زمٟمرزمٔمكم أذهمٝم٣ًم 

م، وايمْمٔم٣مم )ضم٤م ايمذرة( أرزمٔم٥م َمِم٣مري زمدرهؿ 5851هـ/;5>أوومٝم٥م زمدرهؿ ؽمٛم٥م 

 .(5)هـ 59>ؾمحري، وؽمٔمر ٞمقى ايمتٚمر شمالشم٥م َمِم٣مري زمدرهؿ ؾمحري ؽمٛم٥م 

َـّ اهلل سمٔم٣ملم زم٣م يمٕمٝم٧م زم٣مجلٜم٥م احلرضَمٝم٥م ، وأرطمص اهلل وذىمر زمٔمض اظم٠مرطمكم : َم

إؽمٔم٣مر ضمتك زمٙمغ ايمْمٔم٣مم احل٤م )ومٜم٣مول( أي اشمٛم٣م فممم َمًدا ) َمًٌما ( زمدرهؿ ىمبغم زمٙمغ 

 . (1)ؽمٔمر َمٌما ) َمد ( َمٙمح زمديٛم٣مر ؾمحري

مم٣م ؽمبؼ ٞم٠مىمد أن ايمبٝمع وايممماء يتؿ زمٔمٚمٙم٥م ٞمٗمدي٥م وإن اطمتٙمٖم٦م سمسٚمٝم٣مسمف، ومت٦م 

ي أو ديٛم٣مر ؾمحري وإؾم٣مرة أطمرى زم٣مٕشمر دم اإلؾم٣مرة إلم ايمٔمٚمٙم٥م اظمحٙمٝم٥م زمدرهؿ ؾمحر

درهؿ ىمبغم، وٓ يٚمٛمع أن سمتؿ هٛم٣مك زمٔمض فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زم٣مظمٗم٣ميّم٥م ، ويم٘مـ 
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م، وسمؿ ؾمٛمؼ فم٣مَمر زمـ داؤود ايمْم٣مهري، وىم٣مٞم٦م هن٣مي٥م ايمدويم٥م ;581هـ/ 98>فمدن ؽمٛم٥م 

ايمْم٣مهري٥م  وسمبدأ اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ آضمتالل ايمٔمثامين، وطمالل هذه ايمٖمؼمة اهتؿ ايمقٓة 

 ايمٔمثامٞمٝمقن زمجٚمع إَمقال وسم٘مقيـ شمروات طم٣مص٥م هبؿ  . 

م وهق َمِمْمٖمك زم٣مؾم٣م ايمٛمُم٣مر، وٞمحـ 5895/  هـ:9>فُمكمِّ أول واٍل فمثامين ؽمٛم٥م     

يمٝمس زمِمدد احلدي٧م فمـ احل٘مؿ ايمٔمثامين زمٗمدر َم٣م ٞمُمغم إلم ايمٔمٚمالت ايمتل سمؿ سمداوهل٣م طمالل 

هذه ايمٖمؼمة، وذىمر زمٔمًّم٣م َمـ ذيمؽ ايمدىمتقر ايمسٝمد / َمِمْمٖمك ؽم٣ممل، َمٛمٜم٣م زُمْٗمَُم٥م، ضمرف ، 

٣مٞم٤م أؽمامء ايمٔمٚمالت ضمرف أمحر ، وَمْٖمَٙم٥م، ذه٤م ىمبغم، وهل أؽمامء يمٙمٔمٚمٙم٥م  اظمحٙمٝم٥م إلم صم

 .  (5)يّم٣مف يمٖمظ فمثامين

اٞمتٜم٨م ايمقٓة ايمٔمثامٞمٝمقن ؽمٝم٣مؽم٥م َم٣ميمٝم٥م سمستٜمدف جتٚمٝمع شمروات طم٣مص٥م هبؿ، يمذيمؽ    

وم٣مم ايمبٔمض َمٛمٜمؿ زمِمؽ فمٚمالت صمديدة دم أشمٛم٣مء همؼمة وٓيتف زمسب٤م ؿمٚمٔمٜمؿ يمٙمحِمقل 

رضب فمعم ايمثروات فمـ ؿمريؼ ايمتالفم٤م دم ايمٔمٚمٙم٥م، همٖمل همؼمة وٓي٥م ؽمٛم٣من زم٣مؾم٣م أومدم فمعم 

ت زم٣ميمٛم٣مس رضرًا زم٣ميمًٕم٣م.   ؽم٘م٥م صمديدة أرضَّ

م أَمر زمٗمتؾ رئٝمس دار ؽم٘م٥م 5895هـ/ َم٣مرس ;9>ودم فمٜمد حمٚمقد زم٣مؾم٣م ؽمٛم٥م   

ايمٛمٗمقد زمتٜمٚم٥م ايمتالفم٤م زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ونمُّمٜم٣م ونمٙمب٥م ايمٛمح٣مس فمعم ايمٖمّم٥م، واؽمتقلم ايمقارم فمعم 

 .  (5)دار ايمس٘م٥م

دم ايمٝمٚمـ فمـ َمثٝمالهت٣م  ودم همؼمة احل٘مؿ ايمٔمثامين زمُم٘مؾ فم٣مم سمٛم٣مومِم٦م ومٝمٚم٥م ايمٔمٚمٙم٥م  

زم٣ميمٗم٣مهرة واؽمت٣مٞمبقل، هم٣ميمديٛم٣مر ايمذه٤م ايمسٙمْم٣مين ايمذي وزٞمف درهؿ ومغماؿم٣من ، همٜمق دم سمرىمٝم٣م 
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اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ َمـ زمٔمض  ومت٦مؿمٙمب٣مت ايمٛم٣مس يتؿ ايمتداول همٝمام زمٝمٛمٜمؿ زم٣ميمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م، 

اظم٠مرطمكم فمٛمدَم٣م سمٔمرضقا يمذىمر ؽمٔمر زمٔمض اظمقاد أو ايمبّم٣مئع ايمتل حيت٣مج إيمٝمٜم٣م ايمٛم٣مس دم 
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م، وايمْمٔم٣مم )ضم٤م ايمذرة( أرزمٔم٥م َمِم٣مري زمدرهؿ 5851هـ/;5>أوومٝم٥م زمدرهؿ ؽمٛم٥م 

 .(5)هـ 59>ؾمحري، وؽمٔمر ٞمقى ايمتٚمر شمالشم٥م َمِم٣مري زمدرهؿ ؾمحري ؽمٛم٥م 

َـّ اهلل سمٔم٣ملم زم٣م يمٕمٝم٧م زم٣مجلٜم٥م احلرضَمٝم٥م ، وأرطمص اهلل وذىمر زمٔمض اظم٠مرطمكم : َم

إؽمٔم٣مر ضمتك زمٙمغ ايمْمٔم٣مم احل٤م )ومٜم٣مول( أي اشمٛم٣م فممم َمًدا ) َمًٌما ( زمدرهؿ ىمبغم زمٙمغ 

 . (1)ؽمٔمر َمٌما ) َمد ( َمٙمح زمديٛم٣مر ؾمحري

مم٣م ؽمبؼ ٞم٠مىمد أن ايمبٝمع وايممماء يتؿ زمٔمٚمٙم٥م ٞمٗمدي٥م وإن اطمتٙمٖم٦م سمسٚمٝم٣مسمف، ومت٦م 

ي أو ديٛم٣مر ؾمحري وإؾم٣مرة أطمرى زم٣مٕشمر دم اإلؾم٣مرة إلم ايمٔمٚمٙم٥م اظمحٙمٝم٥م زمدرهؿ ؾمحر

درهؿ ىمبغم، وٓ يٚمٛمع أن سمتؿ هٛم٣مك زمٔمض فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زم٣مظمٗم٣ميّم٥م ، ويم٘مـ 

ايمٕم٣ميم٤م أن هٛم٣مك فمٚمٙم٥م حمٙمٝم٥م وهمئ٣مهت٣م درهؿ وديٛم٣مر ؾمحري، ويتؿ أيًّم٣م ايمتداول زم٣ميمديٛم٣مر 
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 .(5)ص٣مر ايمديٛم٣مر زمٟميمػ فمثامين
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زم٣مفمتب٣مر إذدم ايمذهبل ودرهؿ أذدم هميض، هذه ايمٔمٚمٙم٥م َمـ طم٣مرج ضمرضَمقت، ويم٘مـ 

ايمُمحر َمٝمٛم٣مء رئٝمسٝم٣ًم وَمب٣مذ فمعم ؽم٣مضمؾ زمحر ايمٔمرب ٓري٤م زمٟمن سمدطمؾ إلم ضمرضَمقت 
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٣م يمذيمؽ ٗمً زمٟموزان حمددة وأضمج٣مم َمٔمروهم٥م وفمٝم٣مر حمدد وَمّمبقط زم٣ميمت٣مرم، هم١من ومٝمٚمتٜم٣م ؿمب

٦م َمقصمقدة دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ ـمٜمقر ايمٔمٚمٙم٥م دم َمٔمروهم٥م، هذه احل٣ميم٥م اظم٣ميمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم

 فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي .

م دم َمديٛم٥م :585/  ه19>وىم٣من أول أَمر ٍأصدره زمرضب ايمٔمٚمٙم٥م دم رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 
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م أَمره زمرضب همئ٣مت أومؾ َمٛمٜم٣م: ايمبٗمُم٥م ايمبدري٥م، 5819هـ/  91>ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م 

، وىم٣من ايمري٣مل يس٣موي (8)٦م َمـ ايمٛمح٣مسوٞمِمػ ايمبٗمُم٥م، ورزمع ايمبٗمُم٥م، وشُمٚمٛمَٜم٣م، وومد رضزم

شمامٞمكم زمٗمُم٥م، وص٣مرت ايمبٗمُم٥م أىمثر سمداوًٓ زمكم ايمٛم٣مس دم ضمرضَمقت، وهب٣م يتؿ حتديد 

 .(9)إؽمٔم٣مر، وسمٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء
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 .241، ص:2، جأدوار اًمتاريخ احلرضمي( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 2)
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 م، وؾمؿي  سمإذذم كسبة ًمؾؿؾك إذف مؾك اًمدوًمة اًمرؾموًمقة.1239
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 إيرادات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م: -صمـ

 َمثٙم٦م ايمُمحر َمرىمًزا جت٣مرًي٣م َمٜماًم، وهل َمٝمٛم٣مء جت٣مري فمٓمٝمؿ سمٖمد إيمٝمف ايمسٖمـ َمـ اهلٛمد

وايمِمكم وصمٛمقب ذومل خؽمٝم٣م وذومل أهمريٗمٝم٣م واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وَمٌم وأوروزم٣م، هم٘م٣من هذا 

اظمٝمٛم٣مء يستٗمبؾ ايمسٙمع ايمقاردة إيمٝمف، ويستٜمٙمؽ ايمٗمٙمٝمؾ َمٛمٜم٣م ويِمدر اجلزء إىمػم َمع 

اظمٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م دم ضمرضَمقت ؽمقاء زرافمٝم٥م أم صٛم٣مفمٝم٥م ضمرهمٝم٥م إلم أومْم٣مر خمتٙمٖم٥م وَمٛمٜم٣م 

 (5)وَمٌم وايمٔمراق وايمِمقَم٣مل وذق أهمريٗمٝم٣م واهلٛمد ونمغمه٣م. زمٙمدان ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

وأصبح٦م جت٣مرة ايمُمحر ذات ؿم٣مزمع اومتِم٣مدي َمتٛمقع، همٗمد ىم٣مٞم٦م ضمرىم٥م جت٣مري٥م 

زمحري٥م واؽمٔم٥م، همٚمثٙم٦م ايمُمحر أيًّم٣م َمرىمًزا يمٙمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م َمع ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت 

ورزم٣مزمكم  ووادي ضمرضَمقت، ودم َمٝمٛم٣مء ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م، وهمٝمٜم٣م زمح٣مرة وٞمقاطمٝمذ

 (5)وَمٔم٣مظم٥م َمـ ايمُمحر واظمٜمرة واحل٣مَمل واجلٚمٝمع ضمّم٣مرَم٥م.

وزمذيمؽ يمٔمب٦م ومب٣مئؾ ضمرضَمقت واظمٜمرة دوًرا ري٣مدًي٣م دم ايمٛمُم٣مط آومتِم٣مدي داطمؾ 

َمديٛم٥م ايمُمحر وطم٣مرصمٜم٣م، همٗمد فمٚمٙمقا زم٣مخلط ايمتج٣مري زمكم ايمُمحر ونمغمه َمـ ايمبٙمدان 

خؽمٝم٣م وذومٜم٣م وزمٙمدان أهمريٗمٝم٣م  اظمختٙمٖم٥م دم ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وصمٛمقب

ويمٔم٤م احلّم٣مرَم٥م دم اظمالضم٥م ايمبحري٥م ىمتج٣مر وَمالضمكم وَمالك يمٙمسٖمـ ايمممافمٝم٥م، ويٚمتٙمؽ 

ًٓ زمحرًي٣م جت٣مرًي٣م يمأله٣مرم، وومد فمرهم٦م ايمُمحر هبذا آؽمؿ فمعم ايمس٣مضمؾ  احلّم٣مرة أؽمْمق

 ايمقاومع َمـ فمامن ذوًم٣م إلم أزمكم نمرزًم٣م.

                                                           
 . 243 – 242ؾمعقد قموض سماوزير: معامل شماريخ اجلزيرة اًمعرسمقة، ص:   (1

 . 52،  43،  41حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:  ( 2
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ًٓ زمحرًي٣م جت٣مرًي٣م يمأله٣مرم، وومد فمرهم٦م ايمُمحر هبذا آؽمؿ فمعم ايمس٣مضمؾ  احلّم٣مرة أؽمْمق

 ايمقاومع َمـ فمامن ذوًم٣م إلم أزمكم نمرزًم٣م.
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زم٣مفمتب٣مر إذدم ايمذهبل ودرهؿ أذدم هميض، هذه ايمٔمٚمٙم٥م َمـ طم٣مرج ضمرضَمقت، ويم٘مـ 

ايمُمحر َمٝمٛم٣مء رئٝمسٝم٣ًم وَمب٣مذ فمعم ؽم٣مضمؾ زمحر ايمٔمرب ٓري٤م زمٟمن سمدطمؾ إلم ضمرضَمقت 

فمٚمالت أطمرى، وطم٣مص٥م أهن٣م فمب٣مرة فمـ ومْمع َمـ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م وايمٛمح٣مس، وهل 

٣م يمذيمؽ ٗمً زمٟموزان حمددة وأضمج٣مم َمٔمروهم٥م وفمٝم٣مر حمدد وَمّمبقط زم٣ميمت٣مرم، هم١من ومٝمٚمتٜم٣م ؿمب

٦م َمقصمقدة دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ ـمٜمقر ايمٔمٚمٙم٥م دم َمٔمروهم٥م، هذه احل٣ميم٥م اظم٣ميمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم

 فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي .

م دم َمديٛم٥م :585/  ه19>وىم٣من أول أَمر ٍأصدره زمرضب ايمٔمٚمٙم٥م دم رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

، وؽمٚمٝم٦م زم٣ميمري٣مل، ورضب َمٔمف همئ٥م ٞمِمػ ايمري٣مل ورزمع ايمري٣مل، وىم٣من ايمري٣مل (5)ايمُمحر

ايمذي أصدرسمف ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م  (1)نمغم أن ايمري٣مل إذدم (5)ـ ايمٖمّم٥مايمقاضمد يزن أوومٝم٥م َم

، شمؿ أصدر (9)ـمؾَّ َمتداوًٓ دم ضمرضَمقت إلم صم٣مٞم٤م ايمري٣مل ايمذي أصدره ايمسٙمْم٣من زمدر

م أَمره زمرضب همئ٣مت أومؾ َمٛمٜم٣م: ايمبٗمُم٥م ايمبدري٥م، 5819هـ/  91>ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م 

، وىم٣من ايمري٣مل يس٣موي (8)٦م َمـ ايمٛمح٣مسوٞمِمػ ايمبٗمُم٥م، ورزمع ايمبٗمُم٥م، وشُمٚمٛمَٜم٣م، وومد رضزم

شمامٞمكم زمٗمُم٥م، وص٣مرت ايمبٗمُم٥م أىمثر سمداوًٓ زمكم ايمٛم٣مس دم ضمرضَمقت، وهب٣م يتؿ حتديد 

 .(9)إؽمٔم٣مر، وسمٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء
                                                           

 .186( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .241، ص:2، جأدوار اًمتاريخ احلرضمي( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 2)

هـ / 637طمرضموت ؾمـة ( اًمريال إذذم: شمزامن دظمول اًمريال إذذم مع دظمول اًمؼوات اًمرؾموًمقة 3)

 م، وؾمؿي  سمإذذم كسبة ًمؾؿؾك إذف مؾك اًمدوًمة اًمرؾموًمقة.1239

 .241، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج4)

 .240( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه:اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)

 .398      -397، 241م، ص: 1994هـ/1415، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج6)
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 إيرادات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م: -صمـ

 َمثٙم٦م ايمُمحر َمرىمًزا جت٣مرًي٣م َمٜماًم، وهل َمٝمٛم٣مء جت٣مري فمٓمٝمؿ سمٖمد إيمٝمف ايمسٖمـ َمـ اهلٛمد

وايمِمكم وصمٛمقب ذومل خؽمٝم٣م وذومل أهمريٗمٝم٣م واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وَمٌم وأوروزم٣م، هم٘م٣من هذا 

اظمٝمٛم٣مء يستٗمبؾ ايمسٙمع ايمقاردة إيمٝمف، ويستٜمٙمؽ ايمٗمٙمٝمؾ َمٛمٜم٣م ويِمدر اجلزء إىمػم َمع 

اظمٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م دم ضمرضَمقت ؽمقاء زرافمٝم٥م أم صٛم٣مفمٝم٥م ضمرهمٝم٥م إلم أومْم٣مر خمتٙمٖم٥م وَمٛمٜم٣م 

 (5)وَمٌم وايمٔمراق وايمِمقَم٣مل وذق أهمريٗمٝم٣م واهلٛمد ونمغمه٣م. زمٙمدان ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م

وأصبح٦م جت٣مرة ايمُمحر ذات ؿم٣مزمع اومتِم٣مدي َمتٛمقع، همٗمد ىم٣مٞم٦م ضمرىم٥م جت٣مري٥م 

زمحري٥م واؽمٔم٥م، همٚمثٙم٦م ايمُمحر أيًّم٣م َمرىمًزا يمٙمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م َمع ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت 

ورزم٣مزمكم  ووادي ضمرضَمقت، ودم َمٝمٛم٣مء ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م، وهمٝمٜم٣م زمح٣مرة وٞمقاطمٝمذ

 (5)وَمٔم٣مظم٥م َمـ ايمُمحر واظمٜمرة واحل٣مَمل واجلٚمٝمع ضمّم٣مرَم٥م.

وزمذيمؽ يمٔمب٦م ومب٣مئؾ ضمرضَمقت واظمٜمرة دوًرا ري٣مدًي٣م دم ايمٛمُم٣مط آومتِم٣مدي داطمؾ 

َمديٛم٥م ايمُمحر وطم٣مرصمٜم٣م، همٗمد فمٚمٙمقا زم٣مخلط ايمتج٣مري زمكم ايمُمحر ونمغمه َمـ ايمبٙمدان 

خؽمٝم٣م وذومٜم٣م وزمٙمدان أهمريٗمٝم٣م  اظمختٙمٖم٥م دم ؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وصمٛمقب

ويمٔم٤م احلّم٣مرَم٥م دم اظمالضم٥م ايمبحري٥م ىمتج٣مر وَمالضمكم وَمالك يمٙمسٖمـ ايمممافمٝم٥م، ويٚمتٙمؽ 

ًٓ زمحرًي٣م جت٣مرًي٣م يمأله٣مرم، وومد فمرهم٦م ايمُمحر هبذا آؽمؿ فمعم ايمس٣مضمؾ  احلّم٣مرة أؽمْمق

 ايمقاومع َمـ فمامن ذوًم٣م إلم أزمكم نمرزًم٣م.
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 ايمقاومع َمـ فمامن ذوًم٣م إلم أزمكم نمرزًم٣م.
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ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ايمبحري، ومه٣م: وئمٛمل ذيمؽ أن ضمرضَمقت اَمتٙم٘م٦م َمٝمٛم٣مءيـ دم 

 .(5)ـمٖم٣مر وايمُمحر

وٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف وصػ اظم٠مرخ ايمػمسمٕم٣مرم ) ىم٣مؽمتٛمٜمٝمدا ( زمٟمن َمديٛم٥م ايمُمحر َمديٛم٥م 

ىمبغمة هب٣م ايم٘مثغم َمـ ايمتٚمقيٛم٣مت وهب٣م أصٛم٣مف وىمٚمٝم٣مت َمـ ايمٔمْمقر وايمبخقر وفمدد نمغم 

كم وَمـ صمٛمقب ذق ومٙمٝمؾ َمـ اخلٝمؾ، ويٖمد إيمٝمٜم٣م ايمتج٣مر اظمسٙمٚمقن َمـ اهلٛمد ونمغم اظمسٙمٚم

خؽمٝم٣م وأهمريٗمٝم٣م وؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، وَمـ إؽمقاق اظمُمٜمقرة دم ؾمبف 

صمزيرة ايمٔمرب َمديٛم٥م ايمُمحر وَمٝمٛم٣مؤه٣م دم ضمرضَمقت زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م فمعم زمحر ايمٔمرب، 

وىم٣من ؾمٟمهن٣م ممٝمًزا ويٖمد إيمٝمٜم٣م جت٣مر أصم٣مٞم٤م َمـ أصٗم٣مع خمتٙمٖم٥م َمـ ايمممق وايمٕمرب، فمرزًم٣م 

كم ونمغم َمسٙمٚمكم، وومد يؼمك ه٠مٓء خشم٣مًرا فمعم ايمتج٣مر وايمس٘م٣من دم ايمُمحر وفمجاًم، َمسٙمٚم

 .(5)وضمرضَمقت سم٠مشمر فمعم ايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد اظمٔمروهم٥م دم ايمبالد

وسمٛمٗمؾ إلم أؽمقاق ايمُمحر ىمثغم َمـ ايمبّم٣مئع، َمثؾ: ايمتٚمقر وايمززمٝم٤م وايمزي٦م وايمسٚمـ 

، وزمح٘مؿ ومرب اظمديٛم٥م وايمبذور، وأٞمقاع َمـ احلٝمقاٞم٣مت، َمثؾ: إنمٛم٣مم وإٞمٔم٣مم واخلٝمقل

َمـ اظمٝمٛم٣مء همٜمل دائٚم٥م ايمتب٣مدل ايمتج٣مري وهمؼ ضمرىم٥م اظمٝمٛم٣مء وٞمُم٣مؿمف، ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن 

داطمؾ ؽمقق ايمُمحر سمتقزع إؽمقاق اظمرسمبْم٥م زم٣مٕصٛم٣مف وايمبّم٣مئع اظمختٙمٖم٥م، َمثؾ َم٣م 

 وصػ ذيمؽ زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف.

                                                           

، ؾمعقد قموض سماوزير: معامل شماريخ اجلزيرة 52-42حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: ( 1)

 .243-242اًمعرسمقة، ص: 

 .43، 42، 41ضمع، ص: كػس اعمر( 2)
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ذيمؽ، وهٛم٣مك ؽمقق ودم ؽمقق ايمذه٤م وايمٖمّم٥م سمب٣مع اظمِمٛمقفم٣مت َمـ احلقّم ونمغم 

يمألومٚمُم٥م واظمالزمس، وؽمقق ايمٔمْمقر وايمبخقر، وؽمقق إواين اظمٛمزيمٝم٥م وإشم٣مث وأيمٝم٣مت 

 ، وؽمقق ايمزيقت، وؽمقق)احلبقب( وإدوات ايمزرافمٝم٥م واحلرهمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م، وؽمقق احلٛمْم٥م

اظمقار َمـ إنمٛم٣مم واجلامل وإزمٗم٣مر واخلٝمقل واحلٚمغم، ومل ختُؾ ؽمقق ايمُمحر َمـ هذه 

وايمبّم٣مئع اظمٔمروض٥م يمٙمتب٣مدل ايمتج٣مري وفمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وومد سمتؿ  إصٛم٣مف

 .(5)زمٔمض َمـ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمكم ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

وومد فمرف ؽمقق ايمٙمخؿ َمـ زمكم إؽمقاق دم َمديٛم٥م ايمُمحر َمثؾ ؽمقق ؾمب٣مم، وؽمقق 

ايمُمحر، ونم٣ميم٤م ؽم٘م٣من َمديٛم٥م  اهلٛمقد، وهذه إؽمقاق دم وؽمط اظمديٛم٥م وٓ سمرسمبط زمٚمٝمٛم٣مء

ايمُمحر صٝم٣مدون، همتجٖمػ إؽمامك، وسمقضع دم أَم٣مىمـ طم٣مص٥م وسمٔمرض يمٙمُمٚمس دم 

إضمقاش وَمـ شمؿ يتؿ سمِمديره٣م يمٙمخ٣مرج، وسمٖمرض زمٔمض ايمرضائ٤م فمعم صٝم٣مدي 

إؽمامك، ويٙمتزم ايمِمٝم٣مدون زمدهمع َم٣م هق فمٙمٝمٜمؿ َمٛمٜم٣م وهمؼ ايمٗمقاٞمكم وايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف 

 .(5)تؿ دم ؾمقاؿمئ هذا ايمس٣مضمؾ فمٚمٙمٝم٣مت آصْمٝم٣مد واظمالضم٥ماظمتبٔم٥م دم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر، وسم

وومد وصػ زم٣مؽمب٣مع َمٝمٛم٣مء ايمُمحر زمٟمٞمف َمٝمٛم٣مء ص٣ميمح ٓؽمتٗمب٣مل ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م ؿمقال 

٣مرة وفمامل ؾمحـ وسمٖمريغ  ايمٔم٣مم، ويٚمت٣مز زمٚمس٣مضم٥م واؽمٔم٥م، ويس٘مـ زم٣ميمٗمرب َمـ اظمٝمٛم٣مء زمحَّ

٣مء ايمتج٣مري دم ايمُمحر، ومح٣َّميمقن، وسمْمرق زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف يمقصػ ٞمُم٣مط اظمٝمٛم

َمف َمـ طمدَم٣مت وسمسٜمٝمالت وأفمامل يمٙمتج٣مرة وايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م،  وَم٣م يٗمدِّ

همٟمؾم٣مر إلم أن أَمغم ايمبحر رصمؾ فم٣مومؾ ضم٘مٝمؿ ص٣مضم٤م طمػمة واؽمٔم٥م زم٣ميمٗمقافمد وايمٗمقاٞمكم 
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ذيمؽ، وهٛم٣مك ؽمقق ودم ؽمقق ايمذه٤م وايمٖمّم٥م سمب٣مع اظمِمٛمقفم٣مت َمـ احلقّم ونمغم 

يمألومٚمُم٥م واظمالزمس، وؽمقق ايمٔمْمقر وايمبخقر، وؽمقق إواين اظمٛمزيمٝم٥م وإشم٣مث وأيمٝم٣مت 

 ، وؽمقق ايمزيقت، وؽمقق)احلبقب( وإدوات ايمزرافمٝم٥م واحلرهمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م، وؽمقق احلٛمْم٥م

اظمقار َمـ إنمٛم٣مم واجلامل وإزمٗم٣مر واخلٝمقل واحلٚمغم، ومل ختُؾ ؽمقق ايمُمحر َمـ هذه 

وايمبّم٣مئع اظمٔمروض٥م يمٙمتب٣مدل ايمتج٣مري وفمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وومد سمتؿ  إصٛم٣مف

 .(5)زمٔمض َمـ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمكم ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

وومد فمرف ؽمقق ايمٙمخؿ َمـ زمكم إؽمقاق دم َمديٛم٥م ايمُمحر َمثؾ ؽمقق ؾمب٣مم، وؽمقق 

ايمُمحر، ونم٣ميم٤م ؽم٘م٣من َمديٛم٥م  اهلٛمقد، وهذه إؽمقاق دم وؽمط اظمديٛم٥م وٓ سمرسمبط زمٚمٝمٛم٣مء

ايمُمحر صٝم٣مدون، همتجٖمػ إؽمامك، وسمقضع دم أَم٣مىمـ طم٣مص٥م وسمٔمرض يمٙمُمٚمس دم 

إضمقاش وَمـ شمؿ يتؿ سمِمديره٣م يمٙمخ٣مرج، وسمٖمرض زمٔمض ايمرضائ٤م فمعم صٝم٣مدي 

إؽمامك، ويٙمتزم ايمِمٝم٣مدون زمدهمع َم٣م هق فمٙمٝمٜمؿ َمٛمٜم٣م وهمؼ ايمٗمقاٞمكم وايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف 

 .(5)تؿ دم ؾمقاؿمئ هذا ايمس٣مضمؾ فمٚمٙمٝم٣مت آصْمٝم٣مد واظمالضم٥ماظمتبٔم٥م دم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر، وسم

وومد وصػ زم٣مؽمب٣مع َمٝمٛم٣مء ايمُمحر زمٟمٞمف َمٝمٛم٣مء ص٣ميمح ٓؽمتٗمب٣مل ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م ؿمقال 

٣مرة وفمامل ؾمحـ وسمٖمريغ  ايمٔم٣مم، ويٚمت٣مز زمٚمس٣مضم٥م واؽمٔم٥م، ويس٘مـ زم٣ميمٗمرب َمـ اظمٝمٛم٣مء زمحَّ

٣مء ايمتج٣مري دم ايمُمحر، ومح٣َّميمقن، وسمْمرق زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف يمقصػ ٞمُم٣مط اظمٝمٛم

َمف َمـ طمدَم٣مت وسمسٜمٝمالت وأفمامل يمٙمتج٣مرة وايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م،  وَم٣م يٗمدِّ

همٟمؾم٣مر إلم أن أَمغم ايمبحر رصمؾ فم٣مومؾ ضم٘مٝمؿ ص٣مضم٤م طمػمة واؽمٔم٥م زم٣ميمٗمقافمد وايمٗمقاٞمكم 
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ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ايمبحري، ومه٣م: وئمٛمل ذيمؽ أن ضمرضَمقت اَمتٙم٘م٦م َمٝمٛم٣مءيـ دم 

 .(5)ـمٖم٣مر وايمُمحر

وٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف وصػ اظم٠مرخ ايمػمسمٕم٣مرم ) ىم٣مؽمتٛمٜمٝمدا ( زمٟمن َمديٛم٥م ايمُمحر َمديٛم٥م 

ىمبغمة هب٣م ايم٘مثغم َمـ ايمتٚمقيٛم٣مت وهب٣م أصٛم٣مف وىمٚمٝم٣مت َمـ ايمٔمْمقر وايمبخقر وفمدد نمغم 

كم وَمـ صمٛمقب ذق ومٙمٝمؾ َمـ اخلٝمؾ، ويٖمد إيمٝمٜم٣م ايمتج٣مر اظمسٙمٚمقن َمـ اهلٛمد ونمغم اظمسٙمٚم

خؽمٝم٣م وأهمريٗمٝم٣م وؾمبف اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، وَمـ إؽمقاق اظمُمٜمقرة دم ؾمبف 

صمزيرة ايمٔمرب َمديٛم٥م ايمُمحر وَمٝمٛم٣مؤه٣م دم ضمرضَمقت زمح٘مؿ َمقومٔمٜم٣م فمعم زمحر ايمٔمرب، 

وىم٣من ؾمٟمهن٣م ممٝمًزا ويٖمد إيمٝمٜم٣م جت٣مر أصم٣مٞم٤م َمـ أصٗم٣مع خمتٙمٖم٥م َمـ ايمممق وايمٕمرب، فمرزًم٣م 

كم ونمغم َمسٙمٚمكم، وومد يؼمك ه٠مٓء خشم٣مًرا فمعم ايمتج٣مر وايمس٘م٣من دم ايمُمحر وفمجاًم، َمسٙمٚم

 .(5)وضمرضَمقت سم٠مشمر فمعم ايمٔم٣مدات وايمتٗم٣ميمٝمد اظمٔمروهم٥م دم ايمبالد

وسمٛمٗمؾ إلم أؽمقاق ايمُمحر ىمثغم َمـ ايمبّم٣مئع، َمثؾ: ايمتٚمقر وايمززمٝم٤م وايمزي٦م وايمسٚمـ 

، وزمح٘مؿ ومرب اظمديٛم٥م وايمبذور، وأٞمقاع َمـ احلٝمقاٞم٣مت، َمثؾ: إنمٛم٣مم وإٞمٔم٣مم واخلٝمقل

َمـ اظمٝمٛم٣مء همٜمل دائٚم٥م ايمتب٣مدل ايمتج٣مري وهمؼ ضمرىم٥م اظمٝمٛم٣مء وٞمُم٣مؿمف، ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن 

داطمؾ ؽمقق ايمُمحر سمتقزع إؽمقاق اظمرسمبْم٥م زم٣مٕصٛم٣مف وايمبّم٣مئع اظمختٙمٖم٥م، َمثؾ َم٣م 

 وصػ ذيمؽ زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف.

                                                           

، ؾمعقد قموض سماوزير: معامل شماريخ اجلزيرة 52-42حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: ( 1)
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ذيمؽ، وهٛم٣مك ؽمقق ودم ؽمقق ايمذه٤م وايمٖمّم٥م سمب٣مع اظمِمٛمقفم٣مت َمـ احلقّم ونمغم 

يمألومٚمُم٥م واظمالزمس، وؽمقق ايمٔمْمقر وايمبخقر، وؽمقق إواين اظمٛمزيمٝم٥م وإشم٣مث وأيمٝم٣مت 

 ، وؽمقق ايمزيقت، وؽمقق)احلبقب( وإدوات ايمزرافمٝم٥م واحلرهمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م، وؽمقق احلٛمْم٥م

اظمقار َمـ إنمٛم٣مم واجلامل وإزمٗم٣مر واخلٝمقل واحلٚمغم، ومل ختُؾ ؽمقق ايمُمحر َمـ هذه 

وايمبّم٣مئع اظمٔمروض٥م يمٙمتب٣مدل ايمتج٣مري وفمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وومد سمتؿ  إصٛم٣مف

 .(5)زمٔمض َمـ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمكم ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

وومد فمرف ؽمقق ايمٙمخؿ َمـ زمكم إؽمقاق دم َمديٛم٥م ايمُمحر َمثؾ ؽمقق ؾمب٣مم، وؽمقق 

ايمُمحر، ونم٣ميم٤م ؽم٘م٣من َمديٛم٥م  اهلٛمقد، وهذه إؽمقاق دم وؽمط اظمديٛم٥م وٓ سمرسمبط زمٚمٝمٛم٣مء

ايمُمحر صٝم٣مدون، همتجٖمػ إؽمامك، وسمقضع دم أَم٣مىمـ طم٣مص٥م وسمٔمرض يمٙمُمٚمس دم 

إضمقاش وَمـ شمؿ يتؿ سمِمديره٣م يمٙمخ٣مرج، وسمٖمرض زمٔمض ايمرضائ٤م فمعم صٝم٣مدي 

إؽمامك، ويٙمتزم ايمِمٝم٣مدون زمدهمع َم٣م هق فمٙمٝمٜمؿ َمٛمٜم٣م وهمؼ ايمٗمقاٞمكم وايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف 

 .(5)تؿ دم ؾمقاؿمئ هذا ايمس٣مضمؾ فمٚمٙمٝم٣مت آصْمٝم٣مد واظمالضم٥ماظمتبٔم٥م دم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر، وسم

وومد وصػ زم٣مؽمب٣مع َمٝمٛم٣مء ايمُمحر زمٟمٞمف َمٝمٛم٣مء ص٣ميمح ٓؽمتٗمب٣مل ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م ؿمقال 

٣مرة وفمامل ؾمحـ وسمٖمريغ  ايمٔم٣مم، ويٚمت٣مز زمٚمس٣مضم٥م واؽمٔم٥م، ويس٘مـ زم٣ميمٗمرب َمـ اظمٝمٛم٣مء زمحَّ

٣مء ايمتج٣مري دم ايمُمحر، ومح٣َّميمقن، وسمْمرق زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف يمقصػ ٞمُم٣مط اظمٝمٛم

َمف َمـ طمدَم٣مت وسمسٜمٝمالت وأفمامل يمٙمتج٣مرة وايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م،  وَم٣م يٗمدِّ

همٟمؾم٣مر إلم أن أَمغم ايمبحر رصمؾ فم٣مومؾ ضم٘مٝمؿ ص٣مضم٤م طمػمة واؽمٔم٥م زم٣ميمٗمقافمد وايمٗمقاٞمكم 
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ذيمؽ، وهٛم٣مك ؽمقق ودم ؽمقق ايمذه٤م وايمٖمّم٥م سمب٣مع اظمِمٛمقفم٣مت َمـ احلقّم ونمغم 

يمألومٚمُم٥م واظمالزمس، وؽمقق ايمٔمْمقر وايمبخقر، وؽمقق إواين اظمٛمزيمٝم٥م وإشم٣مث وأيمٝم٣مت 

 ، وؽمقق ايمزيقت، وؽمقق)احلبقب( وإدوات ايمزرافمٝم٥م واحلرهمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م، وؽمقق احلٛمْم٥م

اظمقار َمـ إنمٛم٣مم واجلامل وإزمٗم٣مر واخلٝمقل واحلٚمغم، ومل ختُؾ ؽمقق ايمُمحر َمـ هذه 

وايمبّم٣مئع اظمٔمروض٥م يمٙمتب٣مدل ايمتج٣مري وفمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وومد سمتؿ  إصٛم٣مف

 .(5)زمٔمض َمـ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمكم ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

وومد فمرف ؽمقق ايمٙمخؿ َمـ زمكم إؽمقاق دم َمديٛم٥م ايمُمحر َمثؾ ؽمقق ؾمب٣مم، وؽمقق 

ايمُمحر، ونم٣ميم٤م ؽم٘م٣من َمديٛم٥م  اهلٛمقد، وهذه إؽمقاق دم وؽمط اظمديٛم٥م وٓ سمرسمبط زمٚمٝمٛم٣مء

ايمُمحر صٝم٣مدون، همتجٖمػ إؽمامك، وسمقضع دم أَم٣مىمـ طم٣مص٥م وسمٔمرض يمٙمُمٚمس دم 

إضمقاش وَمـ شمؿ يتؿ سمِمديره٣م يمٙمخ٣مرج، وسمٖمرض زمٔمض ايمرضائ٤م فمعم صٝم٣مدي 

إؽمامك، ويٙمتزم ايمِمٝم٣مدون زمدهمع َم٣م هق فمٙمٝمٜمؿ َمٛمٜم٣م وهمؼ ايمٗمقاٞمكم وايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف 

 .(5)تؿ دم ؾمقاؿمئ هذا ايمس٣مضمؾ فمٚمٙمٝم٣مت آصْمٝم٣مد واظمالضم٥ماظمتبٔم٥م دم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر، وسم

وومد وصػ زم٣مؽمب٣مع َمٝمٛم٣مء ايمُمحر زمٟمٞمف َمٝمٛم٣مء ص٣ميمح ٓؽمتٗمب٣مل ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م ؿمقال 

٣مرة وفمامل ؾمحـ وسمٖمريغ  ايمٔم٣مم، ويٚمت٣مز زمٚمس٣مضم٥م واؽمٔم٥م، ويس٘مـ زم٣ميمٗمرب َمـ اظمٝمٛم٣مء زمحَّ

٣مء ايمتج٣مري دم ايمُمحر، ومح٣َّميمقن، وسمْمرق زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف يمقصػ ٞمُم٣مط اظمٝمٛم

َمف َمـ طمدَم٣مت وسمسٜمٝمالت وأفمامل يمٙمتج٣مرة وايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م،  وَم٣م يٗمدِّ

همٟمؾم٣مر إلم أن أَمغم ايمبحر رصمؾ فم٣مومؾ ضم٘مٝمؿ ص٣مضم٤م طمػمة واؽمٔم٥م زم٣ميمٗمقافمد وايمٗمقاٞمكم 

                                                           

 .53، 43، 41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 1)

 .139ص:  شمرمجة: د. ؾمعقد قمبداخلػم اًمـوسمان، ،يرضماحلتاريخ اًممصادر طمول آريب ؾمار ضمـت: ( 2)
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ايمبحري٥م، همٜمق يتٔم٣مَمؾ ويٗمدم اخلدَم٣مت اظمختٙمٖم٥م يمٙمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م وٕصح٣مهب٣م 

% فمعم 50ويٗمقم أَمغم ايمبحر وَمٔم٣موٞمقه زمتحِمٝمؾ ايمٔمُمقر وايمرضائ٤م زمٚمٔمدل ورزم٣مهن٣م، 

مجٝمع ايمبّم٣مئع ضمس٤م ايمٔم٣مدات وإفمراف اظمتبٔم٥م دم َمٝمٛم٣مئل ايمُمحر وـمٖم٣مر، وهيتؿ ه٠مٓء 

زمٚمٔمرهم٥م اجت٣مه٣مت اظمالضم٥م ايمٗم٣مدَم٥م إيمٝمٜم٣م= ٕن يمذيمؽ أشمًرا َمب٣مًذا فمعم أؽمٔم٣مر ايمبّم٣مئع وسمقهمغم 

ستٔمجٙم٥م، ايمتل سمرنم٤م زمتٖمريغ محقيمتٜم٣م ىمل سمبٝمٔمٜم٣م ايمٖمرص٥م اظمٛم٣مؽمب٥م يمقصقل ايمسٖمـ اظم

زم٣ميمسٔمر اظمٛم٣مؽم٤م ومبؾ وصقل ؽمٖمـ حتٚمؾ ىمٚمٝم٣مت مم٣مشمٙم٥م هل٣م وصمديرة زمخٖمض ؽمٔمره٣م، 

ة ايمٛمٓمر وايمرؤي٥م اظمٛم٣مؽمب٥م يمقصقل ايمسٖمـ.  ويتقلم هذا رصمؾ أو أىمثر ممـ يتِمٖمقن زمحدَّ

تخِمِمكم وٞمُمغم هٛم٣م إلم أزمرز ايمقـم٣مئػ وإفمامل ايمتل مت٣مرس داطمؾ اظمٝمٛم٣مء وهمؼ اظم

، وىمذيمؽ َم٣م أؾم٣مر إيمٝمف إؽمت٣مذ أريب ؽم٣مر (5)ىماًل دم جم٣ميمف َم٣م صم٣مء دم ىمت٣مب ايمُمٜمداء ايمسبٔم٥م

صمٛم٦م دم ىمت٣مزمف ضمقل َمِم٣مدر سم٣مريخ ضمرضَمقت أٞمف َم٣م َمـ ؾمؽ دم أن هٛم٣مك سمٕمٝمغمات سمْمرأ 

فمعم سمٛمٓمٝمؿ اظمقاٞمئ َمـ ووم٦م ٔطمر وَمٛمٜم٣م َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، ويتقلم إدارة ؾمئقن اظمٝمٛم٣مء وسمٛمٓمٝمٚمف 

ـ أصح٣مب اخلػمات ايمقاؽمٔم٥م دم اظمالضم٥م وايمتج٣مرة ايمبحري٥م وَمٛمٜمؿ أَمغم ايمبحر، جمٚمقفم٥م َم

وَمـ واصمبف أن ي٘مقن فمعم ـمٜمر ايمسٖمٝمٛم٥م ايمقاصٙم٥م يمٝمٗمقده٣م زم٣مجت٣مه اظمٝمٛم٣مء ويتقلم َمٛمف اؽمتالم 

أوراق ايمُمحـ، شمؿ يِمْمح٤م أَمغم ايمبحر وايمٛمقاطمذة ص٣مضم٤م اظمرىم٤م ) ايمسٖمٝمٛم٥م ( إلم 

ايمِمٙم٥م زم٣ميمٔمٚمؾ ضمقل ؾمحٛم٥م ايمسٖمٝمٛم٥م وىمُمًٖم٣م ايمس٣مضمؾ، ويٟمطمذ َمٛمف اظمٔمٙمقَم٣مت ذات 

زم٣ميمبّم٣مئع ايمتل يرنم٤م رواد ايمسٖمٝمٛم٥م دم زمٝمٔمٜم٣م أو ذائٜم٣م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى، شمؿ يٟميت دور 

َمٗمدم ايمبحر وهق أصٕمر َمـ أَمغم ايمبحر، وايمذي سمقىمؾ إيمٝمف همض اظمُم٣مصمرات وايمٛمزافم٣مت 
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و ؾمحـ ايمبّم٣مئع دم ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مؿمٛم٥م وفمامل ايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء يمٙمسٖمـ اظمختٙمٖم٥م أ

ـمٜمر ايمسٖمٝمٛم٥م، ويٟميت دور احلاميمكم ايمذيـ يٗمدَمقن زمٛمٗمؾ ايمبّم٣مئع إلم اظمٝمٛم٣مء شمؿ اظمستقدفم٣مت 

وايمٔم٘مس وحتديد إصمقر وهمؼ إٞمٓمٚم٥م وايمٗمقاٞمكم اظمتبٔم٥م دم اظمٝمٛم٣مء، ويٙمٔم٤م ايمدَّٓل دور 

د ايمقؽمٝمط دم ايمتقهمٝمؼ زمكم ايمب٣مفم٥م واظمُمؼمي٣مت دم فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمُم٘مؾ َمٛمٖمر

% َمـ 5ضمس٤م ايمسٖمٝمٛم٥م أو ايمبّم٣مفم٥م وص٣مضمبٜم٣م، ويتٗم٣مىض أصمًرا ضمٝم٧م حيِمؾ ايمدٓل فمعم 

، إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ وصمقد ضمرهمٝمكم (5)% َمـ ايمبّم٣مئع اظمستقردة5.8ايمبّم٣مفم٥م اظمِمدرة 

َمتخِمِمكم دم هٛمدؽم٥م وصٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ وإصالضمٜم٣م وسمرَمٝمٚمٜم٣م، وىمذيمؽ ضمّؾ اظمُم٘مالت 

قاصػ ايمبحري٥م، ويقصمد أيًّم٣م أٞم٣مس وأشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم ايمسٖمـ، ايمتل سمتٔمرض يمٙمٔم

َمتخِمِمقن يمتحجٝم٤م ايمسٖمـ وسمٛمُمٝمْمٜم٣م دم ايمداطمؾ واخل٣مرج َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م فمعم 

طمغم َم٣م ي٘مقن، وسمقهمر َمٝمٛم٣مء ايمُمحر أيًّم٣م اظم٣مء واحلْم٤م، وزمح٘مؿ إفمامل ايمتل يتقٓه٣م 

تج٣مر فمامل اظمٝمٛم٣مء واظمٔم٣مَمٙم٥م احلسٛم٥م يمٙمٗم٣مدَمكم إلم ايمُمحر أصبح هذا اظمٝمٛم٣مء جم٣مل صمذب يمٙم

َمـ َمٛم٣مؿمؼ خمتٙمٖم٥م، إض٣مهم٥م إلم َم٣م يقصمد دم ايمُمحر َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمخٝمْم٥م واظمسامري٥م 

زمٚمختٙمػ أضمج٣مَمٜم٣م ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة، وىم٣من دم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمبٔمقن رأس طمٝمؾ ومدَم٦م 

َمـ ـمٖم٣مر يمٙمؼمضمٝمؾ إلم اظمخ٣مء وصمدة، وزمٔمض احلٝمقاٞم٣مت َمٔمروض٥م يمٙمبٝمع، هذا َم٣م وصٖمف 

 .(5)زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف

أَم٣م فمـ َمٝمٛم٣مء ـمٖم٣مر همٗمد متٝمزت زمحرىم٥م جت٣مري٥م ٞم٣مصمح٥م وسمٖمد إيمٝمٜم٣م ايمسٖمـ زمحًرا 

وايمٗمقاهمؾ زمًرا، ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق ايم٘مثغمي وومع ايمتُمديد زمقضع اجلب٣مي٥م 
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و ؾمحـ ايمبّم٣مئع دم ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مؿمٛم٥م وفمامل ايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء يمٙمسٖمـ اظمختٙمٖم٥م أ

ـمٜمر ايمسٖمٝمٛم٥م، ويٟميت دور احلاميمكم ايمذيـ يٗمدَمقن زمٛمٗمؾ ايمبّم٣مئع إلم اظمٝمٛم٣مء شمؿ اظمستقدفم٣مت 

وايمٔم٘مس وحتديد إصمقر وهمؼ إٞمٓمٚم٥م وايمٗمقاٞمكم اظمتبٔم٥م دم اظمٝمٛم٣مء، ويٙمٔم٤م ايمدَّٓل دور 

د ايمقؽمٝمط دم ايمتقهمٝمؼ زمكم ايمب٣مفم٥م واظمُمؼمي٣مت دم فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمُم٘مؾ َمٛمٖمر

% َمـ 5ضمس٤م ايمسٖمٝمٛم٥م أو ايمبّم٣مفم٥م وص٣مضمبٜم٣م، ويتٗم٣مىض أصمًرا ضمٝم٧م حيِمؾ ايمدٓل فمعم 

، إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ وصمقد ضمرهمٝمكم (5)% َمـ ايمبّم٣مئع اظمستقردة5.8ايمبّم٣مفم٥م اظمِمدرة 

َمتخِمِمكم دم هٛمدؽم٥م وصٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ وإصالضمٜم٣م وسمرَمٝمٚمٜم٣م، وىمذيمؽ ضمّؾ اظمُم٘مالت 

قاصػ ايمبحري٥م، ويقصمد أيًّم٣م أٞم٣مس وأشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم ايمسٖمـ، ايمتل سمتٔمرض يمٙمٔم

َمتخِمِمقن يمتحجٝم٤م ايمسٖمـ وسمٛمُمٝمْمٜم٣م دم ايمداطمؾ واخل٣مرج َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م فمعم 

طمغم َم٣م ي٘مقن، وسمقهمر َمٝمٛم٣مء ايمُمحر أيًّم٣م اظم٣مء واحلْم٤م، وزمح٘مؿ إفمامل ايمتل يتقٓه٣م 

تج٣مر فمامل اظمٝمٛم٣مء واظمٔم٣مَمٙم٥م احلسٛم٥م يمٙمٗم٣مدَمكم إلم ايمُمحر أصبح هذا اظمٝمٛم٣مء جم٣مل صمذب يمٙم

َمـ َمٛم٣مؿمؼ خمتٙمٖم٥م، إض٣مهم٥م إلم َم٣م يقصمد دم ايمُمحر َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمخٝمْم٥م واظمسامري٥م 

زمٚمختٙمػ أضمج٣مَمٜم٣م ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة، وىم٣من دم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمبٔمقن رأس طمٝمؾ ومدَم٦م 

َمـ ـمٖم٣مر يمٙمؼمضمٝمؾ إلم اظمخ٣مء وصمدة، وزمٔمض احلٝمقاٞم٣مت َمٔمروض٥م يمٙمبٝمع، هذا َم٣م وصٖمف 

 .(5)زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف

أَم٣م فمـ َمٝمٛم٣مء ـمٖم٣مر همٗمد متٝمزت زمحرىم٥م جت٣مري٥م ٞم٣مصمح٥م وسمٖمد إيمٝمٜم٣م ايمسٖمـ زمحًرا 

وايمٗمقاهمؾ زمًرا، ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق ايم٘مثغمي وومع ايمتُمديد زمقضع اجلب٣مي٥م 

                                                           

 .190، 134، 132ص:  شمرمجة: د. ؾمعقد قمبداخلػم اًمـوسمان، ،يطمول مصادر اًمتاريخ احلرضمأرسمى ؾمار ضمـت: ( 1)

 .86، 44، 43، 36حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: ( 2)

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

999 

ايمبحري٥م، همٜمق يتٔم٣مَمؾ ويٗمدم اخلدَم٣مت اظمختٙمٖم٥م يمٙمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م وٕصح٣مهب٣م 

% فمعم 50ويٗمقم أَمغم ايمبحر وَمٔم٣موٞمقه زمتحِمٝمؾ ايمٔمُمقر وايمرضائ٤م زمٚمٔمدل ورزم٣مهن٣م، 

مجٝمع ايمبّم٣مئع ضمس٤م ايمٔم٣مدات وإفمراف اظمتبٔم٥م دم َمٝمٛم٣مئل ايمُمحر وـمٖم٣مر، وهيتؿ ه٠مٓء 

زمٚمٔمرهم٥م اجت٣مه٣مت اظمالضم٥م ايمٗم٣مدَم٥م إيمٝمٜم٣م= ٕن يمذيمؽ أشمًرا َمب٣مًذا فمعم أؽمٔم٣مر ايمبّم٣مئع وسمقهمغم 

ستٔمجٙم٥م، ايمتل سمرنم٤م زمتٖمريغ محقيمتٜم٣م ىمل سمبٝمٔمٜم٣م ايمٖمرص٥م اظمٛم٣مؽمب٥م يمقصقل ايمسٖمـ اظم

زم٣ميمسٔمر اظمٛم٣مؽم٤م ومبؾ وصقل ؽمٖمـ حتٚمؾ ىمٚمٝم٣مت مم٣مشمٙم٥م هل٣م وصمديرة زمخٖمض ؽمٔمره٣م، 

ة ايمٛمٓمر وايمرؤي٥م اظمٛم٣مؽمب٥م يمقصقل ايمسٖمـ.  ويتقلم هذا رصمؾ أو أىمثر ممـ يتِمٖمقن زمحدَّ

تخِمِمكم وٞمُمغم هٛم٣م إلم أزمرز ايمقـم٣مئػ وإفمامل ايمتل مت٣مرس داطمؾ اظمٝمٛم٣مء وهمؼ اظم

، وىمذيمؽ َم٣م أؾم٣مر إيمٝمف إؽمت٣مذ أريب ؽم٣مر (5)ىماًل دم جم٣ميمف َم٣م صم٣مء دم ىمت٣مب ايمُمٜمداء ايمسبٔم٥م

صمٛم٦م دم ىمت٣مزمف ضمقل َمِم٣مدر سم٣مريخ ضمرضَمقت أٞمف َم٣م َمـ ؾمؽ دم أن هٛم٣مك سمٕمٝمغمات سمْمرأ 

فمعم سمٛمٓمٝمؿ اظمقاٞمئ َمـ ووم٦م ٔطمر وَمٛمٜم٣م َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، ويتقلم إدارة ؾمئقن اظمٝمٛم٣مء وسمٛمٓمٝمٚمف 

ـ أصح٣مب اخلػمات ايمقاؽمٔم٥م دم اظمالضم٥م وايمتج٣مرة ايمبحري٥م وَمٛمٜمؿ أَمغم ايمبحر، جمٚمقفم٥م َم

وَمـ واصمبف أن ي٘مقن فمعم ـمٜمر ايمسٖمٝمٛم٥م ايمقاصٙم٥م يمٝمٗمقده٣م زم٣مجت٣مه اظمٝمٛم٣مء ويتقلم َمٛمف اؽمتالم 

أوراق ايمُمحـ، شمؿ يِمْمح٤م أَمغم ايمبحر وايمٛمقاطمذة ص٣مضم٤م اظمرىم٤م ) ايمسٖمٝمٛم٥م ( إلم 

ايمِمٙم٥م زم٣ميمٔمٚمؾ ضمقل ؾمحٛم٥م ايمسٖمٝمٛم٥م وىمُمًٖم٣م ايمس٣مضمؾ، ويٟمطمذ َمٛمف اظمٔمٙمقَم٣مت ذات 

زم٣ميمبّم٣مئع ايمتل يرنم٤م رواد ايمسٖمٝمٛم٥م دم زمٝمٔمٜم٣م أو ذائٜم٣م َمـ ٞم٣مضمٝم٥م أطمرى، شمؿ يٟميت دور 

َمٗمدم ايمبحر وهق أصٕمر َمـ أَمغم ايمبحر، وايمذي سمقىمؾ إيمٝمف همض اظمُم٣مصمرات وايمٛمزافم٣مت 

                                                           

 .43-42حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: كػس اعمرضمع، ص: ( 1)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

991 

و ؾمحـ ايمبّم٣مئع دم ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مؿمٛم٥م وفمامل ايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء يمٙمسٖمـ اظمختٙمٖم٥م أ

ـمٜمر ايمسٖمٝمٛم٥م، ويٟميت دور احلاميمكم ايمذيـ يٗمدَمقن زمٛمٗمؾ ايمبّم٣مئع إلم اظمٝمٛم٣مء شمؿ اظمستقدفم٣مت 

وايمٔم٘مس وحتديد إصمقر وهمؼ إٞمٓمٚم٥م وايمٗمقاٞمكم اظمتبٔم٥م دم اظمٝمٛم٣مء، ويٙمٔم٤م ايمدَّٓل دور 

د ايمقؽمٝمط دم ايمتقهمٝمؼ زمكم ايمب٣مفم٥م واظمُمؼمي٣مت دم فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمُم٘مؾ َمٛمٖمر

% َمـ 5ضمس٤م ايمسٖمٝمٛم٥م أو ايمبّم٣مفم٥م وص٣مضمبٜم٣م، ويتٗم٣مىض أصمًرا ضمٝم٧م حيِمؾ ايمدٓل فمعم 

، إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ وصمقد ضمرهمٝمكم (5)% َمـ ايمبّم٣مئع اظمستقردة5.8ايمبّم٣مفم٥م اظمِمدرة 

َمتخِمِمكم دم هٛمدؽم٥م وصٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ وإصالضمٜم٣م وسمرَمٝمٚمٜم٣م، وىمذيمؽ ضمّؾ اظمُم٘مالت 

قاصػ ايمبحري٥م، ويقصمد أيًّم٣م أٞم٣مس وأشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم ايمسٖمـ، ايمتل سمتٔمرض يمٙمٔم

َمتخِمِمقن يمتحجٝم٤م ايمسٖمـ وسمٛمُمٝمْمٜم٣م دم ايمداطمؾ واخل٣مرج َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م فمعم 

طمغم َم٣م ي٘مقن، وسمقهمر َمٝمٛم٣مء ايمُمحر أيًّم٣م اظم٣مء واحلْم٤م، وزمح٘مؿ إفمامل ايمتل يتقٓه٣م 

تج٣مر فمامل اظمٝمٛم٣مء واظمٔم٣مَمٙم٥م احلسٛم٥م يمٙمٗم٣مدَمكم إلم ايمُمحر أصبح هذا اظمٝمٛم٣مء جم٣مل صمذب يمٙم

َمـ َمٛم٣مؿمؼ خمتٙمٖم٥م، إض٣مهم٥م إلم َم٣م يقصمد دم ايمُمحر َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمخٝمْم٥م واظمسامري٥م 

زمٚمختٙمػ أضمج٣مَمٜم٣م ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة، وىم٣من دم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمبٔمقن رأس طمٝمؾ ومدَم٦م 

َمـ ـمٖم٣مر يمٙمؼمضمٝمؾ إلم اظمخ٣مء وصمدة، وزمٔمض احلٝمقاٞم٣مت َمٔمروض٥م يمٙمبٝمع، هذا َم٣م وصٖمف 

 .(5)زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف

أَم٣م فمـ َمٝمٛم٣مء ـمٖم٣مر همٗمد متٝمزت زمحرىم٥م جت٣مري٥م ٞم٣مصمح٥م وسمٖمد إيمٝمٜم٣م ايمسٖمـ زمحًرا 

وايمٗمقاهمؾ زمًرا، ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق ايم٘مثغمي وومع ايمتُمديد زمقضع اجلب٣مي٥م 
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و ؾمحـ ايمبّم٣مئع دم ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مؿمٛم٥م وفمامل ايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء يمٙمسٖمـ اظمختٙمٖم٥م أ

ـمٜمر ايمسٖمٝمٛم٥م، ويٟميت دور احلاميمكم ايمذيـ يٗمدَمقن زمٛمٗمؾ ايمبّم٣مئع إلم اظمٝمٛم٣مء شمؿ اظمستقدفم٣مت 

وايمٔم٘مس وحتديد إصمقر وهمؼ إٞمٓمٚم٥م وايمٗمقاٞمكم اظمتبٔم٥م دم اظمٝمٛم٣مء، ويٙمٔم٤م ايمدَّٓل دور 

د ايمقؽمٝمط دم ايمتقهمٝمؼ زمكم ايمب٣مفم٥م واظمُمؼمي٣مت دم فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء زمُم٘مؾ َمٛمٖمر

% َمـ 5ضمس٤م ايمسٖمٝمٛم٥م أو ايمبّم٣مفم٥م وص٣مضمبٜم٣م، ويتٗم٣مىض أصمًرا ضمٝم٧م حيِمؾ ايمدٓل فمعم 

، إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ وصمقد ضمرهمٝمكم (5)% َمـ ايمبّم٣مئع اظمستقردة5.8ايمبّم٣مفم٥م اظمِمدرة 

َمتخِمِمكم دم هٛمدؽم٥م وصٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ وإصالضمٜم٣م وسمرَمٝمٚمٜم٣م، وىمذيمؽ ضمّؾ اظمُم٘مالت 

قاصػ ايمبحري٥م، ويقصمد أيًّم٣م أٞم٣مس وأشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم ايمسٖمـ، ايمتل سمتٔمرض يمٙمٔم

َمتخِمِمقن يمتحجٝم٤م ايمسٖمـ وسمٛمُمٝمْمٜم٣م دم ايمداطمؾ واخل٣مرج َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م فمعم 

طمغم َم٣م ي٘مقن، وسمقهمر َمٝمٛم٣مء ايمُمحر أيًّم٣م اظم٣مء واحلْم٤م، وزمح٘مؿ إفمامل ايمتل يتقٓه٣م 

تج٣مر فمامل اظمٝمٛم٣مء واظمٔم٣مَمٙم٥م احلسٛم٥م يمٙمٗم٣مدَمكم إلم ايمُمحر أصبح هذا اظمٝمٛم٣مء جم٣مل صمذب يمٙم

َمـ َمٛم٣مؿمؼ خمتٙمٖم٥م، إض٣مهم٥م إلم َم٣م يقصمد دم ايمُمحر َمـ ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م اظمخٝمْم٥م واظمسامري٥م 

زمٚمختٙمػ أضمج٣مَمٜم٣م ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة، وىم٣من دم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمبٔمقن رأس طمٝمؾ ومدَم٦م 

َمـ ـمٖم٣مر يمٙمؼمضمٝمؾ إلم اظمخ٣مء وصمدة، وزمٔمض احلٝمقاٞم٣مت َمٔمروض٥م يمٙمبٝمع، هذا َم٣م وصٖمف 

 .(5)زم٣مؽمب٣مع ٞمٗماًل فمـ زم٣مَمْمرف

أَم٣م فمـ َمٝمٛم٣مء ـمٖم٣مر همٗمد متٝمزت زمحرىم٥م جت٣مري٥م ٞم٣مصمح٥م وسمٖمد إيمٝمٜم٣م ايمسٖمـ زمحًرا 

وايمٗمقاهمؾ زمًرا، ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق ايم٘مثغمي وومع ايمتُمديد زمقضع اجلب٣مي٥م 
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فمعم ايمٙمب٣من وايمِمٝمٖم٥م )زي٦م احلقت(، شمؿ همرض٦م ايمرضيب٥م وايمرؽمقم فمعم زمٝمع اخلٝمؾ 

زمجٜم٥م ـمٖم٣مر، يرزمْمقهن٣م يمٙمرىمقب فمٙمٝمٜم٣م  واظمت٣مصمرة هب٣م= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م اخلٝمؾ َمقصمقدة

 ايمٖمرؽم٣من واجلٛمد حلامي٥م إرض زمقاؽمْمتٜم٣م زم٣مإلض٣مهم٥م يمٙمٚمت٣مصمرة ايمبٝمع وايممماء. ويستخدَمٜم٣م

وىم٣مٞم٦م اخلٝمؾ هل٣م أشمر ىمبغم فمعم احلرف وايمِمٛم٣مفم٣مت وايمزرافم٥م واظمٛمتج٣مت اظمختٙمٖم٥م 

ٛمد وايمسٛمد َمـ َمثؾ ايمٙمب٣من، واؾمتٜمرت ـمٖم٣مر زمحرىمتٜم٣م اظمالضمٝم٥م= إذ يٖمد إيمٝمٜم٣م ايمتج٣مر َمـ اهل

أصمؾ أطمذ َم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف َمـ اخلٝمؾ وايمٙمب٣من ونمغم ذيمؽ َمـ اظمٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م، وفمٛمدَم٣م 

 .(5)ضٔمٖم٦م جت٣مرهت٣م ضٔمػ أيًّم٣م ايمتداول دم ايمبٝمع وايممماء زم٣ميمدرهؿ وايمديٛم٣مر

وزمدأ خل ىمثغم ؽمٙمْمتٜمؿ داطمؾ ضمرضَمقت وـمٖم٣مر واظمٜمرة زم٣ميمرنمؿ مم٣م ىم٣من زمٝمٛمٜمؿ وزمكم 

ٜمرة َمـ سمٛم٣مهمس ضمقل ايمٗمقاهمؾ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسغمه٣م ايمٗمب٣مئؾ زمٔمض َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت واظم

اظمختٙمٖم٥م إلم ايمُمحر وـمٖم٣مر وَمٛمٜمام إلم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ضمرضَمقت وضمرىم٥م هذه 

ايمٗمقاهمؾ ايمٛمُمْم٥م، وسمٖمرض ايمرؽمقم وايمرضائ٤م ايمتل سمٔمقد إيراداهت٣م زم٣ميمٛمٖمع خلزاٞم٥م ايمدويم٥م 

 .(5)ايم٘مثغمي٥م مم٣م ؽم٣مهؿ دم إٞمٔم٣مش اومتِم٣مد ايمدويم٥م

ْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق طمالل همؼمة ضم٘مٚمف يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم حتِمٝمؾ وفمٚمؾ ايمسٙم

َمقارد اظمٝمٛم٣مئكم ايمُمحر وـمٖم٣مر، ضمٝم٧م فم٣مدة دم هذه اظمقاٞمئ يتؿ سمٔمُمغم اظمراىم٤م، وإلم 

 .(1)صم٣مٞم٤م ذيمؽ يتؿ سمٔمُمغم ايمتج٣مرة زمٟمصٛم٣مف ايمبّم٣مئع اظمختٙمٖم٥م
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تل وأؾم٣مر ؽم٣مرصمٛم٦م إلم زمٔمض اإلضمِم٣مئٝم٣مت ايمتل اؽمتٗم٣مه٣م َمـ ) َمٙمخص ايمٖمْمـ (، ايم

م، همٗمد ىم٣مٞم٦م حتِمؾ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م فمعم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م َمـ َمٝمٛم٣مء 5900سمرصمع إلم ؽمٛم٥م 

ديٛم٣مر،  900.000ديٛم٣مر، وَمـ َمٝمٛم٣مء ايمُمحر رضيب٥م ؽمٛمقي٥م  950.000ـمٖم٣مر ضمقارم 

وأيًّم٣م يٗمدم ىمؾ َمٝمٛم٣مء َمقاًدا فمٝمٛمٝم٥م أطمرى، وهمرض٦م هذه ايمرضائ٤م طمالل همؼمة ضم٘مٚمٜم٣م 

 .(5)حلرضَمقت

ي وايمرضائ٤م اظمٖمروض٥م ختّمع يمٙمٛمٓم٣مم اظمتبع دم َمٝمٛم٣مء إن ؿمريٗم٥م ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مر

ايمُمحر، همٗمد أٞم٣مزم٦م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ يٗمقم هبذه اظمٜمٚم٥م أَمغم ايمبحر، ايمذي يتقلم 

اإلذاف اظمب٣مذ َمـ طمالل ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وسمٖمتٝمُمٜم٣م، 

دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر،  وإفمْم٣مء أذون وسمراطمٝمص، وإهؿ َمـ ذيمؽ ىمٙمف سمقهمغم إَمـ وإَم٣من

وإجي٣مد ٞمٓم٣مم يمٙمتٔم٣مَمؾ زمكم ايمتج٣مر، واؽمتٝمٖم٣مء احلٗمقق وايمديقن ٕص٣مضمبٜم٣م َمـ طمالل 

ايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف وإٞمٓمٚم٥م اظمالضمٝم٥م اظمتبٔم٥م دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وَمـ اظم٠مىمد أن اظمٔم٣مَمٙم٥م 

احلسٛم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وؾمٔمقرهؿ زم٣مَٕمـ وايمؼمضمٝم٤م هبؿ يدهمٔمٜمؿ 

 دوم إلم َمٝمٛم٣مئل ايمُمحر وـمٖم٣مر.يمٙمتٔم٣مَمؾ وايمٗم

ىُمؾُّ َمٝمٛم٣مء يتٟمشمر ؽمٙمًب٣م أو إجي٣مزًم٣م زمٚمدى ايمتٔم٣مَمؾ اجلٝمد َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ 

ايمممافمٝم٥م ايمٗم٣مدَم٥م إلم اظمٝمٛم٣مء، وىمذيمؽ َمدى سمُمجٝمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق يمٙمتج٣مر 

د وأٞمُمْمتٜمؿ ايمتج٣مري٥م اظمختٙمٖم٥م، همّماًل فمـ َمقافمٝمد ايمري٣مح اظمقؽمٚمٝم٥م، وهذه ايمٔمقاَمؾ سمزي

 .(5)َمـ ضمرىم٥م ايمتب٣مدل ايمتج٣مري
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تل وأؾم٣مر ؽم٣مرصمٛم٦م إلم زمٔمض اإلضمِم٣مئٝم٣مت ايمتل اؽمتٗم٣مه٣م َمـ ) َمٙمخص ايمٖمْمـ (، ايم

م، همٗمد ىم٣مٞم٦م حتِمؾ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م فمعم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م َمـ َمٝمٛم٣مء 5900سمرصمع إلم ؽمٛم٥م 

ديٛم٣مر،  900.000ديٛم٣مر، وَمـ َمٝمٛم٣مء ايمُمحر رضيب٥م ؽمٛمقي٥م  950.000ـمٖم٣مر ضمقارم 

وأيًّم٣م يٗمدم ىمؾ َمٝمٛم٣مء َمقاًدا فمٝمٛمٝم٥م أطمرى، وهمرض٦م هذه ايمرضائ٤م طمالل همؼمة ضم٘مٚمٜم٣م 

 .(5)حلرضَمقت

ي وايمرضائ٤م اظمٖمروض٥م ختّمع يمٙمٛمٓم٣مم اظمتبع دم َمٝمٛم٣مء إن ؿمريٗم٥م ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مر

ايمُمحر، همٗمد أٞم٣مزم٦م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ يٗمقم هبذه اظمٜمٚم٥م أَمغم ايمبحر، ايمذي يتقلم 

اإلذاف اظمب٣مذ َمـ طمالل ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وسمٖمتٝمُمٜم٣م، 

دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر،  وإفمْم٣مء أذون وسمراطمٝمص، وإهؿ َمـ ذيمؽ ىمٙمف سمقهمغم إَمـ وإَم٣من

وإجي٣مد ٞمٓم٣مم يمٙمتٔم٣مَمؾ زمكم ايمتج٣مر، واؽمتٝمٖم٣مء احلٗمقق وايمديقن ٕص٣مضمبٜم٣م َمـ طمالل 

ايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف وإٞمٓمٚم٥م اظمالضمٝم٥م اظمتبٔم٥م دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وَمـ اظم٠مىمد أن اظمٔم٣مَمٙم٥م 

احلسٛم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وؾمٔمقرهؿ زم٣مَٕمـ وايمؼمضمٝم٤م هبؿ يدهمٔمٜمؿ 

 دوم إلم َمٝمٛم٣مئل ايمُمحر وـمٖم٣مر.يمٙمتٔم٣مَمؾ وايمٗم

ىُمؾُّ َمٝمٛم٣مء يتٟمشمر ؽمٙمًب٣م أو إجي٣مزًم٣م زمٚمدى ايمتٔم٣مَمؾ اجلٝمد َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ 

ايمممافمٝم٥م ايمٗم٣مدَم٥م إلم اظمٝمٛم٣مء، وىمذيمؽ َمدى سمُمجٝمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق يمٙمتج٣مر 

د وأٞمُمْمتٜمؿ ايمتج٣مري٥م اظمختٙمٖم٥م، همّماًل فمـ َمقافمٝمد ايمري٣مح اظمقؽمٚمٝم٥م، وهذه ايمٔمقاَمؾ سمزي

 .(5)َمـ ضمرىم٥م ايمتب٣مدل ايمتج٣مري
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فمعم ايمٙمب٣من وايمِمٝمٖم٥م )زي٦م احلقت(، شمؿ همرض٦م ايمرضيب٥م وايمرؽمقم فمعم زمٝمع اخلٝمؾ 

زمجٜم٥م ـمٖم٣مر، يرزمْمقهن٣م يمٙمرىمقب فمٙمٝمٜم٣م  واظمت٣مصمرة هب٣م= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م اخلٝمؾ َمقصمقدة

 ايمٖمرؽم٣من واجلٛمد حلامي٥م إرض زمقاؽمْمتٜم٣م زم٣مإلض٣مهم٥م يمٙمٚمت٣مصمرة ايمبٝمع وايممماء. ويستخدَمٜم٣م

وىم٣مٞم٦م اخلٝمؾ هل٣م أشمر ىمبغم فمعم احلرف وايمِمٛم٣مفم٣مت وايمزرافم٥م واظمٛمتج٣مت اظمختٙمٖم٥م 

ٛمد وايمسٛمد َمـ َمثؾ ايمٙمب٣من، واؾمتٜمرت ـمٖم٣مر زمحرىمتٜم٣م اظمالضمٝم٥م= إذ يٖمد إيمٝمٜم٣م ايمتج٣مر َمـ اهل

أصمؾ أطمذ َم٣م حيت٣مصمقن إيمٝمف َمـ اخلٝمؾ وايمٙمب٣من ونمغم ذيمؽ َمـ اظمٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م، وفمٛمدَم٣م 

 .(5)ضٔمٖم٦م جت٣مرهت٣م ضٔمػ أيًّم٣م ايمتداول دم ايمبٝمع وايممماء زم٣ميمدرهؿ وايمديٛم٣مر

وزمدأ خل ىمثغم ؽمٙمْمتٜمؿ داطمؾ ضمرضَمقت وـمٖم٣مر واظمٜمرة زم٣ميمرنمؿ مم٣م ىم٣من زمٝمٛمٜمؿ وزمكم 

ٜمرة َمـ سمٛم٣مهمس ضمقل ايمٗمقاهمؾ ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسغمه٣م ايمٗمب٣مئؾ زمٔمض َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت واظم

اظمختٙمٖم٥م إلم ايمُمحر وـمٖم٣مر وَمٛمٜمام إلم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ضمرضَمقت وضمرىم٥م هذه 

ايمٗمقاهمؾ ايمٛمُمْم٥م، وسمٖمرض ايمرؽمقم وايمرضائ٤م ايمتل سمٔمقد إيراداهت٣م زم٣ميمٛمٖمع خلزاٞم٥م ايمدويم٥م 

 .(5)ايم٘مثغمي٥م مم٣م ؽم٣مهؿ دم إٞمٔم٣مش اومتِم٣مد ايمدويم٥م

ْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق طمالل همؼمة ضم٘مٚمف يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم حتِمٝمؾ وفمٚمؾ ايمسٙم

َمقارد اظمٝمٛم٣مئكم ايمُمحر وـمٖم٣مر، ضمٝم٧م فم٣مدة دم هذه اظمقاٞمئ يتؿ سمٔمُمغم اظمراىم٤م، وإلم 

 .(1)صم٣مٞم٤م ذيمؽ يتؿ سمٔمُمغم ايمتج٣مرة زمٟمصٛم٣مف ايمبّم٣مئع اظمختٙمٖم٥م
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تل وأؾم٣مر ؽم٣مرصمٛم٦م إلم زمٔمض اإلضمِم٣مئٝم٣مت ايمتل اؽمتٗم٣مه٣م َمـ ) َمٙمخص ايمٖمْمـ (، ايم

م، همٗمد ىم٣مٞم٦م حتِمؾ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م فمعم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م َمـ َمٝمٛم٣مء 5900سمرصمع إلم ؽمٛم٥م 

ديٛم٣مر،  900.000ديٛم٣مر، وَمـ َمٝمٛم٣مء ايمُمحر رضيب٥م ؽمٛمقي٥م  950.000ـمٖم٣مر ضمقارم 

وأيًّم٣م يٗمدم ىمؾ َمٝمٛم٣مء َمقاًدا فمٝمٛمٝم٥م أطمرى، وهمرض٦م هذه ايمرضائ٤م طمالل همؼمة ضم٘مٚمٜم٣م 

 .(5)حلرضَمقت

ي وايمرضائ٤م اظمٖمروض٥م ختّمع يمٙمٛمٓم٣مم اظمتبع دم َمٝمٛم٣مء إن ؿمريٗم٥م ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مر

ايمُمحر، همٗمد أٞم٣مزم٦م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ يٗمقم هبذه اظمٜمٚم٥م أَمغم ايمبحر، ايمذي يتقلم 

اإلذاف اظمب٣مذ َمـ طمالل ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وسمٖمتٝمُمٜم٣م، 

دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر،  وإفمْم٣مء أذون وسمراطمٝمص، وإهؿ َمـ ذيمؽ ىمٙمف سمقهمغم إَمـ وإَم٣من

وإجي٣مد ٞمٓم٣مم يمٙمتٔم٣مَمؾ زمكم ايمتج٣مر، واؽمتٝمٖم٣مء احلٗمقق وايمديقن ٕص٣مضمبٜم٣م َمـ طمالل 

ايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف وإٞمٓمٚم٥م اظمالضمٝم٥م اظمتبٔم٥م دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وَمـ اظم٠مىمد أن اظمٔم٣مَمٙم٥م 

احلسٛم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وؾمٔمقرهؿ زم٣مَٕمـ وايمؼمضمٝم٤م هبؿ يدهمٔمٜمؿ 

 دوم إلم َمٝمٛم٣مئل ايمُمحر وـمٖم٣مر.يمٙمتٔم٣مَمؾ وايمٗم

ىُمؾُّ َمٝمٛم٣مء يتٟمشمر ؽمٙمًب٣م أو إجي٣مزًم٣م زمٚمدى ايمتٔم٣مَمؾ اجلٝمد َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ 

ايمممافمٝم٥م ايمٗم٣مدَم٥م إلم اظمٝمٛم٣مء، وىمذيمؽ َمدى سمُمجٝمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق يمٙمتج٣مر 

د وأٞمُمْمتٜمؿ ايمتج٣مري٥م اظمختٙمٖم٥م، همّماًل فمـ َمقافمٝمد ايمري٣مح اظمقؽمٚمٝم٥م، وهذه ايمٔمقاَمؾ سمزي

 .(5)َمـ ضمرىم٥م ايمتب٣مدل ايمتج٣مري
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تل وأؾم٣مر ؽم٣مرصمٛم٦م إلم زمٔمض اإلضمِم٣مئٝم٣مت ايمتل اؽمتٗم٣مه٣م َمـ ) َمٙمخص ايمٖمْمـ (، ايم

م، همٗمد ىم٣مٞم٦م حتِمؾ ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م فمعم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م َمـ َمٝمٛم٣مء 5900سمرصمع إلم ؽمٛم٥م 

ديٛم٣مر،  900.000ديٛم٣مر، وَمـ َمٝمٛم٣مء ايمُمحر رضيب٥م ؽمٛمقي٥م  950.000ـمٖم٣مر ضمقارم 

وأيًّم٣م يٗمدم ىمؾ َمٝمٛم٣مء َمقاًدا فمٝمٛمٝم٥م أطمرى، وهمرض٦م هذه ايمرضائ٤م طمالل همؼمة ضم٘مٚمٜم٣م 

 .(5)حلرضَمقت

ي وايمرضائ٤م اظمٖمروض٥م ختّمع يمٙمٛمٓم٣مم اظمتبع دم َمٝمٛم٣مء إن ؿمريٗم٥م ايمتٔم٣مَمؾ ايمتج٣مر

ايمُمحر، همٗمد أٞم٣مزم٦م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ يٗمقم هبذه اظمٜمٚم٥م أَمغم ايمبحر، ايمذي يتقلم 

اإلذاف اظمب٣مذ َمـ طمالل ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وسمٖمتٝمُمٜم٣م، 

دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر،  وإفمْم٣مء أذون وسمراطمٝمص، وإهؿ َمـ ذيمؽ ىمٙمف سمقهمغم إَمـ وإَم٣من

وإجي٣مد ٞمٓم٣مم يمٙمتٔم٣مَمؾ زمكم ايمتج٣مر، واؽمتٝمٖم٣مء احلٗمقق وايمديقن ٕص٣مضمبٜم٣م َمـ طمالل 

ايمتٗم٣ميمٝمد وإفمراف وإٞمٓمٚم٥م اظمالضمٝم٥م اظمتبٔم٥م دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وَمـ اظم٠مىمد أن اظمٔم٣مَمٙم٥م 

احلسٛم٥م يمٙمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ ايمممافمٝم٥م وؾمٔمقرهؿ زم٣مَٕمـ وايمؼمضمٝم٤م هبؿ يدهمٔمٜمؿ 

 دوم إلم َمٝمٛم٣مئل ايمُمحر وـمٖم٣مر.يمٙمتٔم٣مَمؾ وايمٗم

ىُمؾُّ َمٝمٛم٣مء يتٟمشمر ؽمٙمًب٣م أو إجي٣مزًم٣م زمٚمدى ايمتٔم٣مَمؾ اجلٝمد َمع ايمتج٣مر وأصح٣مب ايمسٖمـ 

ايمممافمٝم٥م ايمٗم٣مدَم٥م إلم اظمٝمٛم٣مء، وىمذيمؽ َمدى سمُمجٝمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق يمٙمتج٣مر 

د وأٞمُمْمتٜمؿ ايمتج٣مري٥م اظمختٙمٖم٥م، همّماًل فمـ َمقافمٝمد ايمري٣مح اظمقؽمٚمٝم٥م، وهذه ايمٔمقاَمؾ سمزي

 .(5)َمـ ضمرىم٥م ايمتب٣مدل ايمتج٣مري

                                                           

 .281-80اسمن اًمديبع اًمشقباين اًمزسمقدي: اًمػضل اعمزيد قمغم سمغقة اعمستػقد ذم أظمبار زسمقد، ص: ( 1)

 .267، 245د. ؿموىمي قمبد اًمعظقم: قمامل اعمعرومة، دمارة اعمحقط اهلـدي ذم قمٍم اًمسقادة اإلؾمالمقة، ص: ( 2)
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سمٔمد إسم٣موات ايمتل سمٖمرضٜم٣م ايمدويم٥م َمـ اظمِم٣مدر ايمرئٝمس٥م إليرادات ايمدويم٥م، وإسم٣موة: 

َمبٙمغ َم٣مرم ؽمٛمقي يدهمٔمف احل٣مىمؿ اظمحقم، فمٛمد ؽمٝمْمرة ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم َمٛمْمٗمتف، 

٠مطمذ إسم٣موة ىمرَمز يمٙمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمٗم٣مزمؾ  زمٗم٣مئف ضم٣مىماًم فمعم زمالده، ىمام سم

 .(5)أيًّم٣م َمـ إه٣مرم

وَمـ إيرادات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمرؽمقم وإسم٣موات ايمتل سمٖمرض دم ايمٛمٗم٣مط واظمراىمز 

فمعم ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م، ايمتل خترج َمـ ايمُمحر إلم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ايمس٣مضمؾ ووادي 

 ضمرضَمقت، وىمذيمؽ احل٣مل دم ايمٗمقاهمؾ ايمٗم٣مدَم٥م إلم َمديٛم٥م ايمُمحر.

يٖمرض َمـ رضائ٤م وأسم٣موات فمعم ايمثامر واظمٛمتج٣مت ايمزرافمٝم٥م دم  إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ َم٣م

 أووم٣مت اظمقاؽمؿ اظمختٙمٖم٥م، ايمتل سمٔمتٚمد فمعم ايمسٛم٣موة وَمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل.

، (5)أضػ إلم ذيمؽ اخلٖمراء اظمراهمٗمقن يمٙمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م ايمذيـ يٟمطمذون أصمقًرا زم٣مهّم٥م

حمٚمد فمقم زمـ طم٣مص٥م أن زمٔمض ايمٗمقاهمؾ سمتٔمرض يمٙمٜمقش= ضمٝم٧م إن ضم٣مىمؿ اهلجريـ 

حمٖمقظ ايم٘مٛمدي أطمذ ومْم٣مًرا ) فمدًدا َمـ اجلامل حتٚمؾ ؿمٔم٣مم ذرة ( ٔل فم٣مَمر ايمٛمٜمدي٥م وم٣مدَم٥م 

 م.>580هـ/51>َمـ ايمُمحر إلم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس نمرب وادي ضمرضَمقت دم ؽمٛم٥م 

م وم٣مم حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ ـمٛم٥م وخل صػمات زمٕم٣مرة >580هـ/51>ودم فم٣مم 

 ) ايمٗمٚمح (، وهٛم٣مك ايم٘مثغم َمـ هذه احلقادث اظمُم٣مهب٥م فمعم ايمٙمسؽ زمؼميؿ وأسمٙمٖمقا زرافم٥م ايمػم

 ايمتل سمستٜمدف ايمزرافم٥م.

                                                           
، ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت 57خ طمرضموت وخماًمقػفا: ص: قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماري( 1)

 .199-193اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم: 

، معامل شماريخ اجلزيرة: 123-121ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: ( 2)

 .228-22، ؿمـبل: شماريخ طمرضموت: ص: 243-242ص:
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وفمٚمدت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق إلم احلٖم٣مظ فمعم ؽمالَم٥م 

ايمزرافم٥م، وسمٔمٝمكم َمتخِمِمكم جلٚمع ايمرضائ٤م وإسم٣موات فمعم اظمٛمتج٣مت ايمزرافمٝم٥م، وإوم٣مَم٥م 

 ٣مي٥م هذه إرايض.احلِمقن ايمتل هب٣م ايمٔمس٘مر ايمذيـ يتقيمقن مح

م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م زمٗمٝم٣مدة ايمٗم٣مئد :589هـ / 89>صٖمر  ;دم يقم  إرزمٔم٣مء 

ايمؼمىمل ) يقؽمػ ( زم٣مجت٣مه أضمقر، وومد أزمدى أَمغم أضمقر ) فمقم زمـ ضمٛمش ( َمٗم٣موَم٥م إٓ أن 

 اخلس٣مئر دم صٖمقهمف اضْمرسمف إلم ؿمٙم٤م ايمِمٙمح فمعم أيت:

 قًي٣م.يدهمع أَمغم أضمقر أرزمٔمامئ٥م ري٣مل أذدم ؽمٛم -5

يدهمع أَمغم أضمقر ؽمبٔم٥م فممم أيمػ ري٣مل أذدم ٞمٗمًدا، زم٣مإلض٣مهم٥م نمغم مخس٥م دروع  -5

 ومخس٥م طمٝمقل.

 يٓمؾ أَمغم أضمقر ضم٣مىماًم فمعم زمالده َمٔمؼمهًم٣م زم٣ميمسٝم٣مدة آؽمٚمٝم٥م يمٙمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م. -1

م، وَم٣مرس 5888هـ / 91>وصمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق محٙمتف إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ ا

 ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م.

واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م، همتٜم٣موت هذه ايمدويالت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئًم٣م، 

ضمٝم٧م أيمزم ضم٣مىمؿ ضمب٣من زمدهمع أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل أذدم، ىمام أطمذ وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= 

 شمالشمكم أيمػ أذدم فمـ أهؾ ضمب٣من سمسٚمك )همروم٥م( وأيمزم ؽمٙمْم٣من أضمقر فمقم زمـ ضمٛمٝمش زمدهمع

أيمػ ري٣مل أذدم، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل َمٝمٖمٔم٥م، وهمر أهٙمٜم٣م، وأرس وٓهت٣م َمـ خل  80

 فم٣مصٚمتف دم وادي ضمرضَمقت. ازمـ ؽمدة، نمغم أٞمف أهمرج فمٛمٜمؿ وهق دم ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم
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وفمٚمدت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق إلم احلٖم٣مظ فمعم ؽمالَم٥م 

ايمزرافم٥م، وسمٔمٝمكم َمتخِمِمكم جلٚمع ايمرضائ٤م وإسم٣موات فمعم اظمٛمتج٣مت ايمزرافمٝم٥م، وإوم٣مَم٥م 

 ٣مي٥م هذه إرايض.احلِمقن ايمتل هب٣م ايمٔمس٘مر ايمذيـ يتقيمقن مح

م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م زمٗمٝم٣مدة ايمٗم٣مئد :589هـ / 89>صٖمر  ;دم يقم  إرزمٔم٣مء 

ايمؼمىمل ) يقؽمػ ( زم٣مجت٣مه أضمقر، وومد أزمدى أَمغم أضمقر ) فمقم زمـ ضمٛمش ( َمٗم٣موَم٥م إٓ أن 

 اخلس٣مئر دم صٖمقهمف اضْمرسمف إلم ؿمٙم٤م ايمِمٙمح فمعم أيت:

 قًي٣م.يدهمع أَمغم أضمقر أرزمٔمامئ٥م ري٣مل أذدم ؽمٛم -5

يدهمع أَمغم أضمقر ؽمبٔم٥م فممم أيمػ ري٣مل أذدم ٞمٗمًدا، زم٣مإلض٣مهم٥م نمغم مخس٥م دروع  -5

 ومخس٥م طمٝمقل.

 يٓمؾ أَمغم أضمقر ضم٣مىماًم فمعم زمالده َمٔمؼمهًم٣م زم٣ميمسٝم٣مدة آؽمٚمٝم٥م يمٙمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م. -1

م، وَم٣مرس 5888هـ / 91>وصمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق محٙمتف إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ ا

 ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م.

واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م، همتٜم٣موت هذه ايمدويالت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئًم٣م، 

ضمٝم٧م أيمزم ضم٣مىمؿ ضمب٣من زمدهمع أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل أذدم، ىمام أطمذ وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= 

 شمالشمكم أيمػ أذدم فمـ أهؾ ضمب٣من سمسٚمك )همروم٥م( وأيمزم ؽمٙمْم٣من أضمقر فمقم زمـ ضمٛمٝمش زمدهمع

أيمػ ري٣مل أذدم، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل َمٝمٖمٔم٥م، وهمر أهٙمٜم٣م، وأرس وٓهت٣م َمـ خل  80

 فم٣مصٚمتف دم وادي ضمرضَمقت. ازمـ ؽمدة، نمغم أٞمف أهمرج فمٛمٜمؿ وهق دم ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم
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سمٔمد إسم٣موات ايمتل سمٖمرضٜم٣م ايمدويم٥م َمـ اظمِم٣مدر ايمرئٝمس٥م إليرادات ايمدويم٥م، وإسم٣موة: 

َمبٙمغ َم٣مرم ؽمٛمقي يدهمٔمف احل٣مىمؿ اظمحقم، فمٛمد ؽمٝمْمرة ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم َمٛمْمٗمتف، 

٠مطمذ إسم٣موة ىمرَمز يمٙمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمٗم٣مزمؾ  زمٗم٣مئف ضم٣مىماًم فمعم زمالده، ىمام سم

 .(5)أيًّم٣م َمـ إه٣مرم

وَمـ إيرادات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمرؽمقم وإسم٣موات ايمتل سمٖمرض دم ايمٛمٗم٣مط واظمراىمز 

فمعم ايمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م، ايمتل خترج َمـ ايمُمحر إلم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ايمس٣مضمؾ ووادي 

 ضمرضَمقت، وىمذيمؽ احل٣مل دم ايمٗمقاهمؾ ايمٗم٣مدَم٥م إلم َمديٛم٥م ايمُمحر.

يٖمرض َمـ رضائ٤م وأسم٣موات فمعم ايمثامر واظمٛمتج٣مت ايمزرافمٝم٥م دم  إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ َم٣م

 أووم٣مت اظمقاؽمؿ اظمختٙمٖم٥م، ايمتل سمٔمتٚمد فمعم ايمسٛم٣موة وَمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل.

، (5)أضػ إلم ذيمؽ اخلٖمراء اظمراهمٗمقن يمٙمٗمقاهمؾ ايمتج٣مري٥م ايمذيـ يٟمطمذون أصمقًرا زم٣مهّم٥م

حمٚمد فمقم زمـ طم٣مص٥م أن زمٔمض ايمٗمقاهمؾ سمتٔمرض يمٙمٜمقش= ضمٝم٧م إن ضم٣مىمؿ اهلجريـ 

حمٖمقظ ايم٘مٛمدي أطمذ ومْم٣مًرا ) فمدًدا َمـ اجلامل حتٚمؾ ؿمٔم٣مم ذرة ( ٔل فم٣مَمر ايمٛمٜمدي٥م وم٣مدَم٥م 

 م.>580هـ/51>َمـ ايمُمحر إلم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس نمرب وادي ضمرضَمقت دم ؽمٛم٥م 

م وم٣مم حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ ـمٛم٥م وخل صػمات زمٕم٣مرة >580هـ/51>ودم فم٣مم 

 ) ايمٗمٚمح (، وهٛم٣مك ايم٘مثغم َمـ هذه احلقادث اظمُم٣مهب٥م فمعم ايمٙمسؽ زمؼميؿ وأسمٙمٖمقا زرافم٥م ايمػم

 ايمتل سمستٜمدف ايمزرافم٥م.

                                                           
، ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت 57خ طمرضموت وخماًمقػفا: ص: قمؾوي احلداد: اًمشامل ذم شماري( 1)

 .199-193اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم: 

، معامل شماريخ اجلزيرة: 123-121ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: ( 2)

 .228-22، ؿمـبل: شماريخ طمرضموت: ص: 243-242ص:
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وفمٚمدت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق إلم احلٖم٣مظ فمعم ؽمالَم٥م 

ايمزرافم٥م، وسمٔمٝمكم َمتخِمِمكم جلٚمع ايمرضائ٤م وإسم٣موات فمعم اظمٛمتج٣مت ايمزرافمٝم٥م، وإوم٣مَم٥م 

 ٣مي٥م هذه إرايض.احلِمقن ايمتل هب٣م ايمٔمس٘مر ايمذيـ يتقيمقن مح

م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م زمٗمٝم٣مدة ايمٗم٣مئد :589هـ / 89>صٖمر  ;دم يقم  إرزمٔم٣مء 

ايمؼمىمل ) يقؽمػ ( زم٣مجت٣مه أضمقر، وومد أزمدى أَمغم أضمقر ) فمقم زمـ ضمٛمش ( َمٗم٣موَم٥م إٓ أن 

 اخلس٣مئر دم صٖمقهمف اضْمرسمف إلم ؿمٙم٤م ايمِمٙمح فمعم أيت:

 قًي٣م.يدهمع أَمغم أضمقر أرزمٔمامئ٥م ري٣مل أذدم ؽمٛم -5

يدهمع أَمغم أضمقر ؽمبٔم٥م فممم أيمػ ري٣مل أذدم ٞمٗمًدا، زم٣مإلض٣مهم٥م نمغم مخس٥م دروع  -5

 ومخس٥م طمٝمقل.

 يٓمؾ أَمغم أضمقر ضم٣مىماًم فمعم زمالده َمٔمؼمهًم٣م زم٣ميمسٝم٣مدة آؽمٚمٝم٥م يمٙمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م. -1

م، وَم٣مرس 5888هـ / 91>وصمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق محٙمتف إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ ا

 ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م.

واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م، همتٜم٣موت هذه ايمدويالت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئًم٣م، 

ضمٝم٧م أيمزم ضم٣مىمؿ ضمب٣من زمدهمع أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل أذدم، ىمام أطمذ وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= 

 شمالشمكم أيمػ أذدم فمـ أهؾ ضمب٣من سمسٚمك )همروم٥م( وأيمزم ؽمٙمْم٣من أضمقر فمقم زمـ ضمٛمٝمش زمدهمع

أيمػ ري٣مل أذدم، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل َمٝمٖمٔم٥م، وهمر أهٙمٜم٣م، وأرس وٓهت٣م َمـ خل  80

 فم٣مصٚمتف دم وادي ضمرضَمقت. ازمـ ؽمدة، نمغم أٞمف أهمرج فمٛمٜمؿ وهق دم ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

999 

وفمٚمدت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق إلم احلٖم٣مظ فمعم ؽمالَم٥م 

ايمزرافم٥م، وسمٔمٝمكم َمتخِمِمكم جلٚمع ايمرضائ٤م وإسم٣موات فمعم اظمٛمتج٣مت ايمزرافمٝم٥م، وإوم٣مَم٥م 

 ٣مي٥م هذه إرايض.احلِمقن ايمتل هب٣م ايمٔمس٘مر ايمذيـ يتقيمقن مح

م صمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م زمٗمٝم٣مدة ايمٗم٣مئد :589هـ / 89>صٖمر  ;دم يقم  إرزمٔم٣مء 

ايمؼمىمل ) يقؽمػ ( زم٣مجت٣مه أضمقر، وومد أزمدى أَمغم أضمقر ) فمقم زمـ ضمٛمش ( َمٗم٣موَم٥م إٓ أن 

 اخلس٣مئر دم صٖمقهمف اضْمرسمف إلم ؿمٙم٤م ايمِمٙمح فمعم أيت:

 قًي٣م.يدهمع أَمغم أضمقر أرزمٔمامئ٥م ري٣مل أذدم ؽمٛم -5

يدهمع أَمغم أضمقر ؽمبٔم٥م فممم أيمػ ري٣مل أذدم ٞمٗمًدا، زم٣مإلض٣مهم٥م نمغم مخس٥م دروع  -5

 ومخس٥م طمٝمقل.

 يٓمؾ أَمغم أضمقر ضم٣مىماًم فمعم زمالده َمٔمؼمهًم٣م زم٣ميمسٝم٣مدة آؽمٚمٝم٥م يمٙمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م. -1

م، وَم٣مرس 5888هـ / 91>وصمٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق محٙمتف إلم ؾمبقة ؽمٛم٥م 

ظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف أزمُمع أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وسمرويع فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وايمٗمب٣مئؾ ا

 ايمٔمب٣مد، وايمٗمتؾ، وإسمالف ايمزرافم٥م، وضمرق ايمٗمرى وختريبٜم٣م.

واؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر وصمٛمده هبذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م إحل٣مق اهلزيٚم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م زمح٘م٣مم 

وأه٣مرم نمرب ضمرضَمقت وصمٛمقهب٣م، همتٜم٣موت هذه ايمدويالت ايمِمٕمغمة أَم٣مَمف رسئًم٣م، 

ضمٝم٧م أيمزم ضم٣مىمؿ ضمب٣من زمدهمع أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل أذدم، ىمام أطمذ وطمّمٔم٦م يمسٙمْمتف= 

 شمالشمكم أيمػ أذدم فمـ أهؾ ضمب٣من سمسٚمك )همروم٥م( وأيمزم ؽمٙمْم٣من أضمقر فمقم زمـ ضمٛمٝمش زمدهمع

أيمػ ري٣مل أذدم، ومت٘مٛم٦م احلٚمٙم٥م َمـ دطمقل َمٝمٖمٔم٥م، وهمر أهٙمٜم٣م، وأرس وٓهت٣م َمـ خل  80

 فم٣مصٚمتف دم وادي ضمرضَمقت. ازمـ ؽمدة، نمغم أٞمف أهمرج فمٛمٜمؿ وهق دم ؿمريؼ ايمٔمقدة إلم
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زم٣مإلض٣مهم٥م إلم احلِمقل فمعم زمٔمض إَمقال َمـ طمالل إيمزام احل٘م٣مم وإه٣مرم زمدهمع 

إسم٣موات اظمب٣مذة وايمسٛمقي٥م، وَمـ طمالل أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م ايمتل يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م فمعم أهن٣م 

، وأيّم٣ًم َم٣م يٖمرض َمـ نمراَم٣مت َم٣ميمٝم٥م فمعم ايمسٖمـ اظمحتجزة وإرسى َمثؾ َم٣م نمٛم٣مئؿ ضمرب

 .(5)م 5818هـ / 95>ؽمٛم٥م ضمدث 

 إووم٣مف : -د
اهتؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مٕووم٣مف ٞمٓمرًا ٕهن٣م َمـ أىمثر اظمج٣مٓت ايمتل جيقد همٝمٜم٣م احلّم٣مرَم٥م 

زمٟمهمّمؾ َم٣م يٚمٙم٘مقن َمـ أراٍض وفمٗم٣مرات، وومد سمٛمقفم٦م َمُم٣مريع إووم٣مف همُمٚمٙم٦م دور 

 ِمِم٦مايمٔمب٣مدة وؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ، ىمام ؾمٚمٙم٦م ضمٖمر أزم٣مر وزمٛم٣مء ايمسٗم٣مي٣مت فمعم ؿمقل ايمْمرق، وطم

زمٔمض إووم٣مف يمٙمٚمٗم٣مزمر وؾم٠مون اظمقسمك، ىمام طمِمص زمٔمّمٜم٣م يمٙمّمٝم٣مهم٥م وسمقهمغم ايمس٘مـ 

 .(5)يمٙمٚمٛمٗمْمٔمكم وأزمٛم٣مء ايمسبٝمؾ وإهمْم٣مر ايمِم٣مئٚمكم ونمغم ذيمؽ َمـ جم٣مٓت اخلغم

وومد أولم ايمسٙمْم٣من زمدر هذه إووم٣مف فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م وفمكمَّ فمٙمٝمٜم٣م َمممهمكم يٗمقَمقن 

وأصدر دم ذيمؽ أواَمر ؽمٙمْم٣مٞمٝم٥م، ومم٣م ي٠مىمد فمٙمٝمٜم٣م زم٣مظمت٣مزمٔم٥م وايمِمٝم٣مٞم٥م وحتِمٝمؾ اإليرادات، 

ه٣مت ايمدواَة واىمت٤م ))هذا ومقل ايمسٙمْم٣من زمدر خي٣مؿم٤م ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمحرق: 

 وأَٞمْبٛم٣م ايمقومػ، َمـ فمب٣مد فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد فمزيمٛم٣م هم١مٞم٣م احل٣مل، دم أضمداً  زمف ىمت٣مزم٣ًم وطمتٚمف، وؽمغم

ٝمكم ٞم٣مـمر ايمقومػ أو فمزيمف ، وَمـ هذا يتبكم أن سمٔم(1)((ؽمب٤م نمغم َمـ فمب٣مد، فمقم زمـ احلسكم

 يتؿ َمب٣مذة زمٟمَمر ايمسٙمْم٣من، ىمام يتبكم أن ايمدويم٥م سمتقلم حتِمٝمؾ إيرادات إووم٣مف.
                                                           

، قمؾوي احلداد: 325-322 297 - 269 يخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، ص:حمؿد قمؿر سماومؼقه: شمار( 1)

 .58-57اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص: 

 .258، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج2)

مجال اًمدين حمؿد سمامجال: مواهب اًمرب اًمرؤوف ذم مـاىمب اًمشقخ معروف، شمريم، خمطوط، حمػوفمة،  مؽتبة ( 3)

 أ162ٕطمؼاف، ق:ا
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 سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر:  -هـ
أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمبٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م دم ايمت٣مؽمع َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

زمـ فمبد اهلل زم٣مىمثغم زمتٛمٖمٝمذ أَمره،  م دم َمديٛم٥م ايمُمحر، وىمّٙمػ ايمُمٝمخ ضمسـ ;589هـ 88>

 م اىمتٚمؾ زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م،5885هـ  >8>، ودم ؽمٛم٥م (5)وايمبدء زم٣ميمٔمٚمؾ دم زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م

وزمدأت زم٣مؽمتٗمب٣مل ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ، وومد اطمت٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر طمغمة ايمٔمٙمامء يمٙمتدريس همٝمٜم٣م َمٛمٜمؿ 

، ايمذي زمدأ (5)م:589ـ/ه8:>ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م فمقم زمـ فمقم زم٣ميزيد ايمدوفمٛمل، اظمتقذم ؽمٛم٥م 

، وممـ فمٚمؾ زم٣مظمدرؽم٥م حمٚمد زمـ (1)فمٚمٙمف َمدرؽم٣ًم، شمؿ أصبح َمس٠موًٓ َمب٣مذًا فمـ اظمدرؽم٥م

م، وفمٚمؾ همٝمٜم٣م أيّم٣ًم ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زمـ >:58هـ/ :;>فمبد ايمرضمٝمؿ اجل٣مزمري اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م(، وايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمـ زمحرق اظمتقدم 5819هـ/91>أمحد زم٣مرسوَمل ت)

 م، وخطمرون.>589هـ/89>

وطمالل همؼمة وصمٝمزة نمدت اظمدرؽم٥م َمرىمزًا يمتخري٨م إئٚم٥م وايمٔمٙمامء، وفمٛمٜم٣م سمِمدر 

ايمٖمتقى، وهب٣م ُئمدُّ ايمٗمّم٣مة ورصم٣مل ايمدويم٥م، وُئمدُّ إٞمُم٣مء هذا ايمٌمح ايمٔمٙمٚمل ديمٝماًل فمعم 

 .(9)اهتامم ايمسٙمْم٣من زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، وإدراىم٣ًم َمٛمف ٕمهٝمتف دم زمٛم٣مء اظمجتٚمٔم٣مت

ؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمدارس أهٙمٝم٥م طم٣مص٥م وزمٔمض ايمزواي٣م، وٞمُمٟمت إلم صم٣مٞم٤م اظمدر

 وإرزمْم٥م اظمٙمحٗم٥م زم٣مظمس٣مصمد، ايمتل أؽمٜمٚم٦م دم ٞممم ايمتٔمٙمٝمؿ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة.

                                                           

 .387-385، 332، ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد سماومؼقه: 1)

 .387، 340، 337( كػس اعمرضمع ص:2)

 .241-240( حمؿد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)

 .149-145( ؾمعقد قموض سماوزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي، ص:4)
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 سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر:  -هـ
أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمبٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م دم ايمت٣مؽمع َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

زمـ فمبد اهلل زم٣مىمثغم زمتٛمٖمٝمذ أَمره،  م دم َمديٛم٥م ايمُمحر، وىمّٙمػ ايمُمٝمخ ضمسـ ;589هـ 88>

 م اىمتٚمؾ زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م،5885هـ  >8>، ودم ؽمٛم٥م (5)وايمبدء زم٣ميمٔمٚمؾ دم زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م

وزمدأت زم٣مؽمتٗمب٣مل ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ، وومد اطمت٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر طمغمة ايمٔمٙمامء يمٙمتدريس همٝمٜم٣م َمٛمٜمؿ 

، ايمذي زمدأ (5)م:589ـ/ه8:>ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م فمقم زمـ فمقم زم٣ميزيد ايمدوفمٛمل، اظمتقذم ؽمٛم٥م 

، وممـ فمٚمؾ زم٣مظمدرؽم٥م حمٚمد زمـ (1)فمٚمٙمف َمدرؽم٣ًم، شمؿ أصبح َمس٠موًٓ َمب٣مذًا فمـ اظمدرؽم٥م

م، وفمٚمؾ همٝمٜم٣م أيّم٣ًم ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زمـ >:58هـ/ :;>فمبد ايمرضمٝمؿ اجل٣مزمري اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م(، وايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمـ زمحرق اظمتقدم 5819هـ/91>أمحد زم٣مرسوَمل ت)

 م، وخطمرون.>589هـ/89>

وطمالل همؼمة وصمٝمزة نمدت اظمدرؽم٥م َمرىمزًا يمتخري٨م إئٚم٥م وايمٔمٙمامء، وفمٛمٜم٣م سمِمدر 

ايمٖمتقى، وهب٣م ُئمدُّ ايمٗمّم٣مة ورصم٣مل ايمدويم٥م، وُئمدُّ إٞمُم٣مء هذا ايمٌمح ايمٔمٙمٚمل ديمٝماًل فمعم 

 .(9)اهتامم ايمسٙمْم٣من زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، وإدراىم٣ًم َمٛمف ٕمهٝمتف دم زمٛم٣مء اظمجتٚمٔم٣مت

ؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمدارس أهٙمٝم٥م طم٣مص٥م وزمٔمض ايمزواي٣م، وٞمُمٟمت إلم صم٣مٞم٤م اظمدر

 وإرزمْم٥م اظمٙمحٗم٥م زم٣مظمس٣مصمد، ايمتل أؽمٜمٚم٦م دم ٞممم ايمتٔمٙمٝمؿ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة.

                                                           

 .387-385، 332، ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد سماومؼقه: 1)

 .387، 340، 337( كػس اعمرضمع ص:2)

 .241-240( حمؿد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)

 .149-145( ؾمعقد قموض سماوزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي، ص:4)
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زم٣مإلض٣مهم٥م إلم احلِمقل فمعم زمٔمض إَمقال َمـ طمالل إيمزام احل٘م٣مم وإه٣مرم زمدهمع 

إسم٣موات اظمب٣مذة وايمسٛمقي٥م، وَمـ طمالل أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م ايمتل يٛمٓمر إيمٝمٜم٣م فمعم أهن٣م 

، وأيّم٣ًم َم٣م يٖمرض َمـ نمراَم٣مت َم٣ميمٝم٥م فمعم ايمسٖمـ اظمحتجزة وإرسى َمثؾ َم٣م نمٛم٣مئؿ ضمرب

 .(5)م 5818هـ / 95>ؽمٛم٥م ضمدث 

 إووم٣مف : -د
اهتؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مٕووم٣مف ٞمٓمرًا ٕهن٣م َمـ أىمثر اظمج٣مٓت ايمتل جيقد همٝمٜم٣م احلّم٣مرَم٥م 

زمٟمهمّمؾ َم٣م يٚمٙم٘مقن َمـ أراٍض وفمٗم٣مرات، وومد سمٛمقفم٦م َمُم٣مريع إووم٣مف همُمٚمٙم٦م دور 

 ِمِم٦مايمٔمب٣مدة وؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ، ىمام ؾمٚمٙم٦م ضمٖمر أزم٣مر وزمٛم٣مء ايمسٗم٣مي٣مت فمعم ؿمقل ايمْمرق، وطم

زمٔمض إووم٣مف يمٙمٚمٗم٣مزمر وؾم٠مون اظمقسمك، ىمام طمِمص زمٔمّمٜم٣م يمٙمّمٝم٣مهم٥م وسمقهمغم ايمس٘مـ 

 .(5)يمٙمٚمٛمٗمْمٔمكم وأزمٛم٣مء ايمسبٝمؾ وإهمْم٣مر ايمِم٣مئٚمكم ونمغم ذيمؽ َمـ جم٣مٓت اخلغم

وومد أولم ايمسٙمْم٣من زمدر هذه إووم٣مف فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م وفمكمَّ فمٙمٝمٜم٣م َمممهمكم يٗمقَمقن 

وأصدر دم ذيمؽ أواَمر ؽمٙمْم٣مٞمٝم٥م، ومم٣م ي٠مىمد فمٙمٝمٜم٣م زم٣مظمت٣مزمٔم٥م وايمِمٝم٣مٞم٥م وحتِمٝمؾ اإليرادات، 

ه٣مت ايمدواَة واىمت٤م ))هذا ومقل ايمسٙمْم٣من زمدر خي٣مؿم٤م ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمحرق: 

 وأَٞمْبٛم٣م ايمقومػ، َمـ فمب٣مد فمٗمٝمؾ زمـ حمٚمد فمزيمٛم٣م هم١مٞم٣م احل٣مل، دم أضمداً  زمف ىمت٣مزم٣ًم وطمتٚمف، وؽمغم

ٝمكم ٞم٣مـمر ايمقومػ أو فمزيمف ، وَمـ هذا يتبكم أن سمٔم(1)((ؽمب٤م نمغم َمـ فمب٣مد، فمقم زمـ احلسكم

 يتؿ َمب٣مذة زمٟمَمر ايمسٙمْم٣من، ىمام يتبكم أن ايمدويم٥م سمتقلم حتِمٝمؾ إيرادات إووم٣مف.
                                                           

، قمؾوي احلداد: 325-322 297 - 269 يخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، ص:حمؿد قمؿر سماومؼقه: شمار( 1)

 .58-57اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص: 

 .258، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج2)

مجال اًمدين حمؿد سمامجال: مواهب اًمرب اًمرؤوف ذم مـاىمب اًمشقخ معروف، شمريم، خمطوط، حمػوفمة،  مؽتبة ( 3)

 أ162ٕطمؼاف، ق:ا
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 سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر:  -هـ
أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمبٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م دم ايمت٣مؽمع َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

زمـ فمبد اهلل زم٣مىمثغم زمتٛمٖمٝمذ أَمره،  م دم َمديٛم٥م ايمُمحر، وىمّٙمػ ايمُمٝمخ ضمسـ ;589هـ 88>

 م اىمتٚمؾ زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م،5885هـ  >8>، ودم ؽمٛم٥م (5)وايمبدء زم٣ميمٔمٚمؾ دم زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م

وزمدأت زم٣مؽمتٗمب٣مل ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ، وومد اطمت٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر طمغمة ايمٔمٙمامء يمٙمتدريس همٝمٜم٣م َمٛمٜمؿ 

، ايمذي زمدأ (5)م:589ـ/ه8:>ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م فمقم زمـ فمقم زم٣ميزيد ايمدوفمٛمل، اظمتقذم ؽمٛم٥م 

، وممـ فمٚمؾ زم٣مظمدرؽم٥م حمٚمد زمـ (1)فمٚمٙمف َمدرؽم٣ًم، شمؿ أصبح َمس٠موًٓ َمب٣مذًا فمـ اظمدرؽم٥م

م، وفمٚمؾ همٝمٜم٣م أيّم٣ًم ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زمـ >:58هـ/ :;>فمبد ايمرضمٝمؿ اجل٣مزمري اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م(، وايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمـ زمحرق اظمتقدم 5819هـ/91>أمحد زم٣مرسوَمل ت)

 م، وخطمرون.>589هـ/89>

وطمالل همؼمة وصمٝمزة نمدت اظمدرؽم٥م َمرىمزًا يمتخري٨م إئٚم٥م وايمٔمٙمامء، وفمٛمٜم٣م سمِمدر 

ايمٖمتقى، وهب٣م ُئمدُّ ايمٗمّم٣مة ورصم٣مل ايمدويم٥م، وُئمدُّ إٞمُم٣مء هذا ايمٌمح ايمٔمٙمٚمل ديمٝماًل فمعم 

 .(9)اهتامم ايمسٙمْم٣من زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، وإدراىم٣ًم َمٛمف ٕمهٝمتف دم زمٛم٣مء اظمجتٚمٔم٣مت

ؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمدارس أهٙمٝم٥م طم٣مص٥م وزمٔمض ايمزواي٣م، وٞمُمٟمت إلم صم٣مٞم٤م اظمدر

 وإرزمْم٥م اظمٙمحٗم٥م زم٣مظمس٣مصمد، ايمتل أؽمٜمٚم٦م دم ٞممم ايمتٔمٙمٝمؿ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة.

                                                           

 .387-385، 332، ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد سماومؼقه: 1)

 .387، 340، 337( كػس اعمرضمع ص:2)

 .241-240( حمؿد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)

 .149-145( ؾمعقد قموض سماوزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي، ص:4)
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 سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر:  -هـ
أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمبٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م دم ايمت٣مؽمع َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

زمـ فمبد اهلل زم٣مىمثغم زمتٛمٖمٝمذ أَمره،  م دم َمديٛم٥م ايمُمحر، وىمّٙمػ ايمُمٝمخ ضمسـ ;589هـ 88>

 م اىمتٚمؾ زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م،5885هـ  >8>، ودم ؽمٛم٥م (5)وايمبدء زم٣ميمٔمٚمؾ دم زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م

وزمدأت زم٣مؽمتٗمب٣مل ؿمٙمب٥م ايمٔمٙمؿ، وومد اطمت٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر طمغمة ايمٔمٙمامء يمٙمتدريس همٝمٜم٣م َمٛمٜمؿ 

، ايمذي زمدأ (5)م:589ـ/ه8:>ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م فمقم زمـ فمقم زم٣ميزيد ايمدوفمٛمل، اظمتقذم ؽمٛم٥م 

، وممـ فمٚمؾ زم٣مظمدرؽم٥م حمٚمد زمـ (1)فمٚمٙمف َمدرؽم٣ًم، شمؿ أصبح َمس٠موًٓ َمب٣مذًا فمـ اظمدرؽم٥م

م، وفمٚمؾ همٝمٜم٣م أيّم٣ًم ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زمـ >:58هـ/ :;>فمبد ايمرضمٝمؿ اجل٣مزمري اظمتقذم ؽمٛم٥م 

م(، وايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمـ زمحرق اظمتقدم 5819هـ/91>أمحد زم٣مرسوَمل ت)

 م، وخطمرون.>589هـ/89>

وطمالل همؼمة وصمٝمزة نمدت اظمدرؽم٥م َمرىمزًا يمتخري٨م إئٚم٥م وايمٔمٙمامء، وفمٛمٜم٣م سمِمدر 

ايمٖمتقى، وهب٣م ُئمدُّ ايمٗمّم٣مة ورصم٣مل ايمدويم٥م، وُئمدُّ إٞمُم٣مء هذا ايمٌمح ايمٔمٙمٚمل ديمٝماًل فمعم 

 .(9)اهتامم ايمسٙمْم٣من زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، وإدراىم٣ًم َمٛمف ٕمهٝمتف دم زمٛم٣مء اظمجتٚمٔم٣مت

ؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمدارس أهٙمٝم٥م طم٣مص٥م وزمٔمض ايمزواي٣م، وٞمُمٟمت إلم صم٣مٞم٤م اظمدر

 وإرزمْم٥م اظمٙمحٗم٥م زم٣مظمس٣مصمد، ايمتل أؽمٜمٚم٦م دم ٞممم ايمتٔمٙمٝمؿ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة.

                                                           

 .387-385، 332، ص: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ( حمؿد سماومؼقه: 1)

 .387، 340، 337( كػس اعمرضمع ص:2)

 .241-240( حمؿد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:3)

 .149-145( ؾمعقد قموض سماوزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي، ص:4)
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وإرزمْم٥م أَم٣مىمـ يٗمٝمؿ هب٣م ايمْمالب، ويتٖمرنمقن همٝمٜم٣م يمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وهل زمٚمث٣مزم٥م اظمٔم٣مهد 

 .(5)ايمديٛمٝم٥م ايمدائٚم٥م وإؽم٣مؽمٝم٥م

ٔمٙمٝمؿ ايمبٛم٣مت وهـ دم ؽمـ َمب٘مرة، وـمٜمرت وومد أولم ايمسٙمْم٣من زمدر اهتامًَم٣م طم٣مص٣ًم زمت

دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة َمدارس طم٣مص٥م سمٔمٙمؿ ايمٖمتٝم٣مت أضم٘م٣مم ايمٔمب٣مدات وَم٣م يتٔمٙمؼ زمُم٠مون ايمٛمس٣مء 

وايمتدزمغم اظمٛمزرم وآهتامم زم٣مٕزواج وزمٔمض اظمٔم٣مرف ايمٔم٣مَم٥م، واٞمتممت هذه اظمدارس دم 

ممت اظمدارس ، شمؿ اٞمت(5)سمريؿ، وايمُمحر، وؾمب٣مم، وىم٣من ٞمِمٝم٤م ايمتٔمٙمٝمؿ دم ايمٗمرى ضٔمٝمٖم٣مً 

 .(1)وَمراىمز ايمتٔمٙمٝمؿ دم ومٝمدون، ونمٝمؾ زم٣موزير،وضمريّم٥م، واخلريب٥م ونمغمه٣م

ىمام ـمٜمر دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي فمدد َمـ ايمٔمٙمامء، ورصم٣مل 

 اظمٔمرهم٥م دم ؾمتك رضوب ايمٔمٙمؿ، وسمٔمددت اظم٠ميمٖم٣مت، وٓزال ايم٘مثغم َمٛمٜم٣م حمٖمقـم٣ًم دم اظم٘متب٣مت،

 طمر. زمٝمٛمام اٞمدشمر زمٔمّمٜم٣م أ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .261-257، ص:أدوار اًمتاريخ احلرضمي( حمؿد أمحد اًمشاـمري: 1)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحات.2)

 .95، 89( ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 الفصل الرابع
 األوضاع االقتصادٌة واالجتًاعٍة يف حضريىت

 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان
 

 .ايمرفمل -أ

 .ايمزرافم٥م -ب

 .ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م واظمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م -دـ

 .صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ -د

 .ايمتج٣مرة -هـ

 .سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ

 .آصمتامفمٝم٥م ايمت٘مقيٛم٣مت -ب

 .. رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض5  .. ايمٔمٙمقيقن5

 . ايمتج٣مر9 . اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.1

 . ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ9  .. اظمزارفمقن8

 .. أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م:

 .. ايمٔمبٝمد> .. اخلدم وايمِمبٝم٣من;

 الفصل الرابع
 األوضاع االقتصادٌة واالجتًاعٍة يف حضريىت

 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان
 

 .ايمرفمل -أ

 .ايمزرافم٥م -ب

 .ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م واظمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م -دـ

 .صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ -د

 .ايمتج٣مرة -هـ

 .سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ

 .آصمتامفمٝم٥م ايمت٘مقيٛم٣مت -ب

 .. رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض5  .. ايمٔمٙمقيقن5

 . ايمتج٣مر9 . اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.1

 . ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ9  .. اظمزارفمقن8

 .. أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م:

 .. ايمٔمبٝمد> .. اخلدم وايمِمبٝم٣من;
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وإرزمْم٥م أَم٣مىمـ يٗمٝمؿ هب٣م ايمْمالب، ويتٖمرنمقن همٝمٜم٣م يمْمٙم٤م ايمٔمٙمؿ وهل زمٚمث٣مزم٥م اظمٔم٣مهد 

 .(5)ايمديٛمٝم٥م ايمدائٚم٥م وإؽم٣مؽمٝم٥م

ٔمٙمٝمؿ ايمبٛم٣مت وهـ دم ؽمـ َمب٘مرة، وـمٜمرت وومد أولم ايمسٙمْم٣من زمدر اهتامًَم٣م طم٣مص٣ًم زمت

دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة َمدارس طم٣مص٥م سمٔمٙمؿ ايمٖمتٝم٣مت أضم٘م٣مم ايمٔمب٣مدات وَم٣م يتٔمٙمؼ زمُم٠مون ايمٛمس٣مء 

وايمتدزمغم اظمٛمزرم وآهتامم زم٣مٕزواج وزمٔمض اظمٔم٣مرف ايمٔم٣مَم٥م، واٞمتممت هذه اظمدارس دم 

ممت اظمدارس ، شمؿ اٞمت(5)سمريؿ، وايمُمحر، وؾمب٣مم، وىم٣من ٞمِمٝم٤م ايمتٔمٙمٝمؿ دم ايمٗمرى ضٔمٝمٖم٣مً 

 .(1)وَمراىمز ايمتٔمٙمٝمؿ دم ومٝمدون، ونمٝمؾ زم٣موزير،وضمريّم٥م، واخلريب٥م ونمغمه٣م

ىمام ـمٜمر دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي فمدد َمـ ايمٔمٙمامء، ورصم٣مل 

 اظمٔمرهم٥م دم ؾمتك رضوب ايمٔمٙمؿ، وسمٔمددت اظم٠ميمٖم٣مت، وٓزال ايم٘مثغم َمٛمٜم٣م حمٖمقـم٣ًم دم اظم٘متب٣مت،

 طمر. زمٝمٛمام اٞمدشمر زمٔمّمٜم٣م أ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .261-257، ص:أدوار اًمتاريخ احلرضمي( حمؿد أمحد اًمشاـمري: 1)

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحات.2)

 .95، 89( ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 الفصل الرابع
 األوضاع االقتصادٌة واالجتًاعٍة يف حضريىت

 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان
 

 .ايمرفمل -أ

 .ايمزرافم٥م -ب

 .ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م واظمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م -دـ

 .صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ -د

 .ايمتج٣مرة -هـ

 .سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ

 .آصمتامفمٝم٥م ايمت٘مقيٛم٣مت -ب

 .. رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض5  .. ايمٔمٙمقيقن5

 . ايمتج٣مر9 . اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.1

 . ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ9  .. اظمزارفمقن8

 .. أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م:

 .. ايمٔمبٝمد> .. اخلدم وايمِمبٝم٣من;

 الفصل الرابع
 األوضاع االقتصادٌة واالجتًاعٍة يف حضريىت

 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان
 

 .ايمرفمل -أ

 .ايمزرافم٥م -ب

 .ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م واظمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م -دـ

 .صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ -د

 .ايمتج٣مرة -هـ

 .سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ

 .آصمتامفمٝم٥م ايمت٘مقيٛم٣مت -ب

 .. رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض5  .. ايمٔمٙمقيقن5

 . ايمتج٣مر9 . اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.1

 . ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ9  .. اظمزارفمقن8

 .. أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م:

 .. ايمٔمبٝمد> .. اخلدم وايمِمبٝم٣من;
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  دٌة واالجتًاعٍة يف حضريىتاألوضاع االقتصا
 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان

ؾم٘مؾ آومتِم٣مد فمِم٤م احلٝم٣مة دم ضمرضَمقت، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ ؾمٟمن نمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان، 

وومد ؾم٘مٙم٦م احلرف واظمٜمـ ايمس٣مئدة دم ضمرضَمقت فم٣مَماًل َمٜماًم دم سمِمٛمٝمػ أهمراد اظمجتٚمع 

 ٤م سمتٖم٣موت فمٙمقًا واٞمخٖم٣مض٣ًم، يّم٣مف إلم ذيمؽ فمقاَمؾ ديٛمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م أطمرى.إلم َمراسم

ودم هذا ايمٖمِمؾ ؽمٛمتٛم٣مول إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م، َمـ طمالل اؽمتٔمراض 

احلرف واظمٜمـ ايمٝمدوي٥م، وؽمٛمٔمرض يمذىمر اظمراسم٤م آصمتامفمٝم٥م ايمتل ؽم٣مدت ضمرضَمقت، 

ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم  وهذا ؽمقف ئمْمٝمٛم٣م هم٘مرة فمـ احلٝم٣مة اظمٔمٝمُمٝم٥م دم ايمٗمرن

 اظمٝمالدي، واجلقاٞم٤م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م.

 ايمرفمل :   -أ
 ئمتػم رفمل اظمقار َمـ أهؿ اظمٜمـ ايمتل فمرهمتٜم٣م ضمرضَمقت طم٣مص٥م اظمجتٚمٔم٣مت ايمبدوي٥م

، وٞمٓم٣مم ايمرفمل فمٛمد (5)ايمتل سمتٚمٝمز زم٘مثرة ايمؼمضم٣مل ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمرافمل، وزمحث٣ًم فمـ اظم٣مء وايم٘مأل

 زمْمريٗمتكم: ايمبدو يتؿ

: أن سمسبؼ ايمٗمبٝمٙم٥م إلم أضمد اظمرافمل وسمستحقذ فمٙمٝمف، وحتدده زمٔمالَم٣مت ممٝمزة َمـ إولم

 صمٜم٣مسمف إرزمع، همتٔمؼمف هل٣م زمٗمٝم٥م ايمٗمب٣مئؾ زمذيمؽ، زم٣مفمتب٣مره٣م ص٣مضمب٥م ايمسبؼ إيمٝمف.
                                                           

 .28م، ص:1965، 4، ط1)مطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج اًمعرب، شماريخ :وآظمرون يطمت (د. ومقؾقب1)
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  دٌة واالجتًاعٍة يف حضريىتاألوضاع االقتصا
 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان

ؾم٘مؾ آومتِم٣مد فمِم٤م احلٝم٣مة دم ضمرضَمقت، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ ؾمٟمن نمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان، 

وومد ؾم٘مٙم٦م احلرف واظمٜمـ ايمس٣مئدة دم ضمرضَمقت فم٣مَماًل َمٜماًم دم سمِمٛمٝمػ أهمراد اظمجتٚمع 

 ٤م سمتٖم٣موت فمٙمقًا واٞمخٖم٣مض٣ًم، يّم٣مف إلم ذيمؽ فمقاَمؾ ديٛمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م أطمرى.إلم َمراسم

ودم هذا ايمٖمِمؾ ؽمٛمتٛم٣مول إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م، َمـ طمالل اؽمتٔمراض 

احلرف واظمٜمـ ايمٝمدوي٥م، وؽمٛمٔمرض يمذىمر اظمراسم٤م آصمتامفمٝم٥م ايمتل ؽم٣مدت ضمرضَمقت، 

ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم  وهذا ؽمقف ئمْمٝمٛم٣م هم٘مرة فمـ احلٝم٣مة اظمٔمٝمُمٝم٥م دم ايمٗمرن

 اظمٝمالدي، واجلقاٞم٤م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م.

 ايمرفمل :   -أ
 ئمتػم رفمل اظمقار َمـ أهؿ اظمٜمـ ايمتل فمرهمتٜم٣م ضمرضَمقت طم٣مص٥م اظمجتٚمٔم٣مت ايمبدوي٥م

، وٞمٓم٣مم ايمرفمل فمٛمد (5)ايمتل سمتٚمٝمز زم٘مثرة ايمؼمضم٣مل ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمرافمل، وزمحث٣ًم فمـ اظم٣مء وايم٘مأل

 زمْمريٗمتكم: ايمبدو يتؿ

: أن سمسبؼ ايمٗمبٝمٙم٥م إلم أضمد اظمرافمل وسمستحقذ فمٙمٝمف، وحتدده زمٔمالَم٣مت ممٝمزة َمـ إولم

 صمٜم٣مسمف إرزمع، همتٔمؼمف هل٣م زمٗمٝم٥م ايمٗمب٣مئؾ زمذيمؽ، زم٣مفمتب٣مره٣م ص٣مضمب٥م ايمسبؼ إيمٝمف.
                                                           

 .28م، ص:1965، 4، ط1)مطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج اًمعرب، شماريخ :وآظمرون يطمت (د. ومقؾقب1)
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  دٌة واالجتًاعٍة يف حضريىتاألوضاع االقتصا
 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان

ؾم٘مؾ آومتِم٣مد فمِم٤م احلٝم٣مة دم ضمرضَمقت، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ ؾمٟمن نمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان، 

وومد ؾم٘مٙم٦م احلرف واظمٜمـ ايمس٣مئدة دم ضمرضَمقت فم٣مَماًل َمٜماًم دم سمِمٛمٝمػ أهمراد اظمجتٚمع 

 ٤م سمتٖم٣موت فمٙمقًا واٞمخٖم٣مض٣ًم، يّم٣مف إلم ذيمؽ فمقاَمؾ ديٛمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م أطمرى.إلم َمراسم

ودم هذا ايمٖمِمؾ ؽمٛمتٛم٣مول إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م، َمـ طمالل اؽمتٔمراض 

احلرف واظمٜمـ ايمٝمدوي٥م، وؽمٛمٔمرض يمذىمر اظمراسم٤م آصمتامفمٝم٥م ايمتل ؽم٣مدت ضمرضَمقت، 

ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم  وهذا ؽمقف ئمْمٝمٛم٣م هم٘مرة فمـ احلٝم٣مة اظمٔمٝمُمٝم٥م دم ايمٗمرن

 اظمٝمالدي، واجلقاٞم٤م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م.

 ايمرفمل :   -أ
 ئمتػم رفمل اظمقار َمـ أهؿ اظمٜمـ ايمتل فمرهمتٜم٣م ضمرضَمقت طم٣مص٥م اظمجتٚمٔم٣مت ايمبدوي٥م

، وٞمٓم٣مم ايمرفمل فمٛمد (5)ايمتل سمتٚمٝمز زم٘مثرة ايمؼمضم٣مل ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمرافمل، وزمحث٣ًم فمـ اظم٣مء وايم٘مأل

 زمْمريٗمتكم: ايمبدو يتؿ

: أن سمسبؼ ايمٗمبٝمٙم٥م إلم أضمد اظمرافمل وسمستحقذ فمٙمٝمف، وحتدده زمٔمالَم٣مت ممٝمزة َمـ إولم

 صمٜم٣مسمف إرزمع، همتٔمؼمف هل٣م زمٗمٝم٥م ايمٗمب٣مئؾ زمذيمؽ، زم٣مفمتب٣مره٣م ص٣مضمب٥م ايمسبؼ إيمٝمف.
                                                           

 .28م، ص:1965، 4، ط1)مطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج اًمعرب، شماريخ :وآظمرون يطمت (د. ومقؾقب1)
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  دٌة واالجتًاعٍة يف حضريىتاألوضاع االقتصا
 ًٍالديـيف انقرٌ انعاشر اذلجري/ انسادس انعشر ان

ؾم٘مؾ آومتِم٣مد فمِم٤م احلٝم٣مة دم ضمرضَمقت، ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ ؾمٟمن نمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان، 

وومد ؾم٘مٙم٦م احلرف واظمٜمـ ايمس٣مئدة دم ضمرضَمقت فم٣مَماًل َمٜماًم دم سمِمٛمٝمػ أهمراد اظمجتٚمع 

 ٤م سمتٖم٣موت فمٙمقًا واٞمخٖم٣مض٣ًم، يّم٣مف إلم ذيمؽ فمقاَمؾ ديٛمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م أطمرى.إلم َمراسم

ودم هذا ايمٖمِمؾ ؽمٛمتٛم٣مول إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م، َمـ طمالل اؽمتٔمراض 

احلرف واظمٜمـ ايمٝمدوي٥م، وؽمٛمٔمرض يمذىمر اظمراسم٤م آصمتامفمٝم٥م ايمتل ؽم٣مدت ضمرضَمقت، 

ايمٔم٣مذ اهلجري ايمس٣مدس فممم  وهذا ؽمقف ئمْمٝمٛم٣م هم٘مرة فمـ احلٝم٣مة اظمٔمٝمُمٝم٥م دم ايمٗمرن
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 ايمرفمل :   -أ
 ئمتػم رفمل اظمقار َمـ أهؿ اظمٜمـ ايمتل فمرهمتٜم٣م ضمرضَمقت طم٣مص٥م اظمجتٚمٔم٣مت ايمبدوي٥م

، وٞمٓم٣مم ايمرفمل فمٛمد (5)ايمتل سمتٚمٝمز زم٘مثرة ايمؼمضم٣مل ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمرافمل، وزمحث٣ًم فمـ اظم٣مء وايم٘مأل

 زمْمريٗمتكم: ايمبدو يتؿ

: أن سمسبؼ ايمٗمبٝمٙم٥م إلم أضمد اظمرافمل وسمستحقذ فمٙمٝمف، وحتدده زمٔمالَم٣مت ممٝمزة َمـ إولم

 صمٜم٣مسمف إرزمع، همتٔمؼمف هل٣م زمٗمٝم٥م ايمٗمب٣مئؾ زمذيمؽ، زم٣مفمتب٣مره٣م ص٣مضمب٥م ايمسبؼ إيمٝمف.
                                                           

 .28م، ص:1965، 4، ط1)مطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج اًمعرب، شماريخ :وآظمرون يطمت (د. ومقؾقب1)
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: أن يُمؼمك جمٚمقفم٥م َمـ ايمرفم٣مة َمـ خمتٙمػ ايمٗمب٣مئؾ دم َمرفمًك واضمٍد دم ايمث٣مٞمٝم٥م

 .(5)َم٣م َمٛمْمٗم٥م

 ،(1)همٝم٘مقن َمُمؼمىم٣ًم جلٚمٝمع ايمبدو اظمٗمٝمٚمكم ضمقيمف (5)قن أو ايمسٝمقل أو ايم٘مرهم٣منأَم٣م َم٣مء ايمٔمٝم

وهذا َم٣م سمٔم٣مرهم٦م فمٙمٝمف ايمٗمب٣مئؾ، ودم ضم٣ميم٥م خم٣ميمٖم٥م زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ هذا ايمٔمرف يٗمع ايمٛمزاع 

 . (9)وحتت٘مؿ إؿمراف اظمتٛم٣مزفم٥م إلم ومبٝمٙم٥م أطمرى حم٣ميدة

 ايمزرافم٥م : -ب

ت، وومد اٞمتممت زمُم٘مؾ واؽمع سُمٔمدُّ ايمزرافم٥م أهؿ احلرف ايمتل فمرهمتٜم٣م ضمرضَمق

. (8)زمسب٤م سمقهمر أؽمب٣مهب٣م وَمٗمقَم٣مهت٣م إؽم٣مؽمٝم٥م، اظمتٚمثٙم٥م دم سمقهمر اظمٝم٣مه وطمِمقزم٥م ايمؼمزم٥م واظمٛم٣مخ

 وٞمٓمرًا يمتٛمقع َمِم٣مدر اظمٝم٣مه سمٛمقفم٦م إٞمُمْم٥م ايمزرافمٝم٥م ايمتل ؾمٚمٙم٦م:

                                                           

، 24-23م، ص:1978، 1واًمـنم، ط( قمبداًمؼادر اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، قمدن، ممؾمسة اًمطباقمة 1)

قمبداًمرمحن سمن ظمؾدون: مؼدمة  اسمن ظمؾدون اعمسؿى سمؽتاب اًمعؼم، وديوان اعمبتدأ واخلؼم ذم أيام اًمعرب 

 .95، ص: 1981واًمعجم واًمؼمسمر ومن قمارصهم من ذوي اًمسؾطان إيمؼم، سمػموت، دار اًمعودة، )د،ر،ط(، 

عمساطمة متوؾمطة ًمتتجؿع ومقفا مقاه إمطار وشمستخدم ذم ( اًمؽرومان: مجع يمريف وهو طمػرة حتػر ذم إرض 2)

 اًمنمب وؾمؼي اًمبفائم، ويؽون هماًمبًا ذم مرشمػعات اجلبال.

ؾمتؿرار واًمتغقػم، دمشق، دار اًمؽاشمب اًمعريب، 3)  .43م، ص:1985( ومضل أسمو هماكم: اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم ٓا

 .26-23( قمبد اًمؼادر  اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .192( قمكم سمن قمؼقل: كؿوذج شمارخيي قمن اًمري ذم طمرضموت، ص:5)
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 . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل:5

دم ضمرضَمقت. وومد فمٚمؾ اظمزارفمقن احلّم٣مرَم٥م  وهذا ايمٛمقع هق أىمثر إٞمقاع اٞمتُم٣مراً 

فمعم آؽمتٖم٣مدة ايمٗمِمقى َمـ َمٝم٣مه إَمْم٣مر وذيمؽ زمُمؼ ايمٗمٛمقات وإوم٣مَم٥م ضمقاصمز ؿمٝمٛمٝم٥م 

 . (5)وسمٗمسٝمؿ إرايض إلم َمس٣مضم٣مت صٕمغمة

 وومد ارسمبْم٦م زم٣ميمزرافم٥م اظمْمري٥م أٞمقاع َمـ ايمٔمالوم٣مت اظمٛمٓمٚم٥م َمٛمٜم٣م:

 ضمرضَمقت زمكم َمالك ايمٛممم: وهل صٝمٕم٥م يمقاضمدة َمـ آسمٖم٣موم٣مت ايمتل ؽم٣مدت دم

 إرايض واظمزارفمكم، وسمْمٙمؼ فمعم إرض ايمتل يٛمتٖمع هب٣م اظمزارع َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ اظمحِمقل

وسمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمسٝمقل، وحيدد آسمٖم٣مق ٞمِمٝم٤م اظم٣ميمؽ واظمزارع َمـ إٞمت٣مج إرض، 

وهذه ايمْمريٗم٥م هل إىمثر اٞمتُم٣مرًا دم وادي ضمرضَمقت وؽم٣مضمٙمف، ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق حتديد 

، وهذا آسمٖم٣مق حيٗمؼ َم٘م٣مؽم٤م اصمتامفمٝم٥م وفمدايم٥م وسمٔم٣موًٞم٣م يٛمتٖمع زمف (2)ايمزَمٛمٝم٥م زمٝمٛمٜمامايمٖمؼمة 

ىمال ايمْمرهمكم، هم٣مظمزارع يٗمقم زمتجٜمٝمز إرض وضمرشمٜم٣م ومبؾ َمقؽمؿ اظمْمر، وُيِْمٙمِح ومٛمقاهت٣م 

ايمرئٝمس٥م وايمٖمرفمٝم٥م، ويٗمٝمؿ احلقاصمز ايمْمٝمٛمٝم٥م حلٖمظ اظمٝم٣مه، وجيٙم٤م إؽمٚمدة، وزمٔمد َريِّ 

 ، (3)ويرفمك زرفمٜم٣م، وحيٚمٝمف َمـ ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت وايمٙمِمقصإرض ُئمٝمد ضمراشمتٜم٣م 

                                                           
( د. أؾمؿفان ؾمعد اجلرو : شماريخ إودية اًمزراقمقة وأصمرها ذم شمطور اًمـفضة اًمزراقمقة، قمدن، جمؾة ؾمبل، يمؾقة 1)

 .110 – 100م ص : 1988اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، اًمعدد اًمراسمع، ايمتوسمر  

، قمبداًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون 266، ص:2اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار2)

 .51وقماداهتم اعمفـقة، ص: 

م، 1990، 1( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، دار اًمتضامن، ط3)

ار ، حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدو51. قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:286، 200ص:

 .266، ص: 2اًمتاريخ احلرضمي، ج
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 . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل:5

دم ضمرضَمقت. وومد فمٚمؾ اظمزارفمقن احلّم٣مرَم٥م  وهذا ايمٛمقع هق أىمثر إٞمقاع اٞمتُم٣مراً 

فمعم آؽمتٖم٣مدة ايمٗمِمقى َمـ َمٝم٣مه إَمْم٣مر وذيمؽ زمُمؼ ايمٗمٛمقات وإوم٣مَم٥م ضمقاصمز ؿمٝمٛمٝم٥م 

 . (5)وسمٗمسٝمؿ إرايض إلم َمس٣مضم٣مت صٕمغمة

 وومد ارسمبْم٦م زم٣ميمزرافم٥م اظمْمري٥م أٞمقاع َمـ ايمٔمالوم٣مت اظمٛمٓمٚم٥م َمٛمٜم٣م:

 ضمرضَمقت زمكم َمالك ايمٛممم: وهل صٝمٕم٥م يمقاضمدة َمـ آسمٖم٣موم٣مت ايمتل ؽم٣مدت دم

 إرايض واظمزارفمكم، وسمْمٙمؼ فمعم إرض ايمتل يٛمتٖمع هب٣م اظمزارع َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ اظمحِمقل

وسمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمسٝمقل، وحيدد آسمٖم٣مق ٞمِمٝم٤م اظم٣ميمؽ واظمزارع َمـ إٞمت٣مج إرض، 

وهذه ايمْمريٗم٥م هل إىمثر اٞمتُم٣مرًا دم وادي ضمرضَمقت وؽم٣مضمٙمف، ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق حتديد 

، وهذا آسمٖم٣مق حيٗمؼ َم٘م٣مؽم٤م اصمتامفمٝم٥م وفمدايم٥م وسمٔم٣موًٞم٣م يٛمتٖمع زمف (2)ايمزَمٛمٝم٥م زمٝمٛمٜمامايمٖمؼمة 

ىمال ايمْمرهمكم، هم٣مظمزارع يٗمقم زمتجٜمٝمز إرض وضمرشمٜم٣م ومبؾ َمقؽمؿ اظمْمر، وُيِْمٙمِح ومٛمقاهت٣م 

ايمرئٝمس٥م وايمٖمرفمٝم٥م، ويٗمٝمؿ احلقاصمز ايمْمٝمٛمٝم٥م حلٖمظ اظمٝم٣مه، وجيٙم٤م إؽمٚمدة، وزمٔمد َريِّ 

 ، (3)ويرفمك زرفمٜم٣م، وحيٚمٝمف َمـ ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت وايمٙمِمقصإرض ُئمٝمد ضمراشمتٜم٣م 

                                                           
( د. أؾمؿفان ؾمعد اجلرو : شماريخ إودية اًمزراقمقة وأصمرها ذم شمطور اًمـفضة اًمزراقمقة، قمدن، جمؾة ؾمبل، يمؾقة 1)

 .110 – 100م ص : 1988اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، اًمعدد اًمراسمع، ايمتوسمر  

، قمبداًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون 266، ص:2اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار2)

 .51وقماداهتم اعمفـقة، ص: 

م، 1990، 1( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، دار اًمتضامن، ط3)

ار ، حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدو51. قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:286، 200ص:

 .266، ص: 2اًمتاريخ احلرضمي، ج
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: أن يُمؼمك جمٚمقفم٥م َمـ ايمرفم٣مة َمـ خمتٙمػ ايمٗمب٣مئؾ دم َمرفمًك واضمٍد دم ايمث٣مٞمٝم٥م

 .(5)َم٣م َمٛمْمٗم٥م

 ،(1)همٝم٘مقن َمُمؼمىم٣ًم جلٚمٝمع ايمبدو اظمٗمٝمٚمكم ضمقيمف (5)قن أو ايمسٝمقل أو ايم٘مرهم٣منأَم٣م َم٣مء ايمٔمٝم

وهذا َم٣م سمٔم٣مرهم٦م فمٙمٝمف ايمٗمب٣مئؾ، ودم ضم٣ميم٥م خم٣ميمٖم٥م زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ هذا ايمٔمرف يٗمع ايمٛمزاع 

 . (9)وحتت٘مؿ إؿمراف اظمتٛم٣مزفم٥م إلم ومبٝمٙم٥م أطمرى حم٣ميدة

 ايمزرافم٥م : -ب

ت، وومد اٞمتممت زمُم٘مؾ واؽمع سُمٔمدُّ ايمزرافم٥م أهؿ احلرف ايمتل فمرهمتٜم٣م ضمرضَمق

. (8)زمسب٤م سمقهمر أؽمب٣مهب٣م وَمٗمقَم٣مهت٣م إؽم٣مؽمٝم٥م، اظمتٚمثٙم٥م دم سمقهمر اظمٝم٣مه وطمِمقزم٥م ايمؼمزم٥م واظمٛم٣مخ

 وٞمٓمرًا يمتٛمقع َمِم٣مدر اظمٝم٣مه سمٛمقفم٦م إٞمُمْم٥م ايمزرافمٝم٥م ايمتل ؾمٚمٙم٦م:

                                                           

، 24-23م، ص:1978، 1واًمـنم، ط( قمبداًمؼادر اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، قمدن، ممؾمسة اًمطباقمة 1)

قمبداًمرمحن سمن ظمؾدون: مؼدمة  اسمن ظمؾدون اعمسؿى سمؽتاب اًمعؼم، وديوان اعمبتدأ واخلؼم ذم أيام اًمعرب 

 .95، ص: 1981واًمعجم واًمؼمسمر ومن قمارصهم من ذوي اًمسؾطان إيمؼم، سمػموت، دار اًمعودة، )د،ر،ط(، 

عمساطمة متوؾمطة ًمتتجؿع ومقفا مقاه إمطار وشمستخدم ذم ( اًمؽرومان: مجع يمريف وهو طمػرة حتػر ذم إرض 2)

 اًمنمب وؾمؼي اًمبفائم، ويؽون هماًمبًا ذم مرشمػعات اجلبال.

ؾمتؿرار واًمتغقػم، دمشق، دار اًمؽاشمب اًمعريب، 3)  .43م، ص:1985( ومضل أسمو هماكم: اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم ٓا

 .26-23( قمبد اًمؼادر  اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .192( قمكم سمن قمؼقل: كؿوذج شمارخيي قمن اًمري ذم طمرضموت، ص:5)
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 . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل:5

دم ضمرضَمقت. وومد فمٚمؾ اظمزارفمقن احلّم٣مرَم٥م  وهذا ايمٛمقع هق أىمثر إٞمقاع اٞمتُم٣مراً 

فمعم آؽمتٖم٣مدة ايمٗمِمقى َمـ َمٝم٣مه إَمْم٣مر وذيمؽ زمُمؼ ايمٗمٛمقات وإوم٣مَم٥م ضمقاصمز ؿمٝمٛمٝم٥م 

 . (5)وسمٗمسٝمؿ إرايض إلم َمس٣مضم٣مت صٕمغمة

 وومد ارسمبْم٦م زم٣ميمزرافم٥م اظمْمري٥م أٞمقاع َمـ ايمٔمالوم٣مت اظمٛمٓمٚم٥م َمٛمٜم٣م:

 ضمرضَمقت زمكم َمالك ايمٛممم: وهل صٝمٕم٥م يمقاضمدة َمـ آسمٖم٣موم٣مت ايمتل ؽم٣مدت دم

 إرايض واظمزارفمكم، وسمْمٙمؼ فمعم إرض ايمتل يٛمتٖمع هب٣م اظمزارع َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ اظمحِمقل

وسمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمسٝمقل، وحيدد آسمٖم٣مق ٞمِمٝم٤م اظم٣ميمؽ واظمزارع َمـ إٞمت٣مج إرض، 

وهذه ايمْمريٗم٥م هل إىمثر اٞمتُم٣مرًا دم وادي ضمرضَمقت وؽم٣مضمٙمف، ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق حتديد 

، وهذا آسمٖم٣مق حيٗمؼ َم٘م٣مؽم٤م اصمتامفمٝم٥م وفمدايم٥م وسمٔم٣موًٞم٣م يٛمتٖمع زمف (2)ايمزَمٛمٝم٥م زمٝمٛمٜمامايمٖمؼمة 

ىمال ايمْمرهمكم، هم٣مظمزارع يٗمقم زمتجٜمٝمز إرض وضمرشمٜم٣م ومبؾ َمقؽمؿ اظمْمر، وُيِْمٙمِح ومٛمقاهت٣م 

ايمرئٝمس٥م وايمٖمرفمٝم٥م، ويٗمٝمؿ احلقاصمز ايمْمٝمٛمٝم٥م حلٖمظ اظمٝم٣مه، وجيٙم٤م إؽمٚمدة، وزمٔمد َريِّ 

 ، (3)ويرفمك زرفمٜم٣م، وحيٚمٝمف َمـ ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت وايمٙمِمقصإرض ُئمٝمد ضمراشمتٜم٣م 

                                                           
( د. أؾمؿفان ؾمعد اجلرو : شماريخ إودية اًمزراقمقة وأصمرها ذم شمطور اًمـفضة اًمزراقمقة، قمدن، جمؾة ؾمبل، يمؾقة 1)

 .110 – 100م ص : 1988اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، اًمعدد اًمراسمع، ايمتوسمر  

، قمبداًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون 266، ص:2اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار2)

 .51وقماداهتم اعمفـقة، ص: 

م، 1990، 1( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، دار اًمتضامن، ط3)

ار ، حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدو51. قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:286، 200ص:

 .266، ص: 2اًمتاريخ احلرضمي، ج
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 . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل:5

دم ضمرضَمقت. وومد فمٚمؾ اظمزارفمقن احلّم٣مرَم٥م  وهذا ايمٛمقع هق أىمثر إٞمقاع اٞمتُم٣مراً 

فمعم آؽمتٖم٣مدة ايمٗمِمقى َمـ َمٝم٣مه إَمْم٣مر وذيمؽ زمُمؼ ايمٗمٛمقات وإوم٣مَم٥م ضمقاصمز ؿمٝمٛمٝم٥م 

 . (5)وسمٗمسٝمؿ إرايض إلم َمس٣مضم٣مت صٕمغمة

 وومد ارسمبْم٦م زم٣ميمزرافم٥م اظمْمري٥م أٞمقاع َمـ ايمٔمالوم٣مت اظمٛمٓمٚم٥م َمٛمٜم٣م:

 ضمرضَمقت زمكم َمالك ايمٛممم: وهل صٝمٕم٥م يمقاضمدة َمـ آسمٖم٣موم٣مت ايمتل ؽم٣مدت دم

 إرايض واظمزارفمكم، وسمْمٙمؼ فمعم إرض ايمتل يٛمتٖمع هب٣م اظمزارع َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ اظمحِمقل

وسمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمسٝمقل، وحيدد آسمٖم٣مق ٞمِمٝم٤م اظم٣ميمؽ واظمزارع َمـ إٞمت٣مج إرض، 

وهذه ايمْمريٗم٥م هل إىمثر اٞمتُم٣مرًا دم وادي ضمرضَمقت وؽم٣مضمٙمف، ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق حتديد 

، وهذا آسمٖم٣مق حيٗمؼ َم٘م٣مؽم٤م اصمتامفمٝم٥م وفمدايم٥م وسمٔم٣موًٞم٣م يٛمتٖمع زمف (2)ايمزَمٛمٝم٥م زمٝمٛمٜمامايمٖمؼمة 

ىمال ايمْمرهمكم، هم٣مظمزارع يٗمقم زمتجٜمٝمز إرض وضمرشمٜم٣م ومبؾ َمقؽمؿ اظمْمر، وُيِْمٙمِح ومٛمقاهت٣م 

ايمرئٝمس٥م وايمٖمرفمٝم٥م، ويٗمٝمؿ احلقاصمز ايمْمٝمٛمٝم٥م حلٖمظ اظمٝم٣مه، وجيٙم٤م إؽمٚمدة، وزمٔمد َريِّ 

 ، (3)ويرفمك زرفمٜم٣م، وحيٚمٝمف َمـ ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت وايمٙمِمقصإرض ُئمٝمد ضمراشمتٜم٣م 

                                                           
( د. أؾمؿفان ؾمعد اجلرو : شماريخ إودية اًمزراقمقة وأصمرها ذم شمطور اًمـفضة اًمزراقمقة، قمدن، جمؾة ؾمبل، يمؾقة 1)

 .110 – 100م ص : 1988اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، اًمعدد اًمراسمع، ايمتوسمر  

، قمبداًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون 266، ص:2اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار2)

 .51وقماداهتم اعمفـقة، ص: 

م، 1990، 1( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، دار اًمتضامن، ط3)

ار ، حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدو51. قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:286، 200ص:

 .266، ص: 2اًمتاريخ احلرضمي، ج
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 ، وهق أؽمٙمقب(ايمَرْهـ)وَمـ أٞمقاع ايمٔمالوم٣مت ايمس٣مئدة زمكم اظمزارفمكم وَمالك إرايض 

يٙمجٟم إيمٝمف أصح٣مب إرايض ايمِمٕمغمة واظمتقؽمْم٥م دم أووم٣مت ايمُمدة واجلٖم٣مف، وهق خمرج 

٘مالهتؿ آومتِم٣مدي٥م، وسمٗم٢م وزمف حُتؾُّ َمُم (،5)يتٖم٣مدون زمف ايمٙمجقء إلم زمٝمع أراضٝمٜمؿ

 . (5)ضم٣مصم٣مهتؿ، ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف حيتٖمٓمقن  زمٚمٙم٘مٝم٥م أراضٝمٜمؿ

وصٝمٕم٥م ايمرهـ سمتّمٚمـ وضع إرض حت٦م يد اظمٛمتٖمع ظمدة َمٔمٝمٛم٥م، وذيمؽ َمٗم٣مزمؾ َمبٙمغ 

َمـ اظم٣مل يدهمع يمِم٣مضم٤م إرض، وإن فمجز ص٣مضم٤م إرض فمـ ايمدهمع زمٔمد مت٣مم اظمدة 

. وومد (1)َمـ نمغم َمٗم٣مزمؾ ضمتك يسؼمد أَمقايمف زمٗمٝم٦م إرض فمٛمد ايمْمرف ايمث٣مين يٛمتٖمع هب٣م

اٞمتممت هذه ايمٔمالوم٥م دم ٞمقاح فمدة دم ضمرضَمقت وطم٣مص٥م دم إرايض ايمتل سمٔمتٚمد دم 

٣م  .وايمسٝمقل إَمْم٣مر فمعم رهيِّ

 . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم اظمٝم٣مه اجلقهمٝم٥م:5

ىمٟمؽمٙمقب يمٙمري دم ىمثغم َمـ  (9)ودم هذا ايمٛمقع َمـ ايمزرافم٥م يستخدم اظمزارع ايمسٛم٣موة

كويُ  زمدائٝمتٜم٣م، ظمٛم٣مؿمؼ، رنمؿا ، ورنمؿ َم٣م همٝمٜم٣م َمـ َمٔم٣مٞم٣مة وَمُمٗم٥م (8)ٜم٣م زم٣ميمس٣مينَمستخدَمُ  سٚمَّ

                                                           
، 151، 141- 140، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم ص: 2( ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت ) اًمعدة اعمػقدة (، ج1)

طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت ذم اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية،  ضمامعة 

داب، رؾم  .309، ىمايد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 178اًمة ماضمستػم  مل شمـنم سمعد، ص: قمدن، يمؾقة ٔا

، صالح اًمبؽري: شماريخ 235، 228، ص:1983، 2( حمؿد سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، قمدن، دار اهلؿداين، ط2)

ع اًمقؿـي، ، ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿ117، ص:2طمرضموت اًمسقاد، ج

 .224-220م، ص: 1986، 1سمػموت، صـعاء، دار احلداصمة، مريمز اًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، ط

 .178( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، كػس اًمصػحتلم، طمسن صاًمح همالم: اعمرضمع اًمساسمق ص:3)

سمار سماؾمتخدام قمجؾة شمشد سمحبل يرسمط سمه ( 4)  .دًمو جيرها احلقوان سمؿساقمدة اإلكسانأقم ال اًمسـاوة ـمريؼة ًمرومع اعمقاه من ا

 .55، 52( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:5)
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همٗمد ـمٙم٦م سمستخدم دم ري اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م ايمتل سمُمٚمؾ احلبقب واخلرضوات ونمغمه٣م 

 .(5)دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمٗمريب٥م َمـ ايمٗمرى ايم٘مبغمة وضمقل اظمدن

تل سُمػَمم زمكم ص٣مضم٤م إرض أَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مٓسمٖم٣موم٣مت ايمتل سمرسمبط زم٣ميمسٛم٣موة، وايم

م ص٣مضم٤م إرض ىمؾ إدوات اظمْمٙمقزم٥م  وايمبئر َمـ صمٜم٥م، واظمزارع َمـ صمٜم٥م أطمرى، همٝمٗمدِّ

يمٙمري زمام دم ذيمؽ احلامر دم زمٔمض إضمٝم٣من، ويبذل اظمزارع اجلٜمد وايمٔمٚمؾ يمسٗمل ايمزرع، 

. ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق (5)وضمراشم٥م إرض وإصالضمٜم٣م، ونمرس َم٣م يراه َمٛم٣مؽمب٣مً َمـ اظمحِمقل

يد ٞمِمٝم٤م ايمْمرهمكم َمـ اظمحِمقل، وومد صمرت ايمٔم٣مدة أن حيِمؾ اظمزارع فمعم شمٙم٧م حتد

اظمحِمقل أو ٞمِمٖمف، ويٟمطمذ َم٣ميمؽ إرض زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، إٓ إذا سم٘مٖمَّؾ اظمزارع زمحٖمر 

ؾ ىم٣مهم٥م ٞمٖمٗم٣مت أفمامل ايمسٛم٣موة، همٖمل هذه احل٣ميم٥م ئمْمك اظم٣ميمؽ فممم  ايمبئر وسمقهمغم اظم٣مء، وحتٚمُّ

زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، ويستثٛمك َمـ ذيمؽ ايمٛمخٝمؾ ايمذي زمٙمغ اظمحِمقل فم٣مدة، ويٟمطمذ اظمزارع 

َمرضمٙم٥م اإلٞمت٣مج= ضمٝم٧م حيِمؾ اظم٣ميمؽ فمعم شمالشم٥م أرزم٣مع حمِمقيمف، وحيِمؾ اظمزارع فمعم ايمرزمع 

 َمٗم٣مزمؾ ؽمٗمٝمف وسمٔمٜمده زم٣ميمرفم٣مي٥م.

ىمام ارسمبط زمٟمٞمقاع ايمزرافم٥م اظمختٙمٖم٥م ٞمقع خطمر َمـ ايمٔمالوم٣مت، هق ايممماضم٥م، وهمٝمٜم٣م يتقلم 

ب٣مسم٣مت َمـ ايمٙمِمقص وايمدواب وايمْمٝمقر َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ ايمُم٣مرح ضمراؽم٥م إؾمج٣مر وايمٛم

 . (1)اظمحِمقل يتؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمٜم٣م

                                                           
، ىمائد كع ان اًمنمضمبي:اًمنمائح آضمت اقمقة 58-55( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:1)

 .21-20اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

، ىمادري قمبد اًمباىمي أمحد: موارد اعمقاه ذم طمرضموت 36، 30رضمع اًمساسمق: ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعم2)

 .66ومشايمل اؾمتغالهلا آىمتصادي، ص: 

 .52-50( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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 .(5)دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمٗمريب٥م َمـ ايمٗمرى ايم٘مبغمة وضمقل اظمدن

تل سُمػَمم زمكم ص٣مضم٤م إرض أَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مٓسمٖم٣موم٣مت ايمتل سمرسمبط زم٣ميمسٛم٣موة، وايم

م ص٣مضم٤م إرض ىمؾ إدوات اظمْمٙمقزم٥م  وايمبئر َمـ صمٜم٥م، واظمزارع َمـ صمٜم٥م أطمرى، همٝمٗمدِّ

يمٙمري زمام دم ذيمؽ احلامر دم زمٔمض إضمٝم٣من، ويبذل اظمزارع اجلٜمد وايمٔمٚمؾ يمسٗمل ايمزرع، 

. ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق (5)وضمراشم٥م إرض وإصالضمٜم٣م، ونمرس َم٣م يراه َمٛم٣مؽمب٣مً َمـ اظمحِمقل

يد ٞمِمٝم٤م ايمْمرهمكم َمـ اظمحِمقل، وومد صمرت ايمٔم٣مدة أن حيِمؾ اظمزارع فمعم شمٙم٧م حتد

اظمحِمقل أو ٞمِمٖمف، ويٟمطمذ َم٣ميمؽ إرض زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، إٓ إذا سم٘مٖمَّؾ اظمزارع زمحٖمر 

ؾ ىم٣مهم٥م ٞمٖمٗم٣مت أفمامل ايمسٛم٣موة، همٖمل هذه احل٣ميم٥م ئمْمك اظم٣ميمؽ فممم  ايمبئر وسمقهمغم اظم٣مء، وحتٚمُّ

زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، ويستثٛمك َمـ ذيمؽ ايمٛمخٝمؾ ايمذي زمٙمغ اظمحِمقل فم٣مدة، ويٟمطمذ اظمزارع 

َمرضمٙم٥م اإلٞمت٣مج= ضمٝم٧م حيِمؾ اظم٣ميمؽ فمعم شمالشم٥م أرزم٣مع حمِمقيمف، وحيِمؾ اظمزارع فمعم ايمرزمع 

 َمٗم٣مزمؾ ؽمٗمٝمف وسمٔمٜمده زم٣ميمرفم٣مي٥م.

ىمام ارسمبط زمٟمٞمقاع ايمزرافم٥م اظمختٙمٖم٥م ٞمقع خطمر َمـ ايمٔمالوم٣مت، هق ايممماضم٥م، وهمٝمٜم٣م يتقلم 

ب٣مسم٣مت َمـ ايمٙمِمقص وايمدواب وايمْمٝمقر َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ ايمُم٣مرح ضمراؽم٥م إؾمج٣مر وايمٛم

 . (1)اظمحِمقل يتؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمٜم٣م

                                                           
، ىمائد كع ان اًمنمضمبي:اًمنمائح آضمت اقمقة 58-55( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:1)

 .21-20اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

، ىمادري قمبد اًمباىمي أمحد: موارد اعمقاه ذم طمرضموت 36، 30رضمع اًمساسمق: ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعم2)

 .66ومشايمل اؾمتغالهلا آىمتصادي، ص: 

 .52-50( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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 ، وهق أؽمٙمقب(ايمَرْهـ)وَمـ أٞمقاع ايمٔمالوم٣مت ايمس٣مئدة زمكم اظمزارفمكم وَمالك إرايض 

يٙمجٟم إيمٝمف أصح٣مب إرايض ايمِمٕمغمة واظمتقؽمْم٥م دم أووم٣مت ايمُمدة واجلٖم٣مف، وهق خمرج 

٘مالهتؿ آومتِم٣مدي٥م، وسمٗم٢م وزمف حُتؾُّ َمُم (،5)يتٖم٣مدون زمف ايمٙمجقء إلم زمٝمع أراضٝمٜمؿ

 . (5)ضم٣مصم٣مهتؿ، ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف حيتٖمٓمقن  زمٚمٙم٘مٝم٥م أراضٝمٜمؿ

وصٝمٕم٥م ايمرهـ سمتّمٚمـ وضع إرض حت٦م يد اظمٛمتٖمع ظمدة َمٔمٝمٛم٥م، وذيمؽ َمٗم٣مزمؾ َمبٙمغ 

َمـ اظم٣مل يدهمع يمِم٣مضم٤م إرض، وإن فمجز ص٣مضم٤م إرض فمـ ايمدهمع زمٔمد مت٣مم اظمدة 

. وومد (1)َمـ نمغم َمٗم٣مزمؾ ضمتك يسؼمد أَمقايمف زمٗمٝم٦م إرض فمٛمد ايمْمرف ايمث٣مين يٛمتٖمع هب٣م

اٞمتممت هذه ايمٔمالوم٥م دم ٞمقاح فمدة دم ضمرضَمقت وطم٣مص٥م دم إرايض ايمتل سمٔمتٚمد دم 

٣م  .وايمسٝمقل إَمْم٣مر فمعم رهيِّ

 . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم اظمٝم٣مه اجلقهمٝم٥م:5

ىمٟمؽمٙمقب يمٙمري دم ىمثغم َمـ  (9)ودم هذا ايمٛمقع َمـ ايمزرافم٥م يستخدم اظمزارع ايمسٛم٣موة

كويُ  زمدائٝمتٜم٣م، ظمٛم٣مؿمؼ، رنمؿا ، ورنمؿ َم٣م همٝمٜم٣م َمـ َمٔم٣مٞم٣مة وَمُمٗم٥م (8)ٜم٣م زم٣ميمس٣مينَمستخدَمُ  سٚمَّ

                                                           
، 151، 141- 140، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم ص: 2( ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت ) اًمعدة اعمػقدة (، ج1)

طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت ذم اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية،  ضمامعة 

داب، رؾم  .309، ىمايد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 178اًمة ماضمستػم  مل شمـنم سمعد، ص: قمدن، يمؾقة ٔا

، صالح اًمبؽري: شماريخ 235، 228، ص:1983، 2( حمؿد سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، قمدن، دار اهلؿداين، ط2)

ع اًمقؿـي، ، ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿ117، ص:2طمرضموت اًمسقاد، ج

 .224-220م، ص: 1986، 1سمػموت، صـعاء، دار احلداصمة، مريمز اًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، ط

 .178( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، كػس اًمصػحتلم، طمسن صاًمح همالم: اعمرضمع اًمساسمق ص:3)

سمار سماؾمتخدام قمجؾة شمشد سمحبل يرسمط سمه ( 4)  .دًمو جيرها احلقوان سمؿساقمدة اإلكسانأقم ال اًمسـاوة ـمريؼة ًمرومع اعمقاه من ا

 .55، 52( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:5)
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همٗمد ـمٙم٦م سمستخدم دم ري اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م ايمتل سمُمٚمؾ احلبقب واخلرضوات ونمغمه٣م 

 .(5)دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمٗمريب٥م َمـ ايمٗمرى ايم٘مبغمة وضمقل اظمدن

تل سُمػَمم زمكم ص٣مضم٤م إرض أَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مٓسمٖم٣موم٣مت ايمتل سمرسمبط زم٣ميمسٛم٣موة، وايم

م ص٣مضم٤م إرض ىمؾ إدوات اظمْمٙمقزم٥م  وايمبئر َمـ صمٜم٥م، واظمزارع َمـ صمٜم٥م أطمرى، همٝمٗمدِّ

يمٙمري زمام دم ذيمؽ احلامر دم زمٔمض إضمٝم٣من، ويبذل اظمزارع اجلٜمد وايمٔمٚمؾ يمسٗمل ايمزرع، 

. ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق (5)وضمراشم٥م إرض وإصالضمٜم٣م، ونمرس َم٣م يراه َمٛم٣مؽمب٣مً َمـ اظمحِمقل

يد ٞمِمٝم٤م ايمْمرهمكم َمـ اظمحِمقل، وومد صمرت ايمٔم٣مدة أن حيِمؾ اظمزارع فمعم شمٙم٧م حتد

اظمحِمقل أو ٞمِمٖمف، ويٟمطمذ َم٣ميمؽ إرض زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، إٓ إذا سم٘مٖمَّؾ اظمزارع زمحٖمر 

ؾ ىم٣مهم٥م ٞمٖمٗم٣مت أفمامل ايمسٛم٣موة، همٖمل هذه احل٣ميم٥م ئمْمك اظم٣ميمؽ فممم  ايمبئر وسمقهمغم اظم٣مء، وحتٚمُّ

زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، ويستثٛمك َمـ ذيمؽ ايمٛمخٝمؾ ايمذي زمٙمغ اظمحِمقل فم٣مدة، ويٟمطمذ اظمزارع 

َمرضمٙم٥م اإلٞمت٣مج= ضمٝم٧م حيِمؾ اظم٣ميمؽ فمعم شمالشم٥م أرزم٣مع حمِمقيمف، وحيِمؾ اظمزارع فمعم ايمرزمع 

 َمٗم٣مزمؾ ؽمٗمٝمف وسمٔمٜمده زم٣ميمرفم٣مي٥م.

ىمام ارسمبط زمٟمٞمقاع ايمزرافم٥م اظمختٙمٖم٥م ٞمقع خطمر َمـ ايمٔمالوم٣مت، هق ايممماضم٥م، وهمٝمٜم٣م يتقلم 

ب٣مسم٣مت َمـ ايمٙمِمقص وايمدواب وايمْمٝمقر َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ ايمُم٣مرح ضمراؽم٥م إؾمج٣مر وايمٛم

 . (1)اظمحِمقل يتؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمٜم٣م

                                                           
، ىمائد كع ان اًمنمضمبي:اًمنمائح آضمت اقمقة 58-55( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:1)

 .21-20اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

، ىمادري قمبد اًمباىمي أمحد: موارد اعمقاه ذم طمرضموت 36، 30رضمع اًمساسمق: ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعم2)

 .66ومشايمل اؾمتغالهلا آىمتصادي، ص: 

 .52-50( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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 .(5)دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمٗمريب٥م َمـ ايمٗمرى ايم٘مبغمة وضمقل اظمدن

تل سُمػَمم زمكم ص٣مضم٤م إرض أَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣مٓسمٖم٣موم٣مت ايمتل سمرسمبط زم٣ميمسٛم٣موة، وايم

م ص٣مضم٤م إرض ىمؾ إدوات اظمْمٙمقزم٥م  وايمبئر َمـ صمٜم٥م، واظمزارع َمـ صمٜم٥م أطمرى، همٝمٗمدِّ

يمٙمري زمام دم ذيمؽ احلامر دم زمٔمض إضمٝم٣من، ويبذل اظمزارع اجلٜمد وايمٔمٚمؾ يمسٗمل ايمزرع، 

. ويتّمٚمـ آسمٖم٣مق (5)وضمراشم٥م إرض وإصالضمٜم٣م، ونمرس َم٣م يراه َمٛم٣مؽمب٣مً َمـ اظمحِمقل

يد ٞمِمٝم٤م ايمْمرهمكم َمـ اظمحِمقل، وومد صمرت ايمٔم٣مدة أن حيِمؾ اظمزارع فمعم شمٙم٧م حتد

اظمحِمقل أو ٞمِمٖمف، ويٟمطمذ َم٣ميمؽ إرض زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، إٓ إذا سم٘مٖمَّؾ اظمزارع زمحٖمر 

ؾ ىم٣مهم٥م ٞمٖمٗم٣مت أفمامل ايمسٛم٣موة، همٖمل هذه احل٣ميم٥م ئمْمك اظم٣ميمؽ فممم  ايمبئر وسمقهمغم اظم٣مء، وحتٚمُّ

زمٗمٝم٥م اظمحِمقل، ويستثٛمك َمـ ذيمؽ ايمٛمخٝمؾ ايمذي زمٙمغ اظمحِمقل فم٣مدة، ويٟمطمذ اظمزارع 

َمرضمٙم٥م اإلٞمت٣مج= ضمٝم٧م حيِمؾ اظم٣ميمؽ فمعم شمالشم٥م أرزم٣مع حمِمقيمف، وحيِمؾ اظمزارع فمعم ايمرزمع 

 َمٗم٣مزمؾ ؽمٗمٝمف وسمٔمٜمده زم٣ميمرفم٣مي٥م.

ىمام ارسمبط زمٟمٞمقاع ايمزرافم٥م اظمختٙمٖم٥م ٞمقع خطمر َمـ ايمٔمالوم٣مت، هق ايممماضم٥م، وهمٝمٜم٣م يتقلم 

ب٣مسم٣مت َمـ ايمٙمِمقص وايمدواب وايمْمٝمقر َمٗم٣مزمؾ ضمِم٥م َمـ ايمُم٣مرح ضمراؽم٥م إؾمج٣مر وايمٛم

 . (1)اظمحِمقل يتؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمٜم٣م

                                                           
، ىمائد كع ان اًمنمضمبي:اًمنمائح آضمت اقمقة 58-55( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:1)

 .21-20اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

، ىمادري قمبد اًمباىمي أمحد: موارد اعمقاه ذم طمرضموت 36، 30رضمع اًمساسمق: ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعم2)

 .66ومشايمل اؾمتغالهلا آىمتصادي، ص: 

 .52-50( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

http://www.daralwefaq.net
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ىمام ئمد إصمر ايمٛمٗمدي أو ايمٔمٝمٛمل َمـ أزمرز صقر ايمٔمالوم٣مت زمكم َم٣ميمؽ إرض 

واظمزارع، ضمٝم٧م يتؿ آسمٖم٣مق َمسبٗم٣ًم فمعم أصمر ٞمٗمدي أو فمٝمٛمل حمدد يتٗم٣مض٣مه اظمزارع َمٗم٣مزمؾ 

 .(5)ؿصمٜمده زمُم٘مؾ يقَمل أو دم هن٣مي٥م اظمقؽم

 . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر.1

ؾم٘مٙم٦م ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر َمِمدرًا رئٝمس٣ًم َمـ اظمِم٣مدر اظم٣مئٝم٥م اظمختٙمٖم٥م دم 

ضمرضَمقت، وَمـ اظم٠مىمد أن آؽمتٖم٣مدة َمـ هذه اظمِم٣مدر هق أهمّمؾ أؽم٣ميمٝم٤م ايمري زمح٘مؿ 

 .(5)سمقهمر اظم٣مء ايمدائؿ، وؽمٜمقيم٥م آؽمتٖم٣مدة َمٛمف

، ووادي فمٝمٛم٣مت، ونمٝمؾ (1): فمٝمقن نمٝمؾ زم٣موزير، وسمب٣ميم٥م، واحل٣مَملوَمـ أهؿ هذه ايمٔمٝمقن

 .(8)، وَمـ إهن٣مر اظمٔمروهم٥م هنر وادي ضمجر(9)فمٚمر

وومد اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمزرافم٥م أصٛم٣مف حمددة َمـ اظمح٣مصٝمؾ، يمت٠مَمـ هلؿ َمِم٣مدر ايمٕمذاء 

يمٛمخٝمؾ فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م ، وومد أولم اظمزارفمقن دم ضمرضَمقت ا(9)إؽم٣مؽمٝم٥م ودم َمٗمدَمتٜم٣م ايمتٚمقر

                                                           
 .31-30، ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:226 -225( حمؿد سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق،ص:1)

، ىمادري قمبد اًمباىمي أمحد: موارد اعمقاه 64، ص:1أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن2)

 .54ذم طمرضموت ومشايمل اؾمتغالهلا آىمتصادي، ص:

 .، وىمريبة من اًمشحرمـاـمق شمؼع إمم اًمنمق من اعمؽال شمباًمة واحلامي( 3)

 دي طمرضموت.( وادي قمقـات، ذق وادي طمرضموت، همقل قمؿر: ذم اجلـوب اًمنمىمي ًموا4)

( وادي طمجر: مـطؼة زراقمقة همـقة سماًمـخقل همرب اعمؽال. صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، 5)

 .276، ص:7اإلؾمالمقة، ج اعمعارف دائرة :وآظمرون اًمسـقـاوي ، أمحد43، ص:1ج

. 131، ص:2، صالح اًمبؽري: اعمرضمع اًمساسمق، ج306( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ص:6)

 .116م،  ص:1972، 1،ط4، ج3ؿود ـمه أسمو اًمعالء: ضمغراومقة ؿمبه ضمزيرة اًمعرب، جحم
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يمٔمٙمٚمٜمؿ أن ايمتٚمر مح٣مي٥م َمـ اجلقع، ويٚم٘مـ ايمٗمقل إن َمٔمٓمؿ ؽم٘م٣من ايمقادي ىم٣مٞمقا يٚمٙم٘مقن 

أفمدادًا َمتٖم٣موسم٥م َمـ ايمٛمخٝمؾ، وأىمثر َمٛم٣مؿمؼ زرافم٥م ايمٛمخٝمؾ هل: وادي ضمرضَمقت، وادي 

 .(5)ضمجر، وزمٔمض َمٛم٣مؿمؼ ايمس٣مضمؾ

د ؽم٣مفمد فمعم وَمـ اظمح٣مصٝمؾ ايمرئٝمس٥م ايمتل اهتؿ هب٣م احلّم٣مرَم٥م ايمذرة ايمرهمٝمٔم٥م، ووم

 .(5)زرافمتٜم٣م وصمقد ؿمٗمس َمٛم٣مؽم٤م دم ايمِمٝمػ وايمُمت٣مء

وايمٗمٚمح أضمد اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م ايمرئٝمس٥م ايمتل اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمزرافمتٜم٣م دم همِمؾ 

 .(1)ايمُمت٣مء، وزم٘مٚمٝم٣مت أومؾ َمـ ايمذرة ضمٝم٧م ئمتٚمد فمعم َمٝم٣مه أزم٣مر

ْدر)وإلم صم٣مٞم٤م سمٙمؽ اظمح٣مصٝمؾ ايمرئٝمس٥م ؾم٘مؾ ايمٛمَبؼ  ، ىمام َمِمدرًا نمذائٝم٣مً  (ؾمجر ايمسِّ

 أهم٣مد اظمزارفمقن َمـ أطمُم٣مزمف دم أفمامل ايمٛمج٣مرة وايمبٛم٣مء ىمام أهم٣مدوا َمـ أوراومف دم ايمتٛمٓمٝمػ. 

واهتؿ اظمزارفمقن دم ضمرضَمقت زمزرافم٥م اخلرضوات وايمٖمقاىمف واحلبقب وايمبٜم٣مرات 

 .(9)وفمٙمػ ايمبٜم٣مئؿ وحم٣مصٝمؾ أطمرى

٣ميمٝم٤م ٓ ئمتٗمد أضمد أن سمٟمشمغم ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم ايمزرافم٥م ىم٣من َمـ طمالل إدطم٣مل أؽم

صمديدة يمٙمزرافم٥م، أو زرافم٥م زمذور صمديدة مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م َمـ ذي ومبؾ، ويم٘مـ هذا ايمتٟمشمغم 

                                                           

 .   210، 205، 189، 188ص :   ،1ج ،شماريخ طمرضموت اًمسقاد( صالح اًمبؽري:  1)

،قمؿر 23م، ص:1984، 2( قمبد اهلل اجلراذم: اعمؼتطف من شماريخ اًمقؿن، سمػموت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ط2)

اجلزيرة اًمعرسمقة، مؽة، اًمؼاهرة، مؽتبة اًمـفضة احلديقثة، مطبعة اًمػجال اجلديدة،  رضا يمحاًمة: ضمغراومقة ؿمبه

 .210، 205، صالح اًمبؽري: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 343، 17م، ص:1964هـ/1384، 2ط

 .31-30( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:3)

 .205-204، 167، 162، ص:( صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وإمارات اجلـوب اًمعريب4)
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يمٔمٙمٚمٜمؿ أن ايمتٚمر مح٣مي٥م َمـ اجلقع، ويٚم٘مـ ايمٗمقل إن َمٔمٓمؿ ؽم٘م٣من ايمقادي ىم٣مٞمقا يٚمٙم٘مقن 

أفمدادًا َمتٖم٣موسم٥م َمـ ايمٛمخٝمؾ، وأىمثر َمٛم٣مؿمؼ زرافم٥م ايمٛمخٝمؾ هل: وادي ضمرضَمقت، وادي 

 .(5)ضمجر، وزمٔمض َمٛم٣مؿمؼ ايمس٣مضمؾ

د ؽم٣مفمد فمعم وَمـ اظمح٣مصٝمؾ ايمرئٝمس٥م ايمتل اهتؿ هب٣م احلّم٣مرَم٥م ايمذرة ايمرهمٝمٔم٥م، ووم

 .(5)زرافمتٜم٣م وصمقد ؿمٗمس َمٛم٣مؽم٤م دم ايمِمٝمػ وايمُمت٣مء

وايمٗمٚمح أضمد اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م ايمرئٝمس٥م ايمتل اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمزرافمتٜم٣م دم همِمؾ 

 .(1)ايمُمت٣مء، وزم٘مٚمٝم٣مت أومؾ َمـ ايمذرة ضمٝم٧م ئمتٚمد فمعم َمٝم٣مه أزم٣مر

ْدر)وإلم صم٣مٞم٤م سمٙمؽ اظمح٣مصٝمؾ ايمرئٝمس٥م ؾم٘مؾ ايمٛمَبؼ  ، ىمام َمِمدرًا نمذائٝم٣مً  (ؾمجر ايمسِّ

 أهم٣مد اظمزارفمقن َمـ أطمُم٣مزمف دم أفمامل ايمٛمج٣مرة وايمبٛم٣مء ىمام أهم٣مدوا َمـ أوراومف دم ايمتٛمٓمٝمػ. 

واهتؿ اظمزارفمقن دم ضمرضَمقت زمزرافم٥م اخلرضوات وايمٖمقاىمف واحلبقب وايمبٜم٣مرات 

 .(9)وفمٙمػ ايمبٜم٣مئؿ وحم٣مصٝمؾ أطمرى

٣ميمٝم٤م ٓ ئمتٗمد أضمد أن سمٟمشمغم ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم ايمزرافم٥م ىم٣من َمـ طمالل إدطم٣مل أؽم

صمديدة يمٙمزرافم٥م، أو زرافم٥م زمذور صمديدة مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م َمـ ذي ومبؾ، ويم٘مـ هذا ايمتٟمشمغم 

                                                           

 .   210، 205، 189، 188ص :   ،1ج ،شماريخ طمرضموت اًمسقاد( صالح اًمبؽري:  1)

،قمؿر 23م، ص:1984، 2( قمبد اهلل اجلراذم: اعمؼتطف من شماريخ اًمقؿن، سمػموت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ط2)

اجلزيرة اًمعرسمقة، مؽة، اًمؼاهرة، مؽتبة اًمـفضة احلديقثة، مطبعة اًمػجال اجلديدة،  رضا يمحاًمة: ضمغراومقة ؿمبه

 .210، 205، صالح اًمبؽري: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 343، 17م، ص:1964هـ/1384، 2ط

 .31-30( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:3)

 .205-204، 167، 162، ص:( صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وإمارات اجلـوب اًمعريب4)

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

991 

ىمام ئمد إصمر ايمٛمٗمدي أو ايمٔمٝمٛمل َمـ أزمرز صقر ايمٔمالوم٣مت زمكم َم٣ميمؽ إرض 

واظمزارع، ضمٝم٧م يتؿ آسمٖم٣مق َمسبٗم٣ًم فمعم أصمر ٞمٗمدي أو فمٝمٛمل حمدد يتٗم٣مض٣مه اظمزارع َمٗم٣مزمؾ 

 .(5)ؿصمٜمده زمُم٘مؾ يقَمل أو دم هن٣مي٥م اظمقؽم

 . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر.1

ؾم٘مٙم٦م ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر َمِمدرًا رئٝمس٣ًم َمـ اظمِم٣مدر اظم٣مئٝم٥م اظمختٙمٖم٥م دم 

ضمرضَمقت، وَمـ اظم٠مىمد أن آؽمتٖم٣مدة َمـ هذه اظمِم٣مدر هق أهمّمؾ أؽم٣ميمٝم٤م ايمري زمح٘مؿ 

 .(5)سمقهمر اظم٣مء ايمدائؿ، وؽمٜمقيم٥م آؽمتٖم٣مدة َمٛمف

، ووادي فمٝمٛم٣مت، ونمٝمؾ (1): فمٝمقن نمٝمؾ زم٣موزير، وسمب٣ميم٥م، واحل٣مَملوَمـ أهؿ هذه ايمٔمٝمقن

 .(8)، وَمـ إهن٣مر اظمٔمروهم٥م هنر وادي ضمجر(9)فمٚمر

وومد اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمزرافم٥م أصٛم٣مف حمددة َمـ اظمح٣مصٝمؾ، يمت٠مَمـ هلؿ َمِم٣مدر ايمٕمذاء 

يمٛمخٝمؾ فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م ، وومد أولم اظمزارفمقن دم ضمرضَمقت ا(9)إؽم٣مؽمٝم٥م ودم َمٗمدَمتٜم٣م ايمتٚمقر

                                                           
 .31-30، ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:226 -225( حمؿد سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق،ص:1)

، ىمادري قمبد اًمباىمي أمحد: موارد اعمقاه 64، ص:1أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن2)

 .54ذم طمرضموت ومشايمل اؾمتغالهلا آىمتصادي، ص:

 .، وىمريبة من اًمشحرمـاـمق شمؼع إمم اًمنمق من اعمؽال شمباًمة واحلامي( 3)

 دي طمرضموت.( وادي قمقـات، ذق وادي طمرضموت، همقل قمؿر: ذم اجلـوب اًمنمىمي ًموا4)

( وادي طمجر: مـطؼة زراقمقة همـقة سماًمـخقل همرب اعمؽال. صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، 5)

 .276، ص:7اإلؾمالمقة، ج اعمعارف دائرة :وآظمرون اًمسـقـاوي ، أمحد43، ص:1ج

. 131، ص:2، صالح اًمبؽري: اعمرضمع اًمساسمق، ج306( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ص:6)

 .116م،  ص:1972، 1،ط4، ج3ؿود ـمه أسمو اًمعالء: ضمغراومقة ؿمبه ضمزيرة اًمعرب، جحم
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يمٔمٙمٚمٜمؿ أن ايمتٚمر مح٣مي٥م َمـ اجلقع، ويٚم٘مـ ايمٗمقل إن َمٔمٓمؿ ؽم٘م٣من ايمقادي ىم٣مٞمقا يٚمٙم٘مقن 

أفمدادًا َمتٖم٣موسم٥م َمـ ايمٛمخٝمؾ، وأىمثر َمٛم٣مؿمؼ زرافم٥م ايمٛمخٝمؾ هل: وادي ضمرضَمقت، وادي 

 .(5)ضمجر، وزمٔمض َمٛم٣مؿمؼ ايمس٣مضمؾ

د ؽم٣مفمد فمعم وَمـ اظمح٣مصٝمؾ ايمرئٝمس٥م ايمتل اهتؿ هب٣م احلّم٣مرَم٥م ايمذرة ايمرهمٝمٔم٥م، ووم

 .(5)زرافمتٜم٣م وصمقد ؿمٗمس َمٛم٣مؽم٤م دم ايمِمٝمػ وايمُمت٣مء

وايمٗمٚمح أضمد اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م ايمرئٝمس٥م ايمتل اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمزرافمتٜم٣م دم همِمؾ 

 .(1)ايمُمت٣مء، وزم٘مٚمٝم٣مت أومؾ َمـ ايمذرة ضمٝم٧م ئمتٚمد فمعم َمٝم٣مه أزم٣مر

ْدر)وإلم صم٣مٞم٤م سمٙمؽ اظمح٣مصٝمؾ ايمرئٝمس٥م ؾم٘مؾ ايمٛمَبؼ  ، ىمام َمِمدرًا نمذائٝم٣مً  (ؾمجر ايمسِّ

 أهم٣مد اظمزارفمقن َمـ أطمُم٣مزمف دم أفمامل ايمٛمج٣مرة وايمبٛم٣مء ىمام أهم٣مدوا َمـ أوراومف دم ايمتٛمٓمٝمػ. 

واهتؿ اظمزارفمقن دم ضمرضَمقت زمزرافم٥م اخلرضوات وايمٖمقاىمف واحلبقب وايمبٜم٣مرات 

 .(9)وفمٙمػ ايمبٜم٣مئؿ وحم٣مصٝمؾ أطمرى

٣ميمٝم٤م ٓ ئمتٗمد أضمد أن سمٟمشمغم ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم ايمزرافم٥م ىم٣من َمـ طمالل إدطم٣مل أؽم

صمديدة يمٙمزرافم٥م، أو زرافم٥م زمذور صمديدة مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م َمـ ذي ومبؾ، ويم٘مـ هذا ايمتٟمشمغم 

                                                           

 .   210، 205، 189، 188ص :   ،1ج ،شماريخ طمرضموت اًمسقاد( صالح اًمبؽري:  1)

،قمؿر 23م، ص:1984، 2( قمبد اهلل اجلراذم: اعمؼتطف من شماريخ اًمقؿن، سمػموت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ط2)

اجلزيرة اًمعرسمقة، مؽة، اًمؼاهرة، مؽتبة اًمـفضة احلديقثة، مطبعة اًمػجال اجلديدة،  رضا يمحاًمة: ضمغراومقة ؿمبه

 .210، 205، صالح اًمبؽري: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 343، 17م، ص:1964هـ/1384، 2ط

 .31-30( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ص:3)

 .205-204، 167، 162، ص:( صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وإمارات اجلـوب اًمعريب4)
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يٗمتٌم فمعم ضمٖمر زمٔمض أزم٣مر، وأيّم٣ًم ىم٣من ايمتٟمشمغم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م إَمٛمٝم٥م= ضمٝم٧م ؾمٜمدت 

ضمرضَمقت دم ايمٖمؼمة ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل ؽمبٗم٦م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق ؽمٙمسٙم٥م َمـ احلروب 

 ٥م ايمتجزئ٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمقصمقدة= ضمٝم٧م سمٔمددت ايم٘مٝم٣مٞم٣متوايمٕم٣مرات وايمٌمافم٣مت زمسب٤م ضم٣ميم

 ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م، وومد سمرسم٤م فمعم هذه احلروب وايمٕم٣مرات وايمٌمافم٣مت أرضار

اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م= إذ ىم٣من َمـ إهداف ايمرئٝمس٥م هلذه احلروب ايمٗمبٙمٝم٥م ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، 

فم٣مت، وزمٔمض إضمٝم٣من إسمالف ومم٣مرؽم٥م أفمامل ايمٔمٛمػ وايمقضمُمٝم٥م= إذ مت٣مرس إضمراق اظمزرو

 اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م، هبدف إحل٣مق إرضار آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م زم٣ميمٗمب٣مئؾ اخلِمقم.

وٓ ئمٛمل أن َم٣م أذٞم٣م إيمٝمف أٞمف طمالل همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ومد سمقومٖم٦م 

َمثؾ هذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م، زمؾ يمألؽمػ دم زمٔمض إضمٝم٣من ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر ٞمٖمسف 

، ويم٘مـ ايمذي ؿمرأ طمالل همؼمة ضم٘مٚمف أن هذه (5)ٕفمامل دم حم٣مرزم٥م َمٔم٣مرضٝمفيامرس هذه ا

، طم٣مص٥م أن (5)إفمامل ايمقضمُمٝم٥م سمٛم٣مومِم٦م وومٙم٦م إلم ضمٍد َم٣م إذا َم٣م ومقرٞم٦م زم٣ميمٖمؼمة ايمس٣مزمٗم٥م

ايمسٙمْم٣من زمدًرا َم٣مل إلم أؽمٙمقب سمقومٝمع اسمٖم٣مومٝم٣مت َمع زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ يمتتقلم ضمراؽم٥م ايمزرافم٥م 

هل٣م صمزء َمـ ضمِم٥م ايمدويم٥م َمـ اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م، ووم٦م اظمحِمقل، وَمٗم٣مزمؾ ذيمؽ ُيسٙمَّؿ 

وَمـ هذه آسمٖم٣مومٝم٣مت سمٙمؽ ايمتل سمؿ سمقومٝمٔمٜم٣م َمع اظمٗمدم ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣مهػمي زفمٝمؿ 

ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من، وزمٚمقصمبٜم٣م سمتقلم ومبٝمٙمتف ضمراؽم٥م وادي دوفمـ إيرس، و همؼمة آسمٖم٣مومٝم٥م  َمدة 

ٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس زفمٝمؿ ضمِم٣مد اظمحِمقل ايمزرافمل، وهٛم٣مك اسمٖم٣مومٝم٥م أطمرى َمع اظمٗمدم حم

 ومبٝمٙم٥م هند، زمحٝم٧م سمتقلم  ومبٝمٙمتف ضمراؽم٥م َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس.

                                                           

 .197-195(  ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .395، 214  -202(  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

919 

ٓ ؾمؽ دم أن هدف ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ سمقومٝمع َمثؾ هذه آسمٖم٣مومٝم٣مت هق إومرار إَمـ 

 .(5)وَمٛمع ايمرسوم٣مت أو إضمداث احلرائؼ أو إسمالف ايمزرافم٥م

دم ضمرضَمقت دم زمدايتٜم٣م زمسٝمْم٥م سمٔمتٚمد فمعم ايمٔمٚمؾ ايمٝمدوي  ىم٣مٞم٦م ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م

ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ ؾمٟمن اظمجتٚمٔم٣مت إطمرى، شمؿ ٞمٚم٦م فمػم ايمٖمؼمات ايمت٣مرخيٝم٥م، وسمْمقرت 

. وومد ؽم٣مفمد آؽمتٗمرار دم ضمرضَمقت فمعم ٞمُمقء َمثؾ (5)يمتٙمبل ضم٣مصم٣مت ايمٛم٣مس اظمٔمٝمُمٝم٥م

، (1)ايمتجٚمع ايمس٘م٣مين هذه ايمِمٛم٣مفم٣مت ايمٝمدوي٥م وسمْمقره٣م، وٓؽمٝمام دم اظمراىمز احلرضي٥م ضمٝم٧م

إض٣مهم٥م إلم وصمقد زمٔمض ايمٔمقاَمؾ إطمرى َمٛمٜم٣م: سمقهمر اظمقاد اخل٣مم، ووصمقد إؽمقاق 

 .(9)ايمدائٚم٥م واظمقؽمٚمٝم٥م، ايمتل سمرسمبط زم٣مٕفمٝم٣مد واظمٛم٣مؽمب٣مت اظمختٙمٖم٥م

ومم٣م ؽم٣مفمد فمعم سمْمقر ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م دم ضمرضَمقت إسار أصح٣مب احلرف فمعم 

ايمبٔمض هل٣م، طم٣مص٥م دم اظمجتٚمع ايمٗمبقم ايمذي سمسقده  مم٣مرؽم٥م ضمرهمٜمؿ رنمؿ اضمتٗم٣مر أو ازدراء

 .(8)رواؽم٤م اجل٣مهٙمٝم٥م
                                                           

 .218، 214  -213شحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًم 1)

 .232( ىمائد كع ان اًمنمضمبي، اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:2)

( ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين:  اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، اعمؽال، سمحث مؼدم ًمؾـدوة سمعـوان : 3)

 .3-2م، ص : 1987وإامقة آىمتصادية عمحاومظة طمرضموت، ضمامعة قمدن، يمؾقة اًمؽمسمقة، اًمؽميمقب اجلغراذم 

، ىمائد كع ان 235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم:  اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، ص: 4)

ًمتاريخ احلرضمي، ، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري :أدوار ا121اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .285-267-266ص:

 .235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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 .(9)ايمدائٚم٥م واظمقؽمٚمٝم٥م، ايمتل سمرسمبط زم٣مٕفمٝم٣مد واظمٛم٣مؽمب٣مت اظمختٙمٖم٥م

ومم٣م ؽم٣مفمد فمعم سمْمقر ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م دم ضمرضَمقت إسار أصح٣مب احلرف فمعم 

ايمبٔمض هل٣م، طم٣مص٥م دم اظمجتٚمع ايمٗمبقم ايمذي سمسقده  مم٣مرؽم٥م ضمرهمٜمؿ رنمؿ اضمتٗم٣مر أو ازدراء

 .(8)رواؽم٤م اجل٣مهٙمٝم٥م
                                                           

 .218، 214  -213شحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًم 1)

 .232( ىمائد كع ان اًمنمضمبي، اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:2)

( ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين:  اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، اعمؽال، سمحث مؼدم ًمؾـدوة سمعـوان : 3)

 .3-2م، ص : 1987وإامقة آىمتصادية عمحاومظة طمرضموت، ضمامعة قمدن، يمؾقة اًمؽمسمقة، اًمؽميمقب اجلغراذم 

، ىمائد كع ان 235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم:  اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، ص: 4)

ًمتاريخ احلرضمي، ، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري :أدوار ا121اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .285-267-266ص:

 .235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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يٗمتٌم فمعم ضمٖمر زمٔمض أزم٣مر، وأيّم٣ًم ىم٣من ايمتٟمشمغم َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م إَمٛمٝم٥م= ضمٝم٧م ؾمٜمدت 

ضمرضَمقت دم ايمٖمؼمة ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل ؽمبٗم٦م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق ؽمٙمسٙم٥م َمـ احلروب 

 ٥م ايمتجزئ٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمقصمقدة= ضمٝم٧م سمٔمددت ايم٘مٝم٣مٞم٣متوايمٕم٣مرات وايمٌمافم٣مت زمسب٤م ضم٣ميم

 ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م، وومد سمرسم٤م فمعم هذه احلروب وايمٕم٣مرات وايمٌمافم٣مت أرضار

اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م= إذ ىم٣من َمـ إهداف ايمرئٝمس٥م هلذه احلروب ايمٗمبٙمٝم٥م ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، 

فم٣مت، وزمٔمض إضمٝم٣من إسمالف ومم٣مرؽم٥م أفمامل ايمٔمٛمػ وايمقضمُمٝم٥م= إذ مت٣مرس إضمراق اظمزرو

 اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م، هبدف إحل٣مق إرضار آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م زم٣ميمٗمب٣مئؾ اخلِمقم.

وٓ ئمٛمل أن َم٣م أذٞم٣م إيمٝمف أٞمف طمالل همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ومد سمقومٖم٦م 

َمثؾ هذه إفمامل ايمقضمُمٝم٥م، زمؾ يمألؽمػ دم زمٔمض إضمٝم٣من ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر ٞمٖمسف 

، ويم٘مـ ايمذي ؿمرأ طمالل همؼمة ضم٘مٚمف أن هذه (5)ٕفمامل دم حم٣مرزم٥م َمٔم٣مرضٝمفيامرس هذه ا

، طم٣مص٥م أن (5)إفمامل ايمقضمُمٝم٥م سمٛم٣مومِم٦م وومٙم٦م إلم ضمٍد َم٣م إذا َم٣م ومقرٞم٦م زم٣ميمٖمؼمة ايمس٣مزمٗم٥م

ايمسٙمْم٣من زمدًرا َم٣مل إلم أؽمٙمقب سمقومٝمع اسمٖم٣مومٝم٣مت َمع زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ يمتتقلم ضمراؽم٥م ايمزرافم٥م 

هل٣م صمزء َمـ ضمِم٥م ايمدويم٥م َمـ اظمح٣مصٝمؾ ايمزرافمٝم٥م، ووم٦م اظمحِمقل، وَمٗم٣مزمؾ ذيمؽ ُيسٙمَّؿ 

وَمـ هذه آسمٖم٣مومٝم٣مت سمٙمؽ ايمتل سمؿ سمقومٝمٔمٜم٣م َمع اظمٗمدم ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣مهػمي زفمٝمؿ 

ومبٝمٙم٥م ؽمٝمب٣من، وزمٚمقصمبٜم٣م سمتقلم ومبٝمٙمتف ضمراؽم٥م وادي دوفمـ إيرس، و همؼمة آسمٖم٣مومٝم٥م  َمدة 

ٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس زفمٝمؿ ضمِم٣مد اظمحِمقل ايمزرافمل، وهٛم٣مك اسمٖم٣مومٝم٥م أطمرى َمع اظمٗمدم حم

 ومبٝمٙم٥م هند، زمحٝم٧م سمتقلم  ومبٝمٙمتف ضمراؽم٥م َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس.

                                                           

 .197-195(  ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .395، 214  -202(  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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ٓ ؾمؽ دم أن هدف ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ سمقومٝمع َمثؾ هذه آسمٖم٣مومٝم٣مت هق إومرار إَمـ 

 .(5)وَمٛمع ايمرسوم٣مت أو إضمداث احلرائؼ أو إسمالف ايمزرافم٥م

دم ضمرضَمقت دم زمدايتٜم٣م زمسٝمْم٥م سمٔمتٚمد فمعم ايمٔمٚمؾ ايمٝمدوي  ىم٣مٞم٦م ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م

ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ ؾمٟمن اظمجتٚمٔم٣مت إطمرى، شمؿ ٞمٚم٦م فمػم ايمٖمؼمات ايمت٣مرخيٝم٥م، وسمْمقرت 

. وومد ؽم٣مفمد آؽمتٗمرار دم ضمرضَمقت فمعم ٞمُمقء َمثؾ (5)يمتٙمبل ضم٣مصم٣مت ايمٛم٣مس اظمٔمٝمُمٝم٥م

، (1)ايمتجٚمع ايمس٘م٣مين هذه ايمِمٛم٣مفم٣مت ايمٝمدوي٥م وسمْمقره٣م، وٓؽمٝمام دم اظمراىمز احلرضي٥م ضمٝم٧م

إض٣مهم٥م إلم وصمقد زمٔمض ايمٔمقاَمؾ إطمرى َمٛمٜم٣م: سمقهمر اظمقاد اخل٣مم، ووصمقد إؽمقاق 

 .(9)ايمدائٚم٥م واظمقؽمٚمٝم٥م، ايمتل سمرسمبط زم٣مٕفمٝم٣مد واظمٛم٣مؽمب٣مت اظمختٙمٖم٥م

ومم٣م ؽم٣مفمد فمعم سمْمقر ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م دم ضمرضَمقت إسار أصح٣مب احلرف فمعم 

ايمبٔمض هل٣م، طم٣مص٥م دم اظمجتٚمع ايمٗمبقم ايمذي سمسقده  مم٣مرؽم٥م ضمرهمٜمؿ رنمؿ اضمتٗم٣مر أو ازدراء

 .(8)رواؽم٤م اجل٣مهٙمٝم٥م
                                                           

 .218، 214  -213شحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًم 1)

 .232( ىمائد كع ان اًمنمضمبي، اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:2)

( ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين:  اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، اعمؽال، سمحث مؼدم ًمؾـدوة سمعـوان : 3)

 .3-2م، ص : 1987وإامقة آىمتصادية عمحاومظة طمرضموت، ضمامعة قمدن، يمؾقة اًمؽمسمقة، اًمؽميمقب اجلغراذم 

، ىمائد كع ان 235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم:  اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، ص: 4)

ًمتاريخ احلرضمي، ، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري :أدوار ا121اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .285-267-266ص:

 .235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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ٓ ؾمؽ دم أن هدف ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ سمقومٝمع َمثؾ هذه آسمٖم٣مومٝم٣مت هق إومرار إَمـ 

 .(5)وَمٛمع ايمرسوم٣مت أو إضمداث احلرائؼ أو إسمالف ايمزرافم٥م

دم ضمرضَمقت دم زمدايتٜم٣م زمسٝمْم٥م سمٔمتٚمد فمعم ايمٔمٚمؾ ايمٝمدوي  ىم٣مٞم٦م ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م

ؾمٟمهن٣م دم ذيمؽ ؾمٟمن اظمجتٚمٔم٣مت إطمرى، شمؿ ٞمٚم٦م فمػم ايمٖمؼمات ايمت٣مرخيٝم٥م، وسمْمقرت 

. وومد ؽم٣مفمد آؽمتٗمرار دم ضمرضَمقت فمعم ٞمُمقء َمثؾ (5)يمتٙمبل ضم٣مصم٣مت ايمٛم٣مس اظمٔمٝمُمٝم٥م

، (1)ايمتجٚمع ايمس٘م٣مين هذه ايمِمٛم٣مفم٣مت ايمٝمدوي٥م وسمْمقره٣م، وٓؽمٝمام دم اظمراىمز احلرضي٥م ضمٝم٧م

إض٣مهم٥م إلم وصمقد زمٔمض ايمٔمقاَمؾ إطمرى َمٛمٜم٣م: سمقهمر اظمقاد اخل٣مم، ووصمقد إؽمقاق 

 .(9)ايمدائٚم٥م واظمقؽمٚمٝم٥م، ايمتل سمرسمبط زم٣مٕفمٝم٣مد واظمٛم٣مؽمب٣مت اظمختٙمٖم٥م

ومم٣م ؽم٣مفمد فمعم سمْمقر ايمِمٛم٣مفم٥م احلرهمٝم٥م دم ضمرضَمقت إسار أصح٣مب احلرف فمعم 

ايمبٔمض هل٣م، طم٣مص٥م دم اظمجتٚمع ايمٗمبقم ايمذي سمسقده  مم٣مرؽم٥م ضمرهمٜمؿ رنمؿ اضمتٗم٣مر أو ازدراء

 .(8)رواؽم٤م اجل٣مهٙمٝم٥م
                                                           

 .218، 214  -213شحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًم 1)

 .232( ىمائد كع ان اًمنمضمبي، اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:2)

( ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين:  اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، اعمؽال، سمحث مؼدم ًمؾـدوة سمعـوان : 3)

 .3-2م، ص : 1987وإامقة آىمتصادية عمحاومظة طمرضموت، ضمامعة قمدن، يمؾقة اًمؽمسمقة، اًمؽميمقب اجلغراذم 

، ىمائد كع ان 235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم:  اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، ص: 4)

ًمتاريخ احلرضمي، ، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري :أدوار ا121اًمنمضمبي: اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .285-267-266ص:

 .235، 234، 183( ومضل قمكم أسمو هماكم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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يم٘مـ هذه ايمٛمٓمرة أطمذت سمتٛم٣مومص سمدرجيٝم٣ًم، وأصبح٦م مم٣مرؽم٥م اظمٜمـ فمعم اطمتالهمٜم٣م 

،وَمـ اظمٟميمقف أن سمرى دم ايمٗمري٥م ايمقاضمدة خمتٙمػ اظمٜمـ، (5)أَمرًا ؿمبٝمٔمٝم٣ًم، يم٘مثرة احل٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م

اد،هم٣مظمزارع، واحل٣مٞمقيت، ورافمل اظم٣مؾمٝم٥م ٣مر، واحلدَّ  ، صمٛمب٣ًم إلم صمٛم٤م َمع احل٣مئؽ، وايمبٛم٣َّمء، وايمٛمجَّ

. وؽمٛمح٣مول ايمتٔمرف فمعم أهؿ اظمٜمـ ايمتل (5)وىمٙمام ازداد ايمتجٚمع ايمس٘م٣مين ازدادت احلرف

 احلرف: اٞمتممت دم ضمرضَمقت دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م، وَمـ أهؿ هذه

 احلٝم٣مىم٥م وايمٛمسٝم٨م: -5
 ُمبٝم٥م، وىم٣مٞم٦م سُمِمٛمع حمٙمٝم٣مً، وئمٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٛمس٣مصمقنـمٜمرت دم ضمرضَمقت اظمٕم٣مزل اخل

دم ايمبٝمقت، ويٗمقَمقن زم٘م٣مهم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمتِمٛمٝمٔمٝم٥م زمدءًا زمٕمزل ايمٗمْمـ وضمتك صٛم٣مفم٥م ايمثٝم٣مب 

ٛمٜمؿ َمـ إدطم٣مل احلرير دم  ٣مصمكم ضمدًا َم٘مَّ وإنمْمٝم٥م فمعم اطمتالهمٜم٣م، وزمٙمغ إسمٗم٣من ايمٛمسَّ

 ؾمتٜمروا هب٣م َمثؾ: ايمػمود زمٟمٞمقافمٜم٣م،، وفمرف احلّم٣مرَم٥م أٞمقافم٣ًم َمـ ايمثٝم٣مب ايمتل ا(1)َمٛمسقصم٣مهتؿ
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. حمؿد 117، 116، 110، ص:2( صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وإمارات اجلـوب اًمعريب، ج1)
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 .2، ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين: اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، ص:273-272، ص: 2( كػس اعمرضمع، ج3)

( اعمؾحػة واعمعوز واًمسباقمقة: أؾم اء ًمثقاب  يؾبسفا اًمرضمال، وٓ زال احلرضمي يؾبسفا إمم اًمقوم، وىمد 4)

 اظمتؾػت شمسؿقاهتا من مـطؼة ٕظمرى.

، 4-3، ؾمامل مبارك اًمعويتاين، اعمرضمع اًمساسمق، ص: 185( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق:ص:5)
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ؽمقد ايمذي ىمثر اؽمتخداَمف دم وسمٖمٛمَّـ احلّم٣مرَم٥م دم صٛم٣مفم٥م إصب٣مغ، وٓؽمٝمام ايمٙمقن إ

ضمرضَمقت، ويستخرج َمـ أؾمج٣مر احلقير ايمتل سمزرع هلذا ايمٕمرض، وص٣مرت ايمِمب٣منم٥م 

ضمرهم٥م َمستٗمٙم٥م فمـ احلٝم٣مىم٥م، وه٣مسم٣من احلرهمت٣من )احلٝم٣مىم٥م وايمِمب٣منم٥م( ىم٣من يامرؽمٜمام ايمرصم٣مل 

وايمٛمس٣مء فمعم ضمدٍّ ؽمقاء. وسمرىمَّزت دم َمدن ؾمب٣مم، وسمريؿ، وايمُمحر، وزمٔمض ايمٗمرى 

 .(5)إطمرى واظمدن

 احلدادة : -5
فمرهم٦م ضمرضَمقت احلدادة وَم٣مرؽمٜم٣م احلرهمٝمقن زمٟمدواهتؿ ايمبدائٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمُمتٚمؾ 

 سمٔمتٚمد اظمٜمٛم٥م هذه وىم٣مٞم٦م واظمٛمٖم٣مخ، فمعم: ايمٖمرن )ايم٘مغم(، واظمْمروم٥م ايمتل يُم٘مؾ هب٣م اظمٔمدن،

 ، وىم٣من يزاول هذه احلرهم٥م زمٔمض اجلامفم٣مت وإرس. (5)ايمٔمّمقم اجلٜمد فمعم رئٝمس زمُم٘مؾ

اديـ، وىم٣من اٞمتُم٣مرهؿ دم اظمدن وايمٗمرى واحلرهمٝمق ن ايمٔم٣مَمٙمقن زم٣محلدادة فُمِرهُمقا زم٣محلدَّ

، وومد اؽمتْم٣مفم٦م هذه احلرهم٥م سمٟمَمكم ضم٣مصم٥م ايمٛم٣مس َمـ إواين اظمٛمزيمٝم٥م (1) أىمثر َمـ ايمبقادي

 .(9)وإدوات ايمتل سمستخدم دم احلٝم٣مة ايمٔمٚمٙمٝم٥م زمٚمختٙمػ جم٣مٓهت٣م

                                                           
، صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ 4-3، ص:اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت( ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين: 1)

 .96ص:  ،1طمرضموت، ج

، ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين، اًمـشاط 41-40( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمئح اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص: 2)

 .4آضمت اقمي ذم حماومظة طمرضموت، ص: 

 اًمتاريخ أدوار اًمشاـمري، أمحد سمن ، وحمؿد237-211( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 .65:ص احلرضمي،
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يم٘مـ هذه ايمٛمٓمرة أطمذت سمتٛم٣مومص سمدرجيٝم٣ًم، وأصبح٦م مم٣مرؽم٥م اظمٜمـ فمعم اطمتالهمٜم٣م 

،وَمـ اظمٟميمقف أن سمرى دم ايمٗمري٥م ايمقاضمدة خمتٙمػ اظمٜمـ، (5)أَمرًا ؿمبٝمٔمٝم٣ًم، يم٘مثرة احل٣مصم٥م إيمٝمٜم٣م

اد،هم٣مظمزارع، واحل٣مٞمقيت، ورافمل اظم٣مؾمٝم٥م ٣مر، واحلدَّ  ، صمٛمب٣ًم إلم صمٛم٤م َمع احل٣مئؽ، وايمبٛم٣َّمء، وايمٛمجَّ

. وؽمٛمح٣مول ايمتٔمرف فمعم أهؿ اظمٜمـ ايمتل (5)وىمٙمام ازداد ايمتجٚمع ايمس٘م٣مين ازدادت احلرف

 احلرف: اٞمتممت دم ضمرضَمقت دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م، وَمـ أهؿ هذه

 احلٝم٣مىم٥م وايمٛمسٝم٨م: -5
 ُمبٝم٥م، وىم٣مٞم٦م سُمِمٛمع حمٙمٝم٣مً، وئمٚمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايمٛمس٣مصمقنـمٜمرت دم ضمرضَمقت اظمٕم٣مزل اخل

دم ايمبٝمقت، ويٗمقَمقن زم٘م٣مهم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٣مت ايمتِمٛمٝمٔمٝم٥م زمدءًا زمٕمزل ايمٗمْمـ وضمتك صٛم٣مفم٥م ايمثٝم٣مب 

ٛمٜمؿ َمـ إدطم٣مل احلرير دم  ٣مصمكم ضمدًا َم٘مَّ وإنمْمٝم٥م فمعم اطمتالهمٜم٣م، وزمٙمغ إسمٗم٣من ايمٛمسَّ

 ؾمتٜمروا هب٣م َمثؾ: ايمػمود زمٟمٞمقافمٜم٣م،، وفمرف احلّم٣مرَم٥م أٞمقافم٣ًم َمـ ايمثٝم٣مب ايمتل ا(1)َمٛمسقصم٣مهتؿ

، وايمْم٣مومٝم٣مت، واؾمتٜمرت ىمذيمؽ (9)وايمٗمٚمِم٣من، وايمٔمامئؿ، واظمالضمػ، واظمٔم٣موز، وايمسب٣مفمٝم٣مت

 .(8)إومٚمُم٥م ايمبٝمّم٣مء ايمتل يرسمدهي٣م ايمرصم٣مل، وسُمزيَّـ فم٣مدة زم٣ميمتْمريز، ىمام اؾمتٜمرت ايمثٝم٣مب ايمٛمس٣مئٝم٥م

                                                           

. حمؿد 117، 116، 110، ص:2( صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن وإمارات اجلـوب اًمعريب، ج1)

 .128-126قمبداًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:

 .299، 285، 284، 283، 239، ص: 2، ج( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي2)

 .2، ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين: اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، ص:273-272، ص: 2( كػس اعمرضمع، ج3)

( اعمؾحػة واعمعوز واًمسباقمقة: أؾم اء ًمثقاب  يؾبسفا اًمرضمال، وٓ زال احلرضمي يؾبسفا إمم اًمقوم، وىمد 4)
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، 4-3، ؾمامل مبارك اًمعويتاين، اعمرضمع اًمساسمق، ص: 185( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق:ص:5)
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، صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ 4-3، ص:اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت( ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين: 1)

 .96ص:  ،1طمرضموت، ج

، ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين، اًمـشاط 41-40( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمئح اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص: 2)

 .4آضمت اقمي ذم حماومظة طمرضموت، ص: 

 اًمتاريخ أدوار اًمشاـمري، أمحد سمن ، وحمؿد237-211( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)
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 .(5)إطمرى واظمدن

 احلدادة : -5
فمرهم٦م ضمرضَمقت احلدادة وَم٣مرؽمٜم٣م احلرهمٝمقن زمٟمدواهتؿ ايمبدائٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمُمتٚمؾ 

 سمٔمتٚمد اظمٜمٛم٥م هذه وىم٣مٞم٦م واظمٛمٖم٣مخ، فمعم: ايمٖمرن )ايم٘مغم(، واظمْمروم٥م ايمتل يُم٘مؾ هب٣م اظمٔمدن،

 ، وىم٣من يزاول هذه احلرهم٥م زمٔمض اجلامفم٣مت وإرس. (5)ايمٔمّمقم اجلٜمد فمعم رئٝمس زمُم٘مؾ

اديـ، وىم٣من اٞمتُم٣مرهؿ دم اظمدن وايمٗمرى واحلرهمٝمق ن ايمٔم٣مَمٙمقن زم٣محلدادة فُمِرهُمقا زم٣محلدَّ

، وومد اؽمتْم٣مفم٦م هذه احلرهم٥م سمٟمَمكم ضم٣مصم٥م ايمٛم٣مس َمـ إواين اظمٛمزيمٝم٥م (1) أىمثر َمـ ايمبقادي

 .(9)وإدوات ايمتل سمستخدم دم احلٝم٣مة ايمٔمٚمٙمٝم٥م زمٚمختٙمػ جم٣مٓهت٣م

                                                           
، صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ 4-3، ص:اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت( ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين: 1)

 .96ص:  ،1طمرضموت، ج

، ؾمامل مبارك اًمعوسمثاين، اًمـشاط 41-40( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمئح اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص: 2)

 .4آضمت اقمي ذم حماومظة طمرضموت، ص: 

 اًمتاريخ أدوار اًمشاـمري، أمحد سمن ، وحمؿد237-211( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 .65:ص احلرضمي،

 .4ك اًمعوسمثاين: اعمرضمع اًمساسمق، ص:( ؾمامل مبار4)
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 ايمدزم٣منم٥م :  -1
رضَمقت، وىمذيمؽ ايمِمٛم٣مفم٣مت اجلٙمدي٥م= ضمٝم٧م وايمدزم٣منم٥م َمـ احلرف ايمٔمريٗم٥م دم ضم

يتؿ إضمّم٣مر اظمقاد ايمالزَم٥م و إزماًل، يستٖم٣مد َمـ صمٙمقد احلٝمقاٞم٣مت اظمذزمقضم٥م زمٗمرًا أو نمٛماًم أو

ر اجلٙمد وُئمدُّ يمٙمِمٛم٣مفم٥م(5)يمٙمدزم٣منم٥م َمـ أؾمج٣مر ايمِٔممم ، (5)، وايمٗمرظ، واظمٙمح اجلبقم، همُٝمْمٜمِّ

ٓء ضمذي٥م وإضمزَم٥م زمٚمختٙمػ أؾم٘م٣مهل٣م، وإ (1)وَمـ أهؿ اظمٛمتقصم٣مت اجلٙمدي٥م ايمِٗمَرب وايمدِّ

 شمؿ ـمٜمرت صٛم٣مفم٥م احلٗم٣مئ٤م ونمغمه٣م.

وَمـ اظمٔمٙمقم اؾمؼماك ايمٛمس٣مء وايمرصم٣مل دم ايمدزم٣منم٥م وصٛم٣مفم٥م اجلٙمقد، وىم٣مٞم٦م مت٣مرس دم 

 . (9)ايمٕم٣ميم٤م دم ايمبٝمقت أو اظمحالت اظمخِمِم٥م هل٣م، وسمؼمىمز دم اظمدن

 اخلزف :  -9
قارشمٜم٣م إزمٛم٣مء فمـ أزم٣مء اؾمتٕمؾ زمِمٛم٣مفم٥م اخلزف زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م، وومد سم

وإصمداد، واٞمتممت هذه احلرهم٥م دم وادي ضمرضَمقت وايمس٣مضمؾ، وافمتٚمدت فمعم ايمؼمزم٥م 

اجلغمي٥م وايمْمٝمٛمٝم٥م وزمٔمض اظمقاد إطمرى ىمروث ايمبٜم٣مئؿ وصقف إنمٛم٣مم،وختٙمط هذه 

                                                           

 ( وهي أؿمجاٌر ـمبقعقة شمستخرج مـفا مادة ؾمائؾة سمقضاء شمستخدم ذم شمطفػم اجلؾود.1)

.طمسن صاًمح 137م، ص:1936هـ/1355، 1، ط1( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج2)

 .219، 218ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:

 حلػظ اعماء، اًمدٓء: أواٍن ضمؾدية ًمرومع اعماء من أسمار.( اًمؼُرْب: أوان ضمؾدية 3)

( طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت من اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة 4)

 .6، ص:اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، ؾمامل اًمعوسمثاين: 183اىمتصادية، ص: 
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اظمقاد زمٛمس٤م دومٝمٗم٥م ويّم٣مف هل٣م اظم٣مء، شمؿ سُمُم٘مَّؾ ضمس٤م رنمب٥م ايمِم٣مٞمع وسُمزّيـ زمًمء َمـ 

ن زم٣مٕيمقان (5)وايمرؽمقم، وسمقضـع دم أهمران طم٣مص٥م يمتِمبح صٙمب٥م وومقي٥مايمزطمـرهم٥م  ، شمؿ سمٙمقَّ

 اظمختٙمٖم٥م وسمِمبح ص٣محل٥م يمالؽمتٔمامل.

وُيِمٛمَع َمـ اخلزف اجلرار ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة واظمتقؽمْم٥م، ايمتل سمستخدم حلٖمظ اظم٣مء أو 

احلبقب أو ايمتٚمقر، ىمام ُيِمٛمَع َمٛمٜم٣م إزم٣مريؼ وايمٖمٛم٣مصمكم وايمِمح٣مف فمعم اطمتالهمٜم٣م، 

ىمذيمؽ إهمران اظمٛمزيمٝم٥م، وزمٙمٕم٦م هذه احلرهم٥م َمـ ايمدوم٥م واإلسمٗم٣من ضمدًا زمٔمٝمدًا، ىمام يمب٦َّْم و

 .(5)ضم٣مصم٣مت ايمبالد ونمْم٦َّم إؽمقاق

 اخلقص وايمُمْمػ: -8
رة زم٘مثرة  اَمتٜمـ هذه احلرهم٥م فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م احلرضي٥م، وَم٣مدة احلرهم٥م َمتقهمِّ

قم ايمٔم٣مَمٙمقن زمتٙمقيـ دم ضمرضَمقت، وهل اخلقص اظمٟمطمقذ َمـ ؽمٔمػ ايمٛمخٝمؾ، ويٗم

اخلقص زمٟميمقان حيرضوهن٣م َمـ زمٔمض إؾمج٣مر، وسم٘م٣مد ايمٛمس٣مء سمٛمٖمرد زم٣ميمٔمٚمؾ دم هذه 

 .(1)احلرهم٥م ومت٣مرس دم ايمبٝمقت

ويِمٛمع َمـ اخلقص زمٔمض إشم٣مث اظمٛمزرم، ىم٣محلٌم وإؿمب٣مق، وايمزٞم٣مزمٝمؾ )ايمسالل( 

ِمٛمع أدوات زمٟمؾم٘م٣مهل٣م اظمختٙمٖم٥م، ىمام يِمٛمع ؽمت٣مئر ايمبٝمقت واظم٘م٣مٞمس وإنمْمٝم٥م، وىمذيمؽ ي

 .(9)يستٔمٚمٙمٜم٣م ايمزراع حلٚمؾ احلبقب وزمٔمض اظمح٣مصٝمؾ. ىمام يٛمٗمؾ هب٣م إسمرزم٥م وإؽمٚمدة
                                                           

 .7اومظة طمرضموت، ص:( ؾمامل اًمعوسمثاين: اًمـشاط اًمصـاقمي  ذم حم1)

 .281-273،  حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 7-6( كػس اعمرضمع ، ص:2)

 .63( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة:ص، 3)

 .273ص :  2(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج4)
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اظمقاد زمٛمس٤م دومٝمٗم٥م ويّم٣مف هل٣م اظم٣مء، شمؿ سُمُم٘مَّؾ ضمس٤م رنمب٥م ايمِم٣مٞمع وسُمزّيـ زمًمء َمـ 

ن زم٣مٕيمقان (5)وايمرؽمقم، وسمقضـع دم أهمران طم٣مص٥م يمتِمبح صٙمب٥م وومقي٥مايمزطمـرهم٥م  ، شمؿ سمٙمقَّ

 اظمختٙمٖم٥م وسمِمبح ص٣محل٥م يمالؽمتٔمامل.

وُيِمٛمَع َمـ اخلزف اجلرار ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة واظمتقؽمْم٥م، ايمتل سمستخدم حلٖمظ اظم٣مء أو 

احلبقب أو ايمتٚمقر، ىمام ُيِمٛمَع َمٛمٜم٣م إزم٣مريؼ وايمٖمٛم٣مصمكم وايمِمح٣مف فمعم اطمتالهمٜم٣م، 

ىمذيمؽ إهمران اظمٛمزيمٝم٥م، وزمٙمٕم٦م هذه احلرهم٥م َمـ ايمدوم٥م واإلسمٗم٣من ضمدًا زمٔمٝمدًا، ىمام يمب٦َّْم و

 .(5)ضم٣مصم٣مت ايمبالد ونمْم٦َّم إؽمقاق

 اخلقص وايمُمْمػ: -8
رة زم٘مثرة  اَمتٜمـ هذه احلرهم٥م فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م احلرضي٥م، وَم٣مدة احلرهم٥م َمتقهمِّ

قم ايمٔم٣مَمٙمقن زمتٙمقيـ دم ضمرضَمقت، وهل اخلقص اظمٟمطمقذ َمـ ؽمٔمػ ايمٛمخٝمؾ، ويٗم

اخلقص زمٟميمقان حيرضوهن٣م َمـ زمٔمض إؾمج٣مر، وسم٘م٣مد ايمٛمس٣مء سمٛمٖمرد زم٣ميمٔمٚمؾ دم هذه 

 .(1)احلرهم٥م ومت٣مرس دم ايمبٝمقت

ويِمٛمع َمـ اخلقص زمٔمض إشم٣مث اظمٛمزرم، ىم٣محلٌم وإؿمب٣مق، وايمزٞم٣مزمٝمؾ )ايمسالل( 

ِمٛمع أدوات زمٟمؾم٘م٣مهل٣م اظمختٙمٖم٥م، ىمام يِمٛمع ؽمت٣مئر ايمبٝمقت واظم٘م٣مٞمس وإنمْمٝم٥م، وىمذيمؽ ي

 .(9)يستٔمٚمٙمٜم٣م ايمزراع حلٚمؾ احلبقب وزمٔمض اظمح٣مصٝمؾ. ىمام يٛمٗمؾ هب٣م إسمرزم٥م وإؽمٚمدة
                                                           

 .7اومظة طمرضموت، ص:( ؾمامل اًمعوسمثاين: اًمـشاط اًمصـاقمي  ذم حم1)

 .281-273،  حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 7-6( كػس اعمرضمع ، ص:2)

 .63( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة:ص، 3)

 .273ص :  2(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج4)
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 ايمدزم٣منم٥م :  -1
رضَمقت، وىمذيمؽ ايمِمٛم٣مفم٣مت اجلٙمدي٥م= ضمٝم٧م وايمدزم٣منم٥م َمـ احلرف ايمٔمريٗم٥م دم ضم

يتؿ إضمّم٣مر اظمقاد ايمالزَم٥م و إزماًل، يستٖم٣مد َمـ صمٙمقد احلٝمقاٞم٣مت اظمذزمقضم٥م زمٗمرًا أو نمٛماًم أو

ر اجلٙمد وُئمدُّ يمٙمِمٛم٣مفم٥م(5)يمٙمدزم٣منم٥م َمـ أؾمج٣مر ايمِٔممم ، (5)، وايمٗمرظ، واظمٙمح اجلبقم، همُٝمْمٜمِّ

ٓء ضمذي٥م وإضمزَم٥م زمٚمختٙمػ أؾم٘م٣مهل٣م، وإ (1)وَمـ أهؿ اظمٛمتقصم٣مت اجلٙمدي٥م ايمِٗمَرب وايمدِّ

 شمؿ ـمٜمرت صٛم٣مفم٥م احلٗم٣مئ٤م ونمغمه٣م.

وَمـ اظمٔمٙمقم اؾمؼماك ايمٛمس٣مء وايمرصم٣مل دم ايمدزم٣منم٥م وصٛم٣مفم٥م اجلٙمقد، وىم٣مٞم٦م مت٣مرس دم 

 . (9)ايمٕم٣ميم٤م دم ايمبٝمقت أو اظمحالت اظمخِمِم٥م هل٣م، وسمؼمىمز دم اظمدن

 اخلزف :  -9
قارشمٜم٣م إزمٛم٣مء فمـ أزم٣مء اؾمتٕمؾ زمِمٛم٣مفم٥م اخلزف زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م، وومد سم

وإصمداد، واٞمتممت هذه احلرهم٥م دم وادي ضمرضَمقت وايمس٣مضمؾ، وافمتٚمدت فمعم ايمؼمزم٥م 

اجلغمي٥م وايمْمٝمٛمٝم٥م وزمٔمض اظمقاد إطمرى ىمروث ايمبٜم٣مئؿ وصقف إنمٛم٣مم،وختٙمط هذه 

                                                           

 ( وهي أؿمجاٌر ـمبقعقة شمستخرج مـفا مادة ؾمائؾة سمقضاء شمستخدم ذم شمطفػم اجلؾود.1)

.طمسن صاًمح 137م، ص:1936هـ/1355، 1، ط1( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج2)

 .219، 218ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:

 حلػظ اعماء، اًمدٓء: أواٍن ضمؾدية ًمرومع اعماء من أسمار.( اًمؼُرْب: أوان ضمؾدية 3)

( طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت من اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة 4)

 .6، ص:اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، ؾمامل اًمعوسمثاين: 183اىمتصادية، ص: 
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اظمقاد زمٛمس٤م دومٝمٗم٥م ويّم٣مف هل٣م اظم٣مء، شمؿ سُمُم٘مَّؾ ضمس٤م رنمب٥م ايمِم٣مٞمع وسُمزّيـ زمًمء َمـ 

ن زم٣مٕيمقان (5)وايمرؽمقم، وسمقضـع دم أهمران طم٣مص٥م يمتِمبح صٙمب٥م وومقي٥مايمزطمـرهم٥م  ، شمؿ سمٙمقَّ

 اظمختٙمٖم٥م وسمِمبح ص٣محل٥م يمالؽمتٔمامل.

وُيِمٛمَع َمـ اخلزف اجلرار ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة واظمتقؽمْم٥م، ايمتل سمستخدم حلٖمظ اظم٣مء أو 

احلبقب أو ايمتٚمقر، ىمام ُيِمٛمَع َمٛمٜم٣م إزم٣مريؼ وايمٖمٛم٣مصمكم وايمِمح٣مف فمعم اطمتالهمٜم٣م، 

ىمذيمؽ إهمران اظمٛمزيمٝم٥م، وزمٙمٕم٦م هذه احلرهم٥م َمـ ايمدوم٥م واإلسمٗم٣من ضمدًا زمٔمٝمدًا، ىمام يمب٦َّْم و

 .(5)ضم٣مصم٣مت ايمبالد ونمْم٦َّم إؽمقاق

 اخلقص وايمُمْمػ: -8
رة زم٘مثرة  اَمتٜمـ هذه احلرهم٥م فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م احلرضي٥م، وَم٣مدة احلرهم٥م َمتقهمِّ

قم ايمٔم٣مَمٙمقن زمتٙمقيـ دم ضمرضَمقت، وهل اخلقص اظمٟمطمقذ َمـ ؽمٔمػ ايمٛمخٝمؾ، ويٗم

اخلقص زمٟميمقان حيرضوهن٣م َمـ زمٔمض إؾمج٣مر، وسم٘م٣مد ايمٛمس٣مء سمٛمٖمرد زم٣ميمٔمٚمؾ دم هذه 

 .(1)احلرهم٥م ومت٣مرس دم ايمبٝمقت

ويِمٛمع َمـ اخلقص زمٔمض إشم٣مث اظمٛمزرم، ىم٣محلٌم وإؿمب٣مق، وايمزٞم٣مزمٝمؾ )ايمسالل( 

ِمٛمع أدوات زمٟمؾم٘م٣مهل٣م اظمختٙمٖم٥م، ىمام يِمٛمع ؽمت٣مئر ايمبٝمقت واظم٘م٣مٞمس وإنمْمٝم٥م، وىمذيمؽ ي

 .(9)يستٔمٚمٙمٜم٣م ايمزراع حلٚمؾ احلبقب وزمٔمض اظمح٣مصٝمؾ. ىمام يٛمٗمؾ هب٣م إسمرزم٥م وإؽمٚمدة
                                                           

 .7اومظة طمرضموت، ص:( ؾمامل اًمعوسمثاين: اًمـشاط اًمصـاقمي  ذم حم1)

 .281-273،  حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 7-6( كػس اعمرضمع ، ص:2)

 .63( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة:ص، 3)

 .273ص :  2(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج4)
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اظمقاد زمٛمس٤م دومٝمٗم٥م ويّم٣مف هل٣م اظم٣مء، شمؿ سُمُم٘مَّؾ ضمس٤م رنمب٥م ايمِم٣مٞمع وسُمزّيـ زمًمء َمـ 

ن زم٣مٕيمقان (5)وايمرؽمقم، وسمقضـع دم أهمران طم٣مص٥م يمتِمبح صٙمب٥م وومقي٥مايمزطمـرهم٥م  ، شمؿ سمٙمقَّ

 اظمختٙمٖم٥م وسمِمبح ص٣محل٥م يمالؽمتٔمامل.

وُيِمٛمَع َمـ اخلزف اجلرار ايم٘مبغمة وايمِمٕمغمة واظمتقؽمْم٥م، ايمتل سمستخدم حلٖمظ اظم٣مء أو 

احلبقب أو ايمتٚمقر، ىمام ُيِمٛمَع َمٛمٜم٣م إزم٣مريؼ وايمٖمٛم٣مصمكم وايمِمح٣مف فمعم اطمتالهمٜم٣م، 

ىمذيمؽ إهمران اظمٛمزيمٝم٥م، وزمٙمٕم٦م هذه احلرهم٥م َمـ ايمدوم٥م واإلسمٗم٣من ضمدًا زمٔمٝمدًا، ىمام يمب٦َّْم و

 .(5)ضم٣مصم٣مت ايمبالد ونمْم٦َّم إؽمقاق

 اخلقص وايمُمْمػ: -8
رة زم٘مثرة  اَمتٜمـ هذه احلرهم٥م فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م احلرضي٥م، وَم٣مدة احلرهم٥م َمتقهمِّ

قم ايمٔم٣مَمٙمقن زمتٙمقيـ دم ضمرضَمقت، وهل اخلقص اظمٟمطمقذ َمـ ؽمٔمػ ايمٛمخٝمؾ، ويٗم

اخلقص زمٟميمقان حيرضوهن٣م َمـ زمٔمض إؾمج٣مر، وسم٘م٣مد ايمٛمس٣مء سمٛمٖمرد زم٣ميمٔمٚمؾ دم هذه 

 .(1)احلرهم٥م ومت٣مرس دم ايمبٝمقت

ويِمٛمع َمـ اخلقص زمٔمض إشم٣مث اظمٛمزرم، ىم٣محلٌم وإؿمب٣مق، وايمزٞم٣مزمٝمؾ )ايمسالل( 

ِمٛمع أدوات زمٟمؾم٘م٣مهل٣م اظمختٙمٖم٥م، ىمام يِمٛمع ؽمت٣مئر ايمبٝمقت واظم٘م٣مٞمس وإنمْمٝم٥م، وىمذيمؽ ي

 .(9)يستٔمٚمٙمٜم٣م ايمزراع حلٚمؾ احلبقب وزمٔمض اظمح٣مصٝمؾ. ىمام يٛمٗمؾ هب٣م إسمرزم٥م وإؽمٚمدة
                                                           

 .7اومظة طمرضموت، ص:( ؾمامل اًمعوسمثاين: اًمـشاط اًمصـاقمي  ذم حم1)

 .281-273،  حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 7-6( كػس اعمرضمع ، ص:2)

 .63( قمبد اًمؼادر اًمصبان: اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة:ص، 3)

 .273ص :  2(  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج4)
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وومد اٞمتممت هذه احلرهم٥م دم ومرى ضمرضَمقت وَمدهن٣م، وسمرىمزت دم وادي 

 ،وٓزايم٦م هذه احلرهم٥م َمٛمتممة دم ضمرضَمقت ضمتك يقَمٛم٣م هذا.(5)ضمرضَمقت ووادي ضمجر

 ايمٛمجـ٣مرة : -9
٣مرون َمـ أطمُم٣م ب أؾمج٣مر ايمسدر ) ايمِٔمٙم٤م ( اظمٛمتممة دم وادي اؽمتٖم٣مد ايمٛمجَّ

ضمرضَمقت دم صٛم٣مفم٥م َم٣م حتت٣مصمف اظمب٣مين َمـ أفمٚمدة وأزمقاب وٞمقاهمذ، وىمذيمؽ صٛم٣مفم٥م 

 .(5)زمٔمض إواين اظمٛمزيمٝم٥م، وإدوات اظمستخدَم٥م دم ايمزرافم٥م وايمبٛم٣مء ونمغمه٣م مم٣م يْمقل ذىمره

٦م همٝمٜم٣م وومد فمٚمؾ هبذه احلرهم٥م فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضي٥م دم ضمرضَمقت، وختِمِم

٣مريـ  . (1)مج٣مفم٣مت فمرهم٦م زم٣ميمٛمجَّ

 ايمبٛم٣مء وايمتٔمٚمغم: -:
اطمتص زمٔمض إهمراد زمٟمفمامل ايمبٛم٣مء وَمتْمٙمب٣مسمف، ومتٝمزت اظمب٣مين دم ضمرضَمقت زمٟمؾم٘م٣مل 

 مج٣ميمٝم٥م وزطمرهمٝم٥م إض٣مهم٥م إلم ومقهت٣م وَمت٣مٞمتٜم٣م.

واظمب٣مين فم٣مدًة َم٣م سمبٛمك زم٣ميمْمكم= ضمٝم٧م يتؿ أوًٓ إفمداد اظمدر وجتٖمٝمٖمف، وهق فمب٣مرة فمـ 

ؿمٝمٛمٝم٥م سُمَٔمدُّ زمخٙمط ايمتبـ َمع ايمْمكم، شمؿ سمبٛمك ايمبٝمقت وايمٗمالع واحلِمقن وايمٗمِمقر، ومقايم٤م 

 وفمٛمد اىمتامل ايمبٛم٣مء سُمْمعم زم٣مجلغم.

                                                           

 .7، ص:رضموتاًمـشاط اًمصـاقمي  ذم حماومظة طم( ؾمامل اًمعوسمثاين: 1)

 .284-270( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص2)

( قمبداًمؼادر اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، اعمؽال، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة وأصمار 3)

 .44م.ص:1980واعمتاطمف.
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، وسمتؿ زمقضع ىمٚمٝم٥م َمـ إضمج٣مر (ايمٛمقرة)وومد زمرع احلّم٣مرَم٥م دم صٛم٣مفم٥م اجلغم 

، وَمٔمٓمؿ أفمامل (5)اجلغمي٥م دم أهمران طم٣مص٥م، سمقومد زم٣مٕطمُم٣مب وايمٗمش وروث احلٝمقاٞم٣مت

 سمتؿ زمٟمصمر يقَمل، ُيتََّٖمؼ فمٙمٝمف َمسبٗم٣مً. ايمبٛم٣مء

ويُمٜمد زمٛم٣مء ايمٗمِمقر واحلِمقن وايمٗمالع واظمس٣مصمد فمعم زمرافم٥م احلّم٣مرَم٥م دم هذه 

، ويمٔمؾ أزمرز هذه اظمٔم٣ممل ومٌم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي دم ؽمٝمئقن، (5)احلرهم٥م

 . (1)واظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر

ؾ ايمػمي٥م وايمبحري٥م دم أفمامهلؿ ايمتج٣مري٥م وايمِمٝمد، وٞمٗمؾ اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمقؽم٣مئؾ ايمٛمٗم

ايمرىم٣مب، ويمذيمؽ ٞمُمْم٦م ضمرهم٥م صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ واظمراىم٤م ايمبحري٥م، وىم٣مٞم٦م إطمُم٣مب 

وأيمٝم٣مف ايمٛمخٝمؾ هل اظم٣مدة ايمرئٝمس٥م دم هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وىم٣مٞم٦م ايمسٖمـ وايمزوارق سمسغم 

وسمٖم٣موسم٦م  ،(9)زم٣مٕذفم٥م، وفمٚمؾ احلّم٣مرَم٥م فمعم سمْمقير هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وسمٛمقفم٦م ايمسٖمـ

ٝم٣مهت٣م، همٚمٛمٜم٣م: اجُلٙمب٥م، وايمْمراد، وايمسٛمبقق ايمٔمدين، وايمٔمػمي، وومد  ؽمبٗم٦م أضمج٣مَمٜم٣م وَمسٚمَّ

                                                           

 .10: شمعريػات شمارخيقة قمن وادي طمرضموت، ص:قمبداًمؼادر اًمصبان(  1)

 .270، ص:2محد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أ2)

، قمبد 334-332( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .11اًمؼادر اًمصبان: شمعريػات شمارخيقة، ص: 

 من اًمسـاسمقك ( اجلؾبة: ؾمػقـة يمبػمة شمـؼل اًمبضائع واًمريماب واخلقول واجل ال، واًمطراد: كوع صغػم4)

 اًمرسيعة، اًمسـبوك اًمعدين كسبة إمم قمدن، اًمتي اؿمتفرت سمصـاقمتفا.

 اًمعؼمي: كوع من أكواع اًمسـاسمقك يصـع قمغم ؾماطمل اعمفرة، وًمه مؼدمة ـمويؾة.

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

919 

، وسمتؿ زمقضع ىمٚمٝم٥م َمـ إضمج٣مر (ايمٛمقرة)وومد زمرع احلّم٣مرَم٥م دم صٛم٣مفم٥م اجلغم 

، وَمٔمٓمؿ أفمامل (5)اجلغمي٥م دم أهمران طم٣مص٥م، سمقومد زم٣مٕطمُم٣مب وايمٗمش وروث احلٝمقاٞم٣مت

 سمتؿ زمٟمصمر يقَمل، ُيتََّٖمؼ فمٙمٝمف َمسبٗم٣مً. ايمبٛم٣مء

ويُمٜمد زمٛم٣مء ايمٗمِمقر واحلِمقن وايمٗمالع واظمس٣مصمد فمعم زمرافم٥م احلّم٣مرَم٥م دم هذه 

، ويمٔمؾ أزمرز هذه اظمٔم٣ممل ومٌم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي دم ؽمٝمئقن، (5)احلرهم٥م

 . (1)واظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر

ؾ ايمػمي٥م وايمبحري٥م دم أفمامهلؿ ايمتج٣مري٥م وايمِمٝمد، وٞمٗمؾ اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمقؽم٣مئؾ ايمٛمٗم

ايمرىم٣مب، ويمذيمؽ ٞمُمْم٦م ضمرهم٥م صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ واظمراىم٤م ايمبحري٥م، وىم٣مٞم٦م إطمُم٣مب 

وأيمٝم٣مف ايمٛمخٝمؾ هل اظم٣مدة ايمرئٝمس٥م دم هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وىم٣مٞم٦م ايمسٖمـ وايمزوارق سمسغم 

وسمٖم٣موسم٦م  ،(9)زم٣مٕذفم٥م، وفمٚمؾ احلّم٣مرَم٥م فمعم سمْمقير هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وسمٛمقفم٦م ايمسٖمـ

ٝم٣مهت٣م، همٚمٛمٜم٣م: اجُلٙمب٥م، وايمْمراد، وايمسٛمبقق ايمٔمدين، وايمٔمػمي، وومد  ؽمبٗم٦م أضمج٣مَمٜم٣م وَمسٚمَّ

                                                           

 .10: شمعريػات شمارخيقة قمن وادي طمرضموت، ص:قمبداًمؼادر اًمصبان(  1)

 .270، ص:2محد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أ2)

، قمبد 334-332( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .11اًمؼادر اًمصبان: شمعريػات شمارخيقة، ص: 

 من اًمسـاسمقك ( اجلؾبة: ؾمػقـة يمبػمة شمـؼل اًمبضائع واًمريماب واخلقول واجل ال، واًمطراد: كوع صغػم4)

 اًمرسيعة، اًمسـبوك اًمعدين كسبة إمم قمدن، اًمتي اؿمتفرت سمصـاقمتفا.

 اًمعؼمي: كوع من أكواع اًمسـاسمقك يصـع قمغم ؾماطمل اعمفرة، وًمه مؼدمة ـمويؾة.
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وومد اٞمتممت هذه احلرهم٥م دم ومرى ضمرضَمقت وَمدهن٣م، وسمرىمزت دم وادي 

 ،وٓزايم٦م هذه احلرهم٥م َمٛمتممة دم ضمرضَمقت ضمتك يقَمٛم٣م هذا.(5)ضمرضَمقت ووادي ضمجر

 ايمٛمجـ٣مرة : -9
٣مرون َمـ أطمُم٣م ب أؾمج٣مر ايمسدر ) ايمِٔمٙم٤م ( اظمٛمتممة دم وادي اؽمتٖم٣مد ايمٛمجَّ

ضمرضَمقت دم صٛم٣مفم٥م َم٣م حتت٣مصمف اظمب٣مين َمـ أفمٚمدة وأزمقاب وٞمقاهمذ، وىمذيمؽ صٛم٣مفم٥م 

 .(5)زمٔمض إواين اظمٛمزيمٝم٥م، وإدوات اظمستخدَم٥م دم ايمزرافم٥م وايمبٛم٣مء ونمغمه٣م مم٣م يْمقل ذىمره

٦م همٝمٜم٣م وومد فمٚمؾ هبذه احلرهم٥م فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضي٥م دم ضمرضَمقت، وختِمِم

٣مريـ  . (1)مج٣مفم٣مت فمرهم٦م زم٣ميمٛمجَّ

 ايمبٛم٣مء وايمتٔمٚمغم: -:
اطمتص زمٔمض إهمراد زمٟمفمامل ايمبٛم٣مء وَمتْمٙمب٣مسمف، ومتٝمزت اظمب٣مين دم ضمرضَمقت زمٟمؾم٘م٣مل 

 مج٣ميمٝم٥م وزطمرهمٝم٥م إض٣مهم٥م إلم ومقهت٣م وَمت٣مٞمتٜم٣م.

واظمب٣مين فم٣مدًة َم٣م سمبٛمك زم٣ميمْمكم= ضمٝم٧م يتؿ أوًٓ إفمداد اظمدر وجتٖمٝمٖمف، وهق فمب٣مرة فمـ 

ؿمٝمٛمٝم٥م سُمَٔمدُّ زمخٙمط ايمتبـ َمع ايمْمكم، شمؿ سمبٛمك ايمبٝمقت وايمٗمالع واحلِمقن وايمٗمِمقر، ومقايم٤م 

 وفمٛمد اىمتامل ايمبٛم٣مء سُمْمعم زم٣مجلغم.

                                                           

 .7، ص:رضموتاًمـشاط اًمصـاقمي  ذم حماومظة طم( ؾمامل اًمعوسمثاين: 1)

 .284-270( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص2)

( قمبداًمؼادر اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، اعمؽال، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة وأصمار 3)

 .44م.ص:1980واعمتاطمف.
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، وسمتؿ زمقضع ىمٚمٝم٥م َمـ إضمج٣مر (ايمٛمقرة)وومد زمرع احلّم٣مرَم٥م دم صٛم٣مفم٥م اجلغم 

، وَمٔمٓمؿ أفمامل (5)اجلغمي٥م دم أهمران طم٣مص٥م، سمقومد زم٣مٕطمُم٣مب وايمٗمش وروث احلٝمقاٞم٣مت

 سمتؿ زمٟمصمر يقَمل، ُيتََّٖمؼ فمٙمٝمف َمسبٗم٣مً. ايمبٛم٣مء

ويُمٜمد زمٛم٣مء ايمٗمِمقر واحلِمقن وايمٗمالع واظمس٣مصمد فمعم زمرافم٥م احلّم٣مرَم٥م دم هذه 

، ويمٔمؾ أزمرز هذه اظمٔم٣ممل ومٌم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي دم ؽمٝمئقن، (5)احلرهم٥م

 . (1)واظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر

ؾ ايمػمي٥م وايمبحري٥م دم أفمامهلؿ ايمتج٣مري٥م وايمِمٝمد، وٞمٗمؾ اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمقؽم٣مئؾ ايمٛمٗم

ايمرىم٣مب، ويمذيمؽ ٞمُمْم٦م ضمرهم٥م صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ واظمراىم٤م ايمبحري٥م، وىم٣مٞم٦م إطمُم٣مب 

وأيمٝم٣مف ايمٛمخٝمؾ هل اظم٣مدة ايمرئٝمس٥م دم هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وىم٣مٞم٦م ايمسٖمـ وايمزوارق سمسغم 

وسمٖم٣موسم٦م  ،(9)زم٣مٕذفم٥م، وفمٚمؾ احلّم٣مرَم٥م فمعم سمْمقير هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وسمٛمقفم٦م ايمسٖمـ

ٝم٣مهت٣م، همٚمٛمٜم٣م: اجُلٙمب٥م، وايمْمراد، وايمسٛمبقق ايمٔمدين، وايمٔمػمي، وومد  ؽمبٗم٦م أضمج٣مَمٜم٣م وَمسٚمَّ

                                                           

 .10: شمعريػات شمارخيقة قمن وادي طمرضموت، ص:قمبداًمؼادر اًمصبان(  1)

 .270، ص:2محد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أ2)

، قمبد 334-332( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .11اًمؼادر اًمصبان: شمعريػات شمارخيقة، ص: 

 من اًمسـاسمقك ( اجلؾبة: ؾمػقـة يمبػمة شمـؼل اًمبضائع واًمريماب واخلقول واجل ال، واًمطراد: كوع صغػم4)

 اًمرسيعة، اًمسـبوك اًمعدين كسبة إمم قمدن، اًمتي اؿمتفرت سمصـاقمتفا.

 اًمعؼمي: كوع من أكواع اًمسـاسمقك يصـع قمغم ؾماطمل اعمفرة، وًمه مؼدمة ـمويؾة.
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، وسمتؿ زمقضع ىمٚمٝم٥م َمـ إضمج٣مر (ايمٛمقرة)وومد زمرع احلّم٣مرَم٥م دم صٛم٣مفم٥م اجلغم 

، وَمٔمٓمؿ أفمامل (5)اجلغمي٥م دم أهمران طم٣مص٥م، سمقومد زم٣مٕطمُم٣مب وايمٗمش وروث احلٝمقاٞم٣مت

 سمتؿ زمٟمصمر يقَمل، ُيتََّٖمؼ فمٙمٝمف َمسبٗم٣مً. ايمبٛم٣مء

ويُمٜمد زمٛم٣مء ايمٗمِمقر واحلِمقن وايمٗمالع واظمس٣مصمد فمعم زمرافم٥م احلّم٣مرَم٥م دم هذه 

، ويمٔمؾ أزمرز هذه اظمٔم٣ممل ومٌم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي دم ؽمٝمئقن، (5)احلرهم٥م

 . (1)واظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر

ؾ ايمػمي٥م وايمبحري٥م دم أفمامهلؿ ايمتج٣مري٥م وايمِمٝمد، وٞمٗمؾ اهتؿ احلّم٣مرَم٥م زمقؽم٣مئؾ ايمٛمٗم

ايمرىم٣مب، ويمذيمؽ ٞمُمْم٦م ضمرهم٥م صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ واظمراىم٤م ايمبحري٥م، وىم٣مٞم٦م إطمُم٣مب 

وأيمٝم٣مف ايمٛمخٝمؾ هل اظم٣مدة ايمرئٝمس٥م دم هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وىم٣مٞم٦م ايمسٖمـ وايمزوارق سمسغم 

وسمٖم٣موسم٦م  ،(9)زم٣مٕذفم٥م، وفمٚمؾ احلّم٣مرَم٥م فمعم سمْمقير هذه ايمِمٛم٣مفم٥م، وسمٛمقفم٦م ايمسٖمـ

ٝم٣مهت٣م، همٚمٛمٜم٣م: اجُلٙمب٥م، وايمْمراد، وايمسٛمبقق ايمٔمدين، وايمٔمػمي، وومد  ؽمبٗم٦م أضمج٣مَمٜم٣م وَمسٚمَّ

                                                           

 .10: شمعريػات شمارخيقة قمن وادي طمرضموت، ص:قمبداًمؼادر اًمصبان(  1)

 .270، ص:2محد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أ2)

، قمبد 334-332( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

 .11اًمؼادر اًمصبان: شمعريػات شمارخيقة، ص: 

 من اًمسـاسمقك ( اجلؾبة: ؾمػقـة يمبػمة شمـؼل اًمبضائع واًمريماب واخلقول واجل ال، واًمطراد: كوع صغػم4)

 اًمرسيعة، اًمسـبوك اًمعدين كسبة إمم قمدن، اًمتي اؿمتفرت سمصـاقمتفا.

 اًمعؼمي: كوع من أكواع اًمسـاسمقك يصـع قمغم ؾماطمل اعمفرة، وًمه مؼدمة ـمويؾة.
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رة إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق أهم٣مد َمـ طمػمات احلّم٣مرَم٥م دم صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ، اإلؾم٣م

ن أؽمْمقًٓ زمحري٣ًم ظمٔم٣مرىمف ايمبحري٥م  .(5)وىمقَّ

ٙم٦م ايمتج٣مرة صم٣مٞمب٣ًم َمٜماًم دم َم٣مرس احلّم٣مرَم٥م ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري فمػم ايمٔمِم قر، وؾم٘مَّ

، وومد ىم٣مٞم٦م (5)اومتِم٣مد ضمرضَمقت، ويٟميت هذا ايمٛمُم٣مط دم اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔمد ايمزرافم٥م

 . (1)ايمتج٣مرة دم ضمرضَمقت سمٔمتٚمد فمعم اظمٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م، َمـ زرافم٥م أو صٛم٣مفم٥م أو نمغمه٣م

وسمرىمزت َمراىمز ايمبٝمع دم َمدن ضمرضَمقت وومراه٣م زمِمقرة ضمقاٞمٝم٦م صٕمغمة سمٔمرض 

ٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م، إلم صم٣مٞم٤م ايمبّم٣مئع اظمستقردة َمـ اخل٣مرج وهل دم ايمٕم٣ميم٤م سمّمؿ اظم

 .(9)احلبقب وايمزيقت وايمبٜم٣مرات واظمٙمح وايمٔمسؾ وايمبخقر وايمبـ

يمقن دم ايمٗمرى حيٚمٙمقن زمّم٣مئٔمٜمؿ فمعم ايمدواب،  وإلم صم٣مٞم٤م احلقاٞمٝم٦م ـمٜمر ايمب٣مفم٥م اظمتجقِّ

 (8)ل َمرسمبْم٥م زم٣مٕفمٝم٣مد وايمزي٣مرات.وىم٣مٞم٦م إؽمقاق اظمقؽمٚمٝم٥م سمٛمٓمؿ دم اظمقاؽمؿ ايمسٛمقي٥م، وه

وىم٣مٞم٦م فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء سمتؿ فمـ ؿمريؼ اظمٗم٣ميّم٥م، وطم٣مصـ٥م دم ايمريػ وايمٗمرى 

 .(9)ايمٛم٣مئٝم٥م

                                                           
 .273، 258، 221، 220( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:1)

، طمسن صاًمح ؿمفاب: اعمرضمع اًمساسمق، 45-41ؼديم، ص:( حمؿد قمبد اًمؼادر سماومؼقه: شماريخ اًمقؿن اًم2)

 .138-137-129ص:

 .273-272( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 3)

 .11( قمبد اًمؼادر اًمصبان: عمحة من طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .120   -119، 111  -110، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، :ج5)

 .10بان:اعمرضمع اًمساسمق، ص:( قمبد اًمؼادر اًمص6)
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وىم٣مٞم٦م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ذيمؽ ايمقوم٦م هل ايمري٣مل إذدم، شمؿ سمٔم٣مَمؾ ايمٛم٣مس 

يمبٗمُم٥م(، وومد زم٣ميمٔمٚمٙم٥م اظمحٙمٝم٥م، ايمتل أَمر زمرضهب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق )َمـ همئ٥م ايمري٣مل وا

 أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م همٝمام ؽمبؼ.

ِم٥م، وحتديد أي٣مم ظمزاويم٥م  وومد أدى ازده٣مر احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م إلم ـمٜمقر أؽمقاق َمتخِمِّ

ايمتج٣مرة دم اظمدن، َمـ ذيمؽ: ؽمقق ايمٕمٛمؿ، وؽمقق ايمْمٔم٣مم دم َمديٛم٥م ايمُمحر ونمغمه٣م َمـ 

 .(5)إؽمقاق، ايمتل ارسمبْم٦م أؽمامؤه٣م زمٟمؽمامء ايمبّم٣مئع، ىمام يمقضمظ ذيمؽ دم ؾمب٣مم وسمريؿ

وومد اضمتٙم٦م َمديٛم٥م ايمُمحر وَمٝمٛم٣مؤه٣م َمرىمزًا هم٣مفماًل وري٣مدي٣ًم دم ايمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م 

 . (5)واخل٣مرصمٝم٥م= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م متثؾ مهزة ايمقصؾ زمكم اظمدن دم داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م

ويِمػ يمٛم٣م إؽمت٣مذ حمٚمد زم٣مَمْمرف صم٣مٞمب٣ًم َمـ احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م دم ايمُمحر دم ايمٖمؼمة 

ازدهرت هب٣م ايمِمٛم٣مفم٣مت اظمحٙمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م،  ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م: ضمٝم٧م

وـمٜمرت هب٣م أهمّمؾ احلقاٞمٝم٦م واظمحالت ايمتج٣مري٥م ايم٘مبغمة وَمستقدفم٣مت ختزيـ ايمبّم٣مئع 

واحل٣مٞم٣مت. ووصمدت هب٣م اظمس٣مىمـ اخل٣مص٥م يمٔمامل ايمُمحـ وايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء وزمح٣مرة ايمسٖمـ 

، وـمٜمرت هذه (1)ايمذيـ جتػمهؿ ـمروف اظمالضم٥م فمعم ايمبٗم٣مء دم ايمُمحر همؼمًة َمـ ايمقوم٦م

 .(9)اظمس٣مىمـ دم ضم٣مرة ايمٗمري٥م ايمتل يقصمد هب٣م ؽمقق اخل٣من ايمٗمديؿ

                                                           
 .43، 41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة:ص:1)

.، صالح اًمبؽري: شماريخ 299-285( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)

 .116، 110، ص: 2طمرضموت اًمسقاد، ج

 .45-41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

ؾمارضمـت: طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي، شمرمجة: د. ؾمعقد قمبد اخلاًمق اًمـوسمان، قمدن، ضمامعة ( د. آر يب 4)

، طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت من اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع 139م، ص: 1974قمدن، 

 .216اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية، ص
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وىم٣مٞم٦م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ذيمؽ ايمقوم٦م هل ايمري٣مل إذدم، شمؿ سمٔم٣مَمؾ ايمٛم٣مس 

يمبٗمُم٥م(، وومد زم٣ميمٔمٚمٙم٥م اظمحٙمٝم٥م، ايمتل أَمر زمرضهب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق )َمـ همئ٥م ايمري٣مل وا

 أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م همٝمام ؽمبؼ.

ِم٥م، وحتديد أي٣مم ظمزاويم٥م  وومد أدى ازده٣مر احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م إلم ـمٜمقر أؽمقاق َمتخِمِّ

ايمتج٣مرة دم اظمدن، َمـ ذيمؽ: ؽمقق ايمٕمٛمؿ، وؽمقق ايمْمٔم٣مم دم َمديٛم٥م ايمُمحر ونمغمه٣م َمـ 

 .(5)إؽمقاق، ايمتل ارسمبْم٦م أؽمامؤه٣م زمٟمؽمامء ايمبّم٣مئع، ىمام يمقضمظ ذيمؽ دم ؾمب٣مم وسمريؿ

وومد اضمتٙم٦م َمديٛم٥م ايمُمحر وَمٝمٛم٣مؤه٣م َمرىمزًا هم٣مفماًل وري٣مدي٣ًم دم ايمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م 

 . (5)واخل٣مرصمٝم٥م= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م متثؾ مهزة ايمقصؾ زمكم اظمدن دم داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م

ويِمػ يمٛم٣م إؽمت٣مذ حمٚمد زم٣مَمْمرف صم٣مٞمب٣ًم َمـ احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م دم ايمُمحر دم ايمٖمؼمة 

ازدهرت هب٣م ايمِمٛم٣مفم٣مت اظمحٙمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م،  ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م: ضمٝم٧م

وـمٜمرت هب٣م أهمّمؾ احلقاٞمٝم٦م واظمحالت ايمتج٣مري٥م ايم٘مبغمة وَمستقدفم٣مت ختزيـ ايمبّم٣مئع 

واحل٣مٞم٣مت. ووصمدت هب٣م اظمس٣مىمـ اخل٣مص٥م يمٔمامل ايمُمحـ وايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء وزمح٣مرة ايمسٖمـ 

، وـمٜمرت هذه (1)ايمذيـ جتػمهؿ ـمروف اظمالضم٥م فمعم ايمبٗم٣مء دم ايمُمحر همؼمًة َمـ ايمقوم٦م

 .(9)اظمس٣مىمـ دم ضم٣مرة ايمٗمري٥م ايمتل يقصمد هب٣م ؽمقق اخل٣من ايمٗمديؿ

                                                           
 .43، 41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة:ص:1)

.، صالح اًمبؽري: شماريخ 299-285( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)

 .116، 110، ص: 2طمرضموت اًمسقاد، ج

 .45-41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

ؾمارضمـت: طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي، شمرمجة: د. ؾمعقد قمبد اخلاًمق اًمـوسمان، قمدن، ضمامعة ( د. آر يب 4)

، طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت من اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع 139م، ص: 1974قمدن، 

 .216اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية، ص
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رة إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق أهم٣مد َمـ طمػمات احلّم٣مرَم٥م دم صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ، اإلؾم٣م

ن أؽمْمقًٓ زمحري٣ًم ظمٔم٣مرىمف ايمبحري٥م  .(5)وىمقَّ

ٙم٦م ايمتج٣مرة صم٣مٞمب٣ًم َمٜماًم دم َم٣مرس احلّم٣مرَم٥م ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري فمػم ايمٔمِم قر، وؾم٘مَّ

، وومد ىم٣مٞم٦م (5)اومتِم٣مد ضمرضَمقت، ويٟميت هذا ايمٛمُم٣مط دم اظمرسمب٥م ايمث٣مٞمٝم٥م زمٔمد ايمزرافم٥م

 . (1)ايمتج٣مرة دم ضمرضَمقت سمٔمتٚمد فمعم اظمٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م، َمـ زرافم٥م أو صٛم٣مفم٥م أو نمغمه٣م

وسمرىمزت َمراىمز ايمبٝمع دم َمدن ضمرضَمقت وومراه٣م زمِمقرة ضمقاٞمٝم٦م صٕمغمة سمٔمرض 

ٛمتج٣مت اظمحٙمٝم٥م، إلم صم٣مٞم٤م ايمبّم٣مئع اظمستقردة َمـ اخل٣مرج وهل دم ايمٕم٣ميم٤م سمّمؿ اظم

 .(9)احلبقب وايمزيقت وايمبٜم٣مرات واظمٙمح وايمٔمسؾ وايمبخقر وايمبـ

يمقن دم ايمٗمرى حيٚمٙمقن زمّم٣مئٔمٜمؿ فمعم ايمدواب،  وإلم صم٣مٞم٤م احلقاٞمٝم٦م ـمٜمر ايمب٣مفم٥م اظمتجقِّ

 (8)ل َمرسمبْم٥م زم٣مٕفمٝم٣مد وايمزي٣مرات.وىم٣مٞم٦م إؽمقاق اظمقؽمٚمٝم٥م سمٛمٓمؿ دم اظمقاؽمؿ ايمسٛمقي٥م، وه

وىم٣مٞم٦م فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء سمتؿ فمـ ؿمريؼ اظمٗم٣ميّم٥م، وطم٣مصـ٥م دم ايمريػ وايمٗمرى 

 .(9)ايمٛم٣مئٝم٥م

                                                           
 .273، 258، 221، 220( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:1)

، طمسن صاًمح ؿمفاب: اعمرضمع اًمساسمق، 45-41ؼديم، ص:( حمؿد قمبد اًمؼادر سماومؼقه: شماريخ اًمقؿن اًم2)

 .138-137-129ص:

 .273-272( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص: 3)

 .11( قمبد اًمؼادر اًمصبان: عمحة من طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .120   -119، 111  -110، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، :ج5)

 .10بان:اعمرضمع اًمساسمق، ص:( قمبد اًمؼادر اًمص6)
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وىم٣مٞم٦م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ذيمؽ ايمقوم٦م هل ايمري٣مل إذدم، شمؿ سمٔم٣مَمؾ ايمٛم٣مس 

يمبٗمُم٥م(، وومد زم٣ميمٔمٚمٙم٥م اظمحٙمٝم٥م، ايمتل أَمر زمرضهب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق )َمـ همئ٥م ايمري٣مل وا

 أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م همٝمام ؽمبؼ.

ِم٥م، وحتديد أي٣مم ظمزاويم٥م  وومد أدى ازده٣مر احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م إلم ـمٜمقر أؽمقاق َمتخِمِّ

ايمتج٣مرة دم اظمدن، َمـ ذيمؽ: ؽمقق ايمٕمٛمؿ، وؽمقق ايمْمٔم٣مم دم َمديٛم٥م ايمُمحر ونمغمه٣م َمـ 

 .(5)إؽمقاق، ايمتل ارسمبْم٦م أؽمامؤه٣م زمٟمؽمامء ايمبّم٣مئع، ىمام يمقضمظ ذيمؽ دم ؾمب٣مم وسمريؿ

وومد اضمتٙم٦م َمديٛم٥م ايمُمحر وَمٝمٛم٣مؤه٣م َمرىمزًا هم٣مفماًل وري٣مدي٣ًم دم ايمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م 

 . (5)واخل٣مرصمٝم٥م= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م متثؾ مهزة ايمقصؾ زمكم اظمدن دم داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م

ويِمػ يمٛم٣م إؽمت٣مذ حمٚمد زم٣مَمْمرف صم٣مٞمب٣ًم َمـ احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م دم ايمُمحر دم ايمٖمؼمة 

ازدهرت هب٣م ايمِمٛم٣مفم٣مت اظمحٙمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م،  ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م: ضمٝم٧م

وـمٜمرت هب٣م أهمّمؾ احلقاٞمٝم٦م واظمحالت ايمتج٣مري٥م ايم٘مبغمة وَمستقدفم٣مت ختزيـ ايمبّم٣مئع 

واحل٣مٞم٣مت. ووصمدت هب٣م اظمس٣مىمـ اخل٣مص٥م يمٔمامل ايمُمحـ وايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء وزمح٣مرة ايمسٖمـ 

، وـمٜمرت هذه (1)ايمذيـ جتػمهؿ ـمروف اظمالضم٥م فمعم ايمبٗم٣مء دم ايمُمحر همؼمًة َمـ ايمقوم٦م

 .(9)اظمس٣مىمـ دم ضم٣مرة ايمٗمري٥م ايمتل يقصمد هب٣م ؽمقق اخل٣من ايمٗمديؿ

                                                           
 .43، 41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة:ص:1)

.، صالح اًمبؽري: شماريخ 299-285( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)

 .116، 110، ص: 2طمرضموت اًمسقاد، ج

 .45-41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

ؾمارضمـت: طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي، شمرمجة: د. ؾمعقد قمبد اخلاًمق اًمـوسمان، قمدن، ضمامعة ( د. آر يب 4)

، طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت من اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع 139م، ص: 1974قمدن، 

 .216اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية، ص
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وىم٣مٞم٦م ايمٔمٚمٙم٥م اظمتداويم٥م دم ذيمؽ ايمقوم٦م هل ايمري٣مل إذدم، شمؿ سمٔم٣مَمؾ ايمٛم٣مس 

يمبٗمُم٥م(، وومد زم٣ميمٔمٚمٙم٥م اظمحٙمٝم٥م، ايمتل أَمر زمرضهب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق )َمـ همئ٥م ايمري٣مل وا

 أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م همٝمام ؽمبؼ.

ِم٥م، وحتديد أي٣مم ظمزاويم٥م  وومد أدى ازده٣مر احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م إلم ـمٜمقر أؽمقاق َمتخِمِّ

ايمتج٣مرة دم اظمدن، َمـ ذيمؽ: ؽمقق ايمٕمٛمؿ، وؽمقق ايمْمٔم٣مم دم َمديٛم٥م ايمُمحر ونمغمه٣م َمـ 

 .(5)إؽمقاق، ايمتل ارسمبْم٦م أؽمامؤه٣م زمٟمؽمامء ايمبّم٣مئع، ىمام يمقضمظ ذيمؽ دم ؾمب٣مم وسمريؿ

وومد اضمتٙم٦م َمديٛم٥م ايمُمحر وَمٝمٛم٣مؤه٣م َمرىمزًا هم٣مفماًل وري٣مدي٣ًم دم ايمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م 

 . (5)واخل٣مرصمٝم٥م= ضمٝم٧م ىم٣مٞم٦م متثؾ مهزة ايمقصؾ زمكم اظمدن دم داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م

ويِمػ يمٛم٣م إؽمت٣مذ حمٚمد زم٣مَمْمرف صم٣مٞمب٣ًم َمـ احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م دم ايمُمحر دم ايمٖمؼمة 

ازدهرت هب٣م ايمِمٛم٣مفم٣مت اظمحٙمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م،  ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م: ضمٝم٧م

وـمٜمرت هب٣م أهمّمؾ احلقاٞمٝم٦م واظمحالت ايمتج٣مري٥م ايم٘مبغمة وَمستقدفم٣مت ختزيـ ايمبّم٣مئع 

واحل٣مٞم٣مت. ووصمدت هب٣م اظمس٣مىمـ اخل٣مص٥م يمٔمامل ايمُمحـ وايمتٖمريغ دم اظمٝمٛم٣مء وزمح٣مرة ايمسٖمـ 

، وـمٜمرت هذه (1)ايمذيـ جتػمهؿ ـمروف اظمالضم٥م فمعم ايمبٗم٣مء دم ايمُمحر همؼمًة َمـ ايمقوم٦م

 .(9)اظمس٣مىمـ دم ضم٣مرة ايمٗمري٥م ايمتل يقصمد هب٣م ؽمقق اخل٣من ايمٗمديؿ

                                                           
 .43، 41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة:ص:1)

.، صالح اًمبؽري: شماريخ 299-285( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)

 .116، 110، ص: 2طمرضموت اًمسقاد، ج

 .45-41( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

ؾمارضمـت: طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي، شمرمجة: د. ؾمعقد قمبد اخلاًمق اًمـوسمان، قمدن، ضمامعة ( د. آر يب 4)

، طمسن صاًمح اًمغالم: طمرضموت من اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼرن اًمراسمع 139م، ص: 1974قمدن، 

 .216اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية، ص
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وافمتٚمدت ايمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م زمكم ايمُمحر وزمكم ايمٗمرى واظمدن وايمبقادي فمعم ايمدواب، 

ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٙمؽ فمدة ؿمرق زمري٥م سمرزمط ايمس٣مضمؾ زم٣ميمداطمؾ، َمٛمٜم٣م ايمْمريؼ ايمذي يٚمر فمػم 

ع  زم٣مجت٣مه ايمقدي٣من ايمثالشم٥م: فمٚمد، ودوفمـ، هّمب٥م ضمرضَمقت َم٣مرًا زم٣ميم٘مرس= ضمٝم٧م يتٖمرَّ

وايمٔمكم، ويٚمر ايمْمريؼ ايمث٣مين َمـ ايمُمحر إلم نمٝمؾ زمـ يٚمكم، وَمـ هٛم٣مك يٚمتد ايمسغم إلم 

، ويٚمر ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م َمـ ايمُمحر فمػم ؽمٝمحقت ويسٙمؽ ؿمريؼ وادي اظمسٝمٙم٥م (5)وادي ؽم٣مه

ي٣ًم يمٙمس٣مضمؾ إلم سمريؿ وهق أومٌم ايمْمرق إلم ايمداطمؾ، ويٚمر ايمْمريؼ ايمرازمع َمـ ايمُمحر حم٣مذ

 يمٝمِمؾ إلم زمئر فمقم نمرزم٣ًم شمؿ يتجف ؾمامًٓ إلم زمٝمح٣من ويتجف زمٔمد ذيمؽ إلم ؾمبقة.

وأَم٣م ايمْمريؼ اظمتجف َمـ نمرب ضمرضَمقت ؾمبقة همٝمسٙمؽ َمس٣مرات فمدة ىمٙمٜم٣م سم٠مدي 

إلم داطمؾ ضمرضَمقت فمػم وادي فمرَم٥م ووادي فمٛمدل، أو َمـ وادي صمردان شمؿ إلم وادي 

 .(5)دوفمـ أو وادي فمٚمد

٣مت ايمتج٣مري٥م زمكم ضمرضَمقت وىمثغم َمـ ايمبٙمدان ايمتل وصؾ إيمٝمٜم٣م وومد سمقشمٗم٦م ايمٔمالوم

احلّم٣مرَم٥م، وراهمؼ ذيمؽ هجرات زمٟمفمداد ىمبغمة َمـ ومبؾ احلّم٣مرَم٥م ايمذيـ اؽمتٗمروا دم سمٙمؽ 

ايمبالد، طمالل ايمٔمِمقر اإلؽمالَمٝم٥م همت٘مقٞم٦م ايمتجٚمٔم٣مت ايمس٘م٣مٞمٝم٥م دم ذق إهمريٗمٝم٣م، شمؿ َم٣م 

٥م، وأضح٦م َمر رْت إلم َمدن َمٜمٚمَّ اىمز جت٣مري٥م، سمتب٣مدل ايمسٙمع َمع يمبث٦م أن ٞمَٚم٦ْم وسمْمقَّ

ضمرضَمقت ونمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان، وٞمُمٟمت همٝمٜم٣م إَم٣مرات فمرزمٝم٥م، اَمتدت فمعم ؿمقل ايمس٣مضمؾ 

 . (1)اإلهمريٗمل، ودم زمٔمض صمزر اظمحٝمط اهلٛمدي َمثؾ صمزر ايمٗمٚمر
                                                           

: مواين ؾماطمل طمرضموت، دراؾمة اصمـو ( وادي ؾماه: ضمـوب ذق وادي طمرضموت،  ظماًمد ؾمامل سماوزير1)

 .  .92م، ص:1996، 1أصمرية، اعمؽال، مؽتبة دار اعمعرومة، ط

 .177-175( حمؿد قمبد اًمؼادر سماومؼقه: شماريخ اًمقؿن اًمؼديم، ص:2)

( د. أكور قمبد اًمعؾقم: اعمالطمة وقمؾوم اًمبحار قمـد اًمعرب، اًمؽويت، ؾمؾسؾة قمامل اعمعرومة، اعمجؾس اًموـمـي 3)

 .74-73م، ص: 1979ون وأداب، يـاير ًمؾثؼاومة واًمػـ
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وومد محؾ احلّم٣مرَم٥م َمٔمٜمؿ إلم ؽم٣مضمؾ إهمريٗمٝم٣م ايمممومل ايم٘مثغم َمـ فم٣مداهتـؿ وسمٗم٣ميمٝمدهؿ 

الد وسمٟمشمروا هبؿ، وَمـ اظمدن ايمتل اؽمتٗمروا هب٣م: َم٣مٓٞمدي، ايمٗمبٙمٝم٥م، همٟمشمروا دم أهؾ ايمب

 وممب٣مؽم٥م، وىمٙمقة، ونمغمه٣م.

دم  ويمٙمحّم٣مرَم٥م سم٣مريخ ؿمقيؾ دم اهلجرة إلم إٞمدوٞمٝمسٝم٣م وَم٣ميمٝمزي٣م وؽمٛمٕم٣مهمقرة، وومد َم٣مرؽمقا

هذه ايمبالد ايمتج٣مرة، واهتٚمقا زمٛممم اإلؽمالم وسمٔم٣ميمٝمٚمف ايمسٚمح٥م دم أنمٙم٤م ايمبٙمدان ايمتل 

ؽم٣مضمؾ اهلٛمد ايمٕمريب، ايمتل اؽمتٗمر هب٣م زمٔمض احلّم٣مرَم٥م، وص٣مر هلؿ  ، وَمٛمٜم٣م(5)وصٙمقا إيمٝمٜم٣م

َمرىمز َمرَمقق همٝمٜم٣م دم ايمٛمقاضمل ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمتج٣مري٥م ىمام هق احل٣مل دم َمٙمٝمب٣مر، 

 . (5)ؽم٣مفمدهؿ فمعم ذيمؽ صدق سمٔم٣مَمٙمٜمؿ وأَم٣مٞمتٜمؿ، واٞمتمم فمدد َمٛمٜمؿ دم ىمثغم َمـ َمدن اهلٛمد

واهلجرة احلرضَمٝم٥م ايمتل مل سمتقومػ َمع وه٘مذا ٞمالضمظ ايمؼمازمط ايمقشمٝمؼ زمكم ايمتج٣مرة 

ايمزَمـ، زمؾ ازدادت َمع ازدي٣مد ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري، وومد يمٔم٤م ايمتج٣مر احلّم٣مرَم٥م دورًا هم٣مفماًل 

 . (1)دم ومٝم٣مم هنّم٥م اومتِم٣مدي٥م ؾم٣مَمٙم٥م دم خمتٙمػ اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م وايمٛمُم٣مط آومتِم٣مدي

                                                           

م، 1999، 1، ط2( حمؿد طمسلم اًمعقدروس: دراؾمات ذم اخلؾقج اًمعريب، اًمؽويت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ج1)

 .47ص:

( قمؿر اخلاًمدي: كتائج هجرة احلضارمة إمم اهلـد )اًموضمود اًمعريب ذم طمقدر آسماد( شمرمجة قمبد اًمسالم قمبد 2)

ة ومصؾقة حمؽؿة، دارة اعمؾك قمبد اًمعزيز، اًمعدد اًمثاًمث، اًمسـة اًمعاذة، رسمقع اًمثاين اعمـعم، اًمرياض، اًمدارة، جمؾ

 .221-219م، ص:1984هـ، ديسؿؼم 1405

( د. ؿموىمي قمطا اهلل: دور اًمعرب احلضاري ذم ذق أومريؼقا ذم اًمؼركلم اًمسادس واًمساسمع قمنم، رأس 3)

يب وذق أومريؼقا، مريمز اًمدراؾمات واًموصمائق ذم اخلقؿة، أسمحاث كدوة رأس اخلقؿة: اًمعالىمة سملم اخلؾقج اًمعر

 .22-18م، ص:1989،  أهمسطس، 31-29هـ/1408حمرم  7-5، 2اًمديوان إمػمي، ج
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وومد محؾ احلّم٣مرَم٥م َمٔمٜمؿ إلم ؽم٣مضمؾ إهمريٗمٝم٣م ايمممومل ايم٘مثغم َمـ فم٣مداهتـؿ وسمٗم٣ميمٝمدهؿ 

الد وسمٟمشمروا هبؿ، وَمـ اظمدن ايمتل اؽمتٗمروا هب٣م: َم٣مٓٞمدي، ايمٗمبٙمٝم٥م، همٟمشمروا دم أهؾ ايمب

 وممب٣مؽم٥م، وىمٙمقة، ونمغمه٣م.

دم  ويمٙمحّم٣مرَم٥م سم٣مريخ ؿمقيؾ دم اهلجرة إلم إٞمدوٞمٝمسٝم٣م وَم٣ميمٝمزي٣م وؽمٛمٕم٣مهمقرة، وومد َم٣مرؽمقا

هذه ايمبالد ايمتج٣مرة، واهتٚمقا زمٛممم اإلؽمالم وسمٔم٣ميمٝمٚمف ايمسٚمح٥م دم أنمٙم٤م ايمبٙمدان ايمتل 

ؽم٣مضمؾ اهلٛمد ايمٕمريب، ايمتل اؽمتٗمر هب٣م زمٔمض احلّم٣مرَم٥م، وص٣مر هلؿ  ، وَمٛمٜم٣م(5)وصٙمقا إيمٝمٜم٣م

َمرىمز َمرَمقق همٝمٜم٣م دم ايمٛمقاضمل ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمتج٣مري٥م ىمام هق احل٣مل دم َمٙمٝمب٣مر، 

 . (5)ؽم٣مفمدهؿ فمعم ذيمؽ صدق سمٔم٣مَمٙمٜمؿ وأَم٣مٞمتٜمؿ، واٞمتمم فمدد َمٛمٜمؿ دم ىمثغم َمـ َمدن اهلٛمد

واهلجرة احلرضَمٝم٥م ايمتل مل سمتقومػ َمع وه٘مذا ٞمالضمظ ايمؼمازمط ايمقشمٝمؼ زمكم ايمتج٣مرة 

ايمزَمـ، زمؾ ازدادت َمع ازدي٣مد ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري، وومد يمٔم٤م ايمتج٣مر احلّم٣مرَم٥م دورًا هم٣مفماًل 

 . (1)دم ومٝم٣مم هنّم٥م اومتِم٣مدي٥م ؾم٣مَمٙم٥م دم خمتٙمػ اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م وايمٛمُم٣مط آومتِم٣مدي

                                                           

م، 1999، 1، ط2( حمؿد طمسلم اًمعقدروس: دراؾمات ذم اخلؾقج اًمعريب، اًمؽويت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ج1)

 .47ص:

( قمؿر اخلاًمدي: كتائج هجرة احلضارمة إمم اهلـد )اًموضمود اًمعريب ذم طمقدر آسماد( شمرمجة قمبد اًمسالم قمبد 2)

ة ومصؾقة حمؽؿة، دارة اعمؾك قمبد اًمعزيز، اًمعدد اًمثاًمث، اًمسـة اًمعاذة، رسمقع اًمثاين اعمـعم، اًمرياض، اًمدارة، جمؾ

 .221-219م، ص:1984هـ، ديسؿؼم 1405

( د. ؿموىمي قمطا اهلل: دور اًمعرب احلضاري ذم ذق أومريؼقا ذم اًمؼركلم اًمسادس واًمساسمع قمنم، رأس 3)

يب وذق أومريؼقا، مريمز اًمدراؾمات واًموصمائق ذم اخلقؿة، أسمحاث كدوة رأس اخلقؿة: اًمعالىمة سملم اخلؾقج اًمعر

 .22-18م، ص:1989،  أهمسطس، 31-29هـ/1408حمرم  7-5، 2اًمديوان إمػمي، ج
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وافمتٚمدت ايمتج٣مرة ايمداطمٙمٝم٥م زمكم ايمُمحر وزمكم ايمٗمرى واظمدن وايمبقادي فمعم ايمدواب، 

ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٙمؽ فمدة ؿمرق زمري٥م سمرزمط ايمس٣مضمؾ زم٣ميمداطمؾ، َمٛمٜم٣م ايمْمريؼ ايمذي يٚمر فمػم 

ع  زم٣مجت٣مه ايمقدي٣من ايمثالشم٥م: فمٚمد، ودوفمـ، هّمب٥م ضمرضَمقت َم٣مرًا زم٣ميم٘مرس= ضمٝم٧م يتٖمرَّ

وايمٔمكم، ويٚمر ايمْمريؼ ايمث٣مين َمـ ايمُمحر إلم نمٝمؾ زمـ يٚمكم، وَمـ هٛم٣مك يٚمتد ايمسغم إلم 

، ويٚمر ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م َمـ ايمُمحر فمػم ؽمٝمحقت ويسٙمؽ ؿمريؼ وادي اظمسٝمٙم٥م (5)وادي ؽم٣مه

ي٣ًم يمٙمس٣مضمؾ إلم سمريؿ وهق أومٌم ايمْمرق إلم ايمداطمؾ، ويٚمر ايمْمريؼ ايمرازمع َمـ ايمُمحر حم٣مذ

 يمٝمِمؾ إلم زمئر فمقم نمرزم٣ًم شمؿ يتجف ؾمامًٓ إلم زمٝمح٣من ويتجف زمٔمد ذيمؽ إلم ؾمبقة.

وأَم٣م ايمْمريؼ اظمتجف َمـ نمرب ضمرضَمقت ؾمبقة همٝمسٙمؽ َمس٣مرات فمدة ىمٙمٜم٣م سم٠مدي 

إلم داطمؾ ضمرضَمقت فمػم وادي فمرَم٥م ووادي فمٛمدل، أو َمـ وادي صمردان شمؿ إلم وادي 

 .(5)دوفمـ أو وادي فمٚمد

٣مت ايمتج٣مري٥م زمكم ضمرضَمقت وىمثغم َمـ ايمبٙمدان ايمتل وصؾ إيمٝمٜم٣م وومد سمقشمٗم٦م ايمٔمالوم

احلّم٣مرَم٥م، وراهمؼ ذيمؽ هجرات زمٟمفمداد ىمبغمة َمـ ومبؾ احلّم٣مرَم٥م ايمذيـ اؽمتٗمروا دم سمٙمؽ 

ايمبالد، طمالل ايمٔمِمقر اإلؽمالَمٝم٥م همت٘مقٞم٦م ايمتجٚمٔم٣مت ايمس٘م٣مٞمٝم٥م دم ذق إهمريٗمٝم٣م، شمؿ َم٣م 

٥م، وأضح٦م َمر رْت إلم َمدن َمٜمٚمَّ اىمز جت٣مري٥م، سمتب٣مدل ايمسٙمع َمع يمبث٦م أن ٞمَٚم٦ْم وسمْمقَّ

ضمرضَمقت ونمغمه٣م َمـ ايمبٙمدان، وٞمُمٟمت همٝمٜم٣م إَم٣مرات فمرزمٝم٥م، اَمتدت فمعم ؿمقل ايمس٣مضمؾ 

 . (1)اإلهمريٗمل، ودم زمٔمض صمزر اظمحٝمط اهلٛمدي َمثؾ صمزر ايمٗمٚمر
                                                           

: مواين ؾماطمل طمرضموت، دراؾمة اصمـو ( وادي ؾماه: ضمـوب ذق وادي طمرضموت،  ظماًمد ؾمامل سماوزير1)

 .  .92م، ص:1996، 1أصمرية، اعمؽال، مؽتبة دار اعمعرومة، ط

 .177-175( حمؿد قمبد اًمؼادر سماومؼقه: شماريخ اًمقؿن اًمؼديم، ص:2)

( د. أكور قمبد اًمعؾقم: اعمالطمة وقمؾوم اًمبحار قمـد اًمعرب، اًمؽويت، ؾمؾسؾة قمامل اعمعرومة، اعمجؾس اًموـمـي 3)

 .74-73م، ص: 1979ون وأداب، يـاير ًمؾثؼاومة واًمػـ
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وومد محؾ احلّم٣مرَم٥م َمٔمٜمؿ إلم ؽم٣مضمؾ إهمريٗمٝم٣م ايمممومل ايم٘مثغم َمـ فم٣مداهتـؿ وسمٗم٣ميمٝمدهؿ 

الد وسمٟمشمروا هبؿ، وَمـ اظمدن ايمتل اؽمتٗمروا هب٣م: َم٣مٓٞمدي، ايمٗمبٙمٝم٥م، همٟمشمروا دم أهؾ ايمب

 وممب٣مؽم٥م، وىمٙمقة، ونمغمه٣م.

دم  ويمٙمحّم٣مرَم٥م سم٣مريخ ؿمقيؾ دم اهلجرة إلم إٞمدوٞمٝمسٝم٣م وَم٣ميمٝمزي٣م وؽمٛمٕم٣مهمقرة، وومد َم٣مرؽمقا

هذه ايمبالد ايمتج٣مرة، واهتٚمقا زمٛممم اإلؽمالم وسمٔم٣ميمٝمٚمف ايمسٚمح٥م دم أنمٙم٤م ايمبٙمدان ايمتل 

ؽم٣مضمؾ اهلٛمد ايمٕمريب، ايمتل اؽمتٗمر هب٣م زمٔمض احلّم٣مرَم٥م، وص٣مر هلؿ  ، وَمٛمٜم٣م(5)وصٙمقا إيمٝمٜم٣م

َمرىمز َمرَمقق همٝمٜم٣م دم ايمٛمقاضمل ايمثٗم٣مهمٝم٥م وايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمتج٣مري٥م ىمام هق احل٣مل دم َمٙمٝمب٣مر، 

 . (5)ؽم٣مفمدهؿ فمعم ذيمؽ صدق سمٔم٣مَمٙمٜمؿ وأَم٣مٞمتٜمؿ، واٞمتمم فمدد َمٛمٜمؿ دم ىمثغم َمـ َمدن اهلٛمد

واهلجرة احلرضَمٝم٥م ايمتل مل سمتقومػ َمع وه٘مذا ٞمالضمظ ايمؼمازمط ايمقشمٝمؼ زمكم ايمتج٣مرة 

ايمزَمـ، زمؾ ازدادت َمع ازدي٣مد ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري، وومد يمٔم٤م ايمتج٣مر احلّم٣مرَم٥م دورًا هم٣مفماًل 

 . (1)دم ومٝم٣مم هنّم٥م اومتِم٣مدي٥م ؾم٣مَمٙم٥م دم خمتٙمػ اظمٔم٣مَمالت ايمتج٣مري٥م وايمٛمُم٣مط آومتِم٣مدي

                                                           

م، 1999، 1، ط2( حمؿد طمسلم اًمعقدروس: دراؾمات ذم اخلؾقج اًمعريب، اًمؽويت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ج1)

 .47ص:

( قمؿر اخلاًمدي: كتائج هجرة احلضارمة إمم اهلـد )اًموضمود اًمعريب ذم طمقدر آسماد( شمرمجة قمبد اًمسالم قمبد 2)

ة ومصؾقة حمؽؿة، دارة اعمؾك قمبد اًمعزيز، اًمعدد اًمثاًمث، اًمسـة اًمعاذة، رسمقع اًمثاين اعمـعم، اًمرياض، اًمدارة، جمؾ

 .221-219م، ص:1984هـ، ديسؿؼم 1405

( د. ؿموىمي قمطا اهلل: دور اًمعرب احلضاري ذم ذق أومريؼقا ذم اًمؼركلم اًمسادس واًمساسمع قمنم، رأس 3)

يب وذق أومريؼقا، مريمز اًمدراؾمات واًموصمائق ذم اخلقؿة، أسمحاث كدوة رأس اخلقؿة: اًمعالىمة سملم اخلؾقج اًمعر

 .22-18م، ص:1989،  أهمسطس، 31-29هـ/1408حمرم  7-5، 2اًمديوان إمػمي، ج
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احلّم٣مرة وظم٣م وصؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم ؽمقاضمؾ إهمريٗمٝم٣م دهُمقا فمٛمد رؤيتٜمؿ ظمٓم٣مهر 

، مم٣م دهمٔمٜمؿ إلم ايمتٖم٘مغم دم رضب اضمت٘م٣مر (5)وسمٛمقع ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري يمٙمتج٣مر ايمٔمرب

ايمٔمرب ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري دم اظمحٝمط اهلٛمدي وايمبحر إمحر واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمبحر 

 .(5)إزمٝمض اظمتقؽمط وايمس٣مضمؾ إهمريٗمل

                                                           

 .47، ص:2( حمؿد طمسلم اًمعقدروس: دراؾمات ذم اخلؾقج، ج1)

 – 661 - هـ 904 –411( د. ؿموىمي قمبد اًمؼوي قمث ان : دمارة اعمحقط اهلـدي ذم قمٍم اًمسقادة اإلؾمالمقة 2)

م، 1990، اًمؽويت،  جمؾة ؾمؾسؾة قمامل اعمعرومة، اعمجؾس اًموـمـي ًمؾثؼاومة واًمػـون وأداب، يوكقو / م1498

 .68 ،55 – 45ص : 
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 ثاًٍَا : األوضاع االجتًاعٍة يف حضريىت
 سادس عشر ادلٍالدييف انقرٌ انعاشر اذلجري/ان

 أوًٓ: ايمٔمٙمقيقن.

 شم٣مٞمٝم٣ًم: رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض

 شم٣ميمث٣ًم: ايمـٚمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.

 رازمٔم٣ًم: ايمتج٣مر.

 طم٣مَمس٣ًم: اظمزارفمقن.

 ؽم٣مدؽم٣ًم: ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ.

 ب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م.ؽم٣مزمٔم٣ًم: أصح٣م

 : اخلدم وايمِمبٝم٣من.شم٣مَمٛم٣مً 

 : ايمٔمبٝمد.سم٣مؽمٔم٣مً 

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

941 

 ثاًٍَا : األوضاع االجتًاعٍة يف حضريىت
 سادس عشر ادلٍالدييف انقرٌ انعاشر اذلجري/ان

 أوًٓ: ايمٔمٙمقيقن.

 شم٣مٞمٝم٣ًم: رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض

 شم٣ميمث٣ًم: ايمـٚمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.

 رازمٔم٣ًم: ايمتج٣مر.

 طم٣مَمس٣ًم: اظمزارفمقن.

 ؽم٣مدؽم٣ًم: ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ.

 ب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م.ؽم٣مزمٔم٣ًم: أصح٣م

 : اخلدم وايمِمبٝم٣من.شم٣مَمٛم٣مً 

 : ايمٔمبٝمد.سم٣مؽمٔم٣مً 
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 .(5)إزمٝمض اظمتقؽمط وايمس٣مضمؾ إهمريٗمل
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 حضريىت ثاًٍَا: األوضاع االجتًاعٍة يف

ؾمٜمد اظمجتٚمع احلرضَمل ىمٕمغمه َمـ اظمجتٚمٔم٣مت سمْمقرات اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م ىمبغمة، 

زم٣ميمبدو  يمٗمبٝمٙم٥م ٓ يرسمبطأدت إلم سمِمٛمٝمػ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت إلم زمدو وضمرض، وأصبح َمٖمٜمقم ا

 . وحتقيم٦م ىمثغم َمـ ايمٗمب٣مئؾ ايمرفمقي٥م إلم احلٝم٣مة(5)همحس٤م، وإٞمام يُمٚمؾ ايمبدو واحلرض َمٔم٣مً 

 .(5)ايمٗمروي٥م اظمستٗمرة، وارسمبْم٦م زم٣ميمزرافم٥م وايمتج٣مرة وصٝمد إؽمامك وزمٔمض احلرف ايمٝمدوي٥م

وزمٓمٜمقر ايمٗمب٣مئؾ احلرضي٥م ايمتل ؽم٘مٛم٦م ايمٗمرى وإري٣مف أصبح٦م ىمؾ ومري٥م سم٣مزمٔم٥م 

، وومد اٞمدجم٦م هذه ايمٗمب٣مئؾ دم (1)ٙم٥م أو همخذ أو جمٚمقفم٥م أهمخ٣مذ سمتٖمرع َمـ ايمٗمبٝمٙم٥ميمٗمبٝم

، وازداد آطمتالط زمكم ايمٗمب٣مئؾ (9)اظمجتٚمع، وسمقشمٗم٦م صالهت٣م فمـ ؿمريؼ اظمِم٣مهرة

. وضمؾ (9)وضٔمٖم٦م ايمٔمِمبٝم٥م يمدى زمٔمض هذه ايمٗمب٣مئؾ (8)احلرضَمٝم٥م دم ايمقادي وايمس٣مضمؾ،

 . (:)ايمٗمبٙمٝم٥م ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء دم احلرض حمؾ ايمزفم٣مَم٣مت
                                                           

 .204( حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص : 1)

 .21، 20، 10( قمبداًمؼادر اًمصبان : عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص: 2)

 .172 – 166اًمعرب، حتؼقق حمؿد سمن قمكم إيموع، ص:  ( احلسن اهلؿداين: صػة ضمزيرة3)

 .513 – 512 ،467 – 466،  ص : 1( د. ضمواد قمكم: اعمػصل ذم شماريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم،ج4)

 .21، 20، 10( قمبد اًمؼادر اًمصبان : اعمرضمع اًمساسمق، ص : 5)

مريمز دراؾمات اًموطمدة  ( د. طمؾقم سمريمات: اعمجتؿع اًمعريب اعمعارص، سمحث اؾمتطالقمي اضمت اقمي، سمػموت،6)

 .79م، ص :1985اًمعرسمقة، 

م. 1967-1900( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت )7)

(، اًمسـة 100اًمؽويت، جمؾة اًمؽويت، جمؾة دراؾمات اخلؾقج واجلزيرة اًمعرسمقة، جمؾس اًمـنم اًمعؾؿي، اًمعدد 

 .118-117م،ص:  2001ـاير، ومؼماير، مارس هـ/ي1421( ؿموال، ذو احلجة، ؾمـة 27)
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أَم٣م ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م ايمتل زمٗمٝم٦م فمعم سمٛمٗمٙمٜم٣م زمكم ايمب٣مدي٥م واحلرض همٗمد ـمٙم٦م َمتٚمس٘م٥م 

زمٔم٣مداهت٣م وأفمراهمٜم٣م ايمٗمبٙمٝم٥م، وـمؾ ايمتٔمِم٤م يمٙمٗمبٝمٙم٥م َمـ أزمرز َم٣م يٚمٝمزه٣م، وىم٣مٞم٦م سمٙمجٟم يمٙمٗمقة 

.وخشمرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ضمٝم٣مة ايمب٣مدي٥م واطمت٣مرت اإلوم٣مَم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ (5)دهم٣مفم٣ًم فمـ ايمٗمبٝمٙم٥م

 .(1)طم٣مص٥م هب٣م، وسمٔمرف زم٣مؽمٚمٜم٣م (5)، وص٣مرت اظمث٣موي واظمس٣مرحاظمرافمل

وومد اطمت٣مرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م حلرضَمقت ؽم٘مٛم٣ًم هل٣م ىم٣ميمِمٝمٔمر 

َمـ ىمٛمدة، وسمٗمع ريدة ايمِمٝمٔمر ؾمامل نمرب ضمرضَمقت، وؽم٘مـ خل ىمثغم دم هّمب٥م 

 رضَمقت(،ضمرضَمقت ايمُماميمٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م اظمٛمْمٗم٥م زمٛمجد خل ىمثغم )َمرسمٖمٔم٣مت ؾمامل وادي ضم

ومتتد َمٛمْمٗمتٜمؿ إلم ايمْمرف اجلٛمقيب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، وإلم صمقارهؿ وُمػ ايمٔمقاَمر ايمذيـ 

ة، (9)ؽم٘مٛمقا اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م ، ودم اهلّمب٥م ايمقؽمْمك وم٣مَم٦م ريدة اجلقهٝمكم، وريدة اظمٔم٣مرَّ

َيـ َم٣م زمكم وادي فمٚمد ووادي دوفمـ. وؽم٘مٛم٦م  وزمجقارهؿ إلم صمٜم٥م ايمٕمرب ريدة ايمدَّ

ر، وؽم٘مٛم٦م إلم صمقاره٣م َمـ صمٜم٥م ايمممق ومبٝمٙم٥م احلٚمقم صمٛمقب ؽمٝمب٣من ؾمامل وادي ضمج

، وؽم٘مٛم٦م اظمٛم٣مهٝمؾ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م اظمٛمْمٗم٥م ايمِمحراوي٥م (8)وادي اظمسٝمٙم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ ايمُمحر

. وىم٣مٞم٦م هذه ايمٗمب٣مئؾ فمعم صٙم٥م وشمٝمٗم٥م (9)ايمقاومٔم٥م زمكم وادي اظمسٝمٙم٥م صمٛمقزم٣ًم وومػم هقد ؾمامًٓ 

                                                           

 .513-512، 467 -466، ص: ذم شماريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم( ضمواد قمكم: 1)

 ( اعمثاوي: مؽان شمؼقم ومقه اًمؼبقؾة، واعمسارح مـطؼة اًمرقمي.2)

 .11( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

م(، 1967-1900ت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت )( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضم4)

 .367، 360، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أداور اًمتاريخ احلرضمي، ج118-117ص:

 .124 – 84( قمؾوي سمن ـماهر احلداد : اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص : 5)

 .354ص:  2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج6)
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أَم٣م ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م ايمتل زمٗمٝم٦م فمعم سمٛمٗمٙمٜم٣م زمكم ايمب٣مدي٥م واحلرض همٗمد ـمٙم٦م َمتٚمس٘م٥م 

زمٔم٣مداهت٣م وأفمراهمٜم٣م ايمٗمبٙمٝم٥م، وـمؾ ايمتٔمِم٤م يمٙمٗمبٝمٙم٥م َمـ أزمرز َم٣م يٚمٝمزه٣م، وىم٣مٞم٦م سمٙمجٟم يمٙمٗمقة 

.وخشمرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ضمٝم٣مة ايمب٣مدي٥م واطمت٣مرت اإلوم٣مَم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ (5)دهم٣مفم٣ًم فمـ ايمٗمبٝمٙم٥م

 .(1)طم٣مص٥م هب٣م، وسمٔمرف زم٣مؽمٚمٜم٣م (5)، وص٣مرت اظمث٣موي واظمس٣مرحاظمرافمل

وومد اطمت٣مرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م حلرضَمقت ؽم٘مٛم٣ًم هل٣م ىم٣ميمِمٝمٔمر 

َمـ ىمٛمدة، وسمٗمع ريدة ايمِمٝمٔمر ؾمامل نمرب ضمرضَمقت، وؽم٘مـ خل ىمثغم دم هّمب٥م 

 رضَمقت(،ضمرضَمقت ايمُماميمٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م اظمٛمْمٗم٥م زمٛمجد خل ىمثغم )َمرسمٖمٔم٣مت ؾمامل وادي ضم

ومتتد َمٛمْمٗمتٜمؿ إلم ايمْمرف اجلٛمقيب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، وإلم صمقارهؿ وُمػ ايمٔمقاَمر ايمذيـ 

ة، (9)ؽم٘مٛمقا اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م ، ودم اهلّمب٥م ايمقؽمْمك وم٣مَم٦م ريدة اجلقهٝمكم، وريدة اظمٔم٣مرَّ

َيـ َم٣م زمكم وادي فمٚمد ووادي دوفمـ. وؽم٘مٛم٦م  وزمجقارهؿ إلم صمٜم٥م ايمٕمرب ريدة ايمدَّ

ر، وؽم٘مٛم٦م إلم صمقاره٣م َمـ صمٜم٥م ايمممق ومبٝمٙم٥م احلٚمقم صمٛمقب ؽمٝمب٣من ؾمامل وادي ضمج

، وؽم٘مٛم٦م اظمٛم٣مهٝمؾ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م اظمٛمْمٗم٥م ايمِمحراوي٥م (8)وادي اظمسٝمٙم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ ايمُمحر

. وىم٣مٞم٦م هذه ايمٗمب٣مئؾ فمعم صٙم٥م وشمٝمٗم٥م (9)ايمقاومٔم٥م زمكم وادي اظمسٝمٙم٥م صمٛمقزم٣ًم وومػم هقد ؾمامًٓ 

                                                           

 .513-512، 467 -466، ص: ذم شماريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم( ضمواد قمكم: 1)

 ( اعمثاوي: مؽان شمؼقم ومقه اًمؼبقؾة، واعمسارح مـطؼة اًمرقمي.2)

 .11( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

م(، 1967-1900ت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت )( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضم4)

 .367، 360، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أداور اًمتاريخ احلرضمي، ج118-117ص:

 .124 – 84( قمؾوي سمن ـماهر احلداد : اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص : 5)

 .354ص:  2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج6)
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 حضريىت ثاًٍَا: األوضاع االجتًاعٍة يف

ؾمٜمد اظمجتٚمع احلرضَمل ىمٕمغمه َمـ اظمجتٚمٔم٣مت سمْمقرات اصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م ىمبغمة، 

زم٣ميمبدو  يمٗمبٝمٙم٥م ٓ يرسمبطأدت إلم سمِمٛمٝمػ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت إلم زمدو وضمرض، وأصبح َمٖمٜمقم ا

 . وحتقيم٦م ىمثغم َمـ ايمٗمب٣مئؾ ايمرفمقي٥م إلم احلٝم٣مة(5)همحس٤م، وإٞمام يُمٚمؾ ايمبدو واحلرض َمٔم٣مً 

 .(5)ايمٗمروي٥م اظمستٗمرة، وارسمبْم٦م زم٣ميمزرافم٥م وايمتج٣مرة وصٝمد إؽمامك وزمٔمض احلرف ايمٝمدوي٥م

وزمٓمٜمقر ايمٗمب٣مئؾ احلرضي٥م ايمتل ؽم٘مٛم٦م ايمٗمرى وإري٣مف أصبح٦م ىمؾ ومري٥م سم٣مزمٔم٥م 

، وومد اٞمدجم٦م هذه ايمٗمب٣مئؾ دم (1)ٙم٥م أو همخذ أو جمٚمقفم٥م أهمخ٣مذ سمتٖمرع َمـ ايمٗمبٝمٙم٥ميمٗمبٝم

، وازداد آطمتالط زمكم ايمٗمب٣مئؾ (9)اظمجتٚمع، وسمقشمٗم٦م صالهت٣م فمـ ؿمريؼ اظمِم٣مهرة

. وضمؾ (9)وضٔمٖم٦م ايمٔمِمبٝم٥م يمدى زمٔمض هذه ايمٗمب٣مئؾ (8)احلرضَمٝم٥م دم ايمقادي وايمس٣مضمؾ،

 . (:)ايمٗمبٙمٝم٥م ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء دم احلرض حمؾ ايمزفم٣مَم٣مت
                                                           

 .204( حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص : 1)

 .21، 20، 10( قمبداًمؼادر اًمصبان : عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص: 2)

 .172 – 166اًمعرب، حتؼقق حمؿد سمن قمكم إيموع، ص:  ( احلسن اهلؿداين: صػة ضمزيرة3)

 .513 – 512 ،467 – 466،  ص : 1( د. ضمواد قمكم: اعمػصل ذم شماريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم،ج4)

 .21، 20، 10( قمبد اًمؼادر اًمصبان : اعمرضمع اًمساسمق، ص : 5)

مريمز دراؾمات اًموطمدة  ( د. طمؾقم سمريمات: اعمجتؿع اًمعريب اعمعارص، سمحث اؾمتطالقمي اضمت اقمي، سمػموت،6)

 .79م، ص :1985اًمعرسمقة، 

م. 1967-1900( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت )7)

(، اًمسـة 100اًمؽويت، جمؾة اًمؽويت، جمؾة دراؾمات اخلؾقج واجلزيرة اًمعرسمقة، جمؾس اًمـنم اًمعؾؿي، اًمعدد 

 .118-117م،ص:  2001ـاير، ومؼماير، مارس هـ/ي1421( ؿموال، ذو احلجة، ؾمـة 27)
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أَم٣م ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م ايمتل زمٗمٝم٦م فمعم سمٛمٗمٙمٜم٣م زمكم ايمب٣مدي٥م واحلرض همٗمد ـمٙم٦م َمتٚمس٘م٥م 

زمٔم٣مداهت٣م وأفمراهمٜم٣م ايمٗمبٙمٝم٥م، وـمؾ ايمتٔمِم٤م يمٙمٗمبٝمٙم٥م َمـ أزمرز َم٣م يٚمٝمزه٣م، وىم٣مٞم٦م سمٙمجٟم يمٙمٗمقة 

.وخشمرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ضمٝم٣مة ايمب٣مدي٥م واطمت٣مرت اإلوم٣مَم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ (5)دهم٣مفم٣ًم فمـ ايمٗمبٝمٙم٥م

 .(1)طم٣مص٥م هب٣م، وسمٔمرف زم٣مؽمٚمٜم٣م (5)، وص٣مرت اظمث٣موي واظمس٣مرحاظمرافمل

وومد اطمت٣مرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م حلرضَمقت ؽم٘مٛم٣ًم هل٣م ىم٣ميمِمٝمٔمر 

َمـ ىمٛمدة، وسمٗمع ريدة ايمِمٝمٔمر ؾمامل نمرب ضمرضَمقت، وؽم٘مـ خل ىمثغم دم هّمب٥م 

 رضَمقت(،ضمرضَمقت ايمُماميمٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م اظمٛمْمٗم٥م زمٛمجد خل ىمثغم )َمرسمٖمٔم٣مت ؾمامل وادي ضم

ومتتد َمٛمْمٗمتٜمؿ إلم ايمْمرف اجلٛمقيب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، وإلم صمقارهؿ وُمػ ايمٔمقاَمر ايمذيـ 

ة، (9)ؽم٘مٛمقا اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م ، ودم اهلّمب٥م ايمقؽمْمك وم٣مَم٦م ريدة اجلقهٝمكم، وريدة اظمٔم٣مرَّ

َيـ َم٣م زمكم وادي فمٚمد ووادي دوفمـ. وؽم٘مٛم٦م  وزمجقارهؿ إلم صمٜم٥م ايمٕمرب ريدة ايمدَّ

ر، وؽم٘مٛم٦م إلم صمقاره٣م َمـ صمٜم٥م ايمممق ومبٝمٙم٥م احلٚمقم صمٛمقب ؽمٝمب٣من ؾمامل وادي ضمج

، وؽم٘مٛم٦م اظمٛم٣مهٝمؾ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م اظمٛمْمٗم٥م ايمِمحراوي٥م (8)وادي اظمسٝمٙم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ ايمُمحر

. وىم٣مٞم٦م هذه ايمٗمب٣مئؾ فمعم صٙم٥م وشمٝمٗم٥م (9)ايمقاومٔم٥م زمكم وادي اظمسٝمٙم٥م صمٛمقزم٣ًم وومػم هقد ؾمامًٓ 

                                                           

 .513-512، 467 -466، ص: ذم شماريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم( ضمواد قمكم: 1)

 ( اعمثاوي: مؽان شمؼقم ومقه اًمؼبقؾة، واعمسارح مـطؼة اًمرقمي.2)

 .11( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

م(، 1967-1900ت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت )( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضم4)

 .367، 360، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أداور اًمتاريخ احلرضمي، ج118-117ص:

 .124 – 84( قمؾوي سمن ـماهر احلداد : اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص : 5)

 .354ص:  2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج6)
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أَم٣م ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م ايمتل زمٗمٝم٦م فمعم سمٛمٗمٙمٜم٣م زمكم ايمب٣مدي٥م واحلرض همٗمد ـمٙم٦م َمتٚمس٘م٥م 

زمٔم٣مداهت٣م وأفمراهمٜم٣م ايمٗمبٙمٝم٥م، وـمؾ ايمتٔمِم٤م يمٙمٗمبٝمٙم٥م َمـ أزمرز َم٣م يٚمٝمزه٣م، وىم٣مٞم٦م سمٙمجٟم يمٙمٗمقة 

.وخشمرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ضمٝم٣مة ايمب٣مدي٥م واطمت٣مرت اإلوم٣مَم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ (5)دهم٣مفم٣ًم فمـ ايمٗمبٝمٙم٥م

 .(1)طم٣مص٥م هب٣م، وسمٔمرف زم٣مؽمٚمٜم٣م (5)، وص٣مرت اظمث٣موي واظمس٣مرحاظمرافمل

وومد اطمت٣مرت زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمبدوي٥م اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م حلرضَمقت ؽم٘مٛم٣ًم هل٣م ىم٣ميمِمٝمٔمر 

َمـ ىمٛمدة، وسمٗمع ريدة ايمِمٝمٔمر ؾمامل نمرب ضمرضَمقت، وؽم٘مـ خل ىمثغم دم هّمب٥م 

 رضَمقت(،ضمرضَمقت ايمُماميمٝم٥م، وؽمٚمٝم٦م اظمٛمْمٗم٥م زمٛمجد خل ىمثغم )َمرسمٖمٔم٣مت ؾمامل وادي ضم

ومتتد َمٛمْمٗمتٜمؿ إلم ايمْمرف اجلٛمقيب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، وإلم صمقارهؿ وُمػ ايمٔمقاَمر ايمذيـ 

ة، (9)ؽم٘مٛمقا اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م ، ودم اهلّمب٥م ايمقؽمْمك وم٣مَم٦م ريدة اجلقهٝمكم، وريدة اظمٔم٣مرَّ

َيـ َم٣م زمكم وادي فمٚمد ووادي دوفمـ. وؽم٘مٛم٦م  وزمجقارهؿ إلم صمٜم٥م ايمٕمرب ريدة ايمدَّ

ر، وؽم٘مٛم٦م إلم صمقاره٣م َمـ صمٜم٥م ايمممق ومبٝمٙم٥م احلٚمقم صمٛمقب ؽمٝمب٣من ؾمامل وادي ضمج

، وؽم٘مٛم٦م اظمٛم٣مهٝمؾ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م اظمٛمْمٗم٥م ايمِمحراوي٥م (8)وادي اظمسٝمٙم٥م زم٣ميمٗمرب َمـ ايمُمحر

. وىم٣مٞم٦م هذه ايمٗمب٣مئؾ فمعم صٙم٥م وشمٝمٗم٥م (9)ايمقاومٔم٥م زمكم وادي اظمسٝمٙم٥م صمٛمقزم٣ًم وومػم هقد ؾمامًٓ 

                                                           

 .513-512، 467 -466، ص: ذم شماريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم( ضمواد قمكم: 1)

 ( اعمثاوي: مؽان شمؼقم ومقه اًمؼبقؾة، واعمسارح مـطؼة اًمرقمي.2)

 .11( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)

م(، 1967-1900ت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت )( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضم4)

 .367، 360، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أداور اًمتاريخ احلرضمي، ج118-117ص:

 .124 – 84( قمؾوي سمن ـماهر احلداد : اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص : 5)

 .354ص:  2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : اعمرضمع اًمساسمق، ج6)
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، وىم٣من ومقام ضمٝم٣مهتؿ فمعم (5)تامفمٝم٥م وايمتج٣مري٥مزم٣ميمٗمب٣مئؾ احلرضي٥م زمح٘مؿ ايمٗمرازم٥م وايمٔمالوم٣مت آصم

،  ورنمؿ أن هذه ايمٗمب٣مئؾ (5)ايمرفمل ومح٣مي٥م زمٔمض إهمراد واجلامفم٣مت أشمٛم٣مء سمٛمٗمٙمٜمؿ َمـ َم٘م٣من ٔطمر

ـ زمٔمٝمدة فمـ إضمداث ايمتل ؾمٜمدهت٣م اظمٛمْمٗم٥م  . (1)اضمتٖمٓم٦م يمٛمٖمسٜم٣م زمٛمقع َمـ آؽمتٗماليمٝم٥م هم١مهن٣م مل سم٘م

داطمٙمف َم٘مقٞم٣مت اصمتامفمٝم٥م وومبٙمٝم٥م َمتاميزة  واظمجتٚمع احلرضَمل ايمٗمبقم جمتٚمع سمتٔم٣ميش دم

ٞمُمٟمت زمٖمٔمؾ فمدد َمـ ايمٔمقاَمؾ ايمديٛمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م سمتٚمثؾ دم اظم٘م٣مٞم٥م ايمديٛمٝم٥م، 

وَمٗمدار اظمٙم٘مٝم٥َّم، وٞمقع احلرهم٥م، وايمتٔمِم٤م يمٙمٛمس٤م وايمٗمبٝمٙم٥م. هذه ايمٔمقاَمؾ أدت يمٓمٜمقر ضم٣ميم٥م 

= (9)يمٗمبٙمٝم٥م داطمؾ اظمجتٚمع احلرضَملايمتاميز وَمٖمٜمقم ايمتٖم٣مضؾ زمكم هذه اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م وا

ضمٝم٧م ٞمجد أن زمٔمض هذه اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م اضمتٖمٓم٦م يمٛمٖمسٜم٣م زم٣ميمْم٣مزمع ايمٗمبقم 

ايمٔمُم٣مئري، وزمٔمّمٜم٣م أطمر زم٣ميمْم٣مزمع ايمديٛمل، وأطمرى همّمٙم٦م آجت٣مه إلم احلٝم٣مة احلرضَمٝم٥م 

ٝم٥م زمح٘مؿ اظمستٗمرة زمٖمٔمؾ ايمتْمقرات آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م، وهذه اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفم

اٞمدَم٣مصمٜم٣م واٞمُمٕم٣مهل٣م زمحرهمتٜم٣م أو َمٜمٛمتٜم٣م ايمتل سمزاوهل٣م صمٔمٙمٜم٣م َمع َمرور ايمزَمـ سمٛمِمٜمر دم واومٔمٜم٣م 

 .(8)آصمتامفمل وآومتِم٣مدي، وسم٘متس٤م َم٘م٣مٞمتٜم٣م آصمتامفمٝم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل

إن اظمجتٚمع احلرضَمل يرسمبط أهمراده فمعم اطمتالف َم٘مقٞم٣مهتؿ آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م 

صمتامفمٝم٥م، ىمام يُمؼمىمقن دم َمزاويم٥م زمٔمض احلرف آومتِم٣مدي٥م َمثؾ: زمٔمالوم٣مت اومتِم٣مدي٥م وا

 .(9)ايمرفمل وايمِمٝمد وايمزرافم٥م وايمتج٣مرة ونمغمه٣م

                                                           
 .69اًمعريب اعمعارص، ص:( د. طمؾقم سمريمات: اعمجتؿع 1)

 .10-1صبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:اًم( قمبد اًمؼادر 2)

 .118-117، ص: وآضمت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت اًمتـظقم اًمؼبكم( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: 3)

 .247-191( ومضل قمكم أمحد أسمو هماكم: اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، ص:4)

 .21، 18، 10عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص: ( اًمصبان: 5)

 م.159( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص: 6)
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يرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن سمسٚمٝم٥م ايمٔمٙمقيكم ٞمسب٥م جلدهؿ فمٙمقي زمـ فمبٝمد اهلل زمـ اظمٜم٣مصمر 

زمـ حمٚمد ايمب٣مومر زمـ فمقم زمـ زيـ ايمٔم٣مزمديـ زمـ  أمحد زمـ فمٝمسك ايمٔمرييض زمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق

احلسكم زمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف، وومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م وصمقدهؿ دم 

ضمرضَمقت فمـ ؿمريؼ صمدهؿ اظمٜم٣مصمر ايمذي دطمؾ ضمرضَمقت وم٣مدَم٣ًم َمـ ايمبٌمة ؽمٛم٥م 

شمؿ  م، واؽمتٗمر دم ومري٥م اجلبٝمؾ زمقادي دوفمـ، وـمؾ يتٛمٗمؾ دم ومري ايمقادي15>هـ /;11

ف إلم زمقر، يمٝمستـٗمر دم ومري٥م احلسٝمس٥م، صمٛمقب ومري٥م زمقر، واَمتٙمؽ همٝمٜم٣م أرايَض وٞمخٝمالً  ، (5)سمقصمَّ

 شمؿ سم٘م٣مشمرت ذريتف َمـ زمٔمده، ضمتك ؾم٘مٙمقا َم٘مّقًٞم٣م اصمتامفمٝم٣ًم َمتٚمٝمًزا دم اظمجتٚمع احلرضَمل.

وومد اؾمتٜمر ايمٔمٙمقيقن زمحرصٜمؿ فمعم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م، ضمتك ص٣مر َمٛمٜمؿ ايمٔمٙمامء 

٣مب ايمٖمتقى دم ضمرضَمقت، وزمح٘مؿ ٞمسبتٜمؿ إلم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وايمٖمٗمٜم٣مء وأرزم

وؽمٙمؿ، يمٗمبقا زم٣ميمس٣مدة، وهق يمٗم٤ٌم سممميٖمل، ُيْمٙمؼ فمعم ىمبغمهؿ وصٕمغمهؿ وفم٣مظمٜمؿ 

، (1)، وىم٣مٞمقا يٖمتخرون هبذا ايمٛمس٤م ايمذي متٝمزوا زمف فمـ ؽم٣مئر ومب٣مئؾ ضمرضَمقت(5)وصم٣مهٙمٜمؿ

 .(9) وهؿ ئمدون َمـ أىمػم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

                                                           
 أ..2 -أ1( أمحد طمسن اًمعطاس: اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة، خمطوـمة، ق: 1)

 .118( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ص:2)

، حمؿد سمامطرف: اعمعؾم 137ؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمت3)

 .129قمبد احلق، ص:

، حمؿد قمبد اًمؼادر  384، 285، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:ج4)

 .129سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

949 

 
يرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن سمسٚمٝم٥م ايمٔمٙمقيكم ٞمسب٥م جلدهؿ فمٙمقي زمـ فمبٝمد اهلل زمـ اظمٜم٣مصمر 

زمـ حمٚمد ايمب٣مومر زمـ فمقم زمـ زيـ ايمٔم٣مزمديـ زمـ  أمحد زمـ فمٝمسك ايمٔمرييض زمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق

احلسكم زمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف، وومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م وصمقدهؿ دم 

ضمرضَمقت فمـ ؿمريؼ صمدهؿ اظمٜم٣مصمر ايمذي دطمؾ ضمرضَمقت وم٣مدَم٣ًم َمـ ايمبٌمة ؽمٛم٥م 

شمؿ  م، واؽمتٗمر دم ومري٥م اجلبٝمؾ زمقادي دوفمـ، وـمؾ يتٛمٗمؾ دم ومري ايمقادي15>هـ /;11

ف إلم زمقر، يمٝمستـٗمر دم ومري٥م احلسٝمس٥م، صمٛمقب ومري٥م زمقر، واَمتٙمؽ همٝمٜم٣م أرايَض وٞمخٝمالً  ، (5)سمقصمَّ
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 .(9) وهؿ ئمدون َمـ أىمػم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

                                                           
 أ..2 -أ1( أمحد طمسن اًمعطاس: اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة، خمطوـمة، ق: 1)

 .118( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ص:2)

، حمؿد سمامطرف: اعمعؾم 137ؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمت3)

 .129قمبد احلق، ص:

، حمؿد قمبد اًمؼادر  384، 285، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:ج4)

 .129سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 
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، وىم٣من ومقام ضمٝم٣مهتؿ فمعم (5)تامفمٝم٥م وايمتج٣مري٥مزم٣ميمٗمب٣مئؾ احلرضي٥م زمح٘مؿ ايمٗمرازم٥م وايمٔمالوم٣مت آصم

،  ورنمؿ أن هذه ايمٗمب٣مئؾ (5)ايمرفمل ومح٣مي٥م زمٔمض إهمراد واجلامفم٣مت أشمٛم٣مء سمٛمٗمٙمٜمؿ َمـ َم٘م٣من ٔطمر

ـ زمٔمٝمدة فمـ إضمداث ايمتل ؾمٜمدهت٣م اظمٛمْمٗم٥م  . (1)اضمتٖمٓم٦م يمٛمٖمسٜم٣م زمٛمقع َمـ آؽمتٗماليمٝم٥م هم١مهن٣م مل سم٘م

داطمٙمف َم٘مقٞم٣مت اصمتامفمٝم٥م وومبٙمٝم٥م َمتاميزة  واظمجتٚمع احلرضَمل ايمٗمبقم جمتٚمع سمتٔم٣ميش دم

ٞمُمٟمت زمٖمٔمؾ فمدد َمـ ايمٔمقاَمؾ ايمديٛمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م سمتٚمثؾ دم اظم٘م٣مٞم٥م ايمديٛمٝم٥م، 

وَمٗمدار اظمٙم٘مٝم٥َّم، وٞمقع احلرهم٥م، وايمتٔمِم٤م يمٙمٛمس٤م وايمٗمبٝمٙم٥م. هذه ايمٔمقاَمؾ أدت يمٓمٜمقر ضم٣ميم٥م 

= (9)يمٗمبٙمٝم٥م داطمؾ اظمجتٚمع احلرضَملايمتاميز وَمٖمٜمقم ايمتٖم٣مضؾ زمكم هذه اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م وا

ضمٝم٧م ٞمجد أن زمٔمض هذه اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م اضمتٖمٓم٦م يمٛمٖمسٜم٣م زم٣ميمْم٣مزمع ايمٗمبقم 

ايمٔمُم٣مئري، وزمٔمّمٜم٣م أطمر زم٣ميمْم٣مزمع ايمديٛمل، وأطمرى همّمٙم٦م آجت٣مه إلم احلٝم٣مة احلرضَمٝم٥م 

ٝم٥م زمح٘مؿ اظمستٗمرة زمٖمٔمؾ ايمتْمقرات آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م، وهذه اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفم

اٞمدَم٣مصمٜم٣م واٞمُمٕم٣مهل٣م زمحرهمتٜم٣م أو َمٜمٛمتٜم٣م ايمتل سمزاوهل٣م صمٔمٙمٜم٣م َمع َمرور ايمزَمـ سمٛمِمٜمر دم واومٔمٜم٣م 

 .(8)آصمتامفمل وآومتِم٣مدي، وسم٘متس٤م َم٘م٣مٞمتٜم٣م آصمتامفمٝم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل

إن اظمجتٚمع احلرضَمل يرسمبط أهمراده فمعم اطمتالف َم٘مقٞم٣مهتؿ آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م 

صمتامفمٝم٥م، ىمام يُمؼمىمقن دم َمزاويم٥م زمٔمض احلرف آومتِم٣مدي٥م َمثؾ: زمٔمالوم٣مت اومتِم٣مدي٥م وا

 .(9)ايمرفمل وايمِمٝمد وايمزرافم٥م وايمتج٣مرة ونمغمه٣م

                                                           
 .69اًمعريب اعمعارص، ص:( د. طمؾقم سمريمات: اعمجتؿع 1)

 .10-1صبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:اًم( قمبد اًمؼادر 2)

 .118-117، ص: وآضمت اقمي واًمتؼؾقدي ذم طمرضموت اًمتـظقم اًمؼبكم( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: 3)

 .247-191( ومضل قمكم أمحد أسمو هماكم: اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، ص:4)

 .21، 18، 10عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص: ( اًمصبان: 5)

 م.159( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص: 6)
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يرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن سمسٚمٝم٥م ايمٔمٙمقيكم ٞمسب٥م جلدهؿ فمٙمقي زمـ فمبٝمد اهلل زمـ اظمٜم٣مصمر 

زمـ حمٚمد ايمب٣مومر زمـ فمقم زمـ زيـ ايمٔم٣مزمديـ زمـ  أمحد زمـ فمٝمسك ايمٔمرييض زمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق

احلسكم زمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف، وومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م وصمقدهؿ دم 

ضمرضَمقت فمـ ؿمريؼ صمدهؿ اظمٜم٣مصمر ايمذي دطمؾ ضمرضَمقت وم٣مدَم٣ًم َمـ ايمبٌمة ؽمٛم٥م 

شمؿ  م، واؽمتٗمر دم ومري٥م اجلبٝمؾ زمقادي دوفمـ، وـمؾ يتٛمٗمؾ دم ومري ايمقادي15>هـ /;11

ف إلم زمقر، يمٝمستـٗمر دم ومري٥م احلسٝمس٥م، صمٛمقب ومري٥م زمقر، واَمتٙمؽ همٝمٜم٣م أرايَض وٞمخٝمالً  ، (5)سمقصمَّ

 شمؿ سم٘م٣مشمرت ذريتف َمـ زمٔمده، ضمتك ؾم٘مٙمقا َم٘مّقًٞم٣م اصمتامفمٝم٣ًم َمتٚمٝمًزا دم اظمجتٚمع احلرضَمل.

وومد اؾمتٜمر ايمٔمٙمقيقن زمحرصٜمؿ فمعم ؿمٙم٤م ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م، ضمتك ص٣مر َمٛمٜمؿ ايمٔمٙمامء 

٣مب ايمٖمتقى دم ضمرضَمقت، وزمح٘مؿ ٞمسبتٜمؿ إلم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وايمٖمٗمٜم٣مء وأرزم

وؽمٙمؿ، يمٗمبقا زم٣ميمس٣مدة، وهق يمٗم٤ٌم سممميٖمل، ُيْمٙمؼ فمعم ىمبغمهؿ وصٕمغمهؿ وفم٣مظمٜمؿ 

، (1)، وىم٣مٞمقا يٖمتخرون هبذا ايمٛمس٤م ايمذي متٝمزوا زمف فمـ ؽم٣مئر ومب٣مئؾ ضمرضَمقت(5)وصم٣مهٙمٜمؿ

 .(9) وهؿ ئمدون َمـ أىمػم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

                                                           
 أ..2 -أ1( أمحد طمسن اًمعطاس: اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة، خمطوـمة، ق: 1)

 .118( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ص:2)

، حمؿد سمامطرف: اعمعؾم 137ؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمت3)

 .129قمبد احلق، ص:

، حمؿد قمبد اًمؼادر  384، 285، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص:ج4)

 .129سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 
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ـْ ؽم٘مـ ايمب٣مدي٥م، همٗمد ىمرسوا ؽمٝمقهمٜمؿ ومل ي٘مـ ايمٔمٙمق يقن َمـ محٙم٥م ايمسالح، إٓ ََم

ٝمٜمؿ اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ص٣مضم٤م هم أرؽم٣مه ايمذي اظمبدأ وهمؼ وٞمبذوا إؽمٙمح٥م،

م( 5588-;:55هـ()981 -8:9، وذيمؽ دم ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري )(5)َمرزم٣مط ايمٔمٙمقي

َم٘م٣مٞمتٜمؿ زم٣مٓٞمٌماف إلم  ، ويمذيمؽ فمٚمٙمقا فمعم سمرؽمٝمخ(5)واىمتٖمقا زمسالح ايمٔمٙمؿ وايمٖم٘مر

ايمٔمٙمؿ، وايمتٟميمٝمػ واظمس٣ممه٥م زم٣ميمدفمقة واإلرؾم٣مد، وسمقرم ايمٗمّم٣مء واإلهمت٣مء، واإلذاف فمعم 

ايمتٔمٙمٝمؿ دم اظمدارس، وإرزمْم٥م، واظمس٣مصمد وايم٘مت٣مسمٝم٤م، وسمقيمقا إَم٣مَم٥م اظمس٣مصمد وفمٗمقد 

 . (1)إٞم٘مح٥م، وإشمب٣مت إهٙم٥َّم، وىمت٣مزم٥م ايمٔمٗمقد وآسمٖم٣موم٣مت

يكم ايمُمٝمخ ؾمٜم٣مب ايمديـ أمحد زمـ فمقم زمـ فمٙمقي طمرد زم٣مفمٙمقي وَمـ أزمرز همٗمٜم٣مء ايمٔمٙمق

م(، واظمٔمروف زمكم ايمٛم٣مس زم٣ميمٗم٣ميض أمحد= ضمٝم٧م 5881 –5;59هـ( ) >8> – 9;;)

اؾمتٕمؾ زم٣ميمٗمّم٣مء دم وؽمط وادي ضمرضَمقت وصم٣مٞمبف ايمممومل، وص٣مرت إيمٝمف رئ٣مؽم٥م 

 .(9)ايمٖمتقى دم هذه اظمٛمْمٗم٥م

                                                           

دارهتا حمؿد سمن قمكم سمن حمؿد اًمذي ( مرسماط اًمعؾوي: اعمراد سمه اعمرسماط اًمؼريب من فمػار اًمؼديؿة، اًمتي شمومم إ1)

 قمرف سمصاطمب اعمرسماط.

 ..139-129( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، 2)

 .187   -186م، ص:1994، 3، ط1( اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج3)

سمدون ( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكم: اعمنموع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سما قمؾوي، اهلـد، ـمبعة هـدية، 4)

 .74، ص:2شماريخ، ج

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

942 

ايمرمحـ ٘مر زمـ ايمُمٝمخ فمبدوَمٛمٜمؿ ايمٗم٣ميض حمٚمد زمـ ضمسـ زمـ ايمُمٝمخ فمقم زمـ أيب زم

وومد ( 5)م.5898هـ/ 1:>ايمسٗم٣مف ايمذي سمقلم ايمٗمّم٣مء دم سمريؿ، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس ؽمٛم٥م 

 سمقلم فمدد َمٛمٜمؿ َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م دم فمٜمد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.

ويتٚمتع ايمٔمٙمقيقن زمٛمٖمقذ روضمل ومقي طمِمقص٣ًم َمـ يتؿ اطمتٝم٣مره َمٛمٜمؿ يمٝم٘مقن 

، وُئمدُّ أمحد زمـ ضمسكم ايمٔمٝمدروس (5)ؽم٘مٛمف )َمٛمِمب٣ًم(، أي رئٝمس٣ًم جلامفم٥م ايمٔمٙمقيكم دم َمٛمْمٗم٥م

ودم فمٝمٛم٣مت ىم٣من اظمٛمِم٤م أزم٣م زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ  (1)اظم٠مؽمس إول يمٙمٚمٛمِمب٥م دم سمريؿ،

 .(9)م8;58هـ  1>>أزمق زم٘مر اظمتقذم ؽمٛم٥م 

ويتؿ اطمتٝم٣مر اظمٛمِم٤م ممـ يتٚمٝمز فمـ نمغمه زم٣ميمقصم٣مه٥م وايمممف، وأن ي٘مقن َمـ زمٝم٦م 

 .(8)وضمرض زمدو َمـ يمٙمّمٝمقف َمٖمتقضم٥م ؿزمٝمقهت سم٘مقن وأن ،وفمٖم٥م فمٙمؿ وصالح

وىم٣من اظمٛم٣مص٤م يٛمتممون دم احلقارض وايمٗمرى وايمبقادي، وسُمٔمتػم سمريؿ َمرىمزًا رئٝمس٣مً 

، وومد (9)هلؿ، وومد يمٔمبقا دورًا زم٣مرزًا دم َمِم٣محل٥م ايمٗمب٣مئؾ، وٞممم ايمٔمٙمؿ وسمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم

                                                           
( قمؿر سمن قمؾوي سمن اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن سمعض أقمقان اًمؼرن اًمعاذ واحلادي قمنم، مـتخب من 1)

 أ.17-أ15، ق:1اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف، ج

 .118، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج2)

 .289-287م،  ص:  1994، 3،ط2أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن3)

( حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: سمؾوغ اًمظػر واعمغاكم ذم مـاىمب ؾمقدي اًمشقخ أيب سمؽر سمن 4)

 أ.15ؾمامل، شمريم، خمطوـمة،  حمػوفمة،  مؽتبة إطمؼاف، ق:

، أمحد طمسن اًمعطاس: 291 -287م، ص:1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)

 أ.2اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة، ق  

 .289-287، ص:3،ط2أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 6)
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ايمرمحـ ٘مر زمـ ايمُمٝمخ فمبدوَمٛمٜمؿ ايمٗم٣ميض حمٚمد زمـ ضمسـ زمـ ايمُمٝمخ فمقم زمـ أيب زم

وومد ( 5)م.5898هـ/ 1:>ايمسٗم٣مف ايمذي سمقلم ايمٗمّم٣مء دم سمريؿ، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس ؽمٛم٥م 

 سمقلم فمدد َمٛمٜمؿ َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م دم فمٜمد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.

ويتٚمتع ايمٔمٙمقيقن زمٛمٖمقذ روضمل ومقي طمِمقص٣ًم َمـ يتؿ اطمتٝم٣مره َمٛمٜمؿ يمٝم٘مقن 

، وُئمدُّ أمحد زمـ ضمسكم ايمٔمٝمدروس (5)ؽم٘مٛمف )َمٛمِمب٣ًم(، أي رئٝمس٣ًم جلامفم٥م ايمٔمٙمقيكم دم َمٛمْمٗم٥م

ودم فمٝمٛم٣مت ىم٣من اظمٛمِم٤م أزم٣م زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ  (1)اظم٠مؽمس إول يمٙمٚمٛمِمب٥م دم سمريؿ،

 .(9)م8;58هـ  1>>أزمق زم٘مر اظمتقذم ؽمٛم٥م 

ويتؿ اطمتٝم٣مر اظمٛمِم٤م ممـ يتٚمٝمز فمـ نمغمه زم٣ميمقصم٣مه٥م وايمممف، وأن ي٘مقن َمـ زمٝم٦م 

 .(8)وضمرض زمدو َمـ يمٙمّمٝمقف َمٖمتقضم٥م ؿزمٝمقهت سم٘مقن وأن ،وفمٖم٥م فمٙمؿ وصالح

وىم٣من اظمٛم٣مص٤م يٛمتممون دم احلقارض وايمٗمرى وايمبقادي، وسُمٔمتػم سمريؿ َمرىمزًا رئٝمس٣مً 

، وومد (9)هلؿ، وومد يمٔمبقا دورًا زم٣مرزًا دم َمِم٣محل٥م ايمٗمب٣مئؾ، وٞممم ايمٔمٙمؿ وسمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم

                                                           
( قمؿر سمن قمؾوي سمن اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن سمعض أقمقان اًمؼرن اًمعاذ واحلادي قمنم، مـتخب من 1)

 أ.17-أ15، ق:1اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف، ج

 .118، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج2)

 .289-287م،  ص:  1994، 3،ط2أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن3)

( حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: سمؾوغ اًمظػر واعمغاكم ذم مـاىمب ؾمقدي اًمشقخ أيب سمؽر سمن 4)

 أ.15ؾمامل، شمريم، خمطوـمة،  حمػوفمة،  مؽتبة إطمؼاف، ق:

، أمحد طمسن اًمعطاس: 291 -287م، ص:1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)

 أ.2اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة، ق  

 .289-287، ص:3،ط2أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 6)
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ـْ ؽم٘مـ ايمب٣مدي٥م، همٗمد ىمرسوا ؽمٝمقهمٜمؿ ومل ي٘مـ ايمٔمٙمق يقن َمـ محٙم٥م ايمسالح، إٓ ََم

ٝمٜمؿ اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ص٣مضم٤م هم أرؽم٣مه ايمذي اظمبدأ وهمؼ وٞمبذوا إؽمٙمح٥م،

م( 5588-;:55هـ()981 -8:9، وذيمؽ دم ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري )(5)َمرزم٣مط ايمٔمٙمقي

َم٘م٣مٞمتٜمؿ زم٣مٓٞمٌماف إلم  ، ويمذيمؽ فمٚمٙمقا فمعم سمرؽمٝمخ(5)واىمتٖمقا زمسالح ايمٔمٙمؿ وايمٖم٘مر

ايمٔمٙمؿ، وايمتٟميمٝمػ واظمس٣ممه٥م زم٣ميمدفمقة واإلرؾم٣مد، وسمقرم ايمٗمّم٣مء واإلهمت٣مء، واإلذاف فمعم 

ايمتٔمٙمٝمؿ دم اظمدارس، وإرزمْم٥م، واظمس٣مصمد وايم٘مت٣مسمٝم٤م، وسمقيمقا إَم٣مَم٥م اظمس٣مصمد وفمٗمقد 

 . (1)إٞم٘مح٥م، وإشمب٣مت إهٙم٥َّم، وىمت٣مزم٥م ايمٔمٗمقد وآسمٖم٣موم٣مت

يكم ايمُمٝمخ ؾمٜم٣مب ايمديـ أمحد زمـ فمقم زمـ فمٙمقي طمرد زم٣مفمٙمقي وَمـ أزمرز همٗمٜم٣مء ايمٔمٙمق

م(، واظمٔمروف زمكم ايمٛم٣مس زم٣ميمٗم٣ميض أمحد= ضمٝم٧م 5881 –5;59هـ( ) >8> – 9;;)

اؾمتٕمؾ زم٣ميمٗمّم٣مء دم وؽمط وادي ضمرضَمقت وصم٣مٞمبف ايمممومل، وص٣مرت إيمٝمف رئ٣مؽم٥م 

 .(9)ايمٖمتقى دم هذه اظمٛمْمٗم٥م

                                                           

دارهتا حمؿد سمن قمكم سمن حمؿد اًمذي ( مرسماط اًمعؾوي: اعمراد سمه اعمرسماط اًمؼريب من فمػار اًمؼديؿة، اًمتي شمومم إ1)

 قمرف سمصاطمب اعمرسماط.

 ..139-129( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، 2)

 .187   -186م، ص:1994، 3، ط1( اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج3)

سمدون ( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكم: اعمنموع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سما قمؾوي، اهلـد، ـمبعة هـدية، 4)

 .74، ص:2شماريخ، ج
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ايمرمحـ ٘مر زمـ ايمُمٝمخ فمبدوَمٛمٜمؿ ايمٗم٣ميض حمٚمد زمـ ضمسـ زمـ ايمُمٝمخ فمقم زمـ أيب زم

وومد ( 5)م.5898هـ/ 1:>ايمسٗم٣مف ايمذي سمقلم ايمٗمّم٣مء دم سمريؿ، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس ؽمٛم٥م 

 سمقلم فمدد َمٛمٜمؿ َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م دم فمٜمد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.

ويتٚمتع ايمٔمٙمقيقن زمٛمٖمقذ روضمل ومقي طمِمقص٣ًم َمـ يتؿ اطمتٝم٣مره َمٛمٜمؿ يمٝم٘مقن 

، وُئمدُّ أمحد زمـ ضمسكم ايمٔمٝمدروس (5)ؽم٘مٛمف )َمٛمِمب٣ًم(، أي رئٝمس٣ًم جلامفم٥م ايمٔمٙمقيكم دم َمٛمْمٗم٥م

ودم فمٝمٛم٣مت ىم٣من اظمٛمِم٤م أزم٣م زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ  (1)اظم٠مؽمس إول يمٙمٚمٛمِمب٥م دم سمريؿ،

 .(9)م8;58هـ  1>>أزمق زم٘مر اظمتقذم ؽمٛم٥م 

ويتؿ اطمتٝم٣مر اظمٛمِم٤م ممـ يتٚمٝمز فمـ نمغمه زم٣ميمقصم٣مه٥م وايمممف، وأن ي٘مقن َمـ زمٝم٦م 

 .(8)وضمرض زمدو َمـ يمٙمّمٝمقف َمٖمتقضم٥م ؿزمٝمقهت سم٘مقن وأن ،وفمٖم٥م فمٙمؿ وصالح

وىم٣من اظمٛم٣مص٤م يٛمتممون دم احلقارض وايمٗمرى وايمبقادي، وسُمٔمتػم سمريؿ َمرىمزًا رئٝمس٣مً 

، وومد (9)هلؿ، وومد يمٔمبقا دورًا زم٣مرزًا دم َمِم٣محل٥م ايمٗمب٣مئؾ، وٞممم ايمٔمٙمؿ وسمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم

                                                           
( قمؿر سمن قمؾوي سمن اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن سمعض أقمقان اًمؼرن اًمعاذ واحلادي قمنم، مـتخب من 1)

 أ.17-أ15، ق:1اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف، ج

 .118، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج2)

 .289-287م،  ص:  1994، 3،ط2أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن3)

( حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: سمؾوغ اًمظػر واعمغاكم ذم مـاىمب ؾمقدي اًمشقخ أيب سمؽر سمن 4)

 أ.15ؾمامل، شمريم، خمطوـمة،  حمػوفمة،  مؽتبة إطمؼاف، ق:

، أمحد طمسن اًمعطاس: 291 -287م، ص:1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)

 أ.2اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة، ق  

 .289-287، ص:3،ط2أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 6)
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ايمرمحـ ٘مر زمـ ايمُمٝمخ فمبدوَمٛمٜمؿ ايمٗم٣ميض حمٚمد زمـ ضمسـ زمـ ايمُمٝمخ فمقم زمـ أيب زم

وومد ( 5)م.5898هـ/ 1:>ايمسٗم٣مف ايمذي سمقلم ايمٗمّم٣مء دم سمريؿ، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس ؽمٛم٥م 

 سمقلم فمدد َمٛمٜمؿ َمٜم٣مَم٣ًم إداري٥م دم فمٜمد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.

ويتٚمتع ايمٔمٙمقيقن زمٛمٖمقذ روضمل ومقي طمِمقص٣ًم َمـ يتؿ اطمتٝم٣مره َمٛمٜمؿ يمٝم٘مقن 

، وُئمدُّ أمحد زمـ ضمسكم ايمٔمٝمدروس (5)ؽم٘مٛمف )َمٛمِمب٣ًم(، أي رئٝمس٣ًم جلامفم٥م ايمٔمٙمقيكم دم َمٛمْمٗم٥م

ودم فمٝمٛم٣مت ىم٣من اظمٛمِم٤م أزم٣م زم٘مر زمـ ؽم٣ممل زمـ ايمُمٝمخ  (1)اظم٠مؽمس إول يمٙمٚمٛمِمب٥م دم سمريؿ،

 .(9)م8;58هـ  1>>أزمق زم٘مر اظمتقذم ؽمٛم٥م 

ويتؿ اطمتٝم٣مر اظمٛمِم٤م ممـ يتٚمٝمز فمـ نمغمه زم٣ميمقصم٣مه٥م وايمممف، وأن ي٘مقن َمـ زمٝم٦م 

 .(8)وضمرض زمدو َمـ يمٙمّمٝمقف َمٖمتقضم٥م ؿزمٝمقهت سم٘مقن وأن ،وفمٖم٥م فمٙمؿ وصالح

وىم٣من اظمٛم٣مص٤م يٛمتممون دم احلقارض وايمٗمرى وايمبقادي، وسُمٔمتػم سمريؿ َمرىمزًا رئٝمس٣مً 

، وومد (9)هلؿ، وومد يمٔمبقا دورًا زم٣مرزًا دم َمِم٣محل٥م ايمٗمب٣مئؾ، وٞممم ايمٔمٙمؿ وسمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم

                                                           
( قمؿر سمن قمؾوي سمن اًمؽاف: ظمالصة اخلؼم قمن سمعض أقمقان اًمؼرن اًمعاذ واحلادي قمنم، مـتخب من 1)

 أ.17-أ15، ق:1اًمسـاء اًمباهر وقمؼد اجلواهر واًمدرر، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف، ج

 .118، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج2)

 .289-287م،  ص:  1994، 3،ط2أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج ( حمؿد سمن3)

( حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: سمؾوغ اًمظػر واعمغاكم ذم مـاىمب ؾمقدي اًمشقخ أيب سمؽر سمن 4)

 أ.15ؾمامل، شمريم، خمطوـمة،  حمػوفمة،  مؽتبة إطمؼاف، ق:

، أمحد طمسن اًمعطاس: 291 -287م، ص:1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)

 أ.2اًمعرب اًمؼاـمـون سماجلفة احلرضمقة، ق  

 .289-287، ص:3،ط2أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 6)
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960 

ي٣م ؽم٣مفمدهؿ فمعم أداء دورهؿ هذا ضمِمقهلؿ فمعم زمٔمض إَمقال َمـ إووم٣مف وايمقص٣م

 .(5)وايمٛمذور واهلب٣مت، إض٣مهم٥م إلم َم٣م يٚمٙم٘مقٞمف َمـ أراٍض وٞمخٝمؾ

وَمـ أشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم وصمقد اظمٛم٣مص٤م ـمٜمقر احُلَقط، وَمٖمرده٣م ضمقؿم٥م وهل َمٛم٣مؿمؼ 

ؽم٘مٛمٝم٥م خَمٛم٥م ئمٙمـ فمٛمٜم٣م اظمٛمِم٤م، وُيبٙمِّغ ذيمؽ جلٚمٝمع ايمٗمب٣مئؾ، همتِمبح حمٚمٝم٥م َمـ ايمٕم٣مرات 

د اظمٛمِم٤م دم وايمٗمت٣مل وايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وحيٓمك هذا اإلفمالن زم ٣مضمؼمام اجلٚمٝمع، وحيدِّ

ايمٔم٣مدة ضمدود احلقؿم٥م ايمتل يس٘مٛمٜم٣م هق وَمـ َمٔمف َمـ ومب٣مئؾ احلرض، وسمسٚمك زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ 

، (1)، وضمقؿم٥م اهلدار زم٣ميمٗمْمـ(5)زم٣مؽمؿ اظمٛم٣مص٤م ايمذيـ ؽم٘مٛمقه٣م َمثؾ ضمقؿم٥م أمحد زمـ زيـ

واسمبع ايمٔمٙمقيقن فم٣مدات طم٣مص٥م هبؿ دون نمغمهؿ دم يمب٣مؽمٜمؿ وأؽمامئٜمؿ وأٞمُمْمتٜمؿ 

 .(9)تِم٣مدي٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥مآوم

وىم٣من ايمٔمٙمقيقن يتٚمٝمزون زمؼمازمْمٜمؿ آصمتامفمل، وضمسـ ايمتٛمٓمٝمؿ يمُم٠موهنؿ، وومد 

أؽمسقا ٞمٗم٣مزم٥م سمتٟميمػ َمـ فمممة أفمّم٣مء َمٛمتخبكم َمـ أفمٝم٣مهنؿ، خُيَت٣مر َمٛمٜمؿ رئٝمس إلدارة 

ؾم٠موهنؿ يسٚمك ايمٛمٗمٝم٤م، وىم٣مٞم٦م ايمٛمٗم٣مزم٥م زمٚمث٣مزم٥م رئ٣مؽم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م، وومد سمٟمؽمس٦م هذه ايمٛمٗم٣مزم٥م دم 

َمـ ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري )َمْمٙمع ايمٗمرن اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي(، وومد سمرأؽمٜم٣م  ايمثالشمٝمٛم٣مت

                                                           

 .288-278، ص:3،ط2حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج (1)

كم ذق ؿمبام، يماكت ظماضعة ًمؼبقؾة اًمسعدي، وعما اكتؼل إًمقفا ( طموـمة أمحد سمن زين: هي مديـة وادي سمن قم2)

 م.1144هـ/539أمحد سمن زين، وسمـى ومقفا دارًا ومسجدًا، أقمؾـفا طموـمة، وشمورم قمام  

( شمؼع وؾمط طمرضموت، وشمسؿى طموـمة اًمؼعقطي وطموـمة اهلدار، قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم 3)

 أ.130-أ129أ، 108ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق:

 .120-119، صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت، ص: 195( حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبداحلق، ص:4)
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م، وسمٙمتزم ايمٛمٗم٣مزم٥م 58:5هـ  1:>ايمُمٝمخ أمحد زمـ فمٙمقي زم٣مصمحدب زم٣مفمٙمقي اظمتقذم ؽمٛم٥م 

 .(5)زمٟمضم٘م٣مم ايمممئم٥م، وهل٣م َمِم٣مدر َم٣ميمٝم٥م َمـ إووم٣مف وايمِمدوم٣مت وإفمامل اخلغمي٥م

زم٣مصَمْحُدب زمٛمٖمقذ روضمل ىمبغم دم  ويتٚمتع رئٝمس ٞمٗم٣مزم٥م ايمٔمٙمقيكم أمحد زمـ فمٙمقي

أوؽم٣مط اظمجتٚمع، وىم٣من يمف هٝمب٥م دم ومٙمقب زفمامء ايمٗمب٣مئؾ وايمسالؿمكم، وومد ضم٣مول ايمسٙمْم٣من 

م يمف ىمٚمٝم٥م َمـ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م ؿم٣ميمب٣ًم  زمف إيمٝمف، فمٛمدَم٣م وم٣مم زمزي٣مرسمف وومدَّ زمدر زمقؿمقيرق أن يٗمرَّ

وردَّ َمٔمٜم٣م َم٣م  َمٛمف سمقزئمٜم٣م فمعم ومرازمتف وَمـ يراه َمـ أهؾ احل٣مصم٥م، همرد فمْمٝم٥م ايمسٙمْم٣من

َمف  .ايمسالؿمكم َمـ هدي٥م يٗمبؾ ٓ يم٘مقٞمف وذيمؽ طم٣مص٥م، هدي٥م وايمٔمقد ايمبـ َمـ ومدَّ

٘مف زم٣ميمٔمدل،  ره زمسغمة وايمده، ومتسُّ واؽمتٕمؾ ايمُمٝمخ زم٣مصَمْحُدب يمٗم٣مءه زم٣ميمسٙمْم٣من همذىمَّ

 .(5)زم٣ميمرفمٝم٥م آهتامم َمٛمف وضمثَّف فمعم ايمسغم فمعم َمٛمٜمجف، ىمام ؿمٙم٤م

محد زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس زم٣مفمٙمقي، ايمذي وممـ ىم٣من يمف ٞمٖمقذ روضمل ىمبغم ايمُمٝمخ أ

سمقلم ايمتدريس زمج٣مَمع ايمُمحر، وسمٖمرغ يمإلهمت٣مء، وسمقلم رئ٣مؽم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء، وىم٣من يتقؽمط زمكم 

 .(1)ايمسٙمـْم٣من زمدر زمقؿمقيرق وزمكم زمٔمض ومب٣مئؾ ضمرضَمقت دم ضمؾ زمٔمض اظمُم٘مالت

                                                           

 .287  - 285، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج1)

، حمؿد 70-69، ص:2( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكم: اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سما قمؾوي، ج2)

 .52شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:سمن هاؿمم: 

( قمبد اًمؼادر سمن اًمشقخ اًمعقدروس: اًمـور اًمساومر ذم أظمبار اًمؼرن اًمعاذ، سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، 3)

 .99-98م، ص: 1985
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م، وسمٙمتزم ايمٛمٗم٣مزم٥م 58:5هـ  1:>ايمُمٝمخ أمحد زمـ فمٙمقي زم٣مصمحدب زم٣مفمٙمقي اظمتقذم ؽمٛم٥م 

 .(5)زمٟمضم٘م٣مم ايمممئم٥م، وهل٣م َمِم٣مدر َم٣ميمٝم٥م َمـ إووم٣مف وايمِمدوم٣مت وإفمامل اخلغمي٥م

زم٣مصَمْحُدب زمٛمٖمقذ روضمل ىمبغم دم  ويتٚمتع رئٝمس ٞمٗم٣مزم٥م ايمٔمٙمقيكم أمحد زمـ فمٙمقي

أوؽم٣مط اظمجتٚمع، وىم٣من يمف هٝمب٥م دم ومٙمقب زفمامء ايمٗمب٣مئؾ وايمسالؿمكم، وومد ضم٣مول ايمسٙمْم٣من 

م يمف ىمٚمٝم٥م َمـ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م ؿم٣ميمب٣ًم  زمف إيمٝمف، فمٛمدَم٣م وم٣مم زمزي٣مرسمف وومدَّ زمدر زمقؿمقيرق أن يٗمرَّ

وردَّ َمٔمٜم٣م َم٣م  َمٛمف سمقزئمٜم٣م فمعم ومرازمتف وَمـ يراه َمـ أهؾ احل٣مصم٥م، همرد فمْمٝم٥م ايمسٙمْم٣من

َمف  .ايمسالؿمكم َمـ هدي٥م يٗمبؾ ٓ يم٘مقٞمف وذيمؽ طم٣مص٥م، هدي٥م وايمٔمقد ايمبـ َمـ ومدَّ

٘مف زم٣ميمٔمدل،  ره زمسغمة وايمده، ومتسُّ واؽمتٕمؾ ايمُمٝمخ زم٣مصَمْحُدب يمٗم٣مءه زم٣ميمسٙمْم٣من همذىمَّ

 .(5)زم٣ميمرفمٝم٥م آهتامم َمٛمف وضمثَّف فمعم ايمسغم فمعم َمٛمٜمجف، ىمام ؿمٙم٤م

محد زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس زم٣مفمٙمقي، ايمذي وممـ ىم٣من يمف ٞمٖمقذ روضمل ىمبغم ايمُمٝمخ أ

سمقلم ايمتدريس زمج٣مَمع ايمُمحر، وسمٖمرغ يمإلهمت٣مء، وسمقلم رئ٣مؽم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء، وىم٣من يتقؽمط زمكم 

 .(1)ايمسٙمـْم٣من زمدر زمقؿمقيرق وزمكم زمٔمض ومب٣مئؾ ضمرضَمقت دم ضمؾ زمٔمض اظمُم٘مالت

                                                           

 .287  - 285، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج1)

، حمؿد 70-69، ص:2( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكم: اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سما قمؾوي، ج2)

 .52شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:سمن هاؿمم: 

( قمبد اًمؼادر سمن اًمشقخ اًمعقدروس: اًمـور اًمساومر ذم أظمبار اًمؼرن اًمعاذ، سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، 3)

 .99-98م، ص: 1985
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960 

ي٣م ؽم٣مفمدهؿ فمعم أداء دورهؿ هذا ضمِمقهلؿ فمعم زمٔمض إَمقال َمـ إووم٣مف وايمقص٣م

 .(5)وايمٛمذور واهلب٣مت، إض٣مهم٥م إلم َم٣م يٚمٙم٘مقٞمف َمـ أراٍض وٞمخٝمؾ

وَمـ أشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم وصمقد اظمٛم٣مص٤م ـمٜمقر احُلَقط، وَمٖمرده٣م ضمقؿم٥م وهل َمٛم٣مؿمؼ 

ؽم٘مٛمٝم٥م خَمٛم٥م ئمٙمـ فمٛمٜم٣م اظمٛمِم٤م، وُيبٙمِّغ ذيمؽ جلٚمٝمع ايمٗمب٣مئؾ، همتِمبح حمٚمٝم٥م َمـ ايمٕم٣مرات 

د اظمٛمِم٤م دم وايمٗمت٣مل وايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وحيٓمك هذا اإلفمالن زم ٣مضمؼمام اجلٚمٝمع، وحيدِّ

ايمٔم٣مدة ضمدود احلقؿم٥م ايمتل يس٘مٛمٜم٣م هق وَمـ َمٔمف َمـ ومب٣مئؾ احلرض، وسمسٚمك زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ 

، (1)، وضمقؿم٥م اهلدار زم٣ميمٗمْمـ(5)زم٣مؽمؿ اظمٛم٣مص٤م ايمذيـ ؽم٘مٛمقه٣م َمثؾ ضمقؿم٥م أمحد زمـ زيـ

واسمبع ايمٔمٙمقيقن فم٣مدات طم٣مص٥م هبؿ دون نمغمهؿ دم يمب٣مؽمٜمؿ وأؽمامئٜمؿ وأٞمُمْمتٜمؿ 

 .(9)تِم٣مدي٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥مآوم

وىم٣من ايمٔمٙمقيقن يتٚمٝمزون زمؼمازمْمٜمؿ آصمتامفمل، وضمسـ ايمتٛمٓمٝمؿ يمُم٠موهنؿ، وومد 

أؽمسقا ٞمٗم٣مزم٥م سمتٟميمػ َمـ فمممة أفمّم٣مء َمٛمتخبكم َمـ أفمٝم٣مهنؿ، خُيَت٣مر َمٛمٜمؿ رئٝمس إلدارة 

ؾم٠موهنؿ يسٚمك ايمٛمٗمٝم٤م، وىم٣مٞم٦م ايمٛمٗم٣مزم٥م زمٚمث٣مزم٥م رئ٣مؽم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م، وومد سمٟمؽمس٦م هذه ايمٛمٗم٣مزم٥م دم 

َمـ ايمٗمرن ايمت٣مؽمع اهلجري )َمْمٙمع ايمٗمرن اخل٣مَمس فممم اظمٝمالدي(، وومد سمرأؽمٜم٣م  ايمثالشمٝمٛم٣مت

                                                           

 .288-278، ص:3،ط2حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج (1)

كم ذق ؿمبام، يماكت ظماضعة ًمؼبقؾة اًمسعدي، وعما اكتؼل إًمقفا ( طموـمة أمحد سمن زين: هي مديـة وادي سمن قم2)

 م.1144هـ/539أمحد سمن زين، وسمـى ومقفا دارًا ومسجدًا، أقمؾـفا طموـمة، وشمورم قمام  

( شمؼع وؾمط طمرضموت، وشمسؿى طموـمة اًمؼعقطي وطموـمة اهلدار، قمبد اًمرمحن اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم 3)

 أ.130-أ129أ، 108ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق:

 .120-119، صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت، ص: 195( حمؿد قمبداًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبداحلق، ص:4)
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م، وسمٙمتزم ايمٛمٗم٣مزم٥م 58:5هـ  1:>ايمُمٝمخ أمحد زمـ فمٙمقي زم٣مصمحدب زم٣مفمٙمقي اظمتقذم ؽمٛم٥م 

 .(5)زمٟمضم٘م٣مم ايمممئم٥م، وهل٣م َمِم٣مدر َم٣ميمٝم٥م َمـ إووم٣مف وايمِمدوم٣مت وإفمامل اخلغمي٥م

زم٣مصَمْحُدب زمٛمٖمقذ روضمل ىمبغم دم  ويتٚمتع رئٝمس ٞمٗم٣مزم٥م ايمٔمٙمقيكم أمحد زمـ فمٙمقي

أوؽم٣مط اظمجتٚمع، وىم٣من يمف هٝمب٥م دم ومٙمقب زفمامء ايمٗمب٣مئؾ وايمسالؿمكم، وومد ضم٣مول ايمسٙمْم٣من 

م يمف ىمٚمٝم٥م َمـ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م ؿم٣ميمب٣ًم  زمف إيمٝمف، فمٛمدَم٣م وم٣مم زمزي٣مرسمف وومدَّ زمدر زمقؿمقيرق أن يٗمرَّ

وردَّ َمٔمٜم٣م َم٣م  َمٛمف سمقزئمٜم٣م فمعم ومرازمتف وَمـ يراه َمـ أهؾ احل٣مصم٥م، همرد فمْمٝم٥م ايمسٙمْم٣من

َمف  .ايمسالؿمكم َمـ هدي٥م يٗمبؾ ٓ يم٘مقٞمف وذيمؽ طم٣مص٥م، هدي٥م وايمٔمقد ايمبـ َمـ ومدَّ

٘مف زم٣ميمٔمدل،  ره زمسغمة وايمده، ومتسُّ واؽمتٕمؾ ايمُمٝمخ زم٣مصَمْحُدب يمٗم٣مءه زم٣ميمسٙمْم٣من همذىمَّ

 .(5)زم٣ميمرفمٝم٥م آهتامم َمٛمف وضمثَّف فمعم ايمسغم فمعم َمٛمٜمجف، ىمام ؿمٙم٤م

محد زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس زم٣مفمٙمقي، ايمذي وممـ ىم٣من يمف ٞمٖمقذ روضمل ىمبغم ايمُمٝمخ أ

سمقلم ايمتدريس زمج٣مَمع ايمُمحر، وسمٖمرغ يمإلهمت٣مء، وسمقلم رئ٣مؽم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء، وىم٣من يتقؽمط زمكم 

 .(1)ايمسٙمـْم٣من زمدر زمقؿمقيرق وزمكم زمٔمض ومب٣مئؾ ضمرضَمقت دم ضمؾ زمٔمض اظمُم٘مالت

                                                           

 .287  - 285، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج1)

، حمؿد 70-69، ص:2( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكم: اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سما قمؾوي، ج2)

 .52شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:سمن هاؿمم: 

( قمبد اًمؼادر سمن اًمشقخ اًمعقدروس: اًمـور اًمساومر ذم أظمبار اًمؼرن اًمعاذ، سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، 3)

 .99-98م، ص: 1985
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م، وسمٙمتزم ايمٛمٗم٣مزم٥م 58:5هـ  1:>ايمُمٝمخ أمحد زمـ فمٙمقي زم٣مصمحدب زم٣مفمٙمقي اظمتقذم ؽمٛم٥م 

 .(5)زمٟمضم٘م٣مم ايمممئم٥م، وهل٣م َمِم٣مدر َم٣ميمٝم٥م َمـ إووم٣مف وايمِمدوم٣مت وإفمامل اخلغمي٥م

زم٣مصَمْحُدب زمٛمٖمقذ روضمل ىمبغم دم  ويتٚمتع رئٝمس ٞمٗم٣مزم٥م ايمٔمٙمقيكم أمحد زمـ فمٙمقي

أوؽم٣مط اظمجتٚمع، وىم٣من يمف هٝمب٥م دم ومٙمقب زفمامء ايمٗمب٣مئؾ وايمسالؿمكم، وومد ضم٣مول ايمسٙمْم٣من 

م يمف ىمٚمٝم٥م َمـ ايمذه٤م وايمٖمّم٥م ؿم٣ميمب٣ًم  زمف إيمٝمف، فمٛمدَم٣م وم٣مم زمزي٣مرسمف وومدَّ زمدر زمقؿمقيرق أن يٗمرَّ

وردَّ َمٔمٜم٣م َم٣م  َمٛمف سمقزئمٜم٣م فمعم ومرازمتف وَمـ يراه َمـ أهؾ احل٣مصم٥م، همرد فمْمٝم٥م ايمسٙمْم٣من

َمف  .ايمسالؿمكم َمـ هدي٥م يٗمبؾ ٓ يم٘مقٞمف وذيمؽ طم٣مص٥م، هدي٥م وايمٔمقد ايمبـ َمـ ومدَّ

٘مف زم٣ميمٔمدل،  ره زمسغمة وايمده، ومتسُّ واؽمتٕمؾ ايمُمٝمخ زم٣مصَمْحُدب يمٗم٣مءه زم٣ميمسٙمْم٣من همذىمَّ

 .(5)زم٣ميمرفمٝم٥م آهتامم َمٛمف وضمثَّف فمعم ايمسغم فمعم َمٛمٜمجف، ىمام ؿمٙم٤م

محد زمـ أيب زم٘مر ايمٔمٝمدروس زم٣مفمٙمقي، ايمذي وممـ ىم٣من يمف ٞمٖمقذ روضمل ىمبغم ايمُمٝمخ أ

سمقلم ايمتدريس زمج٣مَمع ايمُمحر، وسمٖمرغ يمإلهمت٣مء، وسمقلم رئ٣مؽم٥م ايمٖمٗمٜم٣مء، وىم٣من يتقؽمط زمكم 

 .(1)ايمسٙمـْم٣من زمدر زمقؿمقيرق وزمكم زمٔمض ومب٣مئؾ ضمرضَمقت دم ضمؾ زمٔمض اظمُم٘مالت

                                                           

 .287  - 285، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج1)

، حمؿد 70-69، ص:2( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكم: اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سما قمؾوي، ج2)

 .52شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:سمن هاؿمم: 

( قمبد اًمؼادر سمن اًمشقخ اًمعقدروس: اًمـور اًمساومر ذم أظمبار اًمؼرن اًمعاذ، سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، 3)

 .99-98م، ص: 1985
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ري، وسمقارث زفمامء ايمٗمب٣مئؾ َم٘م٣مٞمتٜمؿ ـمٙم٦م ايمٗمبٝمٙم٥م ٞمقاة اظمجتٚمع احلرضَمل ايمٔمُم٣مئ

 .(5)آصمتامفمٝم٥م واضمتٖمٓمقا زمٟمٞمس٣مهبؿ وَمٛم٣مؿمؼ مترىمزهؿ

م ، وسمٛمحٌم ايمرئ٣مؽم٥م دم همخذ أو زمْمـ َمـ زمْمقن (5)وىم٣من زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ئمرف زم٣مظمٗمدَّ

، وسمٗم٣مس ومقة ايمٗمبٝمٙم٥م زمٔمدد أهمراده٣م، وَم٣م متٙم٘مف َمـ أراٍض وٞمخٝمٍؾ وَمقاٍش، وٓزمد (1)ايمٗمبٝمٙم٥م

 . (9)ٙم٥م َمـ اإلومرار زم٣ميمقٓء وايمْم٣مفم٥م ظمٗمدَمٜمؿجلٚمٝمع أهمراد ايمٗمبٝم

وهذه اظم٘م٣مٞم٥م ايمتل يٛم٣مهل٣م رئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م ٓ سمٗمقم فمعم أؽم٣مس َمـ فمٙمؿ أو طمػمة وإٞمام 

 سمسغم وهمؼ ايمٔمِمبٝم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م وضمجؿ َم٣م يٚمٙمؽ َمـ إَمقال. 

 وومد ؽمٔمك زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ إلم زي٣مدة ٞمٖمقذهؿ َمـ طمالل سمقؽمٝمع فمالوم٣مهتؿ آصمتامفمٝم٥م،

 ذي أدى إلم ٞمٚمق ٞمُم٣مؿمٜمؿ ايمسٝم٣مد، وـمٜمقر زفم٣مَم٣مت ومبٙمٝم٥م اٞمٖمردت زمح٘مؿ اظمٛم٣مؿمؼإَمر ايم

 . وىم٣مٞم٦م فمالوم٥م زفمامء ايمٗمب٣مئؾ زم٣ميمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م سمتخذ صقرسمكم: (8)ايمتل مترىمزوا همٝمٜم٣م

 : َمقومػ ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م ايمتزاَم٣ًم زمام يقومٔمقٞمف َمـ اسمٖم٣مومٝم٣مت َمع ايمسٙمْم٣من. إولم

                                                           

قم ان، -اًمقؿن )اًمش ال واجلـوب( -( ومرد هوًمقداي: اًمٍماع اًمسقاد ذم ؿمبه اجلزيرة اًمعرسمقة، اًمسعودية1)

 .13م ص: 1975،  1صقاهمة وؾمعقد حمقو،  سمػموت، دار اسمن ظمؾدون، ط سمػموت،  شمرمجة طمازم 

 .347 -346م، ص : 1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج2)

 .110، ص 2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد ج 3)

 .43 – 42( ومضل قمكم أمحد أسمو هماكم:  اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن، ص : 4)

. همسان قمكم كقازي اًمتل: اعمجتؿع اًمعشائري، ىمضايا 110، ص :2( صالح اًمبؽري: اعمرضمع اًمساسمق، ج 5)

 .40-38م، ص:1999هـ/1419، 1ومشؽالت، إردن، دار اًمؽـدي ًمؾـنم واًمتوزيع، ط
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، إَمر زم٣ميمٗمقة إطمّم٣مفمٜمؿ إلم ايم٘مثغمي٥م ايمدويم٥م يّمْمر  : َمقومػ اظمٔم٣مرض٥م مم٣موايمث٣مٞمٝم٥م

 . (5)ايمسٝم٣مد ٞمُم٣مؿمٜمؿ ويٗمٙمص ايمذي يٖمٗمدهؿ ايمتٟمشمغم آصمتامفمل

 وَم٣م وممتٙم٘م٣مهت٣م َمِم٣محلٜم٣م فمعم واظمح٣مهمٓم٥م ؾم٠موهن٣م وإدارة ايمٗمبٝمٙم٥م، ومٝم٣مدة اظمٗمدم ويتقلم

 دم ايمدطمقل يتقلم ىمام ايمِمٙمح،وسمقومٝمع  آسمٖم٣موم٣مت وإزمرام َمٛم٣مزفم٣مهت٣م، وضمؾ زمحٝم٣مهت٣م، يرسمبط

 .(5)ايمٗمبٙمٝم٥م يمتح٣ميمٖم٣متا أو ايمٗمبٙمٝم٥م، آحت٣مدات

ونم٣ميمب٣ًم َم٣م يستٔمكم َمٗمدم ايمٗمبٝمٙم٥م زمٚمجٙمس ايمٗمبٝمٙم٥م ايمذي يتٟميمػ دم ايمٔم٣مدة َمـ رؤؽم٣مء 

ايمٖمخ٣مئذ وايمبْمقن، ونمغمهؿ َمـ ذوي ايمِمٖم٣مت ايمُمخِمٝم٥م ايمتل سم٠مهٙمٜمؿ يمذيمؽ. ويٛمٔمٗمد 

ة دم اظمجٙمس اظمجٙمس زمدفمقة َمـ َمٗمدم ايمٗمبٝمٙم٥م يمبح٧م إَمقر اظمٜمٚم٥م، و سم٘مقن ايمسٝمْمر

، ويٙمتزم أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م دم ايمٔم٣مدة (1)وايمتح٘مؿ دم ومراراسمف ظمـ اَمتٙمؽ ومدرة ايمتحدث واإلومٛم٣مع

زمام يِمدر فمـ رئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م زم٣مفمتب٣مره يٚمثؾ اظمرصمٔمٝم٥م إؽم٣مؽمٝم٥م دم إدارة ؾم٠مون ايمٗمبٝمٙم٥م دم 

 ، وٓ يؼمددون فمـ آؽمتج٣مزم٥م َٕمره إذا دفم٣مهؿ ظمقاصمٜم٥م أي طمْمر هيدد(9)ايمسٙمؿ واحلرب

، طمِمقص٣ًم وأن اظمجتٚمع احلرضَمل ٓ خيٙمق َمـ احلروب وايمٕم٣مرات ايمتل مت٣مرس (8)ايمٗمبٝمٙم٥م

 همٝمٜم٣م أفمامل ايمٔمٛمػ وايمقضمُمٝم٥م.

                                                           

 .122، ص :  م1967 – 1900( قمادل اًمؽسادي : اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرض موت، 1)

 – 17د قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة : ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة واًمتغؾغل آؾمتع اري ذم طمرضموت، ص: ( حمؿ2)

 .196، ومضل قمكم أسمو هماكم : اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن، ص : 21

 .42- 40( همسان قمكم كقازي اًمتل: اعمجتؿع اًمعشائري، ىمضايا ومشؽالت، ص : 3)

 ..32-25 ( قمبد اًمؼادر اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .122، 112( قمادل اًمؽسادي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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، إَمر زم٣ميمٗمقة إطمّم٣مفمٜمؿ إلم ايم٘مثغمي٥م ايمدويم٥م يّمْمر  : َمقومػ اظمٔم٣مرض٥م مم٣موايمث٣مٞمٝم٥م

 . (5)ايمسٝم٣مد ٞمُم٣مؿمٜمؿ ويٗمٙمص ايمذي يٖمٗمدهؿ ايمتٟمشمغم آصمتامفمل

 وَم٣م وممتٙم٘م٣مهت٣م َمِم٣محلٜم٣م فمعم واظمح٣مهمٓم٥م ؾم٠موهن٣م وإدارة ايمٗمبٝمٙم٥م، ومٝم٣مدة اظمٗمدم ويتقلم

 دم ايمدطمقل يتقلم ىمام ايمِمٙمح،وسمقومٝمع  آسمٖم٣موم٣مت وإزمرام َمٛم٣مزفم٣مهت٣م، وضمؾ زمحٝم٣مهت٣م، يرسمبط

 .(5)ايمٗمبٙمٝم٥م يمتح٣ميمٖم٣متا أو ايمٗمبٙمٝم٥م، آحت٣مدات

ونم٣ميمب٣ًم َم٣م يستٔمكم َمٗمدم ايمٗمبٝمٙم٥م زمٚمجٙمس ايمٗمبٝمٙم٥م ايمذي يتٟميمػ دم ايمٔم٣مدة َمـ رؤؽم٣مء 

ايمٖمخ٣مئذ وايمبْمقن، ونمغمهؿ َمـ ذوي ايمِمٖم٣مت ايمُمخِمٝم٥م ايمتل سم٠مهٙمٜمؿ يمذيمؽ. ويٛمٔمٗمد 

ة دم اظمجٙمس اظمجٙمس زمدفمقة َمـ َمٗمدم ايمٗمبٝمٙم٥م يمبح٧م إَمقر اظمٜمٚم٥م، و سم٘مقن ايمسٝمْمر

، ويٙمتزم أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م دم ايمٔم٣مدة (1)وايمتح٘مؿ دم ومراراسمف ظمـ اَمتٙمؽ ومدرة ايمتحدث واإلومٛم٣مع

زمام يِمدر فمـ رئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م زم٣مفمتب٣مره يٚمثؾ اظمرصمٔمٝم٥م إؽم٣مؽمٝم٥م دم إدارة ؾم٠مون ايمٗمبٝمٙم٥م دم 

 ، وٓ يؼمددون فمـ آؽمتج٣مزم٥م َٕمره إذا دفم٣مهؿ ظمقاصمٜم٥م أي طمْمر هيدد(9)ايمسٙمؿ واحلرب

، طمِمقص٣ًم وأن اظمجتٚمع احلرضَمل ٓ خيٙمق َمـ احلروب وايمٕم٣مرات ايمتل مت٣مرس (8)ايمٗمبٝمٙم٥م

 همٝمٜم٣م أفمامل ايمٔمٛمػ وايمقضمُمٝم٥م.

                                                           

 .122، ص :  م1967 – 1900( قمادل اًمؽسادي : اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرض موت، 1)

 – 17د قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة : ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة واًمتغؾغل آؾمتع اري ذم طمرضموت، ص: ( حمؿ2)

 .196، ومضل قمكم أسمو هماكم : اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن، ص : 21

 .42- 40( همسان قمكم كقازي اًمتل: اعمجتؿع اًمعشائري، ىمضايا ومشؽالت، ص : 3)

 ..32-25 ( قمبد اًمؼادر اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .122، 112( قمادل اًمؽسادي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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ري، وسمقارث زفمامء ايمٗمب٣مئؾ َم٘م٣مٞمتٜمؿ ـمٙم٦م ايمٗمبٝمٙم٥م ٞمقاة اظمجتٚمع احلرضَمل ايمٔمُم٣مئ

 .(5)آصمتامفمٝم٥م واضمتٖمٓمقا زمٟمٞمس٣مهبؿ وَمٛم٣مؿمؼ مترىمزهؿ

م ، وسمٛمحٌم ايمرئ٣مؽم٥م دم همخذ أو زمْمـ َمـ زمْمقن (5)وىم٣من زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ئمرف زم٣مظمٗمدَّ

، وسمٗم٣مس ومقة ايمٗمبٝمٙم٥م زمٔمدد أهمراده٣م، وَم٣م متٙم٘مف َمـ أراٍض وٞمخٝمٍؾ وَمقاٍش، وٓزمد (1)ايمٗمبٝمٙم٥م

 . (9)ٙم٥م َمـ اإلومرار زم٣ميمقٓء وايمْم٣مفم٥م ظمٗمدَمٜمؿجلٚمٝمع أهمراد ايمٗمبٝم

وهذه اظم٘م٣مٞم٥م ايمتل يٛم٣مهل٣م رئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م ٓ سمٗمقم فمعم أؽم٣مس َمـ فمٙمؿ أو طمػمة وإٞمام 

 سمسغم وهمؼ ايمٔمِمبٝم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م وضمجؿ َم٣م يٚمٙمؽ َمـ إَمقال. 

 وومد ؽمٔمك زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ إلم زي٣مدة ٞمٖمقذهؿ َمـ طمالل سمقؽمٝمع فمالوم٣مهتؿ آصمتامفمٝم٥م،

 ذي أدى إلم ٞمٚمق ٞمُم٣مؿمٜمؿ ايمسٝم٣مد، وـمٜمقر زفم٣مَم٣مت ومبٙمٝم٥م اٞمٖمردت زمح٘مؿ اظمٛم٣مؿمؼإَمر ايم

 . وىم٣مٞم٦م فمالوم٥م زفمامء ايمٗمب٣مئؾ زم٣ميمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م سمتخذ صقرسمكم: (8)ايمتل مترىمزوا همٝمٜم٣م

 : َمقومػ ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م ايمتزاَم٣ًم زمام يقومٔمقٞمف َمـ اسمٖم٣مومٝم٣مت َمع ايمسٙمْم٣من. إولم

                                                           

قم ان، -اًمقؿن )اًمش ال واجلـوب( -( ومرد هوًمقداي: اًمٍماع اًمسقاد ذم ؿمبه اجلزيرة اًمعرسمقة، اًمسعودية1)

 .13م ص: 1975،  1صقاهمة وؾمعقد حمقو،  سمػموت، دار اسمن ظمؾدون، ط سمػموت،  شمرمجة طمازم 

 .347 -346م، ص : 1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج2)

 .110، ص 2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد ج 3)

 .43 – 42( ومضل قمكم أمحد أسمو هماكم:  اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن، ص : 4)

. همسان قمكم كقازي اًمتل: اعمجتؿع اًمعشائري، ىمضايا 110، ص :2( صالح اًمبؽري: اعمرضمع اًمساسمق، ج 5)

 .40-38م، ص:1999هـ/1419، 1ومشؽالت، إردن، دار اًمؽـدي ًمؾـنم واًمتوزيع، ط
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، إَمر زم٣ميمٗمقة إطمّم٣مفمٜمؿ إلم ايم٘مثغمي٥م ايمدويم٥م يّمْمر  : َمقومػ اظمٔم٣مرض٥م مم٣موايمث٣مٞمٝم٥م

 . (5)ايمسٝم٣مد ٞمُم٣مؿمٜمؿ ويٗمٙمص ايمذي يٖمٗمدهؿ ايمتٟمشمغم آصمتامفمل

 وَم٣م وممتٙم٘م٣مهت٣م َمِم٣محلٜم٣م فمعم واظمح٣مهمٓم٥م ؾم٠موهن٣م وإدارة ايمٗمبٝمٙم٥م، ومٝم٣مدة اظمٗمدم ويتقلم

 دم ايمدطمقل يتقلم ىمام ايمِمٙمح،وسمقومٝمع  آسمٖم٣موم٣مت وإزمرام َمٛم٣مزفم٣مهت٣م، وضمؾ زمحٝم٣مهت٣م، يرسمبط

 .(5)ايمٗمبٙمٝم٥م يمتح٣ميمٖم٣متا أو ايمٗمبٙمٝم٥م، آحت٣مدات

ونم٣ميمب٣ًم َم٣م يستٔمكم َمٗمدم ايمٗمبٝمٙم٥م زمٚمجٙمس ايمٗمبٝمٙم٥م ايمذي يتٟميمػ دم ايمٔم٣مدة َمـ رؤؽم٣مء 

ايمٖمخ٣مئذ وايمبْمقن، ونمغمهؿ َمـ ذوي ايمِمٖم٣مت ايمُمخِمٝم٥م ايمتل سم٠مهٙمٜمؿ يمذيمؽ. ويٛمٔمٗمد 

ة دم اظمجٙمس اظمجٙمس زمدفمقة َمـ َمٗمدم ايمٗمبٝمٙم٥م يمبح٧م إَمقر اظمٜمٚم٥م، و سم٘مقن ايمسٝمْمر

، ويٙمتزم أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م دم ايمٔم٣مدة (1)وايمتح٘مؿ دم ومراراسمف ظمـ اَمتٙمؽ ومدرة ايمتحدث واإلومٛم٣مع

زمام يِمدر فمـ رئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م زم٣مفمتب٣مره يٚمثؾ اظمرصمٔمٝم٥م إؽم٣مؽمٝم٥م دم إدارة ؾم٠مون ايمٗمبٝمٙم٥م دم 

 ، وٓ يؼمددون فمـ آؽمتج٣مزم٥م َٕمره إذا دفم٣مهؿ ظمقاصمٜم٥م أي طمْمر هيدد(9)ايمسٙمؿ واحلرب

، طمِمقص٣ًم وأن اظمجتٚمع احلرضَمل ٓ خيٙمق َمـ احلروب وايمٕم٣مرات ايمتل مت٣مرس (8)ايمٗمبٝمٙم٥م

 همٝمٜم٣م أفمامل ايمٔمٛمػ وايمقضمُمٝم٥م.

                                                           

 .122، ص :  م1967 – 1900( قمادل اًمؽسادي : اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرض موت، 1)

 – 17د قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة : ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة واًمتغؾغل آؾمتع اري ذم طمرضموت، ص: ( حمؿ2)

 .196، ومضل قمكم أسمو هماكم : اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن، ص : 21

 .42- 40( همسان قمكم كقازي اًمتل: اعمجتؿع اًمعشائري، ىمضايا ومشؽالت، ص : 3)

 ..32-25 ( قمبد اًمؼادر اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .122، 112( قمادل اًمؽسادي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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ة دم اظمجٙمس اظمجٙمس زمدفمقة َمـ َمٗمدم ايمٗمبٝمٙم٥م يمبح٧م إَمقر اظمٜمٚم٥م، و سم٘مقن ايمسٝمْمر

، ويٙمتزم أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م دم ايمٔم٣مدة (1)وايمتح٘مؿ دم ومراراسمف ظمـ اَمتٙمؽ ومدرة ايمتحدث واإلومٛم٣مع
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 ، وٓ يؼمددون فمـ آؽمتج٣مزم٥م َٕمره إذا دفم٣مهؿ ظمقاصمٜم٥م أي طمْمر هيدد(9)ايمسٙمؿ واحلرب
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 .122، ص :  م1967 – 1900( قمادل اًمؽسادي : اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرض موت، 1)

 – 17د قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة : ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة واًمتغؾغل آؾمتع اري ذم طمرضموت، ص: ( حمؿ2)

 .196، ومضل قمكم أسمو هماكم : اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن، ص : 21

 .42- 40( همسان قمكم كقازي اًمتل: اعمجتؿع اًمعشائري، ىمضايا ومشؽالت، ص : 3)

 ..32-25 ( قمبد اًمؼادر اًمصبان: عمحة قمن طمقاة اًمبادية، ص:4)

 .122، 112( قمادل اًمؽسادي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)
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وومد ئمٓمؿ ؾمٟمن اظمٗمدم زمكم ايمٗمب٣مئؾ وسمٙمجٟم إيمٝمف حلؾ َمٛم٣مزفم٣مهت٣م َمع نمغمه٣م َمـ ايمٗمب٣مئؾ أو 

ٗمدم فمقم زمـ َمع ايمدويم٥م. وممـ ٞم٣مل ؾمٜمرة ىمبغمة اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر، واظم

ْم٣م دم ضمؾ اخلالف زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد  .(5)حمٚمد زم٣مَمدرك، ايمٙمذان سمقؽمَّ

وؽمٛمقرد أؽمامء فمدد َمـ ايمزفمامء ايمٗمبٙمٝمكم يمبٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمتل ىم٣من هل٣م أشمر دم إضمداث 

 ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م، وَمـ أزمرز ه٠مٓء:

زم٣مفمٚمر،  ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر، وَمـ زفمامء ايمٔمقازمث٥م اظمٗمدم أمحد فمٚمراظمٗمدم حمٚمد زمـ هم٣مرس َمٗمدم 

 واظمٗمدم فمقم زمـ فمبداهلل زمـ حمٖمقظ ايم٘مٛمدي، وايمُمٝمخ فمثامن زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي، واظمٗمدم

زفمامء  ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣م هػمي َمـ زفم٣مَم٣مت ؽمٝمب٣من، واظمٗمدم ؽمٔمٝمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار َمـ

. (5)دم، واظمٗمدم فمقم زمـ حمٚمد زم٣م َمدرك رئٝمس ومبٝمٙم٥م ىمٛمدةاظمٜمرة، واظمٗمدم فمبداهلل زمـ فمعم ايمدو

 . (1)زمٛمل ـمٛم٥م فمٚمر زمـ صمس٣مر زمـ ـمٛم٥م، وَمـ خل يامين حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ يامين وَمـ

وئمتٚمد زفمامء ايمٗمب٣مئؾ دم َمٔمٝمُمتٜمؿ فمعم َم٣م سمٛمتجف أراضٝمٜمؿ ايمقاؽمٔم٥م ايمتل يتقلم 

يمتل حيِمٙمقن فمٙمٝمٜم٣م دم فمٚمٙمٝم٥م ايمٔمٚمؾ همٝمٜم٣م زمٔمض اظمزارفمكم، ىمام ئمتٚمدون فمعم ايمٕمٛم٣مئؿ ا

 .(9)ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م أشمٛم٣مء احلروب وايمٕم٣مرات

                                                           

، حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن 32-25، ص:عمحة قمن طمقاة اًمبادية( قمبداًمؼادر اًمصبان: 1)

 .222، 212،قمادل اًمؽسادي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:226-224اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:

، 161شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد:2)

189 ،191 ،197، 

، 281، 122، 79( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

293 ،294. 

 .161 – 160( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد : اعمرضمع اًمساسمق، ص : 4)
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وه٠مٓء يٛمحدرون َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م خمتٙمٖم٥م، وومد اجتٜمقا ٞمحق آهتامم زمٔمٙمقم 

 .(5)ايمممئم٥م وايمٙمٕم٥م وايمٖمٗمف دم ايمديـ، ويٚمثٙمقن أضمد اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت

يمٗم٤م ؾمٝمخ ىم٣من ؽم٣مئًدا دم ضمرضَمقت دم ايمٗمرون ايمثالشم٥م اهلجري٥م  واظمٔمروف سم٣مرخيٝم٣ًم أن

 إولم، وىم٣من ه٠مٓء اظمُم٣مئخ يتِمدرون اظمجتٚمع ضمتك ايمٗمرن ايمرازمع اهلجري ايمٗمرن ايمٔم٣مذ

 .(5)اظمٝمالدي فمٛمدَم٣م دطمؾ ايمٔمٙمقيقن ايمذيـ ٞم٣مهمسقهؿ وأزمٔمدوهؿ فمـ ايمِمدارة آصمتامفمٝم٥م

بقم، وسمٖم٣موت اظم٘م٣مٞم٥م ايمديٛمٝم٥م، وَمدى ويٓمٜمر ايمتب٣ميـ زمكم اظمُم٣مئخ ٓطمتالف ايمٛمس٤م ايمٗم

، (1)َمٔمرهمتٜمؿ زم٣ميمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م و إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م، وايمتٖمرغ هلذا اجل٣مٞم٤م و َمدى ايمتٖمقق همٝمف

ضمٝم٧م ٞمجد صٕم٣مر اظمُم٣مئخ يٗمتٌم دورهؿ فمعم فمٗمد أٞم٘مح٥م وَمقاشمٝمؼ ايمزواج وايمْمالق، 

 ٔمض ايمقـم٣مئػوايمتح٘مٝمؿ دم ٞمزافم٣مت إرض وىمت٣مزم٥م ايمقشم٣مئـؼ، وومد يتقلم زمٔمّمٜمؿ ايمٗمٝم٣مم زمب

 .(9)دم اظمس٣مصمد

أَم٣م ىمب٣مر اظمُم٣مئخ ايمذيـ يتٚمتٔمقن زمٙمٗم٤م ايمٔمٙمامء و ايمٖمٗمٜم٣مء همٝمتقيمقن ؾمئقن ايمٗمّم٣مء 

 وأفمامل اظمس٣مصمد َمـ أذان وصالة وطمْم٣مزم٥م، إض٣مهم٥م الم ذيمؽ سمٔمٙمٝمؿ َمب٣مدئ ايمٗمراءة، وايم٘مت٣مزم٥م،

يمؽ واحلس٣مب، وفمٙمقم ايمديـ دم ايم٘مت٣مسمٝم٤م، أو دم اظمٛم٣مزل أو زواي٣م اظمس٣مصمد، وَمٗم٣مزمؾ ذ

يتٗم٣مضقن أصمقًرا وإىمراَمٝم٣مت وسمػمفم٣مت ٞمٗمدي٥م وفمٝمٛمٝم٥م وٞمذوًرا وهب٣مت ونمغم ذيمؽ، 
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وه٠مٓء يٛمحدرون َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م خمتٙمٖم٥م، وومد اجتٜمقا ٞمحق آهتامم زمٔمٙمقم 

 .(5)ايمممئم٥م وايمٙمٕم٥م وايمٖمٗمف دم ايمديـ، ويٚمثٙمقن أضمد اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت

يمٗم٤م ؾمٝمخ ىم٣من ؽم٣مئًدا دم ضمرضَمقت دم ايمٗمرون ايمثالشم٥م اهلجري٥م  واظمٔمروف سم٣مرخيٝم٣ًم أن

 إولم، وىم٣من ه٠مٓء اظمُم٣مئخ يتِمدرون اظمجتٚمع ضمتك ايمٗمرن ايمرازمع اهلجري ايمٗمرن ايمٔم٣مذ

 .(5)اظمٝمالدي فمٛمدَم٣م دطمؾ ايمٔمٙمقيقن ايمذيـ ٞم٣مهمسقهؿ وأزمٔمدوهؿ فمـ ايمِمدارة آصمتامفمٝم٥م

بقم، وسمٖم٣موت اظم٘م٣مٞم٥م ايمديٛمٝم٥م، وَمدى ويٓمٜمر ايمتب٣ميـ زمكم اظمُم٣مئخ ٓطمتالف ايمٛمس٤م ايمٗم

، (1)َمٔمرهمتٜمؿ زم٣ميمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م و إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م، وايمتٖمرغ هلذا اجل٣مٞم٤م و َمدى ايمتٖمقق همٝمف

ضمٝم٧م ٞمجد صٕم٣مر اظمُم٣مئخ يٗمتٌم دورهؿ فمعم فمٗمد أٞم٘مح٥م وَمقاشمٝمؼ ايمزواج وايمْمالق، 

 ٔمض ايمقـم٣مئػوايمتح٘مٝمؿ دم ٞمزافم٣مت إرض وىمت٣مزم٥م ايمقشم٣مئـؼ، وومد يتقلم زمٔمّمٜمؿ ايمٗمٝم٣مم زمب

 .(9)دم اظمس٣مصمد

أَم٣م ىمب٣مر اظمُم٣مئخ ايمذيـ يتٚمتٔمقن زمٙمٗم٤م ايمٔمٙمامء و ايمٖمٗمٜم٣مء همٝمتقيمقن ؾمئقن ايمٗمّم٣مء 

 وأفمامل اظمس٣مصمد َمـ أذان وصالة وطمْم٣مزم٥م، إض٣مهم٥م الم ذيمؽ سمٔمٙمٝمؿ َمب٣مدئ ايمٗمراءة، وايم٘مت٣مزم٥م،

يمؽ واحلس٣مب، وفمٙمقم ايمديـ دم ايم٘مت٣مسمٝم٤م، أو دم اظمٛم٣مزل أو زواي٣م اظمس٣مصمد، وَمٗم٣مزمؾ ذ

يتٗم٣مضقن أصمقًرا وإىمراَمٝم٣مت وسمػمفم٣مت ٞمٗمدي٥م وفمٝمٛمٝم٥م وٞمذوًرا وهب٣مت ونمغم ذيمؽ، 
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وومد ئمٓمؿ ؾمٟمن اظمٗمدم زمكم ايمٗمب٣مئؾ وسمٙمجٟم إيمٝمف حلؾ َمٛم٣مزفم٣مهت٣م َمع نمغمه٣م َمـ ايمٗمب٣مئؾ أو 

ٗمدم فمقم زمـ َمع ايمدويم٥م. وممـ ٞم٣مل ؾمٜمرة ىمبغمة اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر، واظم

ْم٣م دم ضمؾ اخلالف زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد  .(5)حمٚمد زم٣مَمدرك، ايمٙمذان سمقؽمَّ

وؽمٛمقرد أؽمامء فمدد َمـ ايمزفمامء ايمٗمبٙمٝمكم يمبٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمتل ىم٣من هل٣م أشمر دم إضمداث 

 ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ايمٖمؼمة ايمتل ٞمحـ زمِمدد احلدي٧م فمٛمٜم٣م، وَمـ أزمرز ه٠مٓء:

زم٣مفمٚمر،  ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر، وَمـ زفمامء ايمٔمقازمث٥م اظمٗمدم أمحد فمٚمراظمٗمدم حمٚمد زمـ هم٣مرس َمٗمدم 

 واظمٗمدم فمقم زمـ فمبداهلل زمـ حمٖمقظ ايم٘مٛمدي، وايمُمٝمخ فمثامن زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي، واظمٗمدم

زفمامء  ؽمٙمٝمامن زمـ أيب زم٘مر زم٣م هػمي َمـ زفم٣مَم٣مت ؽمٝمب٣من، واظمٗمدم ؽمٔمٝمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار َمـ

. (5)دم، واظمٗمدم فمقم زمـ حمٚمد زم٣م َمدرك رئٝمس ومبٝمٙم٥م ىمٛمدةاظمٜمرة، واظمٗمدم فمبداهلل زمـ فمعم ايمدو

 . (1)زمٛمل ـمٛم٥م فمٚمر زمـ صمس٣مر زمـ ـمٛم٥م، وَمـ خل يامين حمٚمد زمـ أمحد زمـ ؽمٙمْم٣من زمـ يامين وَمـ

وئمتٚمد زفمامء ايمٗمب٣مئؾ دم َمٔمٝمُمتٜمؿ فمعم َم٣م سمٛمتجف أراضٝمٜمؿ ايمقاؽمٔم٥م ايمتل يتقلم 

يمتل حيِمٙمقن فمٙمٝمٜم٣م دم فمٚمٙمٝم٥م ايمٔمٚمؾ همٝمٜم٣م زمٔمض اظمزارفمكم، ىمام ئمتٚمدون فمعم ايمٕمٛم٣مئؿ ا

 .(9)ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م أشمٛم٣مء احلروب وايمٕم٣مرات
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189 ،191 ،197، 
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وه٠مٓء يٛمحدرون َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م خمتٙمٖم٥م، وومد اجتٜمقا ٞمحق آهتامم زمٔمٙمقم 

 .(5)ايمممئم٥م وايمٙمٕم٥م وايمٖمٗمف دم ايمديـ، ويٚمثٙمقن أضمد اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت

يمٗم٤م ؾمٝمخ ىم٣من ؽم٣مئًدا دم ضمرضَمقت دم ايمٗمرون ايمثالشم٥م اهلجري٥م  واظمٔمروف سم٣مرخيٝم٣ًم أن

 إولم، وىم٣من ه٠مٓء اظمُم٣مئخ يتِمدرون اظمجتٚمع ضمتك ايمٗمرن ايمرازمع اهلجري ايمٗمرن ايمٔم٣مذ

 .(5)اظمٝمالدي فمٛمدَم٣م دطمؾ ايمٔمٙمقيقن ايمذيـ ٞم٣مهمسقهؿ وأزمٔمدوهؿ فمـ ايمِمدارة آصمتامفمٝم٥م

بقم، وسمٖم٣موت اظم٘م٣مٞم٥م ايمديٛمٝم٥م، وَمدى ويٓمٜمر ايمتب٣ميـ زمكم اظمُم٣مئخ ٓطمتالف ايمٛمس٤م ايمٗم

، (1)َمٔمرهمتٜمؿ زم٣ميمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م و إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م، وايمتٖمرغ هلذا اجل٣مٞم٤م و َمدى ايمتٖمقق همٝمف

ضمٝم٧م ٞمجد صٕم٣مر اظمُم٣مئخ يٗمتٌم دورهؿ فمعم فمٗمد أٞم٘مح٥م وَمقاشمٝمؼ ايمزواج وايمْمالق، 

 ٔمض ايمقـم٣مئػوايمتح٘مٝمؿ دم ٞمزافم٣مت إرض وىمت٣مزم٥م ايمقشم٣مئـؼ، وومد يتقلم زمٔمّمٜمؿ ايمٗمٝم٣مم زمب

 .(9)دم اظمس٣مصمد

أَم٣م ىمب٣مر اظمُم٣مئخ ايمذيـ يتٚمتٔمقن زمٙمٗم٤م ايمٔمٙمامء و ايمٖمٗمٜم٣مء همٝمتقيمقن ؾمئقن ايمٗمّم٣مء 

 وأفمامل اظمس٣مصمد َمـ أذان وصالة وطمْم٣مزم٥م، إض٣مهم٥م الم ذيمؽ سمٔمٙمٝمؿ َمب٣مدئ ايمٗمراءة، وايم٘مت٣مزم٥م،

يمؽ واحلس٣مب، وفمٙمقم ايمديـ دم ايم٘مت٣مسمٝم٤م، أو دم اظمٛم٣مزل أو زواي٣م اظمس٣مصمد، وَمٗم٣مزمؾ ذ

يتٗم٣مضقن أصمقًرا وإىمراَمٝم٣مت وسمػمفم٣مت ٞمٗمدي٥م وفمٝمٛمٝم٥م وٞمذوًرا وهب٣مت ونمغم ذيمؽ، 
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وه٠مٓء يٛمحدرون َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م خمتٙمٖم٥م، وومد اجتٜمقا ٞمحق آهتامم زمٔمٙمقم 

 .(5)ايمممئم٥م وايمٙمٕم٥م وايمٖمٗمف دم ايمديـ، ويٚمثٙمقن أضمد اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت

يمٗم٤م ؾمٝمخ ىم٣من ؽم٣مئًدا دم ضمرضَمقت دم ايمٗمرون ايمثالشم٥م اهلجري٥م  واظمٔمروف سم٣مرخيٝم٣ًم أن

 إولم، وىم٣من ه٠مٓء اظمُم٣مئخ يتِمدرون اظمجتٚمع ضمتك ايمٗمرن ايمرازمع اهلجري ايمٗمرن ايمٔم٣مذ

 .(5)اظمٝمالدي فمٛمدَم٣م دطمؾ ايمٔمٙمقيقن ايمذيـ ٞم٣مهمسقهؿ وأزمٔمدوهؿ فمـ ايمِمدارة آصمتامفمٝم٥م

بقم، وسمٖم٣موت اظم٘م٣مٞم٥م ايمديٛمٝم٥م، وَمدى ويٓمٜمر ايمتب٣ميـ زمكم اظمُم٣مئخ ٓطمتالف ايمٛمس٤م ايمٗم

، (1)َمٔمرهمتٜمؿ زم٣ميمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م و إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م، وايمتٖمرغ هلذا اجل٣مٞم٤م و َمدى ايمتٖمقق همٝمف

ضمٝم٧م ٞمجد صٕم٣مر اظمُم٣مئخ يٗمتٌم دورهؿ فمعم فمٗمد أٞم٘مح٥م وَمقاشمٝمؼ ايمزواج وايمْمالق، 

 ٔمض ايمقـم٣مئػوايمتح٘مٝمؿ دم ٞمزافم٣مت إرض وىمت٣مزم٥م ايمقشم٣مئـؼ، وومد يتقلم زمٔمّمٜمؿ ايمٗمٝم٣مم زمب

 .(9)دم اظمس٣مصمد

أَم٣م ىمب٣مر اظمُم٣مئخ ايمذيـ يتٚمتٔمقن زمٙمٗم٤م ايمٔمٙمامء و ايمٖمٗمٜم٣مء همٝمتقيمقن ؾمئقن ايمٗمّم٣مء 

 وأفمامل اظمس٣مصمد َمـ أذان وصالة وطمْم٣مزم٥م، إض٣مهم٥م الم ذيمؽ سمٔمٙمٝمؿ َمب٣مدئ ايمٗمراءة، وايم٘مت٣مزم٥م،

يمؽ واحلس٣مب، وفمٙمقم ايمديـ دم ايم٘مت٣مسمٝم٤م، أو دم اظمٛم٣مزل أو زواي٣م اظمس٣مصمد، وَمٗم٣مزمؾ ذ

يتٗم٣مضقن أصمقًرا وإىمراَمٝم٣مت وسمػمفم٣مت ٞمٗمدي٥م وفمٝمٛمٝم٥م وٞمذوًرا وهب٣مت ونمغم ذيمؽ، 

                                                           

 .383     -  381، 300   - 299م، ص: 1994، 3، ط2محد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أ1)

 .196( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:2)

 .253 - 252م، ص:1994، 3، ط2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج3)

 .151، 103 - 101( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص : 4)
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وىمذيمؽ يس٣ممهقن دم ضمؾ زمٔمض اظمُم٘مالت آصمتامفمٝم٥م ىم٣مإلصالح زمكم ايمٗمب٣مئؾ وإهمراد، 

وضمؾ ايمٛمزافم٣مت فمعم إرض، َمع ايمتقومٝمع فمعم ايمقشم٣مئؼ اخل٣مص٥م زم٣ميمبٝمع و ايممماء، ىمام 

 .(5)يمدويم٥م ايم٘مثغمي٥ميتقيمقن زمٔمض ايمقـم٣مئػ اإلداري٥م، دم ا

غ يمٙمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م،  أَم٣م يمٗم٤م ؾمٝمخ همٝمِمبح ضمٗم٣ًم َم٘متسب٣ًم يمٙمُمخص اظمتٖمرِّ

. واظمُم٣ميخ أومؾ سمٔمِمب٣ًم (5)وسم٘متس٤م ومبٝمٙمتف ىمٙمٜم٣م هذا ايمٙمٗم٤م همتتٚمتع زمٚم٘م٣مٞم٥م روضمٝم٥م َمرَمقوم٥م

 .(1)َمـ ايمٔمٙمقيكم، وأومؾ ؾمٔمقرًا زم٣ميم٘مػمي٣مء، وايمؼمهمع فمعم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م

خ آومتِم٣مدي٥م هم١مهنؿ مل ي٘متٖمقا زمام ومد ذىمرٞم٣م َمـ إصمقر واهلب٣مت فمعم أَم٣م َم٘م٣مٞم٥م اظمُم٣مي

أفمامهلؿ، زمؾ ىم٣مٞمقا يبحثقن فمـ َمِم٣مدر أطمرى يمٙمرزق= إذ اؾمتٕمٙمقا زم٣ميمتج٣مرة وايمزرافم٥م 

 . (9)واَمتٙم٘مقا أرايض واؽمٔم٥م

ب اظمُم٣ميخ َمـ ايمسالؿمكم، ىمام همٔمؾ خل زم٣مفمب٣مد ايمذيـ سمقيمقا ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمؼموي٨م  ىمام سمٗمرَّ

، ىمام ؽم٣مٞمدوا ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي (8)يم٥م ايم٘مثغمي٥ماإلفمالَمل يمٙمدو

 . (9)زمقؿمقيرق همٚمٛمحٜمؿ زمذيمؽ أرايض واؽمٔم٥م

                                                           

 .103-101، ص:ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، (1)

،  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 3( حمؿد سمن هاؿمم: طمرضموت، شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:2)

 .257   - 255، ص: 2، ج187، ص:1احلرضمي، ج

 .119، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج3)

 .151، 103-101( ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)

 13، 6، 3( حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)

،  د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي 95،96( ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:6)

 .125اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:
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د زم٣ميمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م،  ٙمقا سمرك ايمسالح وآجت٣مه إلم ايمتزوُّ وَمٔمٓمؿ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء همّمَّ

يمثٗم٣مهم٥م َمـ يمذا همٗمد ٞم٣ميمقا اضمؼمام اظمجتٚمع هلؿ، ويبدو أن آهتامم زمٟمَمقر ايمديـ وسمقؽمٝمع ا

 .(5)إَمقر ايمتل حتت٣مج إلم ايمتٖمرغ ايمذايت، وايمبٔمد فمـ َمُم٘مالت اظمجتٚمع، وسافم٣مسمف

ومتتع اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م ممٝمزة، وىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل زمكم ومب٣مئؾ 

 . واؾمتٜمر ىمب٣مر رصم٣مل اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٙمٗم٤م ََمٛمِِم٤م، وئمٛمل ايمزفمٝمؿ(5)ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

فمل يمٙمٗمبٝمٙم٥م، ويتؿ اطمتٝم٣مره َمـ ومبؾ أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م يمٝمتقلم رفم٣مي٥م ؾم٠مون ايمديٛمل وآصمتام

 ايمٗمبٝمٙم٥م، ويامرس ٞمُم٣مؿمف آصمتامفمل داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م أوًٓ، ويقؽمع ٞمٖمقذه ايمروضمل وآصمتامفمل

 . (1)زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

وَمـ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل ىمبغم زمكم أوؽم٣مط إه٣مرم ايمُمٝمخ 

اهلل زمـ حمٚمد زم٣ممج٣مل، َمـ َمقايمٝمد ؾمب٣مم يقم اجلٚمٔم٥م احل٣مدي وايمٔممميـ َمـ  َمٔمروف زمـ فمبد

 . (9)م:;59هـ/ 1>;رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

                                                           

أ، قمبد اًمؼادر اًمصبان: 108ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: ( قمبداًمرمحن قمبقداهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوات ذم1)

، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، 43-42قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:

 348-347، 300   -299، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج153ص:

، قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: 151-150ي، ص: ( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضم2)

 .44-42اعمرضمع اًمساسمق، ص: 

، د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم 792-787، ص: 2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج3)

 .126-124وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص: 

ًمرب اًمرؤف ذم مـاىمب اًمشقخ ( مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: مواهب ا4)

 أ. 39، 34، 33معروف )خمطوـمة(، ق:
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د زم٣ميمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م،  ٙمقا سمرك ايمسالح وآجت٣مه إلم ايمتزوُّ وَمٔمٓمؿ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء همّمَّ

يمثٗم٣مهم٥م َمـ يمذا همٗمد ٞم٣ميمقا اضمؼمام اظمجتٚمع هلؿ، ويبدو أن آهتامم زمٟمَمقر ايمديـ وسمقؽمٝمع ا

 .(5)إَمقر ايمتل حتت٣مج إلم ايمتٖمرغ ايمذايت، وايمبٔمد فمـ َمُم٘مالت اظمجتٚمع، وسافم٣مسمف

ومتتع اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م ممٝمزة، وىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل زمكم ومب٣مئؾ 

 . واؾمتٜمر ىمب٣مر رصم٣مل اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٙمٗم٤م ََمٛمِِم٤م، وئمٛمل ايمزفمٝمؿ(5)ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

فمل يمٙمٗمبٝمٙم٥م، ويتؿ اطمتٝم٣مره َمـ ومبؾ أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م يمٝمتقلم رفم٣مي٥م ؾم٠مون ايمديٛمل وآصمتام

 ايمٗمبٝمٙم٥م، ويامرس ٞمُم٣مؿمف آصمتامفمل داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م أوًٓ، ويقؽمع ٞمٖمقذه ايمروضمل وآصمتامفمل

 . (1)زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

وَمـ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل ىمبغم زمكم أوؽم٣مط إه٣مرم ايمُمٝمخ 

اهلل زمـ حمٚمد زم٣ممج٣مل، َمـ َمقايمٝمد ؾمب٣مم يقم اجلٚمٔم٥م احل٣مدي وايمٔممميـ َمـ  َمٔمروف زمـ فمبد

 . (9)م:;59هـ/ 1>;رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

                                                           

أ، قمبد اًمؼادر اًمصبان: 108ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: ( قمبداًمرمحن قمبقداهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوات ذم1)

، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، 43-42قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:

 348-347، 300   -299، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج153ص:

، قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: 151-150ي، ص: ( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضم2)

 .44-42اعمرضمع اًمساسمق، ص: 

، د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم 792-787، ص: 2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج3)

 .126-124وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص: 

ًمرب اًمرؤف ذم مـاىمب اًمشقخ ( مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: مواهب ا4)

 أ. 39، 34، 33معروف )خمطوـمة(، ق:
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وىمذيمؽ يس٣ممهقن دم ضمؾ زمٔمض اظمُم٘مالت آصمتامفمٝم٥م ىم٣مإلصالح زمكم ايمٗمب٣مئؾ وإهمراد، 

وضمؾ ايمٛمزافم٣مت فمعم إرض، َمع ايمتقومٝمع فمعم ايمقشم٣مئؼ اخل٣مص٥م زم٣ميمبٝمع و ايممماء، ىمام 

 .(5)يمدويم٥م ايم٘مثغمي٥ميتقيمقن زمٔمض ايمقـم٣مئػ اإلداري٥م، دم ا

غ يمٙمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م،  أَم٣م يمٗم٤م ؾمٝمخ همٝمِمبح ضمٗم٣ًم َم٘متسب٣ًم يمٙمُمخص اظمتٖمرِّ

. واظمُم٣ميخ أومؾ سمٔمِمب٣ًم (5)وسم٘متس٤م ومبٝمٙمتف ىمٙمٜم٣م هذا ايمٙمٗم٤م همتتٚمتع زمٚم٘م٣مٞم٥م روضمٝم٥م َمرَمقوم٥م

 .(1)َمـ ايمٔمٙمقيكم، وأومؾ ؾمٔمقرًا زم٣ميم٘مػمي٣مء، وايمؼمهمع فمعم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م

خ آومتِم٣مدي٥م هم١مهنؿ مل ي٘متٖمقا زمام ومد ذىمرٞم٣م َمـ إصمقر واهلب٣مت فمعم أَم٣م َم٘م٣مٞم٥م اظمُم٣مي

أفمامهلؿ، زمؾ ىم٣مٞمقا يبحثقن فمـ َمِم٣مدر أطمرى يمٙمرزق= إذ اؾمتٕمٙمقا زم٣ميمتج٣مرة وايمزرافم٥م 

 . (9)واَمتٙم٘مقا أرايض واؽمٔم٥م

ب اظمُم٣ميخ َمـ ايمسالؿمكم، ىمام همٔمؾ خل زم٣مفمب٣مد ايمذيـ سمقيمقا ايمٗمٝم٣مم زم٣ميمؼموي٨م  ىمام سمٗمرَّ

، ىمام ؽم٣مٞمدوا ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي (8)يم٥م ايم٘مثغمي٥ماإلفمالَمل يمٙمدو

 . (9)زمقؿمقيرق همٚمٛمحٜمؿ زمذيمؽ أرايض واؽمٔم٥م

                                                           

 .103-101، ص:ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، (1)

،  حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 3( حمؿد سمن هاؿمم: طمرضموت، شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:2)

 .257   - 255، ص: 2، ج187، ص:1احلرضمي، ج

 .119، ص:2( صالح اًمبؽري: شماريخ طمرضموت اًمسقاد، ج3)

 .151، 103-101( ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)

 13، 6، 3( حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص:5)

،  د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي 95،96( ؾمعقد قموض سماوزير: اعمرضمع اًمساسمق، ص:6)

 .125اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:
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د زم٣ميمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م،  ٙمقا سمرك ايمسالح وآجت٣مه إلم ايمتزوُّ وَمٔمٓمؿ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء همّمَّ

يمثٗم٣مهم٥م َمـ يمذا همٗمد ٞم٣ميمقا اضمؼمام اظمجتٚمع هلؿ، ويبدو أن آهتامم زمٟمَمقر ايمديـ وسمقؽمٝمع ا

 .(5)إَمقر ايمتل حتت٣مج إلم ايمتٖمرغ ايمذايت، وايمبٔمد فمـ َمُم٘مالت اظمجتٚمع، وسافم٣مسمف

ومتتع اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م ممٝمزة، وىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل زمكم ومب٣مئؾ 

 . واؾمتٜمر ىمب٣مر رصم٣مل اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٙمٗم٤م ََمٛمِِم٤م، وئمٛمل ايمزفمٝمؿ(5)ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

فمل يمٙمٗمبٝمٙم٥م، ويتؿ اطمتٝم٣مره َمـ ومبؾ أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م يمٝمتقلم رفم٣مي٥م ؾم٠مون ايمديٛمل وآصمتام

 ايمٗمبٝمٙم٥م، ويامرس ٞمُم٣مؿمف آصمتامفمل داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م أوًٓ، ويقؽمع ٞمٖمقذه ايمروضمل وآصمتامفمل

 . (1)زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

وَمـ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل ىمبغم زمكم أوؽم٣مط إه٣مرم ايمُمٝمخ 

اهلل زمـ حمٚمد زم٣ممج٣مل، َمـ َمقايمٝمد ؾمب٣مم يقم اجلٚمٔم٥م احل٣مدي وايمٔممميـ َمـ  َمٔمروف زمـ فمبد

 . (9)م:;59هـ/ 1>;رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

                                                           

أ، قمبد اًمؼادر اًمصبان: 108ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: ( قمبداًمرمحن قمبقداهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوات ذم1)

، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، 43-42قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:

 348-347، 300   -299، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج153ص:

، قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: 151-150ي، ص: ( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضم2)

 .44-42اعمرضمع اًمساسمق، ص: 

، د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم 792-787، ص: 2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج3)

 .126-124وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص: 

ًمرب اًمرؤف ذم مـاىمب اًمشقخ ( مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: مواهب ا4)

 أ. 39، 34، 33معروف )خمطوـمة(، ق:
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د زم٣ميمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م،  ٙمقا سمرك ايمسالح وآجت٣مه إلم ايمتزوُّ وَمٔمٓمؿ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء همّمَّ

يمثٗم٣مهم٥م َمـ يمذا همٗمد ٞم٣ميمقا اضمؼمام اظمجتٚمع هلؿ، ويبدو أن آهتامم زمٟمَمقر ايمديـ وسمقؽمٝمع ا

 .(5)إَمقر ايمتل حتت٣مج إلم ايمتٖمرغ ايمذايت، وايمبٔمد فمـ َمُم٘مالت اظمجتٚمع، وسافم٣مسمف

ومتتع اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م ممٝمزة، وىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل زمكم ومب٣مئؾ 

 . واؾمتٜمر ىمب٣مر رصم٣مل اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء زمٙمٗم٤م ََمٛمِِم٤م، وئمٛمل ايمزفمٝمؿ(5)ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

فمل يمٙمٗمبٝمٙم٥م، ويتؿ اطمتٝم٣مره َمـ ومبؾ أهمراد ايمٗمبٝمٙم٥م يمٝمتقلم رفم٣مي٥م ؾم٠مون ايمديٛمل وآصمتام

 ايمٗمبٝمٙم٥م، ويامرس ٞمُم٣مؿمف آصمتامفمل داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م أوًٓ، ويقؽمع ٞمٖمقذه ايمروضمل وآصمتامفمل

 . (1)زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

وَمـ اظمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٟمشمغم روضمل ىمبغم زمكم أوؽم٣مط إه٣مرم ايمُمٝمخ 

اهلل زمـ حمٚمد زم٣ممج٣مل، َمـ َمقايمٝمد ؾمب٣مم يقم اجلٚمٔم٥م احل٣مدي وايمٔممميـ َمـ  َمٔمروف زمـ فمبد

 . (9)م:;59هـ/ 1>;رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

                                                           

أ، قمبد اًمؼادر اًمصبان: 108ذيمر سمؾدان طمرضموت، ق: ( قمبداًمرمحن قمبقداهلل اًمسؼاف: إدام اًمؼوات ذم1)

، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، 43-42قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:

 348-347، 300   -299، ص:2، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج153ص:

، قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: 151-150ي، ص: ( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضم2)

 .44-42اعمرضمع اًمساسمق، ص: 

، د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم 792-787، ص: 2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج3)

 .126-124وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص: 

ًمرب اًمرؤف ذم مـاىمب اًمشقخ ( مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال: مواهب ا4)

 أ. 39، 34، 33معروف )خمطوـمة(، ق:
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ويمٗمد ىم٣من سمٟمشمغم ايمُمٝمخ َمٔمروف ىمبغمًا فمعم اخل٣مص٥م وايمٔم٣مَم٥م، وَمـ زمكم َمـ سمٟمشمر زمف 

، ضمرضَمقت دم ىمثغم خل وسمٗمرب إيمٝمف فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، أضمد أزمرز زفمامء

 .(5)س٣مئفايمذي ىم٣من أضمد صمٙم

 وهلذا ايمٛم٣مس، فمٛمد حمبقزم٣مً  أصبح زمف ايمقؿمٝمدة وفمالومتف َمٔمروف، يمٙمُمٝمخ حلبف وٞمٓمراً 

م 5819/هـ91>ؽمٛمف إولم مج٣مدى دم ؾمب٣مم زمح٘مؿ آٞمٖمراد أفمٙمـ ضمكم صٔمقزم٥م جيد مل

طمِمقص٣ًم وأن ايمُمٝمخ ىم٣من صقسمف اإلفمالَمل ايمذي حي٧م ايمٛم٣مس فمعم ؿم٣مفمتف وآيمتٖم٣مف َمـ 

 زمقؿمقيرق. ٝمخ َمٔمروف َمقضع ؽمخط ونمّم٤م ايمسٙمْم٣من زمدر. وهلذا ايمسب٤م ىم٣من ايمُم(5)ضمقيمف

وظم٣م همُمؾ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي دم آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم، ونم٣مدر إلم زم٣مدي٥م خل ىمثغم، 

نم٣مدر ايمُمٝمخ َمٔمروف أيًّم٣م إلم ؽمقر خل فم٣مَمر، شمؿ فم٣مد زمٔمد ؽمٛم٥م إلم ؾمب٣مم، نمغم أن ايمسٙمْم٣من 

ة زمٔمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي وسمٟمشمغمه دم زمدًرا مل ي٘مـ َمْمٚمئٛم٣ًم يمبٗم٣مئف دم ؾمب٣مم ٞمٓمرًا يمٔمالومتف ايمقؿمٝمد

ايمٛم٣مس وافمتٗم٣مدهؿ اظمٖمرط زمف. وهلذا ٞمٖم٣مه أىمثر َمـ َمرة، ىم٣مٞم٦م اظمرة إطمغمة إلم زمّم٥م ؽمٛم٥م 

 .(1)م 5891هـ/>9>م، وأرسف دم إه٣مٞمتف زمكم أه٣مرم ؾمب٣مم وسمقدم ؽمٛم٥م 5880هـ/:8>

قايمٝمد وَمـ أؾمٜمر اظمُم٣ميخ أيًّم٣م ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمـ أمحد زم٣مخمرَم٥م، وهق َمـ َم

، (9)م>:59هـ 9;;اهلجريـ زمقادي دوفمـ يقم ايمثالشم٣مء ايمث٣ميم٧م فممم َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

                                                           

 .50( حمؿد سمن هاؿمم: طمرضموت شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 .240( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

ب اًمرب اًمرؤوف ذم مـاىمب اًمشقخ ( مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال : مواه3)

 أ.206   -200أ،120معروف )خمطوـمة (،   ق

 .240( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 4)
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وومد دطمؾ هذا ايمُمٝمخ دم طمالف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، فمٛمد ومٝم٣مَمف زمّمؿ ومري٥م 

ه زم٘مٙمامت ٞم٣مومدة ؾمديدة  اهلجريـ إلم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٟمطمذ ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م يتٖمقَّ

، زمؾ وسمِمؾ أضمٝم٣مٞم٣ًم إلم اظمس٣مس زم٘مراَم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، يمسٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

وَمـ َمْم٣ميم٤م ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م أن يٓمؾ ضم٘مؿ اهلجريـ حل٣مىمٚمٜم٣م ازمـ حمٖمقظ، همٛمٖم٣مه ايمسٙمْم٣من 

زمدر إلم ايمس٣مضمؾ، شمؿ ؽمٚمح يمف زمٟمن ئمقد إلم اهلجريـ، شمؿ ؽم٣مءت ايمٔمالوم٥م َمرة أطمرى، همٛمٖم٣مه 

دم ؽمٝمئقن ومريب٣ًم َمٛمف ضمتك ايمسٙمْم٣من ووضٔمف زمسجـ َمريٚم٥م، شمؿ أهمرج فمٛمف وأفمْم٣مه ؽم٘مٛم٣ًم 

 م.5898هـ/85>ذي ايمٗمٔمدة50يٓمؾ حت٦م َمراومبتف، وـمؾ دم ؽمٝمئقن إلم أن سمقدم دم 

 . (5)وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن ازمٛمف ايمٖمٗمٝمف فمبداهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م ىم٣من ؽم٘مرسمغمًا يمٙمسٙمْم٣من زمدر

وَمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمديٛمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ أيب 

٘مر زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل زم٣موزير، ويمد زمٗمري٥م ضمقرة دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ومل ٞمٗمػ فمعم سم٣مريخ زم

َمٝمالده أو وهم٣مسمف، ٞمُمٟم ايمُمٝمخ فمٚمر وسمٔمٙمؿ وضمٖمظ ايمٗمرخن، وسمٖمٗمف دم ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وايمٙمٕم٥م 

ايمٔمرزمٝم٥م، وىم٣من َمٔم٣مسًا يمٖمؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق، وأؾم٣مر زم٣م وزير أن يمٙمُمٝمخ 

قاومػ آصمتامفمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م، َمٛمٜم٣م: وؽم٣مؿمتف زمكم همروع ومبٝمٙم٥م زمٛمل فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمٔمض اظم

م، همٗمد ؿمٙم٤م ايمُمٝمخ َمـ 5815هـ / :1>هالل دم ومري٥م هٝمٛمـ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زمدر أن ئمْمٝمٜمؿ إَم٣من، همٟمصم٣مزمف ايمسٙمْم٣من إلم ذيمؽ زمممط أن ٓ يس٘مٛمقا جمتٚمٔمكم 

ٚمر َمتحسٛم٥م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم هٝمٛمـ، همقاهمٗمقا فمعم ذؿمف، وـمٙم٦م فمالوم٥م ايمُمٝمخ فم

 .(5)زمقؿمقيرق

                                                           

 .51( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 1)

 .107-104( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  2)
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وومد دطمؾ هذا ايمُمٝمخ دم طمالف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، فمٛمد ومٝم٣مَمف زمّمؿ ومري٥م 

ه زم٘مٙمامت ٞم٣مومدة ؾمديدة  اهلجريـ إلم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٟمطمذ ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م يتٖمقَّ

، زمؾ وسمِمؾ أضمٝم٣مٞم٣ًم إلم اظمس٣مس زم٘مراَم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، يمسٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

وَمـ َمْم٣ميم٤م ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م أن يٓمؾ ضم٘مؿ اهلجريـ حل٣مىمٚمٜم٣م ازمـ حمٖمقظ، همٛمٖم٣مه ايمسٙمْم٣من 

زمدر إلم ايمس٣مضمؾ، شمؿ ؽمٚمح يمف زمٟمن ئمقد إلم اهلجريـ، شمؿ ؽم٣مءت ايمٔمالوم٥م َمرة أطمرى، همٛمٖم٣مه 

دم ؽمٝمئقن ومريب٣ًم َمٛمف ضمتك ايمسٙمْم٣من ووضٔمف زمسجـ َمريٚم٥م، شمؿ أهمرج فمٛمف وأفمْم٣مه ؽم٘مٛم٣ًم 

 م.5898هـ/85>ذي ايمٗمٔمدة50يٓمؾ حت٦م َمراومبتف، وـمؾ دم ؽمٝمئقن إلم أن سمقدم دم 

 . (5)وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن ازمٛمف ايمٖمٗمٝمف فمبداهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م ىم٣من ؽم٘مرسمغمًا يمٙمسٙمْم٣من زمدر

وَمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمديٛمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ أيب 

٘مر زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل زم٣موزير، ويمد زمٗمري٥م ضمقرة دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ومل ٞمٗمػ فمعم سم٣مريخ زم

َمٝمالده أو وهم٣مسمف، ٞمُمٟم ايمُمٝمخ فمٚمر وسمٔمٙمؿ وضمٖمظ ايمٗمرخن، وسمٖمٗمف دم ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وايمٙمٕم٥م 

ايمٔمرزمٝم٥م، وىم٣من َمٔم٣مسًا يمٖمؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق، وأؾم٣مر زم٣م وزير أن يمٙمُمٝمخ 

قاومػ آصمتامفمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م، َمٛمٜم٣م: وؽم٣مؿمتف زمكم همروع ومبٝمٙم٥م زمٛمل فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمٔمض اظم

م، همٗمد ؿمٙم٤م ايمُمٝمخ َمـ 5815هـ / :1>هالل دم ومري٥م هٝمٛمـ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زمدر أن ئمْمٝمٜمؿ إَم٣من، همٟمصم٣مزمف ايمسٙمْم٣من إلم ذيمؽ زمممط أن ٓ يس٘مٛمقا جمتٚمٔمكم 

ٚمر َمتحسٛم٥م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم هٝمٛمـ، همقاهمٗمقا فمعم ذؿمف، وـمٙم٦م فمالوم٥م ايمُمٝمخ فم

 .(5)زمقؿمقيرق

                                                           

 .51( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 1)

 .107-104( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  2)
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ويمٗمد ىم٣من سمٟمشمغم ايمُمٝمخ َمٔمروف ىمبغمًا فمعم اخل٣مص٥م وايمٔم٣مَم٥م، وَمـ زمكم َمـ سمٟمشمر زمف 

، ضمرضَمقت دم ىمثغم خل وسمٗمرب إيمٝمف فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، أضمد أزمرز زفمامء

 .(5)س٣مئفايمذي ىم٣من أضمد صمٙم

 وهلذا ايمٛم٣مس، فمٛمد حمبقزم٣مً  أصبح زمف ايمقؿمٝمدة وفمالومتف َمٔمروف، يمٙمُمٝمخ حلبف وٞمٓمراً 

م 5819/هـ91>ؽمٛمف إولم مج٣مدى دم ؾمب٣مم زمح٘مؿ آٞمٖمراد أفمٙمـ ضمكم صٔمقزم٥م جيد مل

طمِمقص٣ًم وأن ايمُمٝمخ ىم٣من صقسمف اإلفمالَمل ايمذي حي٧م ايمٛم٣مس فمعم ؿم٣مفمتف وآيمتٖم٣مف َمـ 

 زمقؿمقيرق. ٝمخ َمٔمروف َمقضع ؽمخط ونمّم٤م ايمسٙمْم٣من زمدر. وهلذا ايمسب٤م ىم٣من ايمُم(5)ضمقيمف

وظم٣م همُمؾ فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي دم آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم، ونم٣مدر إلم زم٣مدي٥م خل ىمثغم، 

نم٣مدر ايمُمٝمخ َمٔمروف أيًّم٣م إلم ؽمقر خل فم٣مَمر، شمؿ فم٣مد زمٔمد ؽمٛم٥م إلم ؾمب٣مم، نمغم أن ايمسٙمْم٣من 

ة زمٔمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي وسمٟمشمغمه دم زمدًرا مل ي٘مـ َمْمٚمئٛم٣ًم يمبٗم٣مئف دم ؾمب٣مم ٞمٓمرًا يمٔمالومتف ايمقؿمٝمد

ايمٛم٣مس وافمتٗم٣مدهؿ اظمٖمرط زمف. وهلذا ٞمٖم٣مه أىمثر َمـ َمرة، ىم٣مٞم٦م اظمرة إطمغمة إلم زمّم٥م ؽمٛم٥م 

 .(1)م 5891هـ/>9>م، وأرسف دم إه٣مٞمتف زمكم أه٣مرم ؾمب٣مم وسمقدم ؽمٛم٥م 5880هـ/:8>

قايمٝمد وَمـ أؾمٜمر اظمُم٣ميخ أيًّم٣م ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمـ أمحد زم٣مخمرَم٥م، وهق َمـ َم

، (9)م>:59هـ 9;;اهلجريـ زمقادي دوفمـ يقم ايمثالشم٣مء ايمث٣ميم٧م فممم َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

                                                           

 .50( حمؿد سمن هاؿمم: طمرضموت شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:1)

 .240( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

ب اًمرب اًمرؤوف ذم مـاىمب اًمشقخ ( مجال اًمدين حمؿد سمن قمبد اًمرمحن سمن رساج اًمدين سمامجال : مواه3)

 أ.206   -200أ،120معروف )خمطوـمة (،   ق

 .240( حمؿد قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 4)
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وومد دطمؾ هذا ايمُمٝمخ دم طمالف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، فمٛمد ومٝم٣مَمف زمّمؿ ومري٥م 

ه زم٘مٙمامت ٞم٣مومدة ؾمديدة  اهلجريـ إلم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٟمطمذ ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م يتٖمقَّ

، زمؾ وسمِمؾ أضمٝم٣مٞم٣ًم إلم اظمس٣مس زم٘مراَم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، يمسٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

وَمـ َمْم٣ميم٤م ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م أن يٓمؾ ضم٘مؿ اهلجريـ حل٣مىمٚمٜم٣م ازمـ حمٖمقظ، همٛمٖم٣مه ايمسٙمْم٣من 

زمدر إلم ايمس٣مضمؾ، شمؿ ؽمٚمح يمف زمٟمن ئمقد إلم اهلجريـ، شمؿ ؽم٣مءت ايمٔمالوم٥م َمرة أطمرى، همٛمٖم٣مه 

دم ؽمٝمئقن ومريب٣ًم َمٛمف ضمتك ايمسٙمْم٣من ووضٔمف زمسجـ َمريٚم٥م، شمؿ أهمرج فمٛمف وأفمْم٣مه ؽم٘مٛم٣ًم 

 م.5898هـ/85>ذي ايمٗمٔمدة50يٓمؾ حت٦م َمراومبتف، وـمؾ دم ؽمٝمئقن إلم أن سمقدم دم 

 . (5)وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن ازمٛمف ايمٖمٗمٝمف فمبداهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م ىم٣من ؽم٘مرسمغمًا يمٙمسٙمْم٣من زمدر

وَمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمديٛمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ أيب 

٘مر زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل زم٣موزير، ويمد زمٗمري٥م ضمقرة دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ومل ٞمٗمػ فمعم سم٣مريخ زم

َمٝمالده أو وهم٣مسمف، ٞمُمٟم ايمُمٝمخ فمٚمر وسمٔمٙمؿ وضمٖمظ ايمٗمرخن، وسمٖمٗمف دم ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وايمٙمٕم٥م 

ايمٔمرزمٝم٥م، وىم٣من َمٔم٣مسًا يمٖمؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق، وأؾم٣مر زم٣م وزير أن يمٙمُمٝمخ 

قاومػ آصمتامفمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م، َمٛمٜم٣م: وؽم٣مؿمتف زمكم همروع ومبٝمٙم٥م زمٛمل فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمٔمض اظم

م، همٗمد ؿمٙم٤م ايمُمٝمخ َمـ 5815هـ / :1>هالل دم ومري٥م هٝمٛمـ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زمدر أن ئمْمٝمٜمؿ إَم٣من، همٟمصم٣مزمف ايمسٙمْم٣من إلم ذيمؽ زمممط أن ٓ يس٘مٛمقا جمتٚمٔمكم 

ٚمر َمتحسٛم٥م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم هٝمٛمـ، همقاهمٗمقا فمعم ذؿمف، وـمٙم٦م فمالوم٥م ايمُمٝمخ فم

 .(5)زمقؿمقيرق

                                                           

 .51( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 1)

 .107-104( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  2)
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وومد دطمؾ هذا ايمُمٝمخ دم طمالف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، فمٛمد ومٝم٣مَمف زمّمؿ ومري٥م 

ه زم٘مٙمامت ٞم٣مومدة ؾمديدة  اهلجريـ إلم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٟمطمذ ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م يتٖمقَّ

، زمؾ وسمِمؾ أضمٝم٣مٞم٣ًم إلم اظمس٣مس زم٘مراَم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، يمسٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق

وَمـ َمْم٣ميم٤م ايمُمٝمخ زم٣مخمرَم٥م أن يٓمؾ ضم٘مؿ اهلجريـ حل٣مىمٚمٜم٣م ازمـ حمٖمقظ، همٛمٖم٣مه ايمسٙمْم٣من 

زمدر إلم ايمس٣مضمؾ، شمؿ ؽمٚمح يمف زمٟمن ئمقد إلم اهلجريـ، شمؿ ؽم٣مءت ايمٔمالوم٥م َمرة أطمرى، همٛمٖم٣مه 

دم ؽمٝمئقن ومريب٣ًم َمٛمف ضمتك ايمسٙمْم٣من ووضٔمف زمسجـ َمريٚم٥م، شمؿ أهمرج فمٛمف وأفمْم٣مه ؽم٘مٛم٣ًم 

 م.5898هـ/85>ذي ايمٗمٔمدة50يٓمؾ حت٦م َمراومبتف، وـمؾ دم ؽمٝمئقن إلم أن سمقدم دم 

 . (5)وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن ازمٛمف ايمٖمٗمٝمف فمبداهلل زمـ فمٚمر زم٣مخمرَم٥م ىم٣من ؽم٘مرسمغمًا يمٙمسٙمْم٣من زمدر

وَمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمديٛمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م ايمُمٝمخ فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ أيب 

٘مر زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل زم٣موزير، ويمد زمٗمري٥م ضمقرة دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ومل ٞمٗمػ فمعم سم٣مريخ زم

َمٝمالده أو وهم٣مسمف، ٞمُمٟم ايمُمٝمخ فمٚمر وسمٔمٙمؿ وضمٖمظ ايمٗمرخن، وسمٖمٗمف دم ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م وايمٙمٕم٥م 

ايمٔمرزمٝم٥م، وىم٣من َمٔم٣مسًا يمٖمؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق، وأؾم٣مر زم٣م وزير أن يمٙمُمٝمخ 

قاومػ آصمتامفمٝم٥م اإلجي٣مزمٝم٥م، َمٛمٜم٣م: وؽم٣مؿمتف زمكم همروع ومبٝمٙم٥م زمٛمل فمٚمر زمـ فمبد اهلل زمٔمض اظم

م، همٗمد ؿمٙم٤م ايمُمٝمخ َمـ 5815هـ / :1>هالل دم ومري٥م هٝمٛمـ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زمدر أن ئمْمٝمٜمؿ إَم٣من، همٟمصم٣مزمف ايمسٙمْم٣من إلم ذيمؽ زمممط أن ٓ يس٘مٛمقا جمتٚمٔمكم 

ٚمر َمتحسٛم٥م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم هٝمٛمـ، همقاهمٗمقا فمعم ذؿمف، وـمٙم٦م فمالوم٥م ايمُمٝمخ فم

 .(5)زمقؿمقيرق

                                                           

 .51( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 1)

 .107-104( ؾمعقد قموض سما وزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  2)
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وحيدشمٛم٣م اظم٠مرخ ازمـ محٝمد فمـ اإلَم٣مم فمٖمٝمػ ايمديـ فمبداهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر 

زمٙمح٣مج احلرضَمل، ايمذي ىم٣من فم٣مظم٣ًم خَمرًا زم٣مظمٔمروف، ٞم٣مهٝم٣ًم فمـ اظمٛم٘مر، وىم٣من جمتٜمدًا دم 

ام ىمبغم فمٛمد ايمٔمٙمؿ، وهق َمـ رصم٣مل ايمٔمٙمؿ ايمِم٣محلكم، واسمِمػ زم٣ميمقرع، وحيٓمك زم٣مضمؼم

ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م، وىم٣من يتقؽمط زمكم ؽمالؿمكم ضمرضَمقت وومب٣مئٙمٜم٣م، وسمقدم زم٣ميمُمحر ؽمٛم٥م 

 . (5)م وأصبح ومػمه َمُمٜمقرًا هب٣م ويزار ويتػمك زمف5855هـ/ ;5>

ودم هذا اجل٣مٞم٤م يٛمتٗمد اظم٠مرخ ايمُم٣مؿمري زمٔمض ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء واظمُم٣ميخ ايمذيـ 

قذة، وأصبح٦م زمٝمقهتؿ َمُمٜمقرة وومٔمقا دم زمٔمض إطمْم٣مء= ضمٝم٧م َم٣مرس زمٔمّمٜمؿ ايمُمٔم

زم٣مؽمتٗمب٣مل اظمرىض، ايمذيـ يٗمقَمقن زمزي٣مرهتؿ ؿمٙمب٣ًم يمٙمُمٖم٣مء، وؽم٣مفمد فمعم اٞمتُم٣مر َمثؾ هذه 

اظمٔمتٗمدات ايمٖم٣مؽمدة، ضم٣ميم٥م اجلٜمؾ زمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم ايمتل ىم٣مٞم٦م َمتٖمُمٝم٥م زمكم فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس، 

 .(5)وسمٗمِمغم زمٔمض ايمٔمٙمامء زم٣ميمٗمٝم٣مم زمجقاٞم٤م ايمٛمِمٝمح٥م وحم٣مرزم٥م ايمٔمٗم٣مئد ايمب٣مؿمٙم٥م

 ،(1)وهؿ ايمذيـ يٗمقَمقن زمٔمٚمٙمٝم٥م ايمبٝمع وايممماء َمـ طمالل رؤوس إَمقال ايمتل يٚمٙم٘مقهن٣م

ومل ي٘مـ آؾمتٕم٣مل زم٣ميمتج٣مرة َمٗمِمقرًا فمعم ومبٝمٙم٥م دون نمغمه٣م، هم٣ميمب٣مب َمٖمتقح فمعم َمٌمافمٝمف 

، نمغم أن زمٔمض ايمٔمٙمقيكم واظمُم٣ميخ وايمٖمٗمٜم٣مء (9)ظمـ يٚمٙمؽ آؽمتٔمداد و ايمرنمب٥م دم هذه اظمٜمٛم٥م

 .(8)ٙمقن ايمٔمٚمؾ دم ايمتج٣مرةٓ يٖمّّم 

                                                           
 .162اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : ( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت 1)

 .172، ص : 1( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص : ج2)

 .226  -225( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:3)

 .203 – 201( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية، ص : 4)

 .103 – 101د قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص : ( ؾمعق5)
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969 

ويتب٣ميـ ايمتج٣مر سمب٣ميٛم٣مت اومتِم٣مدي٥م و اصمتامفمٝم٥م زمكم جت٣مر ايمٗمري٥م و جت٣مر اظمديٛم٥م وايمتج٣مر 

. وحتتّمـ َمديٛم٥م ايمُمحر َمٔمٓمؿ ىمب٣مر ايمتج٣مر َمـ داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م، (5)ايمقؽمْم٣مء

، َمٜمرة وفمامٞمٝم٥م وضمّم٣مرَم٥م ودوافمٛم٥م (5)"أؾمت٣مت َمـ ىمؾ وم٣ميم٤م يمٕم٥م"ىمام يٗمقل زم٣مَمْمرف: 

 . (1)َمٝم٥م وزمدو ويامٞمٝم٥م وضمجـ٣مزي٥م وَمٕم٣مرزمٝم٥م وهٛمقد وؽمقاضمٙمٝم٥موؾمب٣م

أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء همٚمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ احلّم٣مرَم٥م وهؿ يٗمقَمقن زمدور ايمقؽمٝمط 

ديـ)جت٣مر اجلٚمٙم٥م( وزمكم أصح٣مب احلقاٞمٝم٦م صٕم٣مر ايمتج٣مر )جت٣مر ايمتجزئ٥م(،  زمكم ايمتج٣مر اظمقرِّ

ٝمكم دم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ايمس٣مضمؾ ويٛمُمط ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم سمقهمغم ؿمٙمب٣مت ايمتج٣مر اظمحٙم

 . (9)وايمقادي

ويؼمىمز وصمقد ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم زمٔمض اظمدن احلرضَمٝم٥م، َمثؾ ايمُمحر زمُم٘مؾ أىمػم،  

وسمٙمٝمٜم٣م ؾمب٣مم، شمؿ سمريؿ، وؽمٝمئقن، واخلريب٥م، وفمٝمٛم٣مت، وومٔمقض٥م= إذ سمٔمتػم أؽمقاوم٣ًم يمس٘م٣من 

 ايمبقادي واحلقارض. 

                                                           

 .206 – 203ص  اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية، ( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: 1)

 ( اعمراد سمذًمك: أؿمتات من اًمـاس من أصول خمتؾػة يتاضمرون ذم اًمشحر، ويتحدصمون سمؾغات خمتؾػة.2)

 .31-30ص :( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، 3)

 .32-31( كػس اعمرضمع، ص:4)
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ويتب٣ميـ ايمتج٣مر سمب٣ميٛم٣مت اومتِم٣مدي٥م و اصمتامفمٝم٥م زمكم جت٣مر ايمٗمري٥م و جت٣مر اظمديٛم٥م وايمتج٣مر 

. وحتتّمـ َمديٛم٥م ايمُمحر َمٔمٓمؿ ىمب٣مر ايمتج٣مر َمـ داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م، (5)ايمقؽمْم٣مء

، َمٜمرة وفمامٞمٝم٥م وضمّم٣مرَم٥م ودوافمٛم٥م (5)"أؾمت٣مت َمـ ىمؾ وم٣ميم٤م يمٕم٥م"ىمام يٗمقل زم٣مَمْمرف: 

 . (1)َمٝم٥م وزمدو ويامٞمٝم٥م وضمجـ٣مزي٥م وَمٕم٣مرزمٝم٥م وهٛمقد وؽمقاضمٙمٝم٥موؾمب٣م

أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء همٚمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ احلّم٣مرَم٥م وهؿ يٗمقَمقن زمدور ايمقؽمٝمط 

ديـ)جت٣مر اجلٚمٙم٥م( وزمكم أصح٣مب احلقاٞمٝم٦م صٕم٣مر ايمتج٣مر )جت٣مر ايمتجزئ٥م(،  زمكم ايمتج٣مر اظمقرِّ

ٝمكم دم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ايمس٣مضمؾ ويٛمُمط ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم سمقهمغم ؿمٙمب٣مت ايمتج٣مر اظمحٙم

 . (9)وايمقادي

ويؼمىمز وصمقد ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم زمٔمض اظمدن احلرضَمٝم٥م، َمثؾ ايمُمحر زمُم٘مؾ أىمػم،  

وسمٙمٝمٜم٣م ؾمب٣مم، شمؿ سمريؿ، وؽمٝمئقن، واخلريب٥م، وفمٝمٛم٣مت، وومٔمقض٥م= إذ سمٔمتػم أؽمقاوم٣ًم يمس٘م٣من 

 ايمبقادي واحلقارض. 

                                                           

 .206 – 203ص  اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية، ( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: 1)

 ( اعمراد سمذًمك: أؿمتات من اًمـاس من أصول خمتؾػة يتاضمرون ذم اًمشحر، ويتحدصمون سمؾغات خمتؾػة.2)

 .31-30ص :( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، 3)

 .32-31( كػس اعمرضمع، ص:4)
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960 

وحيدشمٛم٣م اظم٠مرخ ازمـ محٝمد فمـ اإلَم٣مم فمٖمٝمػ ايمديـ فمبداهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ أيب زم٘مر 

زمٙمح٣مج احلرضَمل، ايمذي ىم٣من فم٣مظم٣ًم خَمرًا زم٣مظمٔمروف، ٞم٣مهٝم٣ًم فمـ اظمٛم٘مر، وىم٣من جمتٜمدًا دم 

ام ىمبغم فمٛمد ايمٔمٙمؿ، وهق َمـ رصم٣مل ايمٔمٙمؿ ايمِم٣محلكم، واسمِمػ زم٣ميمقرع، وحيٓمك زم٣مضمؼم

ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م، وىم٣من يتقؽمط زمكم ؽمالؿمكم ضمرضَمقت وومب٣مئٙمٜم٣م، وسمقدم زم٣ميمُمحر ؽمٛم٥م 

 . (5)م وأصبح ومػمه َمُمٜمقرًا هب٣م ويزار ويتػمك زمف5855هـ/ ;5>

ودم هذا اجل٣مٞم٤م يٛمتٗمد اظم٠مرخ ايمُم٣مؿمري زمٔمض ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء واظمُم٣ميخ ايمذيـ 

قذة، وأصبح٦م زمٝمقهتؿ َمُمٜمقرة وومٔمقا دم زمٔمض إطمْم٣مء= ضمٝم٧م َم٣مرس زمٔمّمٜمؿ ايمُمٔم

زم٣مؽمتٗمب٣مل اظمرىض، ايمذيـ يٗمقَمقن زمزي٣مرهتؿ ؿمٙمب٣ًم يمٙمُمٖم٣مء، وؽم٣مفمد فمعم اٞمتُم٣مر َمثؾ هذه 

اظمٔمتٗمدات ايمٖم٣مؽمدة، ضم٣ميم٥م اجلٜمؾ زمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم ايمتل ىم٣مٞم٦م َمتٖمُمٝم٥م زمكم فم٣مَم٥م ايمٛم٣مس، 

 .(5)وسمٗمِمغم زمٔمض ايمٔمٙمامء زم٣ميمٗمٝم٣مم زمجقاٞم٤م ايمٛمِمٝمح٥م وحم٣مرزم٥م ايمٔمٗم٣مئد ايمب٣مؿمٙم٥م

 ،(1)وهؿ ايمذيـ يٗمقَمقن زمٔمٚمٙمٝم٥م ايمبٝمع وايممماء َمـ طمالل رؤوس إَمقال ايمتل يٚمٙم٘مقهن٣م

ومل ي٘مـ آؾمتٕم٣مل زم٣ميمتج٣مرة َمٗمِمقرًا فمعم ومبٝمٙم٥م دون نمغمه٣م، هم٣ميمب٣مب َمٖمتقح فمعم َمٌمافمٝمف 

، نمغم أن زمٔمض ايمٔمٙمقيكم واظمُم٣ميخ وايمٖمٗمٜم٣مء (9)ظمـ يٚمٙمؽ آؽمتٔمداد و ايمرنمب٥م دم هذه اظمٜمٛم٥م

 .(8)ٙمقن ايمٔمٚمؾ دم ايمتج٣مرةٓ يٖمّّم 

                                                           
 .162اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : ( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت 1)

 .172، ص : 1( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري : أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ص : ج2)

 .226  -225( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:3)

 .203 – 201( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية، ص : 4)

 .103 – 101د قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص : ( ؾمعق5)
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969 

ويتب٣ميـ ايمتج٣مر سمب٣ميٛم٣مت اومتِم٣مدي٥م و اصمتامفمٝم٥م زمكم جت٣مر ايمٗمري٥م و جت٣مر اظمديٛم٥م وايمتج٣مر 

. وحتتّمـ َمديٛم٥م ايمُمحر َمٔمٓمؿ ىمب٣مر ايمتج٣مر َمـ داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م، (5)ايمقؽمْم٣مء

، َمٜمرة وفمامٞمٝم٥م وضمّم٣مرَم٥م ودوافمٛم٥م (5)"أؾمت٣مت َمـ ىمؾ وم٣ميم٤م يمٕم٥م"ىمام يٗمقل زم٣مَمْمرف: 

 . (1)َمٝم٥م وزمدو ويامٞمٝم٥م وضمجـ٣مزي٥م وَمٕم٣مرزمٝم٥م وهٛمقد وؽمقاضمٙمٝم٥موؾمب٣م

أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء همٚمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ احلّم٣مرَم٥م وهؿ يٗمقَمقن زمدور ايمقؽمٝمط 

ديـ)جت٣مر اجلٚمٙم٥م( وزمكم أصح٣مب احلقاٞمٝم٦م صٕم٣مر ايمتج٣مر )جت٣مر ايمتجزئ٥م(،  زمكم ايمتج٣مر اظمقرِّ

ٝمكم دم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ايمس٣مضمؾ ويٛمُمط ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم سمقهمغم ؿمٙمب٣مت ايمتج٣مر اظمحٙم

 . (9)وايمقادي

ويؼمىمز وصمقد ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم زمٔمض اظمدن احلرضَمٝم٥م، َمثؾ ايمُمحر زمُم٘مؾ أىمػم،  

وسمٙمٝمٜم٣م ؾمب٣مم، شمؿ سمريؿ، وؽمٝمئقن، واخلريب٥م، وفمٝمٛم٣مت، وومٔمقض٥م= إذ سمٔمتػم أؽمقاوم٣ًم يمس٘م٣من 

 ايمبقادي واحلقارض. 

                                                           

 .206 – 203ص  اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية، ( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: 1)

 ( اعمراد سمذًمك: أؿمتات من اًمـاس من أصول خمتؾػة يتاضمرون ذم اًمشحر، ويتحدصمون سمؾغات خمتؾػة.2)

 .31-30ص :( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، 3)

 .32-31( كػس اعمرضمع، ص:4)
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ويتب٣ميـ ايمتج٣مر سمب٣ميٛم٣مت اومتِم٣مدي٥م و اصمتامفمٝم٥م زمكم جت٣مر ايمٗمري٥م و جت٣مر اظمديٛم٥م وايمتج٣مر 

. وحتتّمـ َمديٛم٥م ايمُمحر َمٔمٓمؿ ىمب٣مر ايمتج٣مر َمـ داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م، (5)ايمقؽمْم٣مء

، َمٜمرة وفمامٞمٝم٥م وضمّم٣مرَم٥م ودوافمٛم٥م (5)"أؾمت٣مت َمـ ىمؾ وم٣ميم٤م يمٕم٥م"ىمام يٗمقل زم٣مَمْمرف: 

 . (1)َمٝم٥م وزمدو ويامٞمٝم٥م وضمجـ٣مزي٥م وَمٕم٣مرزمٝم٥م وهٛمقد وؽمقاضمٙمٝم٥موؾمب٣م

أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء همٚمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ احلّم٣مرَم٥م وهؿ يٗمقَمقن زمدور ايمقؽمٝمط 

ديـ)جت٣مر اجلٚمٙم٥م( وزمكم أصح٣مب احلقاٞمٝم٦م صٕم٣مر ايمتج٣مر )جت٣مر ايمتجزئ٥م(،  زمكم ايمتج٣مر اظمقرِّ

ٝمكم دم اظمٛم٣مؿمؼ اظمختٙمٖم٥م دم ايمس٣مضمؾ ويٛمُمط ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم سمقهمغم ؿمٙمب٣مت ايمتج٣مر اظمحٙم

 . (9)وايمقادي

ويؼمىمز وصمقد ايمتج٣مر ايمقؽمْم٣مء دم زمٔمض اظمدن احلرضَمٝم٥م، َمثؾ ايمُمحر زمُم٘مؾ أىمػم،  

وسمٙمٝمٜم٣م ؾمب٣مم، شمؿ سمريؿ، وؽمٝمئقن، واخلريب٥م، وفمٝمٛم٣مت، وومٔمقض٥م= إذ سمٔمتػم أؽمقاوم٣ًم يمس٘م٣من 

 ايمبقادي واحلقارض. 

                                                           

 .206 – 203ص  اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية، ( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: 1)

 ( اعمراد سمذًمك: أؿمتات من اًمـاس من أصول خمتؾػة يتاضمرون ذم اًمشحر، ويتحدصمون سمؾغات خمتؾػة.2)

 .31-30ص :( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، 3)

 .32-31( كػس اعمرضمع، ص:4)
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 واصمتامفمٝم٥م َمـ ىمب٣مر ايمتج٣مر وايمقؽمْم٣مء، ويؼمىمزأَم٣م صٕم٣مر ايمتج٣مر همٜمؿ أومؾ َم٘م٣مٞم٥م اومتِم٣مدي٥م 

يٗمقَمقن سمقاصمدهؿ دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمريٖمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م دم ايمٗمرى واظمدن ايمِمٕمغمة وايمقدي٣من= ضمٝم٧م 

 . (5)واجل٣مزويمكم زمتقهمغم ايمبّم٣مئع ايمتل سمٙمبل آؽمتٜمالك ايمٝمقَمل َمـ ضمبقب وؽمٚمـ وهب٣مرات

وسمرصمع أصقل ايمتج٣مر وحيتؾ ايمتج٣مر َم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م َمرَمقوم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل 

 إلم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م وايمٔمٚمؾ زم٣ميمتج٣مرة َمت٣مح أَم٣مم خمتٙمػ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م.

، وهؿ يُم٘مٙمقن (5)يتٚمتع اظمزارفمقن زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م َمرَمقوم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل 

رضَمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمددي٥م= ضمٝم٧م سمٔمٚمؾ َمٔمٓمؿ ايمٗمب٣مئؾ احل اظم٘مقٞم٣متأوؽمع 

ايمِمٕمغمة زمُم٘مؾ دائؿ دم جم٣مل ايمزرافم٥م= ٕهن٣م إؽم٣مس آومتِم٣مدي ايمذي ٓ نمٛمك هل٣م فمٛمف دم 

 .(1)حتسكم ـمروف َمٔمٝمُمتٜم٣م

                                                           

 .32-31، حمؿد سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 206، 203، 202( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

 .221( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:2)

اًمرىمقب ؾمعقد:  . قمبد207، 193( قمكم سمن قمؼقل: اًمؽماث ذم جمال اًمزراقمة واًمري، جمؾة اًمؽماث، ص:3)

اؾمتخدام  إرض ذم حماومظة طمرضموت، اعمؽال، سمحث مؼدم ًمؾـدوة اًمعؾؿقة، يمؾقة اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، 

 .193م، ص:1987
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ىمام متٝمز احلّم٣مرَم٥م زمحبٜمؿ يمألرض َمثٙمام فمرهمقا زمحبٜمؿ يمٙمتج٣مرة و اهلجرة، يمذيمؽ 

وَمـ ، (5)آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م ذات ارسمب٣مط وشمٝمؼ زم٣مٕرض وزرافمتٜم٣م اظم٘مقٞم٣متٞمجد مجٝمع 

 يُمتٕمٙمقن احلرضَمٝم٥م اظمالضمظ فمٛمد هْمقل إَمْم٣مر اظمقؽمٚمٝم٥م وسمدهمؼ ايمسٝمقل أن َمٔمٓمؿ ايمٗمب٣مئؾ

 همِمقل ؽم٣مئر دم إطمرى وإفمامل احلرف َمـ فم٣مدة زرافم٥م، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م يامرؽمقٞمفزم٣ميم

 َمـ ىمبغم ومدر همٝمف اظمقاؽمؿ هذه دم اظمٜمـ َمـ ونمغمه٣م ايمزرافم٥م زمكم اجلٚمع أن ورنمؿ ايمسٛم٥م،

 انمتٛم٣مم فمعم َمٛمٜمؿ ضمرص٣مً  نَّ هذا أَمر َمٟميمقف وؾم٣مئع يمدى احلّم٣مرَم٥م،هم١م واظمٔم٣مٞم٣مة ايمتٔم٤م

 .(5)اخلغم ايمقهمغم َمـ همٝمٜم٣م وَم٣م إَمْم٣مر، َمقاؽمؿ

وزمح٘مؿ أن اظمزارفمكم دم نم٣ميمبٜمؿ َمـ ايمبسْم٣مء ايمذيـ يٛمتٚمقن إلم ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م 

، (1)خمتٙمٖم٥م، هم١من أدوارهؿ وَمقاومٖمٜمؿ دم احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م سمرسمبط زمٚمقاومػ ومب٣مئٙمٜمؿ

قص٣ًم أن اجلٜمؾ يٚمثؾ ـم٣مهرة َمتٖمُمٝم٥م زمكم أوؽم٣مؿمٜمؿ حتقل زمٝمٛمٜمؿ وزمكم اظمُم٣مرىم٥م طمِم

. وآؾمتٕم٣مل زمٚمٜمٛم٥م ايمزرافم٥م َمسٟميم٥م َمٝمرسة اومتِم٣مدًي٣م واصمتامفمًٝم٣م (9)ايمٖم٣مفمٙم٥م دم احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م

 .(8)جلٚمٝمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

                                                           

   -1948( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت ذم اًمػؽمة من 1)

م، ضمامعة 1948  -1900ؼاومة اًمشعبقة ذم طمرضموت، م، اعمؽال، وصمائق اًمـدوة اًمعؾؿقة طمول اعم1961

 .105-101م، ص:1989قمدن، يمؾقة أداب، 

، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 221، ص:اعمعؾم قمبداحلق( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: 2)

 .266، ص: 2، ج184،  ص:1م، ج1994، 3احلرضمي،ط

م، 1967-1900ضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وا3ٓ)

 .122، 112ص:

 .221( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع  اًمساسمق، ص:4)

 .129، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)
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ىمام متٝمز احلّم٣مرَم٥م زمحبٜمؿ يمألرض َمثٙمام فمرهمقا زمحبٜمؿ يمٙمتج٣مرة و اهلجرة، يمذيمؽ 

وَمـ ، (5)آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م ذات ارسمب٣مط وشمٝمؼ زم٣مٕرض وزرافمتٜم٣م اظم٘مقٞم٣متٞمجد مجٝمع 

 يُمتٕمٙمقن احلرضَمٝم٥م اظمالضمظ فمٛمد هْمقل إَمْم٣مر اظمقؽمٚمٝم٥م وسمدهمؼ ايمسٝمقل أن َمٔمٓمؿ ايمٗمب٣مئؾ

 همِمقل ؽم٣مئر دم إطمرى وإفمامل احلرف َمـ فم٣مدة زرافم٥م، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م يامرؽمقٞمفزم٣ميم

 َمـ ىمبغم ومدر همٝمف اظمقاؽمؿ هذه دم اظمٜمـ َمـ ونمغمه٣م ايمزرافم٥م زمكم اجلٚمع أن ورنمؿ ايمسٛم٥م،

 انمتٛم٣مم فمعم َمٛمٜمؿ ضمرص٣مً  نَّ هذا أَمر َمٟميمقف وؾم٣مئع يمدى احلّم٣مرَم٥م،هم١م واظمٔم٣مٞم٣مة ايمتٔم٤م

 .(5)اخلغم ايمقهمغم َمـ همٝمٜم٣م وَم٣م إَمْم٣مر، َمقاؽمؿ

وزمح٘مؿ أن اظمزارفمكم دم نم٣ميمبٜمؿ َمـ ايمبسْم٣مء ايمذيـ يٛمتٚمقن إلم ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م 

، (1)خمتٙمٖم٥م، هم١من أدوارهؿ وَمقاومٖمٜمؿ دم احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م سمرسمبط زمٚمقاومػ ومب٣مئٙمٜمؿ

قص٣ًم أن اجلٜمؾ يٚمثؾ ـم٣مهرة َمتٖمُمٝم٥م زمكم أوؽم٣مؿمٜمؿ حتقل زمٝمٛمٜمؿ وزمكم اظمُم٣مرىم٥م طمِم

. وآؾمتٕم٣مل زمٚمٜمٛم٥م ايمزرافم٥م َمسٟميم٥م َمٝمرسة اومتِم٣مدًي٣م واصمتامفمًٝم٣م (9)ايمٖم٣مفمٙم٥م دم احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م

 .(8)جلٚمٝمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

                                                           

   -1948( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت ذم اًمػؽمة من 1)

م، ضمامعة 1948  -1900ؼاومة اًمشعبقة ذم طمرضموت، م، اعمؽال، وصمائق اًمـدوة اًمعؾؿقة طمول اعم1961

 .105-101م، ص:1989قمدن، يمؾقة أداب، 

، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 221، ص:اعمعؾم قمبداحلق( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: 2)

 .266، ص: 2، ج184،  ص:1م، ج1994، 3احلرضمي،ط

م، 1967-1900ضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وا3ٓ)

 .122، 112ص:

 .221( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع  اًمساسمق، ص:4)

 .129، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)
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 واصمتامفمٝم٥م َمـ ىمب٣مر ايمتج٣مر وايمقؽمْم٣مء، ويؼمىمزأَم٣م صٕم٣مر ايمتج٣مر همٜمؿ أومؾ َم٘م٣مٞم٥م اومتِم٣مدي٥م 

يٗمقَمقن سمقاصمدهؿ دم اظمٛم٣مؿمؼ ايمريٖمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م دم ايمٗمرى واظمدن ايمِمٕمغمة وايمقدي٣من= ضمٝم٧م 

 . (5)واجل٣مزويمكم زمتقهمغم ايمبّم٣مئع ايمتل سمٙمبل آؽمتٜمالك ايمٝمقَمل َمـ ضمبقب وؽمٚمـ وهب٣مرات

وسمرصمع أصقل ايمتج٣مر وحيتؾ ايمتج٣مر َم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م َمرَمقوم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل 

 إلم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م اظمختٙمٖم٥م وايمٔمٚمؾ زم٣ميمتج٣مرة َمت٣مح أَم٣مم خمتٙمػ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م.

، وهؿ يُم٘مٙمقن (5)يتٚمتع اظمزارفمقن زمٚم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م َمرَمقوم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل 

رضَمٝم٥م آصمتامفمٝم٥م َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمٔمددي٥م= ضمٝم٧م سمٔمٚمؾ َمٔمٓمؿ ايمٗمب٣مئؾ احل اظم٘مقٞم٣متأوؽمع 

ايمِمٕمغمة زمُم٘مؾ دائؿ دم جم٣مل ايمزرافم٥م= ٕهن٣م إؽم٣مس آومتِم٣مدي ايمذي ٓ نمٛمك هل٣م فمٛمف دم 

 .(1)حتسكم ـمروف َمٔمٝمُمتٜم٣م

                                                           

 .32-31، حمؿد سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 206، 203، 202( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

 .221( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:2)

اًمرىمقب ؾمعقد:  . قمبد207، 193( قمكم سمن قمؼقل: اًمؽماث ذم جمال اًمزراقمة واًمري، جمؾة اًمؽماث، ص:3)

اؾمتخدام  إرض ذم حماومظة طمرضموت، اعمؽال، سمحث مؼدم ًمؾـدوة اًمعؾؿقة، يمؾقة اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، 

 .193م، ص:1987
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ىمام متٝمز احلّم٣مرَم٥م زمحبٜمؿ يمألرض َمثٙمام فمرهمقا زمحبٜمؿ يمٙمتج٣مرة و اهلجرة، يمذيمؽ 

وَمـ ، (5)آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م ذات ارسمب٣مط وشمٝمؼ زم٣مٕرض وزرافمتٜم٣م اظم٘مقٞم٣متٞمجد مجٝمع 

 يُمتٕمٙمقن احلرضَمٝم٥م اظمالضمظ فمٛمد هْمقل إَمْم٣مر اظمقؽمٚمٝم٥م وسمدهمؼ ايمسٝمقل أن َمٔمٓمؿ ايمٗمب٣مئؾ

 همِمقل ؽم٣مئر دم إطمرى وإفمامل احلرف َمـ فم٣مدة زرافم٥م، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م يامرؽمقٞمفزم٣ميم

 َمـ ىمبغم ومدر همٝمف اظمقاؽمؿ هذه دم اظمٜمـ َمـ ونمغمه٣م ايمزرافم٥م زمكم اجلٚمع أن ورنمؿ ايمسٛم٥م،

 انمتٛم٣مم فمعم َمٛمٜمؿ ضمرص٣مً  نَّ هذا أَمر َمٟميمقف وؾم٣مئع يمدى احلّم٣مرَم٥م،هم١م واظمٔم٣مٞم٣مة ايمتٔم٤م

 .(5)اخلغم ايمقهمغم َمـ همٝمٜم٣م وَم٣م إَمْم٣مر، َمقاؽمؿ

وزمح٘مؿ أن اظمزارفمكم دم نم٣ميمبٜمؿ َمـ ايمبسْم٣مء ايمذيـ يٛمتٚمقن إلم ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م 

، (1)خمتٙمٖم٥م، هم١من أدوارهؿ وَمقاومٖمٜمؿ دم احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م سمرسمبط زمٚمقاومػ ومب٣مئٙمٜمؿ

قص٣ًم أن اجلٜمؾ يٚمثؾ ـم٣مهرة َمتٖمُمٝم٥م زمكم أوؽم٣مؿمٜمؿ حتقل زمٝمٛمٜمؿ وزمكم اظمُم٣مرىم٥م طمِم

. وآؾمتٕم٣مل زمٚمٜمٛم٥م ايمزرافم٥م َمسٟميم٥م َمٝمرسة اومتِم٣مدًي٣م واصمتامفمًٝم٣م (9)ايمٖم٣مفمٙم٥م دم احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م

 .(8)جلٚمٝمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

                                                           

   -1948( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت ذم اًمػؽمة من 1)

م، ضمامعة 1948  -1900ؼاومة اًمشعبقة ذم طمرضموت، م، اعمؽال، وصمائق اًمـدوة اًمعؾؿقة طمول اعم1961

 .105-101م، ص:1989قمدن، يمؾقة أداب، 

، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 221، ص:اعمعؾم قمبداحلق( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: 2)

 .266، ص: 2، ج184،  ص:1م، ج1994، 3احلرضمي،ط

م، 1967-1900ضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وا3ٓ)

 .122، 112ص:

 .221( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع  اًمساسمق، ص:4)

 .129، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)
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ىمام متٝمز احلّم٣مرَم٥م زمحبٜمؿ يمألرض َمثٙمام فمرهمقا زمحبٜمؿ يمٙمتج٣مرة و اهلجرة، يمذيمؽ 

وَمـ ، (5)آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م ذات ارسمب٣مط وشمٝمؼ زم٣مٕرض وزرافمتٜم٣م اظم٘مقٞم٣متٞمجد مجٝمع 

 يُمتٕمٙمقن احلرضَمٝم٥م اظمالضمظ فمٛمد هْمقل إَمْم٣مر اظمقؽمٚمٝم٥م وسمدهمؼ ايمسٝمقل أن َمٔمٓمؿ ايمٗمب٣مئؾ

 همِمقل ؽم٣مئر دم إطمرى وإفمامل احلرف َمـ فم٣مدة زرافم٥م، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م يامرؽمقٞمفزم٣ميم

 َمـ ىمبغم ومدر همٝمف اظمقاؽمؿ هذه دم اظمٜمـ َمـ ونمغمه٣م ايمزرافم٥م زمكم اجلٚمع أن ورنمؿ ايمسٛم٥م،

 انمتٛم٣مم فمعم َمٛمٜمؿ ضمرص٣مً  نَّ هذا أَمر َمٟميمقف وؾم٣مئع يمدى احلّم٣مرَم٥م،هم١م واظمٔم٣مٞم٣مة ايمتٔم٤م

 .(5)اخلغم ايمقهمغم َمـ همٝمٜم٣م وَم٣م إَمْم٣مر، َمقاؽمؿ

وزمح٘مؿ أن اظمزارفمكم دم نم٣ميمبٜمؿ َمـ ايمبسْم٣مء ايمذيـ يٛمتٚمقن إلم ومب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م 

، (1)خمتٙمٖم٥م، هم١من أدوارهؿ وَمقاومٖمٜمؿ دم احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمٔم٣مَم٥م سمرسمبط زمٚمقاومػ ومب٣مئٙمٜمؿ
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. وآؾمتٕم٣مل زمٚمٜمٛم٥م ايمزرافم٥م َمسٟميم٥م َمٝمرسة اومتِم٣مدًي٣م واصمتامفمًٝم٣م (9)ايمٖم٣مفمٙم٥م دم احلٝم٣مة ايمٔم٣مَم٥م

 .(8)جلٚمٝمع ومب٣مئؾ ضمرضَمقت اظمختٙمٖم٥م

                                                           

   -1948( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت ذم اًمػؽمة من 1)

م، ضمامعة 1948  -1900ؼاومة اًمشعبقة ذم طمرضموت، م، اعمؽال، وصمائق اًمـدوة اًمعؾؿقة طمول اعم1961

 .105-101م، ص:1989قمدن، يمؾقة أداب، 

، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 221، ص:اعمعؾم قمبداحلق( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: 2)
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م، 1967-1900ضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ( د. قمادل أمحد اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وا3ٓ)

 .122، 112ص:

 .221( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع  اًمساسمق، ص:4)

 .129، ص:2( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج5)
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ايمرئٝمس٥م دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، وهل َمٜمٛم٥م  سمٔمد َمٜمٛم٥م اظمالضم٥م ايمبحري٥م َمـ احلرف

، إلم (5)َمٖمتقضم٥م سمٔمتٚمد فمعم اظمٔمرهم٥م زمتٗمٙم٤م إضمقال اظمٛم٣مطمٝم٥م، وسمٟمشمغماهت٣م فمعم اظمالضم٥م ايمبحري٥م

صم٣مٞم٤م اظمٔمرهم٥م زمٖمٛمقن اظمالضم٥م. وفمرف ايمس٣مضمؾ احلرضَمل زمٛم٣مء اظمراىم٤م ايمممافمٝم٥م ايمِمٕمغمة 

٣مر، أو  ٣مرة وايمتجَّ دم  يستٟمصمروهن٣م، ضمٝم٧م اؽمتخدَم٦موايمسٖمـ ايم٘مبغمة، ايمتل يٚمٙم٘مٜم٣م زمٔمض ايمبحَّ

 .(5)ٞمٗمؾ ايمبّم٣مئع واظمس٣مهمريـ وصٝمد إؽمامك

 وٞمبغ اظمالضمقن احلّم٣مرَم٥م دم فمٙمقم ايمبح٣مر، وأصبحقا فمعم َمٔمرهم٥م زمٟمرسار ايمبحر وفمٚمٗمف

َمـ طمالل سمٙمقن َم٣مئف، وزمٔمد ؾم٣مؿمئ ايمبحر َمـ طمالل إفمُم٣مب ايمتل سمْمٖمق فمعم ؽمْمحف، 

، (1)ايمْمبٝمٔمٝم٥م، وايمتٛمب٠م زم٣مٕضمقال اجلقي٥م وَمٔمرهم٥م أٞمقاع إؽمامك َمـ طمالل َمٔمرهم٥م ايمٓمقاهر

 وَمـ طمالل ايمٛمجقم هيتدون إلم ايمْمريؼ وئمرهمقن آجت٣مه٣مت دم أفم٣مرم ايمبح٣مر.

 وومري٥م احل٣مَمل هل أىمثر ومري٥م اؾمتٜمرت دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت زم٣ميمبح٣مرة اظمٜمرة واظمالضمكم

 ايمٔمٚمؾ زمح٤م ؽم٘م٣مهن٣م اظمُمٜمقريـ، وهل ومريب٥م َمـ ايمُمحر إلم صمٜم٥م ايمممق= ضمٝم٧م فمرف

 .(9)ايمبحري٥م اظمالضم٥م أو يمٙمِمٝمد يمبحرا دم

                                                           
ضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ( د. قمادل اًمؽسادي: 1)  .128-127، ص: م 1967-1900اًمتـظقم اًمؼبكم وٓا

 .25، 14ؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة، ص:( د. حم2)

 .286( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:3)

 .51، 50( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:4)
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 أَم٣م ايمِمٝم٣مدون همٗمد ؾم٘مٙمقا ايمٕم٣ميم٤م َمـ ؽم٘م٣من ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، وايمِمٝمد هق احلرهم٥م

آومتِم٣مدي٥م ايمرئٝمس٥م ايمتل ئمتٚمدون فمٙمٝمٜم٣م دم َمٔمٝمُمتٜمؿ، وزمدورهؿ يٗمقَمقن زمتقهمغم ضم٣مصم٥م 

 .(5)ايمٛم٣مس َمـ إؽمامك زمٟمٞمقافمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م

َمـ ئمٚمؾ دم وم٣مرزمف اخل٣مص، ويتقلم  وايمِمٝم٣مدون يتدرصمقن دم ضمرهمتٜمؿ هذه، همٚمٛمٜمؿ

 زمٝمع صٝمده زمٛمٖمسف، وَمٛمٜمؿ فمامل أصمراء ئمٚمٙمقن زم٣مٕصمر ايمٝمقَمل ايمٔمٝمٛمل أو ايمٛمٗمدي أو زم٣محلِم٥م.

وايمِمٝم٣مدون َمثؾ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م إطمرى سمٔمقد أصقهلؿ إلم ومب٣مئؾ 

 .(5)ضمرضَمقت

ظمٜمرة وخل ىمثغم ىمام اَمتٜمـ ضمرهم٥م ايمِمٝمد زمٔمض ومب٣مئؾ ايمبدو َمثؾ: اظمٛم٣مهٝمؾ واحلٚمقم وا

وىمٛمدة ونمغمهؿ، واهتٚمقا زمِمٝمد إؽمامك فمعم ؿمقل ؽم٣مضمؾ ايمبحر ايمٔمريب، وهمّمٙمقا 

 .(1)آؽمتٗمرار فمعم ايمس٣مضمؾ زمدًٓ َمـ ايمتٛمٗمؾ دم ايمِمح٣مري واظمرسمٖمٔم٣مت

إلم صم٣مٞم٤م ايمِمٝم٣مديـ يقصمد َم٣ميم٘مق ؽمٖمـ ايمِمٝمد وومقارزمف، وهؿ يتٖم٣موسمقن دم َمٗمدار َم٣م 

صٝمد زمٚمٖمرده، وهٛم٣مك جمٚمقفم٥م ايمممىم٣مء َمـ  يٚمٙم٘مقن، همٜمٛم٣مك ايمت٣مصمر ايمذي يٚمٙمؽ ؽمٖمٝمٛم٥م

 ايمبح٣مرة ايمذيـ يٚمٙم٘مقن ؽمٖمٝمٛم٥م صٝمد زم٣مٓؾمؼماك.

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف يٗمقم جت٣مر إؽمامك زمٔمٗمد زمٔمض آسمٖم٣موم٣مت َمع زمٔمض ايمِمٝم٣مديـ، 

 وهمٝمٜم٣م يتقلم ايمتج٣مر متقيؾ ايمِمٝم٣مديـ زم٣ميمْمٙمب٣مت ايمالزَم٥م يمِمٝمد إؽمامك ىم٣ميمُمب٣مك وصٛم٣مرات

                                                           

 .13، ص:ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة( حمؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: 1)

 .102اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة سمؿحاومظة طمرضموت، ص: ( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي2)

 .128م، ص:1969-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 3)
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 .(5)ايمٛم٣مس َمـ إؽمامك زمٟمٞمقافمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م

َمـ ئمٚمؾ دم وم٣مرزمف اخل٣مص، ويتقلم  وايمِمٝم٣مدون يتدرصمقن دم ضمرهمتٜمؿ هذه، همٚمٛمٜمؿ
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وايمِمٝم٣مدون َمثؾ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م إطمرى سمٔمقد أصقهلؿ إلم ومب٣مئؾ 

 .(5)ضمرضَمقت

ظمٜمرة وخل ىمثغم ىمام اَمتٜمـ ضمرهم٥م ايمِمٝمد زمٔمض ومب٣مئؾ ايمبدو َمثؾ: اظمٛم٣مهٝمؾ واحلٚمقم وا
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 .102اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة سمؿحاومظة طمرضموت، ص: ( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي2)

 .128م، ص:1969-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 3)
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ايمرئٝمس٥م دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، وهل َمٜمٛم٥م  سمٔمد َمٜمٛم٥م اظمالضم٥م ايمبحري٥م َمـ احلرف

، إلم (5)َمٖمتقضم٥م سمٔمتٚمد فمعم اظمٔمرهم٥م زمتٗمٙم٤م إضمقال اظمٛم٣مطمٝم٥م، وسمٟمشمغماهت٣م فمعم اظمالضم٥م ايمبحري٥م

صم٣مٞم٤م اظمٔمرهم٥م زمٖمٛمقن اظمالضم٥م. وفمرف ايمس٣مضمؾ احلرضَمل زمٛم٣مء اظمراىم٤م ايمممافمٝم٥م ايمِمٕمغمة 

٣مر، أو  ٣مرة وايمتجَّ دم  يستٟمصمروهن٣م، ضمٝم٧م اؽمتخدَم٦موايمسٖمـ ايم٘مبغمة، ايمتل يٚمٙم٘مٜم٣م زمٔمض ايمبحَّ

 .(5)ٞمٗمؾ ايمبّم٣مئع واظمس٣مهمريـ وصٝمد إؽمامك

 وٞمبغ اظمالضمقن احلّم٣مرَم٥م دم فمٙمقم ايمبح٣مر، وأصبحقا فمعم َمٔمرهم٥م زمٟمرسار ايمبحر وفمٚمٗمف

َمـ طمالل سمٙمقن َم٣مئف، وزمٔمد ؾم٣مؿمئ ايمبحر َمـ طمالل إفمُم٣مب ايمتل سمْمٖمق فمعم ؽمْمحف، 

، (1)ايمْمبٝمٔمٝم٥م، وايمتٛمب٠م زم٣مٕضمقال اجلقي٥م وَمٔمرهم٥م أٞمقاع إؽمامك َمـ طمالل َمٔمرهم٥م ايمٓمقاهر

 وَمـ طمالل ايمٛمجقم هيتدون إلم ايمْمريؼ وئمرهمقن آجت٣مه٣مت دم أفم٣مرم ايمبح٣مر.

 وومري٥م احل٣مَمل هل أىمثر ومري٥م اؾمتٜمرت دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت زم٣ميمبح٣مرة اظمٜمرة واظمالضمكم

 ايمٔمٚمؾ زمح٤م ؽم٘م٣مهن٣م اظمُمٜمقريـ، وهل ومريب٥م َمـ ايمُمحر إلم صمٜم٥م ايمممق= ضمٝم٧م فمرف

 .(9)ايمبحري٥م اظمالضم٥م أو يمٙمِمٝمد يمبحرا دم

                                                           
ضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ( د. قمادل اًمؽسادي: 1)  .128-127، ص: م 1967-1900اًمتـظقم اًمؼبكم وٓا

 .25، 14ؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة، ص:( د. حم2)

 .286( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:3)

 .51، 50( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:4)
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 أَم٣م ايمِمٝم٣مدون همٗمد ؾم٘مٙمقا ايمٕم٣ميم٤م َمـ ؽم٘م٣من ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، وايمِمٝمد هق احلرهم٥م

آومتِم٣مدي٥م ايمرئٝمس٥م ايمتل ئمتٚمدون فمٙمٝمٜم٣م دم َمٔمٝمُمتٜمؿ، وزمدورهؿ يٗمقَمقن زمتقهمغم ضم٣مصم٥م 

 .(5)ايمٛم٣مس َمـ إؽمامك زمٟمٞمقافمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م

َمـ ئمٚمؾ دم وم٣مرزمف اخل٣مص، ويتقلم  وايمِمٝم٣مدون يتدرصمقن دم ضمرهمتٜمؿ هذه، همٚمٛمٜمؿ

 زمٝمع صٝمده زمٛمٖمسف، وَمٛمٜمؿ فمامل أصمراء ئمٚمٙمقن زم٣مٕصمر ايمٝمقَمل ايمٔمٝمٛمل أو ايمٛمٗمدي أو زم٣محلِم٥م.

وايمِمٝم٣مدون َمثؾ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م إطمرى سمٔمقد أصقهلؿ إلم ومب٣مئؾ 

 .(5)ضمرضَمقت

ظمٜمرة وخل ىمثغم ىمام اَمتٜمـ ضمرهم٥م ايمِمٝمد زمٔمض ومب٣مئؾ ايمبدو َمثؾ: اظمٛم٣مهٝمؾ واحلٚمقم وا

وىمٛمدة ونمغمهؿ، واهتٚمقا زمِمٝمد إؽمامك فمعم ؿمقل ؽم٣مضمؾ ايمبحر ايمٔمريب، وهمّمٙمقا 

 .(1)آؽمتٗمرار فمعم ايمس٣مضمؾ زمدًٓ َمـ ايمتٛمٗمؾ دم ايمِمح٣مري واظمرسمٖمٔم٣مت

إلم صم٣مٞم٤م ايمِمٝم٣مديـ يقصمد َم٣ميم٘مق ؽمٖمـ ايمِمٝمد وومقارزمف، وهؿ يتٖم٣موسمقن دم َمٗمدار َم٣م 

صٝمد زمٚمٖمرده، وهٛم٣مك جمٚمقفم٥م ايمممىم٣مء َمـ  يٚمٙم٘مقن، همٜمٛم٣مك ايمت٣مصمر ايمذي يٚمٙمؽ ؽمٖمٝمٛم٥م

 ايمبح٣مرة ايمذيـ يٚمٙم٘مقن ؽمٖمٝمٛم٥م صٝمد زم٣مٓؾمؼماك.

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف يٗمقم جت٣مر إؽمامك زمٔمٗمد زمٔمض آسمٖم٣موم٣مت َمع زمٔمض ايمِمٝم٣مديـ، 

 وهمٝمٜم٣م يتقلم ايمتج٣مر متقيؾ ايمِمٝم٣مديـ زم٣ميمْمٙمب٣مت ايمالزَم٥م يمِمٝمد إؽمامك ىم٣ميمُمب٣مك وصٛم٣مرات

                                                           

 .13، ص:ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة( حمؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: 1)

 .102اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة سمؿحاومظة طمرضموت، ص: ( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي2)

 .128م، ص:1969-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 3)
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 .(5)ايمٛم٣مس َمـ إؽمامك زمٟمٞمقافمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م

َمـ ئمٚمؾ دم وم٣مرزمف اخل٣مص، ويتقلم  وايمِمٝم٣مدون يتدرصمقن دم ضمرهمتٜمؿ هذه، همٚمٛمٜمؿ

 زمٝمع صٝمده زمٛمٖمسف، وَمٛمٜمؿ فمامل أصمراء ئمٚمٙمقن زم٣مٕصمر ايمٝمقَمل ايمٔمٝمٛمل أو ايمٛمٗمدي أو زم٣محلِم٥م.

وايمِمٝم٣مدون َمثؾ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م إطمرى سمٔمقد أصقهلؿ إلم ومب٣مئؾ 

 .(5)ضمرضَمقت

ظمٜمرة وخل ىمثغم ىمام اَمتٜمـ ضمرهم٥م ايمِمٝمد زمٔمض ومب٣مئؾ ايمبدو َمثؾ: اظمٛم٣مهٝمؾ واحلٚمقم وا

وىمٛمدة ونمغمهؿ، واهتٚمقا زمِمٝمد إؽمامك فمعم ؿمقل ؽم٣مضمؾ ايمبحر ايمٔمريب، وهمّمٙمقا 

 .(1)آؽمتٗمرار فمعم ايمس٣مضمؾ زمدًٓ َمـ ايمتٛمٗمؾ دم ايمِمح٣مري واظمرسمٖمٔم٣مت

إلم صم٣مٞم٤م ايمِمٝم٣مديـ يقصمد َم٣ميم٘مق ؽمٖمـ ايمِمٝمد وومقارزمف، وهؿ يتٖم٣موسمقن دم َمٗمدار َم٣م 

صٝمد زمٚمٖمرده، وهٛم٣مك جمٚمقفم٥م ايمممىم٣مء َمـ  يٚمٙم٘مقن، همٜمٛم٣مك ايمت٣مصمر ايمذي يٚمٙمؽ ؽمٖمٝمٛم٥م

 ايمبح٣مرة ايمذيـ يٚمٙم٘مقن ؽمٖمٝمٛم٥م صٝمد زم٣مٓؾمؼماك.

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف يٗمقم جت٣مر إؽمامك زمٔمٗمد زمٔمض آسمٖم٣موم٣مت َمع زمٔمض ايمِمٝم٣مديـ، 

 وهمٝمٜم٣م يتقلم ايمتج٣مر متقيؾ ايمِمٝم٣مديـ زم٣ميمْمٙمب٣مت ايمالزَم٥م يمِمٝمد إؽمامك ىم٣ميمُمب٣مك وصٛم٣مرات

                                                           

 .13، ص:ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة( حمؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: 1)

 .102اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة سمؿحاومظة طمرضموت، ص: ( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي2)

 .128م، ص:1969-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 3)
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زمؾ ضمِم٥م َمـ إؽمامك، زمؾ ومد يتٛم٣مزل ايمِمٝم٣مدون دم ايمِمٝمد ونمغمه٣م، ويٟمطمذون زم٣مظمٗم٣م

 ضم٣مٓت ىمثغمة فمـ إؽمامك ايمتل اصْم٣مدوه٣م زمٚمٗم٣مزمؾ أن يٗمقم ايمت٣مصمر زمتسديد َم٣م فمعم ايمِمٝم٣ّمد

َمـ ديقن. وومد سمٖمرض فمعم ايمِمٝم٣مديـ رضائ٤م َمـ ومبؾ زفمامء ايمٗمب٣مئؾ َمٗم٣مزمؾ ايمسامح هلؿ 

 .(5)زم٣ميمِمٝمد دم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ أو اإلوم٣مَم٥م همٝمٜم٣م

يُم٘مؾ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م ٞمسب٥م َمتقؽمْم٥م َمـ ؽم٘م٣من ايمٗمرى واظمدن 

 ، وحيتؾ ه٠مٓء ايمت٘مقيٛم٣مت(5)وإري٣مف، وه٠مٓء سمٔمقد أٞمس٣مهبؿ إلم فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م

آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م ايمتل سمقم ايمتج٣مر واظمزارفمكم، ودم داطمؾ هذه اظمرسمب٥م سمػمز ايمتب٣ميٛم٣مت 

ٓصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، وئمقد ذيمؽ إلم آٞمتامء ايمٗمبقم، وؿمبٝمٔم٥م احلرف واظمٜمـ وايمٖمروق ا

، هم٣ميمٛمج٣مرون وفمامل ايمبٛم٣مء واحلدادون واحل٣مىم٥م (1)ايمتل يزاويمقهن٣م، ووـمٝمٖمتٜم٣م دم اظمجتٚمع

وص٣مٞمٔمقا ايمٖمخ٣مر واخلزف وايمِم٣منم٥م، هؿ أفمعم َمرسمب٥م دم ٞمٓمر اظمجتٚمع َمـ ايمذيـ يامرؽمقن 

 دزم٣منم٥م وايمْمب٣مطم٥م واجلزارة واحلج٣مَم٥م، نمغم أن هذه ايمٛمٓمرة أطمذتزمٔمض اظمٜمـ ايمتٗمٙمٝمدي٥م، ىم٣ميم

سمتٗمٙمص، وأصبح َمٔمٓمؿ أصح٣مب احلرف ايمٝمدوي٥م دم َمرسمب٥م واضمدة، ٓ يتٖم٣مضٙمقن همٝمام 

، وَمع َمرور إي٣مم أطمذ ارسمب٣مط احلردم زمحرهمتف يْمٕمك فمعم (9)زمٝمٛمٜمؿ إٓ فمعم إؽم٣مس ايمٗمبقم

                                                           

 .103-102( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم حماومظة طمرضموت، ص:1)

، محزة قمكم ًمؼ ان: شماريخ 145-142، ص:2أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 2)

 .361-360م، ص: 1985هـ/1406، 1، ط1اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًمؽؾؿة، ج

 .129م، ص: 1967 – 1900( د. قمادي اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت ، 3)

 .238-235ت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضم4)
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اميز، وأصبح ايمتِمٛمٝمػ ٓ ئمػم فمـ َمٔمٛمك ارسمب٣مؿمف زمٗمبٝمٙمتف، مم٣م أضٔمػ ايمٔم٣مَمؾ ايمٗمبقم دم ايمت

 .(5)سمٖم٣مضقم، زمؾ يُمغم إلم سمِمٛمٝمػ َمٜمٛمل جمرد

وزمح٘مؿ ايمٔمرف ايمس٣مئد دم ضمرضَمقت يتقارث إزمٛم٣مء احلرف واظمٜمـ فمـ خزم٣مئٜمؿ، 

وٞم٣مدًرا َم٣م سمتٕمغم اظمٜمٛم٥م، وإذا ضمِمؾ حتسـ دم ايمقضع اظمٔمٝمًم، وسمٕمغمت اظمٜمٛم٥م ايمتل يامرؽمٜم٣م 

فمعم يمٗمبف ايمذي ئمرف زمف دم ومريتف، أو َمٛمْمٗم٥م ؽم٘مٛمف ضمٝم٧م  زمٔمض إهمراد، هم١من هذا ٓ ي٠مشمر

 .(5)يٓمؾ هذا ايمٙمٗم٤م َمستٚمرًا َمرسمبْم٣ًم زم٣مظمٜمٛم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م مت٣مرؽمٜم٣م أرسسمف ؽم٣مزمٗم٣مً 

أَم٣م إذا سمس٣مءيمٛم٣م فمـ اظمستقى ايمثٗم٣مدم واظمٔمٝمًم يمٙمحرهمٝمكم، همتٕمٙم٤م فمٙمٝمٜمؿ إَمٝم٥م، 

زىم٣مة وَم٣م يتٔمٙمؼ وسمٗمتٌم َمٔم٣مرهمٜمؿ فمعم أَمقر ديٛمٝم٥م زمسٝمْم٥م، وسمؼمىمز ضمقل ايمِمالة وايم

زم٣ميمٖمرائض اإلؽمالَمٝم٥م، وهؿ ئم٣مٞمقن َمـ صٔمقزم٥م احلٝم٣مة، همٚمٔمٓمٚمٜمؿ همٗمراء، همب٣ميمرنمؿ َمـ 

اظمجٜمقد ايمذي يبذيمقٞمف دم أفمامهلؿ ايمٝمدوي٥م، هم١مهنؿ جيدون صٔمقزم٥م ىمبغمة دم سمقهمغم َم٣م 

 .(1)حيت٣مصمقن إيمٝمف دم ضمٝم٣مهتؿ اظمٔمٝمُمٝم٥م ايمٝمقَمٝم٥م

َمٛمتج٥م سمٖمل زمح٣مصم٥م ايمٛم٣مس َمـ وسمػمز أمهٝم٥م احلرهمٝمكم دم اظمجتٚمع ىمٗمقة اصمتامفمٝم٥م 

اظمٛمتج٣مت واظمِمٛمٔم٣مت اظمحٙمٝم٥م، يمذيمؽ ٓ يٚم٘مـ آؽمتٕمٛم٣مء فمـ أفمامهل٣م، وطمدَم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م، 

وهلذا ـمٙم٦م حتتٖمظ زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل وسمزداد هذه 

 . (9)اظم٘م٣مٞم٥م زمٚمٗمدار حتسـ َمستقاهؿ ايمٔمٙمٚمل

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.1)

، ىمائد كع ان 128( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:2)

 .232اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .14، 13م، ص:1985ىمطاقمقون يماكوا هـا، قمدن، دار اهلؿداين، ( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اإل3)

 .234( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

969 

اميز، وأصبح ايمتِمٛمٝمػ ٓ ئمػم فمـ َمٔمٛمك ارسمب٣مؿمف زمٗمبٝمٙمتف، مم٣م أضٔمػ ايمٔم٣مَمؾ ايمٗمبقم دم ايمت

 .(5)سمٖم٣مضقم، زمؾ يُمغم إلم سمِمٛمٝمػ َمٜمٛمل جمرد

وزمح٘مؿ ايمٔمرف ايمس٣مئد دم ضمرضَمقت يتقارث إزمٛم٣مء احلرف واظمٜمـ فمـ خزم٣مئٜمؿ، 

وٞم٣مدًرا َم٣م سمتٕمغم اظمٜمٛم٥م، وإذا ضمِمؾ حتسـ دم ايمقضع اظمٔمٝمًم، وسمٕمغمت اظمٜمٛم٥م ايمتل يامرؽمٜم٣م 

فمعم يمٗمبف ايمذي ئمرف زمف دم ومريتف، أو َمٛمْمٗم٥م ؽم٘مٛمف ضمٝم٧م  زمٔمض إهمراد، هم١من هذا ٓ ي٠مشمر

 .(5)يٓمؾ هذا ايمٙمٗم٤م َمستٚمرًا َمرسمبْم٣ًم زم٣مظمٜمٛم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م مت٣مرؽمٜم٣م أرسسمف ؽم٣مزمٗم٣مً 

أَم٣م إذا سمس٣مءيمٛم٣م فمـ اظمستقى ايمثٗم٣مدم واظمٔمٝمًم يمٙمحرهمٝمكم، همتٕمٙم٤م فمٙمٝمٜمؿ إَمٝم٥م، 

زىم٣مة وَم٣م يتٔمٙمؼ وسمٗمتٌم َمٔم٣مرهمٜمؿ فمعم أَمقر ديٛمٝم٥م زمسٝمْم٥م، وسمؼمىمز ضمقل ايمِمالة وايم

زم٣ميمٖمرائض اإلؽمالَمٝم٥م، وهؿ ئم٣مٞمقن َمـ صٔمقزم٥م احلٝم٣مة، همٚمٔمٓمٚمٜمؿ همٗمراء، همب٣ميمرنمؿ َمـ 

اظمجٜمقد ايمذي يبذيمقٞمف دم أفمامهلؿ ايمٝمدوي٥م، هم١مهنؿ جيدون صٔمقزم٥م ىمبغمة دم سمقهمغم َم٣م 

 .(1)حيت٣مصمقن إيمٝمف دم ضمٝم٣مهتؿ اظمٔمٝمُمٝم٥م ايمٝمقَمٝم٥م

َمٛمتج٥م سمٖمل زمح٣مصم٥م ايمٛم٣مس َمـ وسمػمز أمهٝم٥م احلرهمٝمكم دم اظمجتٚمع ىمٗمقة اصمتامفمٝم٥م 

اظمٛمتج٣مت واظمِمٛمٔم٣مت اظمحٙمٝم٥م، يمذيمؽ ٓ يٚم٘مـ آؽمتٕمٛم٣مء فمـ أفمامهل٣م، وطمدَم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م، 

وهلذا ـمٙم٦م حتتٖمظ زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل وسمزداد هذه 

 . (9)اظم٘م٣مٞم٥م زمٚمٗمدار حتسـ َمستقاهؿ ايمٔمٙمٚمل

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.1)

، ىمائد كع ان 128( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:2)

 .232اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .14، 13م، ص:1985ىمطاقمقون يماكوا هـا، قمدن، دار اهلؿداين، ( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اإل3)

 .234( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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زمؾ ضمِم٥م َمـ إؽمامك، زمؾ ومد يتٛم٣مزل ايمِمٝم٣مدون دم ايمِمٝمد ونمغمه٣م، ويٟمطمذون زم٣مظمٗم٣م

 ضم٣مٓت ىمثغمة فمـ إؽمامك ايمتل اصْم٣مدوه٣م زمٚمٗم٣مزمؾ أن يٗمقم ايمت٣مصمر زمتسديد َم٣م فمعم ايمِمٝم٣ّمد

َمـ ديقن. وومد سمٖمرض فمعم ايمِمٝم٣مديـ رضائ٤م َمـ ومبؾ زفمامء ايمٗمب٣مئؾ َمٗم٣مزمؾ ايمسامح هلؿ 

 .(5)زم٣ميمِمٝمد دم َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ أو اإلوم٣مَم٥م همٝمٜم٣م

يُم٘مؾ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م ٞمسب٥م َمتقؽمْم٥م َمـ ؽم٘م٣من ايمٗمرى واظمدن 

 ، وحيتؾ ه٠مٓء ايمت٘مقيٛم٣مت(5)وإري٣مف، وه٠مٓء سمٔمقد أٞمس٣مهبؿ إلم فمدد َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م

آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م ايمتل سمقم ايمتج٣مر واظمزارفمكم، ودم داطمؾ هذه اظمرسمب٥م سمػمز ايمتب٣ميٛم٣مت 

ٓصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م، وئمقد ذيمؽ إلم آٞمتامء ايمٗمبقم، وؿمبٝمٔم٥م احلرف واظمٜمـ وايمٖمروق ا

، هم٣ميمٛمج٣مرون وفمامل ايمبٛم٣مء واحلدادون واحل٣مىم٥م (1)ايمتل يزاويمقهن٣م، ووـمٝمٖمتٜم٣م دم اظمجتٚمع

وص٣مٞمٔمقا ايمٖمخ٣مر واخلزف وايمِم٣منم٥م، هؿ أفمعم َمرسمب٥م دم ٞمٓمر اظمجتٚمع َمـ ايمذيـ يامرؽمقن 

 دزم٣منم٥م وايمْمب٣مطم٥م واجلزارة واحلج٣مَم٥م، نمغم أن هذه ايمٛمٓمرة أطمذتزمٔمض اظمٜمـ ايمتٗمٙمٝمدي٥م، ىم٣ميم

سمتٗمٙمص، وأصبح َمٔمٓمؿ أصح٣مب احلرف ايمٝمدوي٥م دم َمرسمب٥م واضمدة، ٓ يتٖم٣مضٙمقن همٝمام 

، وَمع َمرور إي٣مم أطمذ ارسمب٣مط احلردم زمحرهمتف يْمٕمك فمعم (9)زمٝمٛمٜمؿ إٓ فمعم إؽم٣مس ايمٗمبقم

                                                           

 .103-102( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم حماومظة طمرضموت، ص:1)

، محزة قمكم ًمؼ ان: شماريخ 145-142، ص:2أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج( حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: 2)

 .361-360م، ص: 1985هـ/1406، 1، ط1اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًمؽؾؿة، ج

 .129م، ص: 1967 – 1900( د. قمادي اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت ، 3)

 .238-235ت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضم4)
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اميز، وأصبح ايمتِمٛمٝمػ ٓ ئمػم فمـ َمٔمٛمك ارسمب٣مؿمف زمٗمبٝمٙمتف، مم٣م أضٔمػ ايمٔم٣مَمؾ ايمٗمبقم دم ايمت

 .(5)سمٖم٣مضقم، زمؾ يُمغم إلم سمِمٛمٝمػ َمٜمٛمل جمرد

وزمح٘مؿ ايمٔمرف ايمس٣مئد دم ضمرضَمقت يتقارث إزمٛم٣مء احلرف واظمٜمـ فمـ خزم٣مئٜمؿ، 

وٞم٣مدًرا َم٣م سمتٕمغم اظمٜمٛم٥م، وإذا ضمِمؾ حتسـ دم ايمقضع اظمٔمٝمًم، وسمٕمغمت اظمٜمٛم٥م ايمتل يامرؽمٜم٣م 

فمعم يمٗمبف ايمذي ئمرف زمف دم ومريتف، أو َمٛمْمٗم٥م ؽم٘مٛمف ضمٝم٧م  زمٔمض إهمراد، هم١من هذا ٓ ي٠مشمر

 .(5)يٓمؾ هذا ايمٙمٗم٤م َمستٚمرًا َمرسمبْم٣ًم زم٣مظمٜمٛم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م مت٣مرؽمٜم٣م أرسسمف ؽم٣مزمٗم٣مً 

أَم٣م إذا سمس٣مءيمٛم٣م فمـ اظمستقى ايمثٗم٣مدم واظمٔمٝمًم يمٙمحرهمٝمكم، همتٕمٙم٤م فمٙمٝمٜمؿ إَمٝم٥م، 

زىم٣مة وَم٣م يتٔمٙمؼ وسمٗمتٌم َمٔم٣مرهمٜمؿ فمعم أَمقر ديٛمٝم٥م زمسٝمْم٥م، وسمؼمىمز ضمقل ايمِمالة وايم

زم٣ميمٖمرائض اإلؽمالَمٝم٥م، وهؿ ئم٣مٞمقن َمـ صٔمقزم٥م احلٝم٣مة، همٚمٔمٓمٚمٜمؿ همٗمراء، همب٣ميمرنمؿ َمـ 

اظمجٜمقد ايمذي يبذيمقٞمف دم أفمامهلؿ ايمٝمدوي٥م، هم١مهنؿ جيدون صٔمقزم٥م ىمبغمة دم سمقهمغم َم٣م 

 .(1)حيت٣مصمقن إيمٝمف دم ضمٝم٣مهتؿ اظمٔمٝمُمٝم٥م ايمٝمقَمٝم٥م

َمٛمتج٥م سمٖمل زمح٣مصم٥م ايمٛم٣مس َمـ وسمػمز أمهٝم٥م احلرهمٝمكم دم اظمجتٚمع ىمٗمقة اصمتامفمٝم٥م 

اظمٛمتج٣مت واظمِمٛمٔم٣مت اظمحٙمٝم٥م، يمذيمؽ ٓ يٚم٘مـ آؽمتٕمٛم٣مء فمـ أفمامهل٣م، وطمدَم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م، 

وهلذا ـمٙم٦م حتتٖمظ زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل وسمزداد هذه 

 . (9)اظم٘م٣مٞم٥م زمٚمٗمدار حتسـ َمستقاهؿ ايمٔمٙمٚمل

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.1)

، ىمائد كع ان 128( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:2)

 .232اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .14، 13م، ص:1985ىمطاقمقون يماكوا هـا، قمدن، دار اهلؿداين، ( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اإل3)

 .234( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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اميز، وأصبح ايمتِمٛمٝمػ ٓ ئمػم فمـ َمٔمٛمك ارسمب٣مؿمف زمٗمبٝمٙمتف، مم٣م أضٔمػ ايمٔم٣مَمؾ ايمٗمبقم دم ايمت

 .(5)سمٖم٣مضقم، زمؾ يُمغم إلم سمِمٛمٝمػ َمٜمٛمل جمرد

وزمح٘مؿ ايمٔمرف ايمس٣مئد دم ضمرضَمقت يتقارث إزمٛم٣مء احلرف واظمٜمـ فمـ خزم٣مئٜمؿ، 

وٞم٣مدًرا َم٣م سمتٕمغم اظمٜمٛم٥م، وإذا ضمِمؾ حتسـ دم ايمقضع اظمٔمٝمًم، وسمٕمغمت اظمٜمٛم٥م ايمتل يامرؽمٜم٣م 

فمعم يمٗمبف ايمذي ئمرف زمف دم ومريتف، أو َمٛمْمٗم٥م ؽم٘مٛمف ضمٝم٧م  زمٔمض إهمراد، هم١من هذا ٓ ي٠مشمر

 .(5)يٓمؾ هذا ايمٙمٗم٤م َمستٚمرًا َمرسمبْم٣ًم زم٣مظمٜمٛم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م مت٣مرؽمٜم٣م أرسسمف ؽم٣مزمٗم٣مً 

أَم٣م إذا سمس٣مءيمٛم٣م فمـ اظمستقى ايمثٗم٣مدم واظمٔمٝمًم يمٙمحرهمٝمكم، همتٕمٙم٤م فمٙمٝمٜمؿ إَمٝم٥م، 

زىم٣مة وَم٣م يتٔمٙمؼ وسمٗمتٌم َمٔم٣مرهمٜمؿ فمعم أَمقر ديٛمٝم٥م زمسٝمْم٥م، وسمؼمىمز ضمقل ايمِمالة وايم

زم٣ميمٖمرائض اإلؽمالَمٝم٥م، وهؿ ئم٣مٞمقن َمـ صٔمقزم٥م احلٝم٣مة، همٚمٔمٓمٚمٜمؿ همٗمراء، همب٣ميمرنمؿ َمـ 

اظمجٜمقد ايمذي يبذيمقٞمف دم أفمامهلؿ ايمٝمدوي٥م، هم١مهنؿ جيدون صٔمقزم٥م ىمبغمة دم سمقهمغم َم٣م 

 .(1)حيت٣مصمقن إيمٝمف دم ضمٝم٣مهتؿ اظمٔمٝمُمٝم٥م ايمٝمقَمٝم٥م

َمٛمتج٥م سمٖمل زمح٣مصم٥م ايمٛم٣مس َمـ وسمػمز أمهٝم٥م احلرهمٝمكم دم اظمجتٚمع ىمٗمقة اصمتامفمٝم٥م 

اظمٛمتج٣مت واظمِمٛمٔم٣مت اظمحٙمٝم٥م، يمذيمؽ ٓ يٚم٘مـ آؽمتٕمٛم٣مء فمـ أفمامهل٣م، وطمدَم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م، 

وهلذا ـمٙم٦م حتتٖمظ زمٚم٘م٣مٞمتٜم٣م آومتِم٣مدي٥م وآصمتامفمٝم٥م دم اظمجتٚمع احلرضَمل وسمزداد هذه 

 . (9)اظم٘م٣مٞم٥م زمٚمٗمدار حتسـ َمستقاهؿ ايمٔمٙمٚمل

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.1)

، ىمائد كع ان 128( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:2)

 .232اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:

 .14، 13م، ص:1985ىمطاقمقون يماكوا هـا، قمدن، دار اهلؿداين، ( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اإل3)

 .234( ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)
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٣مدات ضمرضَمٝم٥م أطمرى يتقاهمؼ همٝمٜم٣م أصح٣مب اظمٜمـ وجتدر اإلؾم٣مرة هٛم٣م إلم أن هٛم٣مك فم

 واحلرف َمع اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م إطمرى، وايمتل سمرسمبط زم٣مظمٓم٣مهر ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٚمجتٚمع

 .(5)احلرضَمل

آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م دم ضمرضَمقت َمثؾ احلرهمٝمكم،  اظم٘مقٞم٣متويٟميت ايمديمؾ َمـ ضٚمـ 

دم َمستقاه٣م ايمثٗم٣مدم وايمٔمٙمٚمل فمـ  وهؿ يُم٘مٙمقن جمٚمقفم٥م حمدودة ايمٔمدد ٞمسبٝم٣ًم، وٓ ختتٙمػ

احلرهمٝمكم، وي٘مثر سمقاصمدهؿ دم اظمدن ايمتل سمتٚمٝمز زم٣ميمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ىم٣ميمُمحر وؾمب٣مم وسمريؿ 

ٞمٓمرًا ٕن ٞمُم٣مؿمٜمؿ إؽم٣مد يرسمبط ارسمب٣مؿم٣ًم وشمٝمٗم٣ًم زم٣ميمتج٣مرة= ضمٝم٧م  (5)وهٝمٛمـ ونمغمه٣م

 .(1)ُمؼمييٙمٔمبقن دور ايمقؽمٝمط ايمذي يسٔمك إلم إمت٣مم ايمِمٖمٗم٣مت ايمتج٣مري٥م زمكم ايمب٣مئع واظم

 ويتٖم٣مٞمك ايمديمؾ زمُم٘مؾ طم٣مص دم طمدَم٥م أهؾ ايمب٣مدي٥م فمٛمد ومدوَمٜمؿ إلم أؽمقاق ضمرضَمقت

اظمختٙمٖم٥م، ضمٝم٧م يٗمدَمقن هلؿ طمدَم٣مت ايمّمٝم٣مهم٥م، ىمام يس٣مفمدوهنؿ دم إمت٣مم صٖمٗم٣مت ايمبٝمع 

 وايممماء ايمتل ومدَمقا َمـ أصمٙمٜم٣م، ويٗمدَمقن ايمٛمِم٣مئح واظمٔمٙمقَم٣مت اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مٕؽمٔم٣مر وايمبّم٣مئع

٣مصمقن إيمٝمف دم فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وزمذيمؽ سمٔمٚمٗم٦م ايمٔمالوم٥م ونمغم ذيمؽ، مم٣م حيت

آصمتامفمٝم٥م زمكم ايمبدو وايمديمؾ، ومم٣م ؽم٣مفمد فمعم متتٝمٛمٜم٣م أن ايمديمؾ يتٚمٝمزون دم ايمٕم٣ميم٤م زمْمالوم٥م 

 .(9)ايمٙمس٣من ويمب٣موم٥م احلدي٧م

وإلم صم٣مٞم٤م هذا ايمٛمُم٣مط هم١من َم٣م يتٚمتع زمف ايمديمؾ َمـ اجلرأة وايمٗمدرة فمعم اظمقاصمٜم٥م، 

ٛمٜمؿ َمـ ايمٗمٝم٣مم زمدور إفمالَمل ىمبغم، ضمٝم٧م يٗمقَمقن واحلدي٧م وؽمط اظمح ٣مهمؾ واحلُمقد َم٘مَّ

                                                           
 .41-31( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:1)

 .211(  حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:2)

 .101ػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت، ص:( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمع3)

 .44( قمبد اًمؼادر  اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:4)
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زمٛمٗمؾ إطمب٣مر وإضمداث، ىمام سمسٛمد إيمٝمٜمؿ زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ َمٜمٚم٥م اإلفمالن فمام سمقد إفمالٞمف 

َمـ إطمب٣مر، ىم٣ميمتػمؤ َمـ زمٔمض أهمراده٣م أو نمغم ذيمؽ َمـ إطمب٣مر، ودم أضمٝم٣مٍن ىمثغمة 

٣مئؾ زمسب٤م سمّمخٝمؿ اخلالهم٣مت وايمتٌمف دم يتسب٤م هذا ايمدور دم إيٗم٣مظ ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمٗمب

إطمب٣مر، وٞمٗمٙمٜم٣م زمْمريٗم٥م سمقومظ ايمّمٕم٣مئـ، وسمقنمر ايمِمدور وسمُمٔمؾ احلروب، وومد سمٙمجٟم 

زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ إلم َمـ يتٚمتع زم٣محل٘مٚم٥م وايمٗمدرة فمعم ايمتٟمشمغم َمٛمٜمؿ يمٙمٗمٝم٣مم زمدور ايمقؽم٣مؿم٥م زمكم 

 .(5)ايمٗمب٣مئؾ اظمتٛم٣مزفم٥م إلمخ٣مد ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م وفمٗمد اسمٖم٣موم٣مت اظمِم٣محل٥م

م طمدَم٣مت َمٜمٛمٝم٥م فم٣مَم٥م، همٗمد ـمٜمر اخلدم  ٞمٓمرًا حل٣مصم٥م اظمجتٚمع إلم مج٣مفم٣مت سمٗمدِّ

 ،(5)وايمِمبٝم٣من، هم٣مخلدم فمامل َمٜمٛمٝمقن َمـ ايمرصم٣مل وايمٛمس٣مء، وأىمثر ٞمُم٣مؿمٜمؿ دم إفمامل اظمٛمزيمٝم٥م

وهؿ َمـ ؽم٘م٣من ايمبالد، يٛمتٚمقن إلم خمتٙمػ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م، وومد أصمػمهتؿ ـمروف احلٝم٣مة 

فمٝم٥م، وآومتِم٣مدي٥م، أن ئمٚمٙمقا ىمخدم دم ايمبٝمقت ايمت٣مزمٔم٥م يمبٔمض ايمزفم٣مَم٣مت آصمتام

 . (1)وايمروضمٝم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م

ويٗمقم اخلدم ىمذيمؽ زمخدَم٥م ايمٛم٣مس دم اظمٛم٣مؽمب٣مت اظمختٙمٖم٥م ىم٣ميمزواج وايمقهم٣مة ونمغمه٣م 

 .(9)َمـ اخلدَم٣مت ايمٔم٣مَم٥م إطمرى

                                                           
 .213، 211، ص:اعمعؾم قمبداحلق( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف، 1)

 .103-101( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت، ص:2)

 .131-128ي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:( د. قمادل اًمؽساد3)

، قمبد اًمؼادر  241-239(  ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:4)

 .103-101، ؾمامل قمؿر اخلرض: اعمرضمع اًمساسمق، ص:45-44حمؿد اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:
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زمٛمٗمؾ إطمب٣مر وإضمداث، ىمام سمسٛمد إيمٝمٜمؿ زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ َمٜمٚم٥م اإلفمالن فمام سمقد إفمالٞمف 

َمـ إطمب٣مر، ىم٣ميمتػمؤ َمـ زمٔمض أهمراده٣م أو نمغم ذيمؽ َمـ إطمب٣مر، ودم أضمٝم٣مٍن ىمثغمة 

٣مئؾ زمسب٤م سمّمخٝمؿ اخلالهم٣مت وايمتٌمف دم يتسب٤م هذا ايمدور دم إيٗم٣مظ ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمٗمب

إطمب٣مر، وٞمٗمٙمٜم٣م زمْمريٗم٥م سمقومظ ايمّمٕم٣مئـ، وسمقنمر ايمِمدور وسمُمٔمؾ احلروب، وومد سمٙمجٟم 

زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ إلم َمـ يتٚمتع زم٣محل٘مٚم٥م وايمٗمدرة فمعم ايمتٟمشمغم َمٛمٜمؿ يمٙمٗمٝم٣مم زمدور ايمقؽم٣مؿم٥م زمكم 

 .(5)ايمٗمب٣مئؾ اظمتٛم٣مزفم٥م إلمخ٣مد ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م وفمٗمد اسمٖم٣موم٣مت اظمِم٣محل٥م

م طمدَم٣مت َمٜمٛمٝم٥م فم٣مَم٥م، همٗمد ـمٜمر اخلدم  ٞمٓمرًا حل٣مصم٥م اظمجتٚمع إلم مج٣مفم٣مت سمٗمدِّ

 ،(5)وايمِمبٝم٣من، هم٣مخلدم فمامل َمٜمٛمٝمقن َمـ ايمرصم٣مل وايمٛمس٣مء، وأىمثر ٞمُم٣مؿمٜمؿ دم إفمامل اظمٛمزيمٝم٥م

وهؿ َمـ ؽم٘م٣من ايمبالد، يٛمتٚمقن إلم خمتٙمػ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م، وومد أصمػمهتؿ ـمروف احلٝم٣مة 

فمٝم٥م، وآومتِم٣مدي٥م، أن ئمٚمٙمقا ىمخدم دم ايمبٝمقت ايمت٣مزمٔم٥م يمبٔمض ايمزفم٣مَم٣مت آصمتام

 . (1)وايمروضمٝم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م

ويٗمقم اخلدم ىمذيمؽ زمخدَم٥م ايمٛم٣مس دم اظمٛم٣مؽمب٣مت اظمختٙمٖم٥م ىم٣ميمزواج وايمقهم٣مة ونمغمه٣م 

 .(9)َمـ اخلدَم٣مت ايمٔم٣مَم٥م إطمرى

                                                           
 .213، 211، ص:اعمعؾم قمبداحلق( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف، 1)

 .103-101( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت، ص:2)

 .131-128ي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:( د. قمادل اًمؽساد3)

، قمبد اًمؼادر  241-239(  ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:4)

 .103-101، ؾمامل قمؿر اخلرض: اعمرضمع اًمساسمق، ص:45-44حمؿد اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:
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٣مدات ضمرضَمٝم٥م أطمرى يتقاهمؼ همٝمٜم٣م أصح٣مب اظمٜمـ وجتدر اإلؾم٣مرة هٛم٣م إلم أن هٛم٣مك فم

 واحلرف َمع اظم٘مقٞم٣مت آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م إطمرى، وايمتل سمرسمبط زم٣مظمٓم٣مهر ايمٔم٣مَم٥م يمٙمٚمجتٚمع

 .(5)احلرضَمل

آصمتامفمٝم٥م وايمٗمبٙمٝم٥م دم ضمرضَمقت َمثؾ احلرهمٝمكم،  اظم٘مقٞم٣متويٟميت ايمديمؾ َمـ ضٚمـ 

دم َمستقاه٣م ايمثٗم٣مدم وايمٔمٙمٚمل فمـ  وهؿ يُم٘مٙمقن جمٚمقفم٥م حمدودة ايمٔمدد ٞمسبٝم٣ًم، وٓ ختتٙمػ

احلرهمٝمكم، وي٘مثر سمقاصمدهؿ دم اظمدن ايمتل سمتٚمٝمز زم٣ميمٛمُم٣مط ايمتج٣مري ىم٣ميمُمحر وؾمب٣مم وسمريؿ 

ٞمٓمرًا ٕن ٞمُم٣مؿمٜمؿ إؽم٣مد يرسمبط ارسمب٣مؿم٣ًم وشمٝمٗم٣ًم زم٣ميمتج٣مرة= ضمٝم٧م  (5)وهٝمٛمـ ونمغمه٣م

 .(1)ُمؼمييٙمٔمبقن دور ايمقؽمٝمط ايمذي يسٔمك إلم إمت٣مم ايمِمٖمٗم٣مت ايمتج٣مري٥م زمكم ايمب٣مئع واظم

 ويتٖم٣مٞمك ايمديمؾ زمُم٘مؾ طم٣مص دم طمدَم٥م أهؾ ايمب٣مدي٥م فمٛمد ومدوَمٜمؿ إلم أؽمقاق ضمرضَمقت

اظمختٙمٖم٥م، ضمٝم٧م يٗمدَمقن هلؿ طمدَم٣مت ايمّمٝم٣مهم٥م، ىمام يس٣مفمدوهنؿ دم إمت٣مم صٖمٗم٣مت ايمبٝمع 

 وايممماء ايمتل ومدَمقا َمـ أصمٙمٜم٣م، ويٗمدَمقن ايمٛمِم٣مئح واظمٔمٙمقَم٣مت اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣مٕؽمٔم٣مر وايمبّم٣مئع

٣مصمقن إيمٝمف دم فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وزمذيمؽ سمٔمٚمٗم٦م ايمٔمالوم٥م ونمغم ذيمؽ، مم٣م حيت

آصمتامفمٝم٥م زمكم ايمبدو وايمديمؾ، ومم٣م ؽم٣مفمد فمعم متتٝمٛمٜم٣م أن ايمديمؾ يتٚمٝمزون دم ايمٕم٣ميم٤م زمْمالوم٥م 

 .(9)ايمٙمس٣من ويمب٣موم٥م احلدي٧م

وإلم صم٣مٞم٤م هذا ايمٛمُم٣مط هم١من َم٣م يتٚمتع زمف ايمديمؾ َمـ اجلرأة وايمٗمدرة فمعم اظمقاصمٜم٥م، 

ٛمٜمؿ َمـ ايمٗمٝم٣مم زمدور إفمالَمل ىمبغم، ضمٝم٧م يٗمقَمقن واحلدي٧م وؽمط اظمح ٣مهمؾ واحلُمقد َم٘مَّ

                                                           
 .41-31( قمبد اًمؼادر حمؿد اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:1)

 .211(  حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمعؾم قمبد احلق، ص:2)

 .101ػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت، ص:( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمع3)

 .44( قمبد اًمؼادر  اًمصبان: قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، ص:4)
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زمٛمٗمؾ إطمب٣مر وإضمداث، ىمام سمسٛمد إيمٝمٜمؿ زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ َمٜمٚم٥م اإلفمالن فمام سمقد إفمالٞمف 

َمـ إطمب٣مر، ىم٣ميمتػمؤ َمـ زمٔمض أهمراده٣م أو نمغم ذيمؽ َمـ إطمب٣مر، ودم أضمٝم٣مٍن ىمثغمة 

٣مئؾ زمسب٤م سمّمخٝمؿ اخلالهم٣مت وايمتٌمف دم يتسب٤م هذا ايمدور دم إيٗم٣مظ ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمكم ايمٗمب

إطمب٣مر، وٞمٗمٙمٜم٣م زمْمريٗم٥م سمقومظ ايمّمٕم٣مئـ، وسمقنمر ايمِمدور وسمُمٔمؾ احلروب، وومد سمٙمجٟم 

زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ إلم َمـ يتٚمتع زم٣محل٘مٚم٥م وايمٗمدرة فمعم ايمتٟمشمغم َمٛمٜمؿ يمٙمٗمٝم٣مم زمدور ايمقؽم٣مؿم٥م زمكم 

 .(5)ايمٗمب٣مئؾ اظمتٛم٣مزفم٥م إلمخ٣مد ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م وفمٗمد اسمٖم٣موم٣مت اظمِم٣محل٥م

م طمدَم٣مت َمٜمٛمٝم٥م فم٣مَم٥م، همٗمد ـمٜمر اخلدم  ٞمٓمرًا حل٣مصم٥م اظمجتٚمع إلم مج٣مفم٣مت سمٗمدِّ

 ،(5)وايمِمبٝم٣من، هم٣مخلدم فمامل َمٜمٛمٝمقن َمـ ايمرصم٣مل وايمٛمس٣مء، وأىمثر ٞمُم٣مؿمٜمؿ دم إفمامل اظمٛمزيمٝم٥م

وهؿ َمـ ؽم٘م٣من ايمبالد، يٛمتٚمقن إلم خمتٙمػ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م، وومد أصمػمهتؿ ـمروف احلٝم٣مة 

فمٝم٥م، وآومتِم٣مدي٥م، أن ئمٚمٙمقا ىمخدم دم ايمبٝمقت ايمت٣مزمٔم٥م يمبٔمض ايمزفم٣مَم٣مت آصمتام

 . (1)وايمروضمٝم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م

ويٗمقم اخلدم ىمذيمؽ زمخدَم٥م ايمٛم٣مس دم اظمٛم٣مؽمب٣مت اظمختٙمٖم٥م ىم٣ميمزواج وايمقهم٣مة ونمغمه٣م 

 .(9)َمـ اخلدَم٣مت ايمٔم٣مَم٥م إطمرى

                                                           
 .213، 211، ص:اعمعؾم قمبداحلق( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف، 1)

 .103-101( ؾمامل قمؿر اخلرض: اًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم طمرضموت، ص:2)

 .131-128ي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، ص:( د. قمادل اًمؽساد3)

، قمبد اًمؼادر  241-239(  ىمائد كع ان اًمنمضمبي: اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، ص:4)
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ئؾ أَم٣م ايمِمبٝم٣من همرزمام سمرصمع أصقل زمٔمّمٜمؿ الم أهمريٗمٝم٣م وايمبٔمض أطمر إلم ومب٣م

ضمرضَمٝم٥م، ويٗم٣مل أن زمٔمض ه٠مٓء هؿ َمـ زمٗم٣مي٣م فمبٝمد ايمدويم٥م ايم٘مٛمدي٥م احلرضَمٝم٥م، وئمٚمؾ 

 ايمِمبٝم٣من فم٣مدًة زمحراشم٥م إرض ونمراؽم٥م ايمٛمخٝمؾ دم دوي٣من ضمجر وَمٝمٖمع نمرب اظم٘مال، ووادي

 .(5)اظمسٝمٙم٥م ذومل ضمرضَمقت زم٣ميمٗمرب َمـ اظمٜمرة، ىمام يٗمقَمقن أيًّم٣م زمبٔمض إفمامل إطمرى

 .(5) وادي دوفمـ ووادي ايمٔمكم وزمٔمض إودي٥م إطمرىوومد ؽم٘مـ زمٔمض ايمِمبٝم٣من دم

فَمَرف ؽم٘م٣من ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت آؾمتٕم٣مل دم اظمالضم٥م و ايمٛمٗمؾ ايمبحري، وأصبح٦م 

ؽمٖمـ احلّم٣مرَم٥م سمِمقل وجتقل دم ؽمقاضمؾ ذومل أهمريٗمٝم٣م ونمغمه٣م َمـ ؽمقاضمؾ صمٛمقب 

 ٞمٗمؾ أفمداد َمـ ، وومد ؽمٜمٙم٦م هذه اظمسٟميم٥م اظمٜمٚم٥م أَم٣مم ايمتج٣مر احلّم٣مرَم٥م دم(1)ذومل خؽمٝم٣م

لم إونمغمهؿ َمـ ؽمقاضمؾ أهمريٗمٝم٣م واهلٛمد وزمٔمض ايمبٙمدان إطمرى  وايمٛمقزمٝمكم،إهم٣مروم٥م 

ضمرضَمقت، واظمت٣مصمرة هبؿ، وـمٜمرت أؽمقاق َمُمٜمقرة، َمٛمٜم٣م ؽمقق ايمٔمبٝمد زم٣ميمُمحر، ضمٝم٧م 

 .(9)سمدهمٗم٦م إلم هذه إؽمقاق أفمداد َمـ ايمٔمبٝمد َمـ أهمريٗمٝم٣م واهلٛمد وزمٔمض ايمبٙمدان إطمرى

ت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م وايمممومٝم٥م، ـمٜمرت ودم أشمٛم٣مء احلٚمال

أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م، هم٘م٣مٞمقا يٟمرسون ايمبح٣مرة ويبٝمٔمقهنؿ زمٝمع ايمرومٝمؼ ىمام ضمدث  يمسٖمـ 

                                                           
 .75-74ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:( قمؾوي سمن 1)

 .103-101( ؾمامل قمؿر اخلرض: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

 .253، 233، 122( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:3)

 ، حمؿد قمبداًمؼادر130، ص:اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت( د. قمادل اًمؽسادي: 4)

 .110، 13، 11سمامطرف: اإلىمطاقمقون يماكوا هـا، ص:
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أهؾ احل٣مَمل ايمتل سمٔمرض٦م يمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ايمذيـ وم٣مَمقا زمحرومٜم٣م، وأرس زمح٣مرهت٣م 

 . (5)وزمٝمٔمٜمؿ دم أؽمقاق اظمٕمرب ايمٔمريب

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م َمـ إهم٣مروم٥م ونمغمهؿ طمِمقص٣ًم دم واؽمتٖم٣مدت 

اظمج٣مل ايمٔمس٘مري ٓسمِم٣مهمٜمؿ زم٣ميمُمج٣مفم٥م واإلومدام، ضمٝم٧م سمؿ إذاىمٜمؿ دم ايمٕم٣مرات 

واحلروب ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مئؾ، وأؽمٛمدت إيمٝمٜمؿ ضمراؽم٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت، واخلدَم٥م دم 

، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم زمٔمض إفمامل دم (5)ايمبٝمقت ايمت٣مزمٔم٥م يمٔمدد َمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م

ايمزرافم٥م ونمغمه٣م َمـ إفمامل، وزمذيمؽ سمٔمززت روازمط ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م 

وايمٔمبٝمد، ضمتك أصبح ايمٔمبد ىمقاضمد َمـ أهمراد إرسة= ضمٝم٧م إهنؿ حيٚمٙمقن أؽمامء ومب٣مئؾ 

أؽمٝم٣مدهؿ، زمؾ ومد ٞمجد أن زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ يٗمقم زمٚمٛمح ايمٔمبد زمٔمًّم٣م َمـ إرض دم 

، وايمبٔمض أطمر َمـ إؽمٝم٣مد يٗمقم زم١مؿمالق ضمري٥م (1)ٝم٣مسمف أو يقيص يمف هب٣م دم وصٝمتفضم

، وهبذا إؽمٙمقب حترر زمٔمض ايمٔمبٝمد وإن ـمؾ َمرسمبًْم٣م زمقضٔمف آصمتامفمل ايمس٣مزمؼ (9)فمبٝمده

أَم٣م ايمبٔمض أطمر همٗمد اٞمدَم٨م َمع اخلدم وايمِمبٝم٣من أو نمغمهؿ َمـ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف 

 إطمرى.

ير ايمٔمبٝمد يدل فمعم ومقة ايمؼمازمط آصمتامفمل زمكم إؽمٝم٣مد وايمٔمبٝمد ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن حتر

ىمام يدل فمعم زي٣مدة ايمقفمل زمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم احلٛمٝمػ وَمع هذا همٗمد ـمؾ ايمٔمبٝمد يُم٘مٙمقن ومقة 

                                                           
 .287( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:1)

 .174، ص:2( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ج2)

 .35( حمؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة، ص:3)

 .131م، ص:1967-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 4)
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أهؾ احل٣مَمل ايمتل سمٔمرض٦م يمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ايمذيـ وم٣مَمقا زمحرومٜم٣م، وأرس زمح٣مرهت٣م 

 . (5)وزمٝمٔمٜمؿ دم أؽمقاق اظمٕمرب ايمٔمريب

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م َمـ إهم٣مروم٥م ونمغمهؿ طمِمقص٣ًم دم واؽمتٖم٣مدت 

اظمج٣مل ايمٔمس٘مري ٓسمِم٣مهمٜمؿ زم٣ميمُمج٣مفم٥م واإلومدام، ضمٝم٧م سمؿ إذاىمٜمؿ دم ايمٕم٣مرات 

واحلروب ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مئؾ، وأؽمٛمدت إيمٝمٜمؿ ضمراؽم٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت، واخلدَم٥م دم 

، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم زمٔمض إفمامل دم (5)ايمبٝمقت ايمت٣مزمٔم٥م يمٔمدد َمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م

ايمزرافم٥م ونمغمه٣م َمـ إفمامل، وزمذيمؽ سمٔمززت روازمط ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م 

وايمٔمبٝمد، ضمتك أصبح ايمٔمبد ىمقاضمد َمـ أهمراد إرسة= ضمٝم٧م إهنؿ حيٚمٙمقن أؽمامء ومب٣مئؾ 

أؽمٝم٣مدهؿ، زمؾ ومد ٞمجد أن زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ يٗمقم زمٚمٛمح ايمٔمبد زمٔمًّم٣م َمـ إرض دم 

، وايمبٔمض أطمر َمـ إؽمٝم٣مد يٗمقم زم١مؿمالق ضمري٥م (1)ٝم٣مسمف أو يقيص يمف هب٣م دم وصٝمتفضم

، وهبذا إؽمٙمقب حترر زمٔمض ايمٔمبٝمد وإن ـمؾ َمرسمبًْم٣م زمقضٔمف آصمتامفمل ايمس٣مزمؼ (9)فمبٝمده

أَم٣م ايمبٔمض أطمر همٗمد اٞمدَم٨م َمع اخلدم وايمِمبٝم٣من أو نمغمهؿ َمـ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف 

 إطمرى.

ير ايمٔمبٝمد يدل فمعم ومقة ايمؼمازمط آصمتامفمل زمكم إؽمٝم٣مد وايمٔمبٝمد ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن حتر

ىمام يدل فمعم زي٣مدة ايمقفمل زمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم احلٛمٝمػ وَمع هذا همٗمد ـمؾ ايمٔمبٝمد يُم٘مٙمقن ومقة 

                                                           
 .287( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:1)

 .174، ص:2( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ج2)

 .35( حمؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة، ص:3)

 .131م، ص:1967-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 4)
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ئؾ أَم٣م ايمِمبٝم٣من همرزمام سمرصمع أصقل زمٔمّمٜمؿ الم أهمريٗمٝم٣م وايمبٔمض أطمر إلم ومب٣م

ضمرضَمٝم٥م، ويٗم٣مل أن زمٔمض ه٠مٓء هؿ َمـ زمٗم٣مي٣م فمبٝمد ايمدويم٥م ايم٘مٛمدي٥م احلرضَمٝم٥م، وئمٚمؾ 

 ايمِمبٝم٣من فم٣مدًة زمحراشم٥م إرض ونمراؽم٥م ايمٛمخٝمؾ دم دوي٣من ضمجر وَمٝمٖمع نمرب اظم٘مال، ووادي

 .(5)اظمسٝمٙم٥م ذومل ضمرضَمقت زم٣ميمٗمرب َمـ اظمٜمرة، ىمام يٗمقَمقن أيًّم٣م زمبٔمض إفمامل إطمرى

 .(5) وادي دوفمـ ووادي ايمٔمكم وزمٔمض إودي٥م إطمرىوومد ؽم٘مـ زمٔمض ايمِمبٝم٣من دم

فَمَرف ؽم٘م٣من ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت آؾمتٕم٣مل دم اظمالضم٥م و ايمٛمٗمؾ ايمبحري، وأصبح٦م 

ؽمٖمـ احلّم٣مرَم٥م سمِمقل وجتقل دم ؽمقاضمؾ ذومل أهمريٗمٝم٣م ونمغمه٣م َمـ ؽمقاضمؾ صمٛمقب 

 ٞمٗمؾ أفمداد َمـ ، وومد ؽمٜمٙم٦م هذه اظمسٟميم٥م اظمٜمٚم٥م أَم٣مم ايمتج٣مر احلّم٣مرَم٥م دم(1)ذومل خؽمٝم٣م

لم إونمغمهؿ َمـ ؽمقاضمؾ أهمريٗمٝم٣م واهلٛمد وزمٔمض ايمبٙمدان إطمرى  وايمٛمقزمٝمكم،إهم٣مروم٥م 

ضمرضَمقت، واظمت٣مصمرة هبؿ، وـمٜمرت أؽمقاق َمُمٜمقرة، َمٛمٜم٣م ؽمقق ايمٔمبٝمد زم٣ميمُمحر، ضمٝم٧م 

 .(9)سمدهمٗم٦م إلم هذه إؽمقاق أفمداد َمـ ايمٔمبٝمد َمـ أهمريٗمٝم٣م واهلٛمد وزمٔمض ايمبٙمدان إطمرى

ت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م وايمممومٝم٥م، ـمٜمرت ودم أشمٛم٣مء احلٚمال

أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م، هم٘م٣مٞمقا يٟمرسون ايمبح٣مرة ويبٝمٔمقهنؿ زمٝمع ايمرومٝمؼ ىمام ضمدث  يمسٖمـ 

                                                           
 .75-74ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:( قمؾوي سمن 1)

 .103-101( ؾمامل قمؿر اخلرض: اعمرضمع اًمساسمق، ص:2)

 .253، 233، 122( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:3)

 ، حمؿد قمبداًمؼادر130، ص:اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت( د. قمادل اًمؽسادي: 4)

 .110، 13، 11سمامطرف: اإلىمطاقمقون يماكوا هـا، ص:
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999 

أهؾ احل٣مَمل ايمتل سمٔمرض٦م يمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ايمذيـ وم٣مَمقا زمحرومٜم٣م، وأرس زمح٣مرهت٣م 

 . (5)وزمٝمٔمٜمؿ دم أؽمقاق اظمٕمرب ايمٔمريب

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م َمـ إهم٣مروم٥م ونمغمهؿ طمِمقص٣ًم دم واؽمتٖم٣مدت 

اظمج٣مل ايمٔمس٘مري ٓسمِم٣مهمٜمؿ زم٣ميمُمج٣مفم٥م واإلومدام، ضمٝم٧م سمؿ إذاىمٜمؿ دم ايمٕم٣مرات 

واحلروب ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مئؾ، وأؽمٛمدت إيمٝمٜمؿ ضمراؽم٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت، واخلدَم٥م دم 

، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم زمٔمض إفمامل دم (5)ايمبٝمقت ايمت٣مزمٔم٥م يمٔمدد َمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م

ايمزرافم٥م ونمغمه٣م َمـ إفمامل، وزمذيمؽ سمٔمززت روازمط ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م 

وايمٔمبٝمد، ضمتك أصبح ايمٔمبد ىمقاضمد َمـ أهمراد إرسة= ضمٝم٧م إهنؿ حيٚمٙمقن أؽمامء ومب٣مئؾ 

أؽمٝم٣مدهؿ، زمؾ ومد ٞمجد أن زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ يٗمقم زمٚمٛمح ايمٔمبد زمٔمًّم٣م َمـ إرض دم 

، وايمبٔمض أطمر َمـ إؽمٝم٣مد يٗمقم زم١مؿمالق ضمري٥م (1)ٝم٣مسمف أو يقيص يمف هب٣م دم وصٝمتفضم

، وهبذا إؽمٙمقب حترر زمٔمض ايمٔمبٝمد وإن ـمؾ َمرسمبًْم٣م زمقضٔمف آصمتامفمل ايمس٣مزمؼ (9)فمبٝمده

أَم٣م ايمبٔمض أطمر همٗمد اٞمدَم٨م َمع اخلدم وايمِمبٝم٣من أو نمغمهؿ َمـ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف 

 إطمرى.

ير ايمٔمبٝمد يدل فمعم ومقة ايمؼمازمط آصمتامفمل زمكم إؽمٝم٣مد وايمٔمبٝمد ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن حتر

ىمام يدل فمعم زي٣مدة ايمقفمل زمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم احلٛمٝمػ وَمع هذا همٗمد ـمؾ ايمٔمبٝمد يُم٘مٙمقن ومقة 

                                                           
 .287( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:1)

 .174، ص:2( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ج2)

 .35( حمؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة، ص:3)

 .131م، ص:1967-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 4)
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999 

أهؾ احل٣مَمل ايمتل سمٔمرض٦م يمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ايمذيـ وم٣مَمقا زمحرومٜم٣م، وأرس زمح٣مرهت٣م 

 . (5)وزمٝمٔمٜمؿ دم أؽمقاق اظمٕمرب ايمٔمريب

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م َمـ إهم٣مروم٥م ونمغمهؿ طمِمقص٣ًم دم واؽمتٖم٣مدت 

اظمج٣مل ايمٔمس٘مري ٓسمِم٣مهمٜمؿ زم٣ميمُمج٣مفم٥م واإلومدام، ضمٝم٧م سمؿ إذاىمٜمؿ دم ايمٕم٣مرات 

واحلروب ايمتل ومد سمٛمُمٟم زمكم ايمٗمب٣مئؾ، وأؽمٛمدت إيمٝمٜمؿ ضمراؽم٥م اظمٚمتٙم٘م٣مت، واخلدَم٥م دم 

، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم زمٔمض إفمامل دم (5)ايمبٝمقت ايمت٣مزمٔم٥م يمٔمدد َمـ ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م

ايمزرافم٥م ونمغمه٣م َمـ إفمامل، وزمذيمؽ سمٔمززت روازمط ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م 

وايمٔمبٝمد، ضمتك أصبح ايمٔمبد ىمقاضمد َمـ أهمراد إرسة= ضمٝم٧م إهنؿ حيٚمٙمقن أؽمامء ومب٣مئؾ 

أؽمٝم٣مدهؿ، زمؾ ومد ٞمجد أن زمٔمض زفمامء ايمٗمب٣مئؾ يٗمقم زمٚمٛمح ايمٔمبد زمٔمًّم٣م َمـ إرض دم 

، وايمبٔمض أطمر َمـ إؽمٝم٣مد يٗمقم زم١مؿمالق ضمري٥م (1)ٝم٣مسمف أو يقيص يمف هب٣م دم وصٝمتفضم

، وهبذا إؽمٙمقب حترر زمٔمض ايمٔمبٝمد وإن ـمؾ َمرسمبًْم٣م زمقضٔمف آصمتامفمل ايمس٣مزمؼ (9)فمبٝمده

أَم٣م ايمبٔمض أطمر همٗمد اٞمدَم٨م َمع اخلدم وايمِمبٝم٣من أو نمغمهؿ َمـ أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف 

 إطمرى.

ير ايمٔمبٝمد يدل فمعم ومقة ايمؼمازمط آصمتامفمل زمكم إؽمٝم٣مد وايمٔمبٝمد ومم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن حتر

ىمام يدل فمعم زي٣مدة ايمقفمل زمتٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم احلٛمٝمػ وَمع هذا همٗمد ـمؾ ايمٔمبٝمد يُم٘مٙمقن ومقة 

                                                           
 .287( طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص:1)

 .174، ص:2( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ج2)

 .35( حمؿد قمبد اًمؽريم قمؽاؿمة: ىمقام اًمسؾطـة اًمؼعقطقة، ص:3)

 .131م، ص:1967-1900( د. قمادل اًمؽسادي: اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت، 4)
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اصمتامفمٝم٥م سمتبع دم ضم٣مٓت ىمثغمة ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م وومد سمٔمددت وسمٛمقفم٦م َمٜم٣مَمٜم٣م 

صح٣مب اظمٜمـ إطمرى ايمتل سمرسمبط زمٛمُم٣مط آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م همٜمل ختتٙمػ فمـ أ

 .(5)اومتِم٣مدي َمٔمكم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. حمؿد قمبداًمؼادر 77-76( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:1)

 .76سمامطرف: اإلىمطاقمقون يماكوا هـا، ص:

 
 

 الفصل اخلامس
 
 

 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 

 واحلكاو انًٍٍُني
 

 

 
 

 الفصل اخلامس
 
 

 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 

 واحلكاو انًٍٍُني
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اصمتامفمٝم٥م سمتبع دم ضم٣مٓت ىمثغمة ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م وومد سمٔمددت وسمٛمقفم٦م َمٜم٣مَمٜم٣م 

صح٣مب اظمٜمـ إطمرى ايمتل سمرسمبط زمٛمُم٣مط آصمتامفمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م همٜمل ختتٙمػ فمـ أ

 .(5)اومتِم٣مدي َمٔمكم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. حمؿد قمبداًمؼادر 77-76( قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ص:1)

 .76سمامطرف: اإلىمطاقمقون يماكوا هـا، ص:

 
 

 الفصل اخلامس
 
 

 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 

 واحلكاو انًٍٍُني
 

 

 
 

 الفصل اخلامس
 
 

 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 

 واحلكاو انًٍٍُني
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 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 واحلكاو انًٍٍُني

 ايم٘مثغمي زمدأت حم٣موٓت آسمِم٣مل زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبداهلل

م، فمـ ؿمريؼ ايمتج٣مر اظمٕم٣مرزم٥م وإسمراك، ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٔم٣مَمؾ :580هـ/51>ؽمٛم٥م 

جت٣مري َمع ايمُمحر، وهمٝمام زمٔمد فمـ ؿمريؼ ايمّمب٣مط اظماميمٝمؽ  اظمقصمقديـ دم ضٚمـ ايمٗمقة 

 .(5)م:585هـ/51>اظمٚمٙمقىمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٝمْمر فمعم ززمٝمد وأصمزاء َمـ ؽم٣مضمؾ ايمٝمٚمـ ؽمٛم٥م 

ايممموع دم احلدي٧م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م وهذا إَمر يقصم٤م فمٙمٝمٛم٣م ومبؾ 

ايمٔمثامٞمٝم٥م أن ٞمٔمقد ومٙمٝماًل إلم ايمقراء زمحث٣ًم فمـ اإلؾم٣مرات ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل سمُمغم إلم فمالوم٥م 

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم.

ويمٔمؾ ايمسب٤م إزمرز ايمذي يدهمع هبذيـ ايمْمرهمكم ونمغممه٣م َمـ إؿمراف ايمٔمرزمٝم٥م 

إلم سمٔمزيز ايمٔمالوم٣مت يتٚمثؾ دم اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم اظمُمؼمك ايمذي هيدد واإلؽمالَمٝم٥م إطمرى 

ض َمِم٣ميمح اجلٚمٝمع.  اجلٚمٝمع ويٗمقِّ

وسمٔمتػم دويم٥م اظماميمٝمؽ إضمدى ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م ايمرئٝمس٥م ايمثالث دم هذه ايمٖمؼمة، إلم 

صم٣مٞم٤م ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م، وحتتؾ دويم٥م اظماميمٝمؽ أمهٝم٥م اؽمتثٛم٣مئٝم٥م ىمقهن٣م 

                                                           

قد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ ، ؾمع37-35( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .121-120احلرضمي، ص: 
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 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 واحلكاو انًٍٍُني

 ايم٘مثغمي زمدأت حم٣موٓت آسمِم٣مل زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبداهلل

م، فمـ ؿمريؼ ايمتج٣مر اظمٕم٣مرزم٥م وإسمراك، ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٔم٣مَمؾ :580هـ/51>ؽمٛم٥م 

جت٣مري َمع ايمُمحر، وهمٝمام زمٔمد فمـ ؿمريؼ ايمّمب٣مط اظماميمٝمؽ  اظمقصمقديـ دم ضٚمـ ايمٗمقة 

 .(5)م:585هـ/51>اظمٚمٙمقىمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٝمْمر فمعم ززمٝمد وأصمزاء َمـ ؽم٣مضمؾ ايمٝمٚمـ ؽمٛم٥م 

ايممموع دم احلدي٧م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م وهذا إَمر يقصم٤م فمٙمٝمٛم٣م ومبؾ 

ايمٔمثامٞمٝم٥م أن ٞمٔمقد ومٙمٝماًل إلم ايمقراء زمحث٣ًم فمـ اإلؾم٣مرات ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل سمُمغم إلم فمالوم٥م 

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم.

ويمٔمؾ ايمسب٤م إزمرز ايمذي يدهمع هبذيـ ايمْمرهمكم ونمغممه٣م َمـ إؿمراف ايمٔمرزمٝم٥م 

إلم سمٔمزيز ايمٔمالوم٣مت يتٚمثؾ دم اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم اظمُمؼمك ايمذي هيدد واإلؽمالَمٝم٥م إطمرى 

ض َمِم٣ميمح اجلٚمٝمع.  اجلٚمٝمع ويٗمقِّ

وسمٔمتػم دويم٥م اظماميمٝمؽ إضمدى ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م ايمرئٝمس٥م ايمثالث دم هذه ايمٖمؼمة، إلم 

صم٣مٞم٤م ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م، وحتتؾ دويم٥م اظماميمٝمؽ أمهٝم٥م اؽمتثٛم٣مئٝم٥م ىمقهن٣م 

                                                           

قد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ ، ؾمع37-35( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .121-120احلرضمي، ص: 
175
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 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 واحلكاو انًٍٍُني

 ايم٘مثغمي زمدأت حم٣موٓت آسمِم٣مل زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبداهلل

م، فمـ ؿمريؼ ايمتج٣مر اظمٕم٣مرزم٥م وإسمراك، ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٔم٣مَمؾ :580هـ/51>ؽمٛم٥م 

جت٣مري َمع ايمُمحر، وهمٝمام زمٔمد فمـ ؿمريؼ ايمّمب٣مط اظماميمٝمؽ  اظمقصمقديـ دم ضٚمـ ايمٗمقة 

 .(5)م:585هـ/51>اظمٚمٙمقىمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٝمْمر فمعم ززمٝمد وأصمزاء َمـ ؽم٣مضمؾ ايمٝمٚمـ ؽمٛم٥م 

ايممموع دم احلدي٧م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م وهذا إَمر يقصم٤م فمٙمٝمٛم٣م ومبؾ 

ايمٔمثامٞمٝم٥م أن ٞمٔمقد ومٙمٝماًل إلم ايمقراء زمحث٣ًم فمـ اإلؾم٣مرات ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل سمُمغم إلم فمالوم٥م 

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم.

ويمٔمؾ ايمسب٤م إزمرز ايمذي يدهمع هبذيـ ايمْمرهمكم ونمغممه٣م َمـ إؿمراف ايمٔمرزمٝم٥م 

إلم سمٔمزيز ايمٔمالوم٣مت يتٚمثؾ دم اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم اظمُمؼمك ايمذي هيدد واإلؽمالَمٝم٥م إطمرى 

ض َمِم٣ميمح اجلٚمٝمع.  اجلٚمٝمع ويٗمقِّ

وسمٔمتػم دويم٥م اظماميمٝمؽ إضمدى ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م ايمرئٝمس٥م ايمثالث دم هذه ايمٖمؼمة، إلم 

صم٣مٞم٤م ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م، وحتتؾ دويم٥م اظماميمٝمؽ أمهٝم٥م اؽمتثٛم٣مئٝم٥م ىمقهن٣م 

                                                           

قد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ ، ؾمع37-35( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .121-120احلرضمي، ص: 
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 انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة  اتعالق
 واحلكاو انًٍٍُني

 ايم٘مثغمي زمدأت حم٣موٓت آسمِم٣مل زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ فمبداهلل

م، فمـ ؿمريؼ ايمتج٣مر اظمٕم٣مرزم٥م وإسمراك، ايمذيـ ىم٣من هلؿ سمٔم٣مَمؾ :580هـ/51>ؽمٛم٥م 

جت٣مري َمع ايمُمحر، وهمٝمام زمٔمد فمـ ؿمريؼ ايمّمب٣مط اظماميمٝمؽ  اظمقصمقديـ دم ضٚمـ ايمٗمقة 

 .(5)م:585هـ/51>اظمٚمٙمقىمٝم٥م ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٝمْمر فمعم ززمٝمد وأصمزاء َمـ ؽم٣مضمؾ ايمٝمٚمـ ؽمٛم٥م 

ايممموع دم احلدي٧م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م وهذا إَمر يقصم٤م فمٙمٝمٛم٣م ومبؾ 

ايمٔمثامٞمٝم٥م أن ٞمٔمقد ومٙمٝماًل إلم ايمقراء زمحث٣ًم فمـ اإلؾم٣مرات ايمت٣مرخيٝم٥م ايمتل سمُمغم إلم فمالوم٥م 

 ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم.

ويمٔمؾ ايمسب٤م إزمرز ايمذي يدهمع هبذيـ ايمْمرهمكم ونمغممه٣م َمـ إؿمراف ايمٔمرزمٝم٥م 

إلم سمٔمزيز ايمٔمالوم٣مت يتٚمثؾ دم اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم اظمُمؼمك ايمذي هيدد واإلؽمالَمٝم٥م إطمرى 

ض َمِم٣ميمح اجلٚمٝمع.  اجلٚمٝمع ويٗمقِّ

وسمٔمتػم دويم٥م اظماميمٝمؽ إضمدى ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م ايمرئٝمس٥م ايمثالث دم هذه ايمٖمؼمة، إلم 

صم٣مٞم٤م ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م، وحتتؾ دويم٥م اظماميمٝمؽ أمهٝم٥م اؽمتثٛم٣مئٝم٥م ىمقهن٣م 

                                                           

قد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ ، ؾمع37-35( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .121-120احلرضمي، ص: 
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 َمس٣مضم٥م واؽمٔم٥م َمـ إرايض، ذات إمهٝم٥م اخل٣مص٥م دم ومٙم٤م ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل، سمسٝمْمر فمعم

 .(5)سمُمٚمؾ َمٌم وايمُم٣مم واحلج٣مز، وىمقهن٣م سمتقلم مح٣مي٥م احلرَمكم ايممميٖمكم

  -5805هـ/55>  -09>وطمالل فمٜمد ايمسٙمْم٣من اظمٚمٙمقىمل وم٣مٞمِمقه ايمٕمقري )

ط وَمقاٞمئف، م( سمٔمرض٦م َمٌم يمٙمٗمرصٛم٥م إورزمٝم٥م دم َمٝم٣مه ايمبحر إزمٝمض اظمتقؽم5859

 ،(5)وسمزايد اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم فمعم اظمممق ايمٔمريب واإلؽمالَمل زمُم٘مؾ فم٣مم وَمٌم زمُم٘مؾ طم٣مص

واسمسٚم٦م ؽمٝم٣مؽم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زم٣ميمٔمدواٞمٝم٥م، همٗمد أطمذت ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م سمسٔمك إلم سمدَمغم 

إؽمْمقل اظمٌمي ايمتج٣مري، وايمٗمّم٣مء فمعم اظمراىمز ايمتج٣مري٥م ايمٔمرزمٝم٥م اهل٣مَم٥م، وإنمالق 

ي٥م ايمرئٝمس٥م دم وصمف ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، زمٕمٝم٥م إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمعم اظمٛم٣مهمذ ايمبحر

َمِم٣مدر ايمتقازمؾ وايمبّم٣مئع ايمممومٝم٥م، وضمرَم٣من ايمبالد ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، وَمٌم فمعم وصمف 

اخلِمقص َمـ ايمٔمقائد وايمرؽمقم ايمتل ىم٣مٞم٦م حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م زمسب٤م ؽمٝمْمرهت٣م فمعم جت٣مرة 

 .(1)ايمممق َمٛمذ زَمـ زمٔمٝمد

اٞمٝم٥م دهمٔم٦م ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري إلم ايمتٜمٝمئ٥م ظمقاصمٜم٥م هذا هذه ايمسٝم٣مؽم٥م ايمٔمدو

اخلْمر إٞمٗم٣مذًا ٓومتِم٣مد َمٌم، وضمٖم٣مـم٣ًم فمعم َمرىمزه٣م ايمتج٣مري، ومم٣م فمزز هذا ايمداهمع يمديف 

وؾمجٔمف إلم اظميض ومدَم٣ًم ٞمحق اخت٣مذ طمْمقات فمٚمٙمٝم٥م دم هذا آجت٣مه سمٙمؽ اظمراؽمالت ايمتل 

                                                           

م، أسمو فمبي، مـشورات 1720-711هـ/1134-93( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، 1)
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991 

 ن ىمــجرات، وؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت ونمغمهؿىم٣مٞم٦م سمِمٙمف َمــ أَمراء اهلٛمد اظمسٙمٚمـكم ىمسـٙمْم٣م

د اجلٚمٝمع  ممـ ىم٣من يستٛمجد زمف ويستٛمٌمه وحيثف فمعم ايمتِمدي هلذا اخلْمر ايمداهؿ ايمذي هيدِّ

دويم٥م إؽمالَمٝم٥م ىمػمى، متتٙمؽ َمـ ايمدواهمع ايمذاسمٝم٥م، وايمٗمقة  -يقَمئذ-زم٣مفمتب٣مر َمٌم 

 .(5)ايمتسٙمٝمحٝم٥م َم٣م سم٠مهٙمٜم٣م يمٙمٗمٝم٣مم هبذا ايمقاصم٤م ايمٔمٓمٝمؿ

اهمع، واؽمتج٣مزم٥م هلذه ايمٛمداءات صمٜمز ايمسٙمْم٣من محٙم٥م فمس٘مري٥م اٞمْمالوم٣ًم َمـ هذه ايمدو

 سمتٟميمػ َمـ اظماميمٝمؽ وايمؼمىمامن واظمٕم٣مرزم٥م وإضمب٣مش زمٗمٝم٣مدة إَمغم ضمسكم ايم٘مردي، وأزمحرت

زم٣مجت٣مه اهلٛمد َمـ َمٝمٛم٣مء ايمسقيس فمعم َمتـ شمالث فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م دم ايمس٣مدس َمـ مج٣مدى أطمرة 

 م.8>59/ ه55>ؽمٛم٥م

د احلٚمٙم٥م ضمسكم ايم٘مردي أشمٛم٣مء ؽمغم احلٚمٙم٥م حتِمكم وَمـ إفمامل ايمتل وم٣مم هب٣م وم٣مئ

ؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر، وسمثبٝم٦م أومدام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م هٛم٣مك= ضمٝم٧م زمٛمك ؽمقرًا ضخاًم ذا 

أزمراج فم٣ميمٝم٥م ضمقل َمٝمٛم٣مء صمدة زم٣محلج٣مز، ىمام زمٛمك زمٔمض ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م زمسقاىمـ 

ف َمـ اظم٠من ايمالزَم٥م زم٣ميمسقدان، وطمالل سمقومػ احلٚمٙم٥م دم فمدن سمؿ سمزويد احلٚمٙم٥م زمام حتت٣مصم

 ونمغمه٣م.

وهمقر وصقل إؽمْمقل اظمٌمي إلم اهلٛمد اؽمتْم٣مع زمٚمس٣مفمدة إَمراء اظمسٙمٚمكم دم 

اهلٛمد أن حيٗمؼ اٞمتِم٣مريـ فمعم إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم= إول دم َمٝمٛم٣مء )ديق( ايمت٣مزمع يمسٙمْمٛم٥م 

ىمجرات، وايمث٣مين دم فمرض ايمبحر= ضمٝم٧م اؾمتبؽ أشمٛم٣مء ؽمغمه زم٣مجت٣مه ؽمٙمْمٛم٥م ىم٣ميمٝم٘مقت دم 

 م.;580/ ه59>٥م زمحري٥م زم٣ميمٗمرب َمـ َمٝمٛم٣مء ؾمٝمقل ؽمٛم٥م َمٔمرىم
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991 

 ن ىمــجرات، وؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت ونمغمهؿىم٣مٞم٦م سمِمٙمف َمــ أَمراء اهلٛمد اظمسٙمٚمـكم ىمسـٙمْم٣م

د اجلٚمٝمع  ممـ ىم٣من يستٛمجد زمف ويستٛمٌمه وحيثف فمعم ايمتِمدي هلذا اخلْمر ايمداهؿ ايمذي هيدِّ

دويم٥م إؽمالَمٝم٥م ىمػمى، متتٙمؽ َمـ ايمدواهمع ايمذاسمٝم٥م، وايمٗمقة  -يقَمئذ-زم٣مفمتب٣مر َمٌم 

 .(5)ايمتسٙمٝمحٝم٥م َم٣م سم٠مهٙمٜم٣م يمٙمٗمٝم٣مم هبذا ايمقاصم٤م ايمٔمٓمٝمؿ

اهمع، واؽمتج٣مزم٥م هلذه ايمٛمداءات صمٜمز ايمسٙمْم٣من محٙم٥م فمس٘مري٥م اٞمْمالوم٣ًم َمـ هذه ايمدو

 سمتٟميمػ َمـ اظماميمٝمؽ وايمؼمىمامن واظمٕم٣مرزم٥م وإضمب٣مش زمٗمٝم٣مدة إَمغم ضمسكم ايم٘مردي، وأزمحرت

زم٣مجت٣مه اهلٛمد َمـ َمٝمٛم٣مء ايمسقيس فمعم َمتـ شمالث فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م دم ايمس٣مدس َمـ مج٣مدى أطمرة 

 م.8>59/ ه55>ؽمٛم٥م

د احلٚمٙم٥م ضمسكم ايم٘مردي أشمٛم٣مء ؽمغم احلٚمٙم٥م حتِمكم وَمـ إفمامل ايمتل وم٣مم هب٣م وم٣مئ

ؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر، وسمثبٝم٦م أومدام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م هٛم٣مك= ضمٝم٧م زمٛمك ؽمقرًا ضخاًم ذا 

أزمراج فم٣ميمٝم٥م ضمقل َمٝمٛم٣مء صمدة زم٣محلج٣مز، ىمام زمٛمك زمٔمض ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م زمسقاىمـ 

ف َمـ اظم٠من ايمالزَم٥م زم٣ميمسقدان، وطمالل سمقومػ احلٚمٙم٥م دم فمدن سمؿ سمزويد احلٚمٙم٥م زمام حتت٣مصم

 ونمغمه٣م.

وهمقر وصقل إؽمْمقل اظمٌمي إلم اهلٛمد اؽمتْم٣مع زمٚمس٣مفمدة إَمراء اظمسٙمٚمكم دم 

اهلٛمد أن حيٗمؼ اٞمتِم٣مريـ فمعم إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم= إول دم َمٝمٛم٣مء )ديق( ايمت٣مزمع يمسٙمْمٛم٥م 

ىمجرات، وايمث٣مين دم فمرض ايمبحر= ضمٝم٧م اؾمتبؽ أشمٛم٣مء ؽمغمه زم٣مجت٣مه ؽمٙمْمٛم٥م ىم٣ميمٝم٘مقت دم 

 م.;580/ ه59>٥م زمحري٥م زم٣ميمٗمرب َمـ َمٝمٛم٣مء ؾمٝمقل ؽمٛم٥م َمٔمرىم
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999 

 َمس٣مضم٥م واؽمٔم٥م َمـ إرايض، ذات إمهٝم٥م اخل٣مص٥م دم ومٙم٤م ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل، سمسٝمْمر فمعم

 .(5)سمُمٚمؾ َمٌم وايمُم٣مم واحلج٣مز، وىمقهن٣م سمتقلم مح٣مي٥م احلرَمكم ايممميٖمكم

  -5805هـ/55>  -09>وطمالل فمٜمد ايمسٙمْم٣من اظمٚمٙمقىمل وم٣مٞمِمقه ايمٕمقري )

ط وَمقاٞمئف، م( سمٔمرض٦م َمٌم يمٙمٗمرصٛم٥م إورزمٝم٥م دم َمٝم٣مه ايمبحر إزمٝمض اظمتقؽم5859

 ،(5)وسمزايد اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم فمعم اظمممق ايمٔمريب واإلؽمالَمل زمُم٘مؾ فم٣مم وَمٌم زمُم٘مؾ طم٣مص

واسمسٚم٦م ؽمٝم٣مؽم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زم٣ميمٔمدواٞمٝم٥م، همٗمد أطمذت ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م سمسٔمك إلم سمدَمغم 

إؽمْمقل اظمٌمي ايمتج٣مري، وايمٗمّم٣مء فمعم اظمراىمز ايمتج٣مري٥م ايمٔمرزمٝم٥م اهل٣مَم٥م، وإنمالق 

ي٥م ايمرئٝمس٥م دم وصمف ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، زمٕمٝم٥م إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمعم اظمٛم٣مهمذ ايمبحر

َمِم٣مدر ايمتقازمؾ وايمبّم٣مئع ايمممومٝم٥م، وضمرَم٣من ايمبالد ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، وَمٌم فمعم وصمف 

اخلِمقص َمـ ايمٔمقائد وايمرؽمقم ايمتل ىم٣مٞم٦م حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م زمسب٤م ؽمٝمْمرهت٣م فمعم جت٣مرة 

 .(1)ايمممق َمٛمذ زَمـ زمٔمٝمد

اٞمٝم٥م دهمٔم٦م ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري إلم ايمتٜمٝمئ٥م ظمقاصمٜم٥م هذا هذه ايمسٝم٣مؽم٥م ايمٔمدو

اخلْمر إٞمٗم٣مذًا ٓومتِم٣مد َمٌم، وضمٖم٣مـم٣ًم فمعم َمرىمزه٣م ايمتج٣مري، ومم٣م فمزز هذا ايمداهمع يمديف 

وؾمجٔمف إلم اظميض ومدَم٣ًم ٞمحق اخت٣مذ طمْمقات فمٚمٙمٝم٥م دم هذا آجت٣مه سمٙمؽ اظمراؽمالت ايمتل 

                                                           

م، أسمو فمبي، مـشورات 1720-711هـ/1134-93( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، 1)

 .138م، ص: 1997هـ/ 1418، 1اعمجؿع اًمثؼاذم، ط
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991 

 ن ىمــجرات، وؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت ونمغمهؿىم٣مٞم٦م سمِمٙمف َمــ أَمراء اهلٛمد اظمسٙمٚمـكم ىمسـٙمْم٣م

د اجلٚمٝمع  ممـ ىم٣من يستٛمجد زمف ويستٛمٌمه وحيثف فمعم ايمتِمدي هلذا اخلْمر ايمداهؿ ايمذي هيدِّ

دويم٥م إؽمالَمٝم٥م ىمػمى، متتٙمؽ َمـ ايمدواهمع ايمذاسمٝم٥م، وايمٗمقة  -يقَمئذ-زم٣مفمتب٣مر َمٌم 

 .(5)ايمتسٙمٝمحٝم٥م َم٣م سم٠مهٙمٜم٣م يمٙمٗمٝم٣مم هبذا ايمقاصم٤م ايمٔمٓمٝمؿ

اهمع، واؽمتج٣مزم٥م هلذه ايمٛمداءات صمٜمز ايمسٙمْم٣من محٙم٥م فمس٘مري٥م اٞمْمالوم٣ًم َمـ هذه ايمدو

 سمتٟميمػ َمـ اظماميمٝمؽ وايمؼمىمامن واظمٕم٣مرزم٥م وإضمب٣مش زمٗمٝم٣مدة إَمغم ضمسكم ايم٘مردي، وأزمحرت

زم٣مجت٣مه اهلٛمد َمـ َمٝمٛم٣مء ايمسقيس فمعم َمتـ شمالث فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م دم ايمس٣مدس َمـ مج٣مدى أطمرة 

 م.8>59/ ه55>ؽمٛم٥م

د احلٚمٙم٥م ضمسكم ايم٘مردي أشمٛم٣مء ؽمغم احلٚمٙم٥م حتِمكم وَمـ إفمامل ايمتل وم٣مم هب٣م وم٣مئ

ؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر، وسمثبٝم٦م أومدام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م هٛم٣مك= ضمٝم٧م زمٛمك ؽمقرًا ضخاًم ذا 

أزمراج فم٣ميمٝم٥م ضمقل َمٝمٛم٣مء صمدة زم٣محلج٣مز، ىمام زمٛمك زمٔمض ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م زمسقاىمـ 

ف َمـ اظم٠من ايمالزَم٥م زم٣ميمسقدان، وطمالل سمقومػ احلٚمٙم٥م دم فمدن سمؿ سمزويد احلٚمٙم٥م زمام حتت٣مصم

 ونمغمه٣م.

وهمقر وصقل إؽمْمقل اظمٌمي إلم اهلٛمد اؽمتْم٣مع زمٚمس٣مفمدة إَمراء اظمسٙمٚمكم دم 

اهلٛمد أن حيٗمؼ اٞمتِم٣مريـ فمعم إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم= إول دم َمٝمٛم٣مء )ديق( ايمت٣مزمع يمسٙمْمٛم٥م 

ىمجرات، وايمث٣مين دم فمرض ايمبحر= ضمٝم٧م اؾمتبؽ أشمٛم٣مء ؽمغمه زم٣مجت٣مه ؽمٙمْمٛم٥م ىم٣ميمٝم٘مقت دم 

 م.;580/ ه59>٥م زمحري٥م زم٣ميمٗمرب َمـ َمٝمٛم٣مء ؾمٝمقل ؽمٛم٥م َمٔمرىم
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991 

 ن ىمــجرات، وؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت ونمغمهؿىم٣مٞم٦م سمِمٙمف َمــ أَمراء اهلٛمد اظمسٙمٚمـكم ىمسـٙمْم٣م

د اجلٚمٝمع  ممـ ىم٣من يستٛمجد زمف ويستٛمٌمه وحيثف فمعم ايمتِمدي هلذا اخلْمر ايمداهؿ ايمذي هيدِّ

دويم٥م إؽمالَمٝم٥م ىمػمى، متتٙمؽ َمـ ايمدواهمع ايمذاسمٝم٥م، وايمٗمقة  -يقَمئذ-زم٣مفمتب٣مر َمٌم 

 .(5)ايمتسٙمٝمحٝم٥م َم٣م سم٠مهٙمٜم٣م يمٙمٗمٝم٣مم هبذا ايمقاصم٤م ايمٔمٓمٝمؿ

اهمع، واؽمتج٣مزم٥م هلذه ايمٛمداءات صمٜمز ايمسٙمْم٣من محٙم٥م فمس٘مري٥م اٞمْمالوم٣ًم َمـ هذه ايمدو

 سمتٟميمػ َمـ اظماميمٝمؽ وايمؼمىمامن واظمٕم٣مرزم٥م وإضمب٣مش زمٗمٝم٣مدة إَمغم ضمسكم ايم٘مردي، وأزمحرت

زم٣مجت٣مه اهلٛمد َمـ َمٝمٛم٣مء ايمسقيس فمعم َمتـ شمالث فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م دم ايمس٣مدس َمـ مج٣مدى أطمرة 

 م.8>59/ ه55>ؽمٛم٥م

د احلٚمٙم٥م ضمسكم ايم٘مردي أشمٛم٣مء ؽمغم احلٚمٙم٥م حتِمكم وَمـ إفمامل ايمتل وم٣مم هب٣م وم٣مئ

ؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر، وسمثبٝم٦م أومدام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م هٛم٣مك= ضمٝم٧م زمٛمك ؽمقرًا ضخاًم ذا 

أزمراج فم٣ميمٝم٥م ضمقل َمٝمٛم٣مء صمدة زم٣محلج٣مز، ىمام زمٛمك زمٔمض ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م زمسقاىمـ 

ف َمـ اظم٠من ايمالزَم٥م زم٣ميمسقدان، وطمالل سمقومػ احلٚمٙم٥م دم فمدن سمؿ سمزويد احلٚمٙم٥م زمام حتت٣مصم

 ونمغمه٣م.

وهمقر وصقل إؽمْمقل اظمٌمي إلم اهلٛمد اؽمتْم٣مع زمٚمس٣مفمدة إَمراء اظمسٙمٚمكم دم 

اهلٛمد أن حيٗمؼ اٞمتِم٣مريـ فمعم إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم= إول دم َمٝمٛم٣مء )ديق( ايمت٣مزمع يمسٙمْمٛم٥م 

ىمجرات، وايمث٣مين دم فمرض ايمبحر= ضمٝم٧م اؾمتبؽ أشمٛم٣مء ؽمغمه زم٣مجت٣مه ؽمٙمْمٛم٥م ىم٣ميمٝم٘مقت دم 

 م.;580/ ه59>٥م زمحري٥م زم٣ميمٗمرب َمـ َمٝمٛم٣مء ؾمٝمقل ؽمٛم٥م َمٔمرىم

                                                           

 .252-251، وماًمح طمـظل: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 62-60( كػس اعمرضمع، 1)
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فم٣مد إؽمْمقل اظمٌمي إلم ديق َمع ضمٙمٝمٖمف اهلٛمدي َم٘مٙمَّٙمكم زم٣ميمٛمٌم، زمٝمٛمام ختقف 

ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أؾمد ايمتخقف َمـ أن يتسع ٞمْم٣مق هذا احلٙمػ، ويُمٚمؾ مجٝمع ايمدويالت 

يمرد= ضمٝم٧م وم٣مد اإلؽمالَمٝم٥م دم اهلٛمد، وهلذا ؽم٣مرع داظمٝمدا ٞم٣مئ٤م اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد زم٣م

إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم اظم٘مقن َمـ سمسع فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م زمٛمٖمسف، وزم٣منم٦م إؽمْمقل اظمٌمي 

وضمٙمٝمٖمف اهلٛمدي دم َمٝمٛم٣مء ديق، واؽمتْم٣مع أن حيٗمؼ اٞمتِم٣مرًا ىم٣مؽمح٣ًم وَمدَمرًا أصمػم ايمٗم٣مئد 

 . (5)ضمسكم ايم٘مردي فمعم َمٕم٣مدرة اهلٛمد

اصمع ايمتل سمٛم٣مويمتٜم٣م وايمذي هيٚمٛم٣م، ويتٔمٙمؼ زمٚمقضقفمٛم٣م دم أَمر هذه احلٚمٙم٥م أن زمٔمض اظمر

أؾم٣مرت إلم أن احلٚمٙم٥م سمقومٖم٦م دم ايمُمحر فمعم اطمتالف زمكم اظم٠مرطمكم ضمقل َمقفمد هذا 

ايمتقومػ= ضمٝم٧م يذىمر ايمبٔمض أن ذيمؽ ىم٣من أشمٛم٣مء ذه٣مهب٣م إلم اهلٛمد، زمٝمٛمام يذىمر ايمبٔمض 

 .(5)أطمر أٞمف ىم٣من فمٛمد ايمٔمقدة

اظمٚمٙمقىمٝم٥م ورنمؿ أن هذا ايمتقومػ ٓ ي٘مٖمل يمٙمتديمٝمؾ فمعم ضؿ زمٔمض اجلٛمقد َمـ ايمٗمقة 

إلم صمٝمش ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هم١مٞمف يٚم٘مـ أن ي٘مقن زمداي٥م يمٔمالوم٥م َمثٚمرة َمع اظماميمٝمؽ ظمقاصمٜم٥م 

اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم ايمذي هيدد اجلٚمٝمع، ويمٝمس َمـ اظمستبٔمد أن يستٕمؾ ايمسٙمْم٣من ايم٘مثغمي هذه 

ايمٖمرص٥م ايمس٣مٞمح٥م همٝمتٗمدم إلم إَمغم ضمسكم ايم٘مردي زمْمٙم٤م اظمس٣مفمدة زمبٔمض اجلٛمقد 

 ومدراسمف دم َمقاصمٜم٥م هذا اخلْمر اظمُمؼمك. وايمّمب٣مط يمتٔمزيز

                                                           

 .63-60، ص: 1635-1538(  د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 1)

 ،46( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق احلبٌم، ص: 2)

 R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast ,p.   -  .  
 .145طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 
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مل يرىمـ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقه ايمٕمقري إلم ايمراضم٥م، ومل يستسٙمؿ يمٙمٜمزيٚم٥م ايم٘مبغمة ايمتل 

حلٗم٦م زمٟمؽمْمقيمف دم اهلٛمد، همٗمد ذع يبٛمل أؽمْمقًٓ زمحري٣ًم صمديدًا دم َمٝمٛم٣مء ايمسقيس، نمغم أن 

ٜمٜم٣م َمٌم، همٗمد زمٛم٣مء هذا إؽمْمقل، وإرؽم٣ميمف ومد سمٟمطمر زمسب٤م ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م ايمتل سمقاصم

اؾمتدت دم هذه ايمٖمؼمة ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م إورزمٝم٥م دم ايمبحر اظمتقؽمط، ىمام أن ايمتٗم٣مرب 

ايمذي ؿمرأ فمعم فمالوم٥م ايمبٛمدومٝم٥م زم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م أطمذ يُم٘مؾ هتديدًا ظمِم٣ميمح ايمدويم٥م 

اظمٚمٙمقىمٝم٥م، وأطمذت احل٣ميم٥م آومتِم٣مدي٥م دم َمٌم سمتجف ٞمحق َمزيد َمـ ايمتدهقر زمسب٤م ؾمدة 

 ػمسمٕم٣مرم ايمتج٣مري.وؿمٟمة احلِم٣مر ايم

هذه ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م صمٔمٙم٦م ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري يتجف زمٟمٞمٓم٣مره صقب 

ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمس٣مفمدة، ومل سمؼمدد إطمغمة فمـ آؽمتج٣مزم٥م يمْمٙمبف= ضمٝم٧م صدرت 

م زمٚمس٣مفمدسمف ودفمٚمف 5855/ ه59>أواَمر ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين زم٣ميزيد ايمث٣مين دم ؾمقال ؽمٛم٥م 

 ٣مء أؽمْمقيمف ىمٜمدي٥م جم٣مٞمٝم٥م، ىمام وصؾ إيمٝمف أيمٖم٣من َمـ ايمبح٣مرة ايمٔمثامٞمٝمكم.زمام حيت٣مج إيمٝمف دم زمٛم

واختذ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري سمرسمٝمب٣مت اضمتٝم٣مؿمٝم٥م فم٣مصمٙم٥م ريثام يست٘مٚمؾ زمٛم٣مء 

إؽمْمقل= ضمٝم٧م أرؽمؾ شمالشمامئ٥م صمٛمدي إلم ايمسقيس، وفمددًا خطمر إلم صمدة زمٗمٝم٣مدة ضمسكم 

 .(5)ايم٘مردي ٓؽمت٘مامل ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م

اؽمت٘مٚمؾ زمٛم٣مء إؽمْمقل صمٜمز محٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م، ونم٣مدرت صقب اهلٛمد دم رصم٤م وفمٛمدَم٣م 

م، وفمكم ؽمٙمٝمامن ايمريس وم٣مئدًا يمألؽمْمقل، فمعم أن يتقلم 5858/ أنمسْمس ه55>ؽمٛم٥م 

ومٝم٣مدة احلٚمٙم٥م فمٛمد وصقهل٣م إلم صمدة ايمٗم٣مئد ضمسكم ايم٘مردي، وومد سمٟميمٖم٦م هذه احلٚمٙم٥م َمـ 

                                                           

 .79-76، ص: 1635-1538ؿن ( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾق1)
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مل يرىمـ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقه ايمٕمقري إلم ايمراضم٥م، ومل يستسٙمؿ يمٙمٜمزيٚم٥م ايم٘مبغمة ايمتل 

حلٗم٦م زمٟمؽمْمقيمف دم اهلٛمد، همٗمد ذع يبٛمل أؽمْمقًٓ زمحري٣ًم صمديدًا دم َمٝمٛم٣مء ايمسقيس، نمغم أن 

ٜمٜم٣م َمٌم، همٗمد زمٛم٣مء هذا إؽمْمقل، وإرؽم٣ميمف ومد سمٟمطمر زمسب٤م ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م ايمتل سمقاصم

اؾمتدت دم هذه ايمٖمؼمة ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م إورزمٝم٥م دم ايمبحر اظمتقؽمط، ىمام أن ايمتٗم٣مرب 

ايمذي ؿمرأ فمعم فمالوم٥م ايمبٛمدومٝم٥م زم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م أطمذ يُم٘مؾ هتديدًا ظمِم٣ميمح ايمدويم٥م 

اظمٚمٙمقىمٝم٥م، وأطمذت احل٣ميم٥م آومتِم٣مدي٥م دم َمٌم سمتجف ٞمحق َمزيد َمـ ايمتدهقر زمسب٤م ؾمدة 

 ػمسمٕم٣مرم ايمتج٣مري.وؿمٟمة احلِم٣مر ايم

هذه ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م صمٔمٙم٦م ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري يتجف زمٟمٞمٓم٣مره صقب 

ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمس٣مفمدة، ومل سمؼمدد إطمغمة فمـ آؽمتج٣مزم٥م يمْمٙمبف= ضمٝم٧م صدرت 

م زمٚمس٣مفمدسمف ودفمٚمف 5855/ ه59>أواَمر ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين زم٣ميزيد ايمث٣مين دم ؾمقال ؽمٛم٥م 

 ٣مء أؽمْمقيمف ىمٜمدي٥م جم٣مٞمٝم٥م، ىمام وصؾ إيمٝمف أيمٖم٣من َمـ ايمبح٣مرة ايمٔمثامٞمٝمكم.زمام حيت٣مج إيمٝمف دم زمٛم

واختذ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري سمرسمٝمب٣مت اضمتٝم٣مؿمٝم٥م فم٣مصمٙم٥م ريثام يست٘مٚمؾ زمٛم٣مء 

إؽمْمقل= ضمٝم٧م أرؽمؾ شمالشمامئ٥م صمٛمدي إلم ايمسقيس، وفمددًا خطمر إلم صمدة زمٗمٝم٣مدة ضمسكم 

 .(5)ايم٘مردي ٓؽمت٘مامل ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م

اؽمت٘مٚمؾ زمٛم٣مء إؽمْمقل صمٜمز محٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م، ونم٣مدرت صقب اهلٛمد دم رصم٤م وفمٛمدَم٣م 

م، وفمكم ؽمٙمٝمامن ايمريس وم٣مئدًا يمألؽمْمقل، فمعم أن يتقلم 5858/ أنمسْمس ه55>ؽمٛم٥م 

ومٝم٣مدة احلٚمٙم٥م فمٛمد وصقهل٣م إلم صمدة ايمٗم٣مئد ضمسكم ايم٘مردي، وومد سمٟميمٖم٦م هذه احلٚمٙم٥م َمـ 

                                                           

 .79-76، ص: 1635-1538ؿن ( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾق1)
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فم٣مد إؽمْمقل اظمٌمي إلم ديق َمع ضمٙمٝمٖمف اهلٛمدي َم٘مٙمَّٙمكم زم٣ميمٛمٌم، زمٝمٛمام ختقف 

ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أؾمد ايمتخقف َمـ أن يتسع ٞمْم٣مق هذا احلٙمػ، ويُمٚمؾ مجٝمع ايمدويالت 

يمرد= ضمٝم٧م وم٣مد اإلؽمالَمٝم٥م دم اهلٛمد، وهلذا ؽم٣مرع داظمٝمدا ٞم٣مئ٤م اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد زم٣م

إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم اظم٘مقن َمـ سمسع فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م زمٛمٖمسف، وزم٣منم٦م إؽمْمقل اظمٌمي 

وضمٙمٝمٖمف اهلٛمدي دم َمٝمٛم٣مء ديق، واؽمتْم٣مع أن حيٗمؼ اٞمتِم٣مرًا ىم٣مؽمح٣ًم وَمدَمرًا أصمػم ايمٗم٣مئد 

 . (5)ضمسكم ايم٘مردي فمعم َمٕم٣مدرة اهلٛمد

اصمع ايمتل سمٛم٣مويمتٜم٣م وايمذي هيٚمٛم٣م، ويتٔمٙمؼ زمٚمقضقفمٛم٣م دم أَمر هذه احلٚمٙم٥م أن زمٔمض اظمر

أؾم٣مرت إلم أن احلٚمٙم٥م سمقومٖم٦م دم ايمُمحر فمعم اطمتالف زمكم اظم٠مرطمكم ضمقل َمقفمد هذا 

ايمتقومػ= ضمٝم٧م يذىمر ايمبٔمض أن ذيمؽ ىم٣من أشمٛم٣مء ذه٣مهب٣م إلم اهلٛمد، زمٝمٛمام يذىمر ايمبٔمض 

 .(5)أطمر أٞمف ىم٣من فمٛمد ايمٔمقدة

اظمٚمٙمقىمٝم٥م ورنمؿ أن هذا ايمتقومػ ٓ ي٘مٖمل يمٙمتديمٝمؾ فمعم ضؿ زمٔمض اجلٛمقد َمـ ايمٗمقة 

إلم صمٝمش ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م هم١مٞمف يٚم٘مـ أن ي٘مقن زمداي٥م يمٔمالوم٥م َمثٚمرة َمع اظماميمٝمؽ ظمقاصمٜم٥م 

اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم ايمذي هيدد اجلٚمٝمع، ويمٝمس َمـ اظمستبٔمد أن يستٕمؾ ايمسٙمْم٣من ايم٘مثغمي هذه 

ايمٖمرص٥م ايمس٣مٞمح٥م همٝمتٗمدم إلم إَمغم ضمسكم ايم٘مردي زمْمٙم٤م اظمس٣مفمدة زمبٔمض اجلٛمقد 

 ومدراسمف دم َمقاصمٜم٥م هذا اخلْمر اظمُمؼمك. وايمّمب٣مط يمتٔمزيز

                                                           

 .63-60، ص: 1635-1538(  د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 1)

 ،46( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق احلبٌم، ص: 2)

 R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast ,p.   -  .  
 .145طمسن صاًمح ؿمفاب: أضواء قمغم شماريخ اًمقؿن اًمبحري، ص: 
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مل يرىمـ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقه ايمٕمقري إلم ايمراضم٥م، ومل يستسٙمؿ يمٙمٜمزيٚم٥م ايم٘مبغمة ايمتل 

حلٗم٦م زمٟمؽمْمقيمف دم اهلٛمد، همٗمد ذع يبٛمل أؽمْمقًٓ زمحري٣ًم صمديدًا دم َمٝمٛم٣مء ايمسقيس، نمغم أن 

ٜمٜم٣م َمٌم، همٗمد زمٛم٣مء هذا إؽمْمقل، وإرؽم٣ميمف ومد سمٟمطمر زمسب٤م ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م ايمتل سمقاصم

اؾمتدت دم هذه ايمٖمؼمة ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م إورزمٝم٥م دم ايمبحر اظمتقؽمط، ىمام أن ايمتٗم٣مرب 

ايمذي ؿمرأ فمعم فمالوم٥م ايمبٛمدومٝم٥م زم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م أطمذ يُم٘مؾ هتديدًا ظمِم٣ميمح ايمدويم٥م 

اظمٚمٙمقىمٝم٥م، وأطمذت احل٣ميم٥م آومتِم٣مدي٥م دم َمٌم سمتجف ٞمحق َمزيد َمـ ايمتدهقر زمسب٤م ؾمدة 

 ػمسمٕم٣مرم ايمتج٣مري.وؿمٟمة احلِم٣مر ايم

هذه ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م صمٔمٙم٦م ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري يتجف زمٟمٞمٓم٣مره صقب 

ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمس٣مفمدة، ومل سمؼمدد إطمغمة فمـ آؽمتج٣مزم٥م يمْمٙمبف= ضمٝم٧م صدرت 

م زمٚمس٣مفمدسمف ودفمٚمف 5855/ ه59>أواَمر ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين زم٣ميزيد ايمث٣مين دم ؾمقال ؽمٛم٥م 

 ٣مء أؽمْمقيمف ىمٜمدي٥م جم٣مٞمٝم٥م، ىمام وصؾ إيمٝمف أيمٖم٣من َمـ ايمبح٣مرة ايمٔمثامٞمٝمكم.زمام حيت٣مج إيمٝمف دم زمٛم

واختذ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري سمرسمٝمب٣مت اضمتٝم٣مؿمٝم٥م فم٣مصمٙم٥م ريثام يست٘مٚمؾ زمٛم٣مء 

إؽمْمقل= ضمٝم٧م أرؽمؾ شمالشمامئ٥م صمٛمدي إلم ايمسقيس، وفمددًا خطمر إلم صمدة زمٗمٝم٣مدة ضمسكم 

 .(5)ايم٘مردي ٓؽمت٘مامل ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م

اؽمت٘مٚمؾ زمٛم٣مء إؽمْمقل صمٜمز محٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م، ونم٣مدرت صقب اهلٛمد دم رصم٤م وفمٛمدَم٣م 

م، وفمكم ؽمٙمٝمامن ايمريس وم٣مئدًا يمألؽمْمقل، فمعم أن يتقلم 5858/ أنمسْمس ه55>ؽمٛم٥م 

ومٝم٣مدة احلٚمٙم٥م فمٛمد وصقهل٣م إلم صمدة ايمٗم٣مئد ضمسكم ايم٘مردي، وومد سمٟميمٖم٦م هذه احلٚمٙم٥م َمـ 

                                                           

 .79-76، ص: 1635-1538ؿن ( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾق1)
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مل يرىمـ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقه ايمٕمقري إلم ايمراضم٥م، ومل يستسٙمؿ يمٙمٜمزيٚم٥م ايم٘مبغمة ايمتل 

حلٗم٦م زمٟمؽمْمقيمف دم اهلٛمد، همٗمد ذع يبٛمل أؽمْمقًٓ زمحري٣ًم صمديدًا دم َمٝمٛم٣مء ايمسقيس، نمغم أن 

ٜمٜم٣م َمٌم، همٗمد زمٛم٣مء هذا إؽمْمقل، وإرؽم٣ميمف ومد سمٟمطمر زمسب٤م ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م ايمتل سمقاصم

اؾمتدت دم هذه ايمٖمؼمة ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م إورزمٝم٥م دم ايمبحر اظمتقؽمط، ىمام أن ايمتٗم٣مرب 

ايمذي ؿمرأ فمعم فمالوم٥م ايمبٛمدومٝم٥م زم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م أطمذ يُم٘مؾ هتديدًا ظمِم٣ميمح ايمدويم٥م 

اظمٚمٙمقىمٝم٥م، وأطمذت احل٣ميم٥م آومتِم٣مدي٥م دم َمٌم سمتجف ٞمحق َمزيد َمـ ايمتدهقر زمسب٤م ؾمدة 

 ػمسمٕم٣مرم ايمتج٣مري.وؿمٟمة احلِم٣مر ايم

هذه ايمٓمروف ايمٔمِمٝمب٥م صمٔمٙم٦م ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري يتجف زمٟمٞمٓم٣مره صقب 

ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ؿمٙمب٣ًم يمٙمٚمس٣مفمدة، ومل سمؼمدد إطمغمة فمـ آؽمتج٣مزم٥م يمْمٙمبف= ضمٝم٧م صدرت 

م زمٚمس٣مفمدسمف ودفمٚمف 5855/ ه59>أواَمر ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين زم٣ميزيد ايمث٣مين دم ؾمقال ؽمٛم٥م 

 ٣مء أؽمْمقيمف ىمٜمدي٥م جم٣مٞمٝم٥م، ىمام وصؾ إيمٝمف أيمٖم٣من َمـ ايمبح٣مرة ايمٔمثامٞمٝمكم.زمام حيت٣مج إيمٝمف دم زمٛم

واختذ ايمسٙمْم٣من وم٣مٞمِمقة ايمٕمقري سمرسمٝمب٣مت اضمتٝم٣مؿمٝم٥م فم٣مصمٙم٥م ريثام يست٘مٚمؾ زمٛم٣مء 

إؽمْمقل= ضمٝم٧م أرؽمؾ شمالشمامئ٥م صمٛمدي إلم ايمسقيس، وفمددًا خطمر إلم صمدة زمٗمٝم٣مدة ضمسكم 

 .(5)ايم٘مردي ٓؽمت٘مامل ايمتحِمٝمٛم٣مت ايمدهم٣مفمٝم٥م

اؽمت٘مٚمؾ زمٛم٣مء إؽمْمقل صمٜمز محٙمتف ايمث٣مٞمٝم٥م، ونم٣مدرت صقب اهلٛمد دم رصم٤م وفمٛمدَم٣م 

م، وفمكم ؽمٙمٝمامن ايمريس وم٣مئدًا يمألؽمْمقل، فمعم أن يتقلم 5858/ أنمسْمس ه55>ؽمٛم٥م 

ومٝم٣مدة احلٚمٙم٥م فمٛمد وصقهل٣م إلم صمدة ايمٗم٣مئد ضمسكم ايم٘مردي، وومد سمٟميمٖم٦م هذه احلٚمٙم٥م َمـ 
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ف صمٛمدي َمـ ايمبح٣مرة ايمٔمثامٞمٝمكم ضمقارم فممميـ ؽمٖمٝمٛم٥م، حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م ضمقارم ؽمت٥م خٓ

ٛم٦م طمْم٥م اظماميمٝمؽ اخت٣مذ فمدن واظمقاٞمئ ايمٝمٚمٛمٝم٥م  واظمٕم٣مرزم٥م وايمؼمىمامن واظماميمٝمؽ، وومد سمّمٚمَّ

 .(5)إطمرى ومقافمد زمحري٥م يمٙمتِمدي يمٙمٜمجامت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م

مل سمستْمع هذه احلٚمٙم٥م أن سمِمؾ إلم اهلٛمد ىمام هق خمْمط هل٣م، وئمتػم ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ 

هق ايمسب٤م إول ايمذي ضم٣مل دون ذيمؽ= زمسب٤م رهمّمف ايمتٔم٣مون  فمبد ايمقه٣مب ايمْم٣مهري

 .(5)َمع هذه احلٚمٙم٥م طمقهم٣ًم َمـ أن يتحقل هذا ايمتٔم٣مون إلم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م يْم٣ميم٤م هب٣م اظماميمٝمؽ

هذا اظمقومػ ايمراهمض اضْمر اظماميمٝمؽ إلم أن يدطمٙمقا َمٔمف دم ساع َمرير وضمروب 

ديـ حيٝمك إَم٣مم ضمج٥م، وأَمغم ؿم٣مضمٛم٥م زم٣ميمتٔم٣مون َمع زمٔمض احل٘م٣مم ايمٝمٚمٛمٝمكم ىم٣مإلَم٣مم ذف ايم

صمٝمزان فمزايمديـ زمـ دري٤م ونمغممه٣م. ورنمؿ أن هذه اظمٔم٣مرك أؽمٖمرت فمـ ؽمٝمْمرة اظماميمٝمؽ 

مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  >5فمعم َمٔمٓمؿ اظمدن ايمس٣مضمٙمٝم٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمسٝمْمرة فمعم َمديٛم٥م ززمٝمد دم 

م، هم١مهنؿ مل يتٚم٘مٛمقا َمـ ايمدطمقل إلم فمدن ٞمتٝمج٥م ظمقومػ ايمدويم٥م 5859يقيمٝمق 55/  ه55>

يمْم٣مهري٥م مم٣م اضْمرهؿ إلم آٞمسح٣مب إلم ززمٝمد دم رصم٤م َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، وآىمتٖم٣مء ا

زم٣مٓؽمتٝمالء فمعم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م= يمت٘مقن وم٣مفمدة زمحري٥م ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىمخط دهم٣مفمل 

 .(1)أول وايمٔمقدة إلم صمدة واخت٣مذه٣م طمْم٣ًم دهم٣مفمٝم٣ًم شم٣مٞمٝم٣مً 

                                                           

 .251، د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال، ص: 81-80( كػس اعمرضمع، ص: 1)

( ىمطب اًمدين حمؿد سمن أمحد اًمـفروازم: اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين )شماريخ اًمقؿن ذم اًمؼرن اًمعاذ مع 2)

اًمرياض، دار اًمق امة ًمؾبحث واًمؽممجة،  شموؾمع ذم أظمبار اجلرايمسة واًمعث اكقلم هلذا اًمؼطر، حتؼقق محد اجلارس، 

 .83-82م، ص: 1635-1538، د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن20م، ص:1967، 1ط

 .91-88( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: كػس اعمرضمع، ص: 3)
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دام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م وأطمذ احل٣مىمؿ اظمٚمٙمقىمل دم ززمٝمد )زمرؽمب٣مي( ئمٚمؾ فمعم سمثبٝم٦م أوم

دم هت٣مَم٥م نمغم أن إٞمب٣مء وردت َمـ َمٌم زمسٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم يد ايمٔمثامٞمٝمكم همس٣مرع 

 اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ إلم آفمؼماف زم٣ميمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م.

ودطمؾ اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ دم دورة صمديدة َمـ ايمٌماع َمع ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد 

َم٣ميق 58/  ه51>رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م  51ٙمؽ دم ايمقه٣مب اٞمتٜم٦م زمٚمٗمتٙمف َمع أطمٝمف فمبد اظم

 .(5)م، واؽمتٝمالء اظماميمٝمؽ فمعم صٛمٔم٣مء:585

وأؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع إلم أن زمٔمض ايمسٖمـ اظمٚمٙمقىمٝم٥م وصٙم٦م إلم ايمُمحر، وهل 

حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م زمٔمض ايمّمب٣مط واجلٛمقد زمٔمد أن مت٘مٛم٦م َمـ إضم٘م٣مم ومبّمتٜم٣م فمعم زمٔمض 

يمقه٣مب، ىمام أؾم٣مرت إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اظمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٗمّم٣مء فمعم فم٣مَمر زمـ فمبد ا

وم٣مزمؾ اظماميمٝمؽ وسمٖم٣موض َمٔمٜمؿ وؿمٙم٤م اظمس٣مفمدة ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وؿمٙم٤م دفمٚمف 

 .(5)زم٣مجلٛمقد يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف

وطمالص٥م ايمٗمقل همٝمام يتٔمٙمؼ زمٔمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣ميمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م إن اإلؾم٣مرات 

قىمٝم٥م إولم أو ايمث٣مٞمٝم٥م سم٘مُمػ زمقضقح أن مه٣ًم ايمتل وردت أشمٛم٣مء احلدي٧م فمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙم

َمُمؼمىم٣ًم جيٚمع ه٣مسمكم ايمدويمتكم َمثٙمام جيٚمٔمٜمام زمٕمغممه٣م َمـ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م يتٚمثؾ 

 دم اظمد ايمػمسمٕم٣مرم ايمداهؿ، هذا اخلْمر هق ايمسب٤م ايمذي ضمتؿ ومٝم٣مم َمثؾ هذه ايمٔمالوم٣مت ومتتٝمٛمٜم٣م،

هذه ايمٔمالوم٣مت ومد زمدأت َمع احلٚمٙم٥م إولم  وسمٗمديؿ اظمِم٣ميمح واظمٛم٣مهمع اظمتب٣مديم٥م. وإذا ىم٣مٞم٦م

                                                           

 .92-89( كػس اعمرضمع، ص: 1)

ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل  ( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اًمعدة اعمػقدة اجلامعة2)
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دام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م وأطمذ احل٣مىمؿ اظمٚمٙمقىمل دم ززمٝمد )زمرؽمب٣مي( ئمٚمؾ فمعم سمثبٝم٦م أوم

دم هت٣مَم٥م نمغم أن إٞمب٣مء وردت َمـ َمٌم زمسٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم يد ايمٔمثامٞمٝمكم همس٣مرع 

 اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ إلم آفمؼماف زم٣ميمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م.

ودطمؾ اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ دم دورة صمديدة َمـ ايمٌماع َمع ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد 

َم٣ميق 58/  ه51>رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م  51ٙمؽ دم ايمقه٣مب اٞمتٜم٦م زمٚمٗمتٙمف َمع أطمٝمف فمبد اظم

 .(5)م، واؽمتٝمالء اظماميمٝمؽ فمعم صٛمٔم٣مء:585

وأؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع إلم أن زمٔمض ايمسٖمـ اظمٚمٙمقىمٝم٥م وصٙم٦م إلم ايمُمحر، وهل 

حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م زمٔمض ايمّمب٣مط واجلٛمقد زمٔمد أن مت٘مٛم٦م َمـ إضم٘م٣مم ومبّمتٜم٣م فمعم زمٔمض 

يمقه٣مب، ىمام أؾم٣مرت إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اظمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٗمّم٣مء فمعم فم٣مَمر زمـ فمبد ا

وم٣مزمؾ اظماميمٝمؽ وسمٖم٣موض َمٔمٜمؿ وؿمٙم٤م اظمس٣مفمدة ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وؿمٙم٤م دفمٚمف 

 .(5)زم٣مجلٛمقد يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف

وطمالص٥م ايمٗمقل همٝمام يتٔمٙمؼ زمٔمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣ميمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م إن اإلؾم٣مرات 

قىمٝم٥م إولم أو ايمث٣مٞمٝم٥م سم٘مُمػ زمقضقح أن مه٣ًم ايمتل وردت أشمٛم٣مء احلدي٧م فمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙم

َمُمؼمىم٣ًم جيٚمع ه٣مسمكم ايمدويمتكم َمثٙمام جيٚمٔمٜمام زمٕمغممه٣م َمـ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م يتٚمثؾ 

 دم اظمد ايمػمسمٕم٣مرم ايمداهؿ، هذا اخلْمر هق ايمسب٤م ايمذي ضمتؿ ومٝم٣مم َمثؾ هذه ايمٔمالوم٣مت ومتتٝمٛمٜم٣م،

هذه ايمٔمالوم٣مت ومد زمدأت َمع احلٚمٙم٥م إولم  وسمٗمديؿ اظمِم٣ميمح واظمٛم٣مهمع اظمتب٣مديم٥م. وإذا ىم٣مٞم٦م

                                                           

 .92-89( كػس اعمرضمع، ص: 1)

ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل  ( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اًمعدة اعمػقدة اجلامعة2)
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ف صمٛمدي َمـ ايمبح٣مرة ايمٔمثامٞمٝمكم ضمقارم فممميـ ؽمٖمٝمٛم٥م، حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م ضمقارم ؽمت٥م خٓ

ٛم٦م طمْم٥م اظماميمٝمؽ اخت٣مذ فمدن واظمقاٞمئ ايمٝمٚمٛمٝم٥م  واظمٕم٣مرزم٥م وايمؼمىمامن واظماميمٝمؽ، وومد سمّمٚمَّ

 .(5)إطمرى ومقافمد زمحري٥م يمٙمتِمدي يمٙمٜمجامت ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م

مل سمستْمع هذه احلٚمٙم٥م أن سمِمؾ إلم اهلٛمد ىمام هق خمْمط هل٣م، وئمتػم ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ 

هق ايمسب٤م إول ايمذي ضم٣مل دون ذيمؽ= زمسب٤م رهمّمف ايمتٔم٣مون  فمبد ايمقه٣مب ايمْم٣مهري

 .(5)َمع هذه احلٚمٙم٥م طمقهم٣ًم َمـ أن يتحقل هذا ايمتٔم٣مون إلم رضيب٥م ؽمٛمقي٥م يْم٣ميم٤م هب٣م اظماميمٝمؽ

هذا اظمقومػ ايمراهمض اضْمر اظماميمٝمؽ إلم أن يدطمٙمقا َمٔمف دم ساع َمرير وضمروب 

ديـ حيٝمك إَم٣مم ضمج٥م، وأَمغم ؿم٣مضمٛم٥م زم٣ميمتٔم٣مون َمع زمٔمض احل٘م٣مم ايمٝمٚمٛمٝمكم ىم٣مإلَم٣مم ذف ايم

صمٝمزان فمزايمديـ زمـ دري٤م ونمغممه٣م. ورنمؿ أن هذه اظمٔم٣مرك أؽمٖمرت فمـ ؽمٝمْمرة اظماميمٝمؽ 

مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  >5فمعم َمٔمٓمؿ اظمدن ايمس٣مضمٙمٝم٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمسٝمْمرة فمعم َمديٛم٥م ززمٝمد دم 

م، هم١مهنؿ مل يتٚم٘مٛمقا َمـ ايمدطمقل إلم فمدن ٞمتٝمج٥م ظمقومػ ايمدويم٥م 5859يقيمٝمق 55/  ه55>

يمْم٣مهري٥م مم٣م اضْمرهؿ إلم آٞمسح٣مب إلم ززمٝمد دم رصم٤م َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، وآىمتٖم٣مء ا

زم٣مٓؽمتٝمالء فمعم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م= يمت٘مقن وم٣مفمدة زمحري٥م ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىمخط دهم٣مفمل 

 .(1)أول وايمٔمقدة إلم صمدة واخت٣مذه٣م طمْم٣ًم دهم٣مفمٝم٣ًم شم٣مٞمٝم٣مً 

                                                           

 .251، د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال، ص: 81-80( كػس اعمرضمع، ص: 1)

( ىمطب اًمدين حمؿد سمن أمحد اًمـفروازم: اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين )شماريخ اًمقؿن ذم اًمؼرن اًمعاذ مع 2)

اًمرياض، دار اًمق امة ًمؾبحث واًمؽممجة،  شموؾمع ذم أظمبار اجلرايمسة واًمعث اكقلم هلذا اًمؼطر، حتؼقق محد اجلارس، 

 .83-82م، ص: 1635-1538، د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن20م، ص:1967، 1ط

 .91-88( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: كػس اعمرضمع، ص: 3)
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دام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م وأطمذ احل٣مىمؿ اظمٚمٙمقىمل دم ززمٝمد )زمرؽمب٣مي( ئمٚمؾ فمعم سمثبٝم٦م أوم

دم هت٣مَم٥م نمغم أن إٞمب٣مء وردت َمـ َمٌم زمسٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم يد ايمٔمثامٞمٝمكم همس٣مرع 

 اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ إلم آفمؼماف زم٣ميمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م.

ودطمؾ اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ دم دورة صمديدة َمـ ايمٌماع َمع ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد 

َم٣ميق 58/  ه51>رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م  51ٙمؽ دم ايمقه٣مب اٞمتٜم٦م زمٚمٗمتٙمف َمع أطمٝمف فمبد اظم

 .(5)م، واؽمتٝمالء اظماميمٝمؽ فمعم صٛمٔم٣مء:585

وأؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع إلم أن زمٔمض ايمسٖمـ اظمٚمٙمقىمٝم٥م وصٙم٦م إلم ايمُمحر، وهل 

حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م زمٔمض ايمّمب٣مط واجلٛمقد زمٔمد أن مت٘مٛم٦م َمـ إضم٘م٣مم ومبّمتٜم٣م فمعم زمٔمض 

يمقه٣مب، ىمام أؾم٣مرت إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اظمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٗمّم٣مء فمعم فم٣مَمر زمـ فمبد ا

وم٣مزمؾ اظماميمٝمؽ وسمٖم٣موض َمٔمٜمؿ وؿمٙم٤م اظمس٣مفمدة ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وؿمٙم٤م دفمٚمف 

 .(5)زم٣مجلٛمقد يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف

وطمالص٥م ايمٗمقل همٝمام يتٔمٙمؼ زمٔمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣ميمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م إن اإلؾم٣مرات 

قىمٝم٥م إولم أو ايمث٣مٞمٝم٥م سم٘مُمػ زمقضقح أن مه٣ًم ايمتل وردت أشمٛم٣مء احلدي٧م فمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙم

َمُمؼمىم٣ًم جيٚمع ه٣مسمكم ايمدويمتكم َمثٙمام جيٚمٔمٜمام زمٕمغممه٣م َمـ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م يتٚمثؾ 

 دم اظمد ايمػمسمٕم٣مرم ايمداهؿ، هذا اخلْمر هق ايمسب٤م ايمذي ضمتؿ ومٝم٣مم َمثؾ هذه ايمٔمالوم٣مت ومتتٝمٛمٜم٣م،

هذه ايمٔمالوم٣مت ومد زمدأت َمع احلٚمٙم٥م إولم  وسمٗمديؿ اظمِم٣ميمح واظمٛم٣مهمع اظمتب٣مديم٥م. وإذا ىم٣مٞم٦م

                                                           

 .92-89( كػس اعمرضمع، ص: 1)

ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل  ( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اًمعدة اعمػقدة اجلامعة2)
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دام ايمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م وأطمذ احل٣مىمؿ اظمٚمٙمقىمل دم ززمٝمد )زمرؽمب٣مي( ئمٚمؾ فمعم سمثبٝم٦م أوم

دم هت٣مَم٥م نمغم أن إٞمب٣مء وردت َمـ َمٌم زمسٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم يد ايمٔمثامٞمٝمكم همس٣مرع 

 اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ إلم آفمؼماف زم٣ميمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م.

ودطمؾ اظماميمٝمؽ دم ايمٝمٚمـ دم دورة صمديدة َمـ ايمٌماع َمع ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد 

َم٣ميق 58/  ه51>رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م  51ٙمؽ دم ايمقه٣مب اٞمتٜم٦م زمٚمٗمتٙمف َمع أطمٝمف فمبد اظم

 .(5)م، واؽمتٝمالء اظماميمٝمؽ فمعم صٛمٔم٣مء:585

وأؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع إلم أن زمٔمض ايمسٖمـ اظمٚمٙمقىمٝم٥م وصٙم٦م إلم ايمُمحر، وهل 

حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م زمٔمض ايمّمب٣مط واجلٛمقد زمٔمد أن مت٘مٛم٦م َمـ إضم٘م٣مم ومبّمتٜم٣م فمعم زمٔمض 

يمقه٣مب، ىمام أؾم٣مرت إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اظمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وايمٗمّم٣مء فمعم فم٣مَمر زمـ فمبد ا

وم٣مزمؾ اظماميمٝمؽ وسمٖم٣موض َمٔمٜمؿ وؿمٙم٤م اظمس٣مفمدة ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، وؿمٙم٤م دفمٚمف 

 .(5)زم٣مجلٛمقد يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف

وطمالص٥م ايمٗمقل همٝمام يتٔمٙمؼ زمٔمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣ميمدويم٥م اظمٚمٙمقىمٝم٥م إن اإلؾم٣مرات 

قىمٝم٥م إولم أو ايمث٣مٞمٝم٥م سم٘مُمػ زمقضقح أن مه٣ًم ايمتل وردت أشمٛم٣مء احلدي٧م فمـ احلٚمٙم٥م اظمٚمٙم

َمُمؼمىم٣ًم جيٚمع ه٣مسمكم ايمدويمتكم َمثٙمام جيٚمٔمٜمام زمٕمغممه٣م َمـ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م يتٚمثؾ 

 دم اظمد ايمػمسمٕم٣مرم ايمداهؿ، هذا اخلْمر هق ايمسب٤م ايمذي ضمتؿ ومٝم٣مم َمثؾ هذه ايمٔمالوم٣مت ومتتٝمٛمٜم٣م،

هذه ايمٔمالوم٣مت ومد زمدأت َمع احلٚمٙم٥م إولم  وسمٗمديؿ اظمِم٣ميمح واظمٛم٣مهمع اظمتب٣مديم٥م. وإذا ىم٣مٞم٦م

                                                           

 .92-89( كػس اعمرضمع، ص: 1)

ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل  ( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اًمعدة اعمػقدة اجلامعة2)
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911 

ىمبداي٥م حمدودة نمغم أن اإلؾم٣مرات ايمتل وردت َمع احلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م سمبكم زمقضقح اظمدى 

 اظمتْمقر ايمذي وصٙم٦م إيمٝمف.

وومد ؾم٘مٙم٦م فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣مظماميمٝمؽ زمداي٥م ؿمٝمب٥م، وَمدطماًل صمٝمدًا َمٜمد ايمْمريؼ 

 ثامٞمٝم٥م وسمٔمزيزه٣م.يمتْمقير فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣ميمدويم٥م ايمٔم

أَم٣م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م همٗمد ىم٣مٞم٦م زمدايتٜم٣م طمالل همؼمة ضم٘مؿ 

اظماميمٝمؽ يمززمٝمد، وومد سمب٣ميٛم٦م خراء اظم٠مرطمكم ضمقل هذه ايمبداي٥م= ضمٝم٧م يرى ازمـ محٝمد أن هذه 

ايمٔمالوم٥م زمدأت يقم أن وصؾ اجلٛمقد ايمؼمك فمعم ؽمٖمٛمٜمؿ احلرزمٝم٥م إلم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، 

يمُمحر، ووم٣مزمٙمقا ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومبؾ سمقيمِّٝمف احل٘مؿ رؽمٚمٝم٣ًم، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م ا ودطمٙمقا

 م.:585هـ/51>

 ،(5)وَمـ ايمقاضح أن ازمـ محٝمد ئمٛمل اجلٛمقد إسمراك اظمقصمقديـ دم ضٚمـ ايمٗمقة اظمٚمٙمقىمٝم٥م

ايمتل ؽم٣مرفم٦م زم٣مٓفمؼماف زم٣ميمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م زمٔمد ؽمٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم، وـمٙم٦م 

 .(5)ص٣مضمب٥م ايمسْمغمة ايمٖمٔمٙمٝم٥م دم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥مهذه ايمٗمقة اظمٚمٙمقىمٝم٥م 

وئمتٗمد ازمـ ه٣مؾمؿ أن فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايمٔمثامٞمٝمكم ؽمبٗم٦م ايمقصمقد ايمٖمٔمقم 

م، وأىمد فمعم >585هـ/59>يمٙمجٛمقد إسمراك دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي زمدأ دم فم٣مم 

فمعم م، زمٛم٣مًء >585هـ/59>أن وصقل اجلٛمقد إسمراك إلم ايمُمحر دم مج٣مدى أطمرة 

َمراؽمالت َمتب٣مديم٥م زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وايمّمب٣مط إسمراك أشمٛم٣مء همؼمة وصمقدهؿ دم ضٚمـ ايمٗمقة 

 .(1)اظمٚمٙمقىمٝم٥م، ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٝمْمر فمعم ززمٝمد ونمغمه٣م َمـ اظمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمٛمٝم٥م

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.1)

 .133-89م، ص: 1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 2)

 .37-35( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:3)
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وٞمالضمظ أن زمٔمض اظمراصمع احلرضَمٝم٥م سمٔمتٗمد أن هذه ايمٖمؼمة هل زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من 

ٙم٦م همٝمف محٙمت٣م اظماميمٝمؽ إولم إلم اهلٛمد وايمث٣مٞمٝم٥م إلم زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، دم ايمقوم٦م ايمذي وص

ايمٝمٚمـ، وسمسٚمل  هذه اظمراصمع اجلٛمقد اظماميمٝمؽ زم٣مٕسمراك، وٞمحـ ٓ ٞمٛمٖمل أن َمـ زمكم أهمراد 

ه٣مسمكم احلٚمٙمتكم صمٛمقدًا أسمراىم٣ًم، وٞمرى أن زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم ىم٣مٞم٦م 

 اَمتدادًا يمٔمالومتف زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم ززمٝمد. 

وفمٗم٤م ؽمٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم أيدي ايمٔمثامٞمٝمكم، وطمّمقع ايمٝمٚمـ ؽمٙمٚمٝم٣ًم يمٙمسٝم٣مدة 

ايمٔمثامٞمٝم٥م، سمٖمتح٦م خهم٣مق واؽمٔم٥م، وهتٝمٟمت ـمروف َمقاسمٝم٥م، يمتٚمتكم ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م 

، طمِمقص٣ًم دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي سمقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م (5)ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

م= ضمٝم٧م أطمذت هذه ايمٔمالوم٥م سمتْمقر ضمتك وصٙم٦م >585هـ/59>ايم٘مثغمي٥م رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

دم هن٣مي٥م إَمر إلم آفمؼماف اظمتب٣مدل، ايمذي ضمدد ؿمبٝمٔم٥م هذه ايمٔمالوم٥م، وهمتح ايمْمريؼ أَم٣مَمٜم٣م 

 .(5)يمتتٔمزز وسمتخذ أؾم٘م٣مًٓ َمتٔمددة

همٖمل ـمؾ ايمتٗم٣مرب زمكم ايمْمرهمكم اؽمتٔم٣من ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل َمِمْمٖمك زمغمم طمالل محٙمتف فمعم 

 ْم٣من زمدر، همس٣مرع إلم َمس٣مفمدسمف زمبٔمض اظمراىم٤م.م زم٣ميمسٙم;585هـ/18>فمدن ؽمٛم٥م 

ز َمِمْمٖمك زمغمم محٙم٥م زمٗمٝم٣مدسمف َمتجٜم٥م إلم اهلٛمد دم ذي احلج٥م َمـ فم٣مم   هـ/19>صمٜمَّ

م، يم٘مٛمٜم٣م اضْمرت يمٙمتقومػ دم ايمُمحر= زمسب٤م إصمقاء اظمالضمٝم٥م ايمتل مل مت٘مٛمٜمؿ َمـ >585

رق ومبؾ اإلزمح٣مر، همٛمزيمقا دم ايمُمحر، واؽمتٟمذن ايمّم٣مزمط صٖمر ؽمٙمامن َمـ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقي

                                                           

 .137، 135،  95، 89م، ص:1635-1538ن، ( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿ1)

( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق 2)

 .164قمبداهلل احلبٌم، ص:
182
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وٞمالضمظ أن زمٔمض اظمراصمع احلرضَمٝم٥م سمٔمتٗمد أن هذه ايمٖمؼمة هل زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من 

ٙم٦م همٝمف محٙمت٣م اظماميمٝمؽ إولم إلم اهلٛمد وايمث٣مٞمٝم٥م إلم زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، دم ايمقوم٦م ايمذي وص

ايمٝمٚمـ، وسمسٚمل  هذه اظمراصمع اجلٛمقد اظماميمٝمؽ زم٣مٕسمراك، وٞمحـ ٓ ٞمٛمٖمل أن َمـ زمكم أهمراد 

ه٣مسمكم احلٚمٙمتكم صمٛمقدًا أسمراىم٣ًم، وٞمرى أن زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم ىم٣مٞم٦م 

 اَمتدادًا يمٔمالومتف زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم ززمٝمد. 

وفمٗم٤م ؽمٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم أيدي ايمٔمثامٞمٝمكم، وطمّمقع ايمٝمٚمـ ؽمٙمٚمٝم٣ًم يمٙمسٝم٣مدة 

ايمٔمثامٞمٝم٥م، سمٖمتح٦م خهم٣مق واؽمٔم٥م، وهتٝمٟمت ـمروف َمقاسمٝم٥م، يمتٚمتكم ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م 

، طمِمقص٣ًم دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي سمقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م (5)ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

م= ضمٝم٧م أطمذت هذه ايمٔمالوم٥م سمتْمقر ضمتك وصٙم٦م >585هـ/59>ايم٘مثغمي٥م رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

دم هن٣مي٥م إَمر إلم آفمؼماف اظمتب٣مدل، ايمذي ضمدد ؿمبٝمٔم٥م هذه ايمٔمالوم٥م، وهمتح ايمْمريؼ أَم٣مَمٜم٣م 

 .(5)يمتتٔمزز وسمتخذ أؾم٘م٣مًٓ َمتٔمددة

همٖمل ـمؾ ايمتٗم٣مرب زمكم ايمْمرهمكم اؽمتٔم٣من ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل َمِمْمٖمك زمغمم طمالل محٙمتف فمعم 

 ْم٣من زمدر، همس٣مرع إلم َمس٣مفمدسمف زمبٔمض اظمراىم٤م.م زم٣ميمسٙم;585هـ/18>فمدن ؽمٛم٥م 

ز َمِمْمٖمك زمغمم محٙم٥م زمٗمٝم٣مدسمف َمتجٜم٥م إلم اهلٛمد دم ذي احلج٥م َمـ فم٣مم   هـ/19>صمٜمَّ

م، يم٘مٛمٜم٣م اضْمرت يمٙمتقومػ دم ايمُمحر= زمسب٤م إصمقاء اظمالضمٝم٥م ايمتل مل مت٘مٛمٜمؿ َمـ >585

رق ومبؾ اإلزمح٣مر، همٛمزيمقا دم ايمُمحر، واؽمتٟمذن ايمّم٣مزمط صٖمر ؽمٙمامن َمـ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقي

                                                           

 .137، 135،  95، 89م، ص:1635-1538ن، ( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿ1)

( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق 2)

 .164قمبداهلل احلبٌم، ص:
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911 

ىمبداي٥م حمدودة نمغم أن اإلؾم٣مرات ايمتل وردت َمع احلٚمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م سمبكم زمقضقح اظمدى 

 اظمتْمقر ايمذي وصٙم٦م إيمٝمف.

وومد ؾم٘مٙم٦م فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣مظماميمٝمؽ زمداي٥م ؿمٝمب٥م، وَمدطماًل صمٝمدًا َمٜمد ايمْمريؼ 

 ثامٞمٝم٥م وسمٔمزيزه٣م.يمتْمقير فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زم٣ميمدويم٥م ايمٔم

أَم٣م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م همٗمد ىم٣مٞم٦م زمدايتٜم٣م طمالل همؼمة ضم٘مؿ 

اظماميمٝمؽ يمززمٝمد، وومد سمب٣ميٛم٦م خراء اظم٠مرطمكم ضمقل هذه ايمبداي٥م= ضمٝم٧م يرى ازمـ محٝمد أن هذه 

ايمٔمالوم٥م زمدأت يقم أن وصؾ اجلٛمقد ايمؼمك فمعم ؽمٖمٛمٜمؿ احلرزمٝم٥م إلم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، 

يمُمحر، ووم٣مزمٙمقا ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومبؾ سمقيمِّٝمف احل٘مؿ رؽمٚمٝم٣ًم، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م ا ودطمٙمقا

 م.:585هـ/51>

 ،(5)وَمـ ايمقاضح أن ازمـ محٝمد ئمٛمل اجلٛمقد إسمراك اظمقصمقديـ دم ضٚمـ ايمٗمقة اظمٚمٙمقىمٝم٥م

ايمتل ؽم٣مرفم٦م زم٣مٓفمؼماف زم٣ميمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م زمٔمد ؽمٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم، وـمٙم٦م 

 .(5)ص٣مضمب٥م ايمسْمغمة ايمٖمٔمٙمٝم٥م دم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥مهذه ايمٗمقة اظمٚمٙمقىمٝم٥م 

وئمتٗمد ازمـ ه٣مؾمؿ أن فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايمٔمثامٞمٝمكم ؽمبٗم٦م ايمقصمقد ايمٖمٔمقم 

م، وأىمد فمعم >585هـ/59>يمٙمجٛمقد إسمراك دم صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي زمدأ دم فم٣مم 

فمعم م، زمٛم٣مًء >585هـ/59>أن وصقل اجلٛمقد إسمراك إلم ايمُمحر دم مج٣مدى أطمرة 

َمراؽمالت َمتب٣مديم٥م زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وايمّمب٣مط إسمراك أشمٛم٣مء همؼمة وصمقدهؿ دم ضٚمـ ايمٗمقة 

 .(1)اظمٚمٙمقىمٝم٥م، ايمتل ىم٣مٞم٦م سمسٝمْمر فمعم ززمٝمد ونمغمه٣م َمـ اظمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمٛمٝم٥م

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.1)

 .133-89م، ص: 1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 2)

 .37-35( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:3)
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914 

وٞمالضمظ أن زمٔمض اظمراصمع احلرضَمٝم٥م سمٔمتٗمد أن هذه ايمٖمؼمة هل زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من 

ٙم٦م همٝمف محٙمت٣م اظماميمٝمؽ إولم إلم اهلٛمد وايمث٣مٞمٝم٥م إلم زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، دم ايمقوم٦م ايمذي وص

ايمٝمٚمـ، وسمسٚمل  هذه اظمراصمع اجلٛمقد اظماميمٝمؽ زم٣مٕسمراك، وٞمحـ ٓ ٞمٛمٖمل أن َمـ زمكم أهمراد 

ه٣مسمكم احلٚمٙمتكم صمٛمقدًا أسمراىم٣ًم، وٞمرى أن زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم ىم٣مٞم٦م 

 اَمتدادًا يمٔمالومتف زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم ززمٝمد. 

وفمٗم٤م ؽمٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم أيدي ايمٔمثامٞمٝمكم، وطمّمقع ايمٝمٚمـ ؽمٙمٚمٝم٣ًم يمٙمسٝم٣مدة 

ايمٔمثامٞمٝم٥م، سمٖمتح٦م خهم٣مق واؽمٔم٥م، وهتٝمٟمت ـمروف َمقاسمٝم٥م، يمتٚمتكم ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م 

، طمِمقص٣ًم دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي سمقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م (5)ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

م= ضمٝم٧م أطمذت هذه ايمٔمالوم٥م سمتْمقر ضمتك وصٙم٦م >585هـ/59>ايم٘مثغمي٥م رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

دم هن٣مي٥م إَمر إلم آفمؼماف اظمتب٣مدل، ايمذي ضمدد ؿمبٝمٔم٥م هذه ايمٔمالوم٥م، وهمتح ايمْمريؼ أَم٣مَمٜم٣م 

 .(5)يمتتٔمزز وسمتخذ أؾم٘م٣مًٓ َمتٔمددة

همٖمل ـمؾ ايمتٗم٣مرب زمكم ايمْمرهمكم اؽمتٔم٣من ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل َمِمْمٖمك زمغمم طمالل محٙمتف فمعم 

 ْم٣من زمدر، همس٣مرع إلم َمس٣مفمدسمف زمبٔمض اظمراىم٤م.م زم٣ميمسٙم;585هـ/18>فمدن ؽمٛم٥م 

ز َمِمْمٖمك زمغمم محٙم٥م زمٗمٝم٣مدسمف َمتجٜم٥م إلم اهلٛمد دم ذي احلج٥م َمـ فم٣مم   هـ/19>صمٜمَّ

م، يم٘مٛمٜم٣م اضْمرت يمٙمتقومػ دم ايمُمحر= زمسب٤م إصمقاء اظمالضمٝم٥م ايمتل مل مت٘مٛمٜمؿ َمـ >585

رق ومبؾ اإلزمح٣مر، همٛمزيمقا دم ايمُمحر، واؽمتٟمذن ايمّم٣مزمط صٖمر ؽمٙمامن َمـ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقي

                                                           

 .137، 135،  95، 89م، ص:1635-1538ن، ( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿ1)

( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق 2)

 .164قمبداهلل احلبٌم، ص:
182
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وٞمالضمظ أن زمٔمض اظمراصمع احلرضَمٝم٥م سمٔمتٗمد أن هذه ايمٖمؼمة هل زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من 

ٙم٦م همٝمف محٙمت٣م اظماميمٝمؽ إولم إلم اهلٛمد وايمث٣مٞمٝم٥م إلم زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، دم ايمقوم٦م ايمذي وص

ايمٝمٚمـ، وسمسٚمل  هذه اظمراصمع اجلٛمقد اظماميمٝمؽ زم٣مٕسمراك، وٞمحـ ٓ ٞمٛمٖمل أن َمـ زمكم أهمراد 

ه٣مسمكم احلٚمٙمتكم صمٛمقدًا أسمراىم٣ًم، وٞمرى أن زمداي٥م فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم ىم٣مٞم٦م 

 اَمتدادًا يمٔمالومتف زم٣ميمّمب٣مط اظماميمٝمؽ دم ززمٝمد. 

وفمٗم٤م ؽمٗمقط دويم٥م اظماميمٝمؽ فمعم أيدي ايمٔمثامٞمٝمكم، وطمّمقع ايمٝمٚمـ ؽمٙمٚمٝم٣ًم يمٙمسٝم٣مدة 

ايمٔمثامٞمٝم٥م، سمٖمتح٦م خهم٣مق واؽمٔم٥م، وهتٝمٟمت ـمروف َمقاسمٝم٥م، يمتٚمتكم ايمٔمالوم٥م زمكم ايمدويم٥م 

، طمِمقص٣ًم دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي سمقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م (5)ايم٘مثغمي٥م وايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

م= ضمٝم٧م أطمذت هذه ايمٔمالوم٥م سمتْمقر ضمتك وصٙم٦م >585هـ/59>ايم٘مثغمي٥م رؽمٚمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

دم هن٣مي٥م إَمر إلم آفمؼماف اظمتب٣مدل، ايمذي ضمدد ؿمبٝمٔم٥م هذه ايمٔمالوم٥م، وهمتح ايمْمريؼ أَم٣مَمٜم٣م 

 .(5)يمتتٔمزز وسمتخذ أؾم٘م٣مًٓ َمتٔمددة

همٖمل ـمؾ ايمتٗم٣مرب زمكم ايمْمرهمكم اؽمتٔم٣من ايمٗم٣مئد ايمؼمىمل َمِمْمٖمك زمغمم طمالل محٙمتف فمعم 

 ْم٣من زمدر، همس٣مرع إلم َمس٣مفمدسمف زمبٔمض اظمراىم٤م.م زم٣ميمسٙم;585هـ/18>فمدن ؽمٛم٥م 

ز َمِمْمٖمك زمغمم محٙم٥م زمٗمٝم٣مدسمف َمتجٜم٥م إلم اهلٛمد دم ذي احلج٥م َمـ فم٣مم   هـ/19>صمٜمَّ

م، يم٘مٛمٜم٣م اضْمرت يمٙمتقومػ دم ايمُمحر= زمسب٤م إصمقاء اظمالضمٝم٥م ايمتل مل مت٘مٛمٜمؿ َمـ >585

رق ومبؾ اإلزمح٣مر، همٛمزيمقا دم ايمُمحر، واؽمتٟمذن ايمّم٣مزمط صٖمر ؽمٙمامن َمـ ايمسٙمْم٣من زمقؿمقي

                                                           

 .137، 135،  95، 89م، ص:1635-1538ن، ( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿ1)

( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق 2)

 .164قمبداهلل احلبٌم، ص:
183
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دطمقيمف َمديٛم٥م ايمُمحر يٛمتٓمر فمعم ـمٜمر ؽمٖمٝمٛمتف، وومد محؾ صٖمر ؽمٙمامن طمٙمٔم٥م وىمس٣مًء، هدي٥م 

 يمٙمسٙمْم٣من زمدر وَمٔم٣موٞمٝمف َمـ إَمراء= ضمٝم٧م اؽمتٗمبٙمٜمؿ ايمسٙمْم٣من وأضمسـ ضٝم٣مهمتٜمؿ، وطمـالل

 َمٗمـ٣مزمٙمتٜمؿ يمٙمسٙمْم٣من، ؿمٙمبقا َمٛمف ايمسامح يمٙمٚمرىم٤م ايمذي حيٚمؾ ٞمس٣مء ايمّمب٣مط إسمراك وأزمٛم٣مءهؿ،

 .(5)ء إَمغم ؽمٙمامن ايمروَمل زم٣مإلوم٣مَم٥م دم ايمُمحر، همٛمزيمقا زمرفم٣مي٥م ايمسٙمْم٣منوَمـ زمٝمٛمٜمؿ أزمٛم٣م

ومل سمتٚم٘مـ محٙم٥م زمغمم َمـ َمقاصٙم٥م رضمٙمتٜم٣م إلم اهلٛمد، همرصمٔم٦م دم ايمثالشمكم َمـ اظمحرم 

م، وطمرج ايمسٙمْم٣من ٓؽمتٗمب٣مهلؿ زمخٝمٙمف وصمٛمده، ودطمٙمقا ايمُمحر دم 5810هـ/:1>ؽمٛم٥م 

 .(5)ؼ ايمٔمالوم٥م زمٝمٛمٜمامَمقىم٤م فمٓمٝمؿ، وىم٣من هلذا آؽمتٗمب٣مل أشمره دم سمقشمٝم

واٞمْمٙمٗم٦م محٙم٥م زمغمم دم ايمث٣ميم٧م فممم َمـ رزمٝمع أطمر َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، وزمٗمل صٖمر 

ؽمٙمامن وَمٔمف َم٣مئ٥م صمٛمدي َمـ إسمراك يمٝمس٣مفمدوا ايمسٙمْم٣من زمدًرا دم إطمّم٣مع زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ 

 .(1)دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس

ؾ وه٘مذا اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر اؽمتثامر فمالومتف َمع إسمراك، ايمتل أطمذت سمسغم زمُم٘م

واضح= همٗمد اؽمتٔم٣من زم٣مٕسمراك ضد طمِمقَمف َمـ خل فم٣مَمر، وآٞمتِم٣مر فمٙمٝمٜمؿ دم ايمرازمع َمـ 

صٖمر دم ايمٔم٣مم  ذاسمف، وزمٗمل أشمر هذه ايمٔمالوم٥م هم٣مفماًل زمُم٘مؾ دائؿ، ىمام اؽمتْم٣مع زمٚمس٣مفمدهتؿ 

سم٘مقيـ ومقة زمحري٥م وم٣مدرة فمعم ايمدهم٣مع فمـ ؽمقاضمؾ ايمُمحر، ومح٣مي٥م اظمراىم٤م ايمراؽمٝم٥م دم 

                                                           

، 194، 193، 189( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

سمن محقد: شماريخ طمرضموت، اًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ؾمامل حمؿد

 .164ص:

 .197-196( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع،ص: 2)

 .169( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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 ٣ميمٝمكم، وىم٣مٞم٦م زمٔمض ؽمٖمـ ايمٗمقة ايمبحري٥م َمزودة زم٣مظمداهمع وايمبٛم٣مدقاظمٝمٛم٣مء َمـ هجامت ايمػمسمٕم

ايمٛم٣مري٥م، وىم٣من َمـ ومقاده٣م يقؽمػ ايمؼمىمل ايمذي اصمتٜمد دم حم٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ومح٣مي٥م 

 .(5)ايمبالد َمـ نمزوهؿ

واؽمتٚمرت فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع إسمراك دم ايمٛمٚمق، وزمدأت اظم٘م٣مسمب٣مت سمتقاصؾ َمع 

َمٌم ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم، وَمـ اظم٠مىمد أهن٣م سمّمٚمٛم٦م ايمدفمقة ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين وٞم٣مئبف دم 

م، وصؾ رؽمقل :581هـ/99>َمـ رزمٝمع إول فم٣مم  55ظمح٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ودم 

ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم همرضم٣مت ايمِمقزم٣مر حيٚمؾ ىمت٣مزمكم وطمٙمٔمتكم إلم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي 

 .(5)أضمسـ اؽمتٗمب٣ميمف

َمـ رزمٝمع  50َمٜمٝم٤م، دم صم٣مَمع ايمُمحر دم وهبذه اظمٛم٣مؽمب٥م دفم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اصمتامع 

إول َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف، وضمرضه إَمراء وفمامل ايمدويم٥م وسمٗمدم همرضم٣مت، وؽمٙمؿ ايمسٙمْم٣من 

زمدًرا اظمرؽمقَمكم، همٗمرأمه٣م ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زم٣مخمرَم٥م، وفمٛمد ايمٗمراءة وومػ ايمسٙمْم٣من زمدر ومجٝمع 

 ايمسٙمْم٣من زمدر احلّمقر سمٔمبغمًا فمـ اضمؼمام إواَمر ايمِم٣مدرة إيمٝمٜمؿ، شمؿ طمٙمع همرضم٣مت فمعم

طمٙمٔمتل ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين سم٘مرياًم يمف، وىم٣من اظمرؽمقم إول يتّمٚمـ إَمر زمتجٜمٝمز احلٚمٙم٥م 

ايمٔمثامٞمٝم٥م فمدة وفمت٣مدًا، وسمّمٚمـ اظمرؽمقم ايمث٣مين ايمتٟمىمٝمد فمعم اهتامم ٞم٣مئبف زمٚمت٣مزمٔم٥م جتٜمٝمز 

 احلٚمٙم٥م، وومٝم٣مدهت٣م زمٛمٖمسف ظمج٣مهدة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

                                                           

 .208-205( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

(2 )R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   . 
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 ٣ميمٝمكم، وىم٣مٞم٦م زمٔمض ؽمٖمـ ايمٗمقة ايمبحري٥م َمزودة زم٣مظمداهمع وايمبٛم٣مدقاظمٝمٛم٣مء َمـ هجامت ايمػمسمٕم

ايمٛم٣مري٥م، وىم٣من َمـ ومقاده٣م يقؽمػ ايمؼمىمل ايمذي اصمتٜمد دم حم٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ومح٣مي٥م 

 .(5)ايمبالد َمـ نمزوهؿ

واؽمتٚمرت فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع إسمراك دم ايمٛمٚمق، وزمدأت اظم٘م٣مسمب٣مت سمتقاصؾ َمع 

َمٌم ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم، وَمـ اظم٠مىمد أهن٣م سمّمٚمٛم٦م ايمدفمقة ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين وٞم٣مئبف دم 

م، وصؾ رؽمقل :581هـ/99>َمـ رزمٝمع إول فم٣مم  55ظمح٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ودم 

ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم همرضم٣مت ايمِمقزم٣مر حيٚمؾ ىمت٣مزمكم وطمٙمٔمتكم إلم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي 

 .(5)أضمسـ اؽمتٗمب٣ميمف

َمـ رزمٝمع  50َمٜمٝم٤م، دم صم٣مَمع ايمُمحر دم وهبذه اظمٛم٣مؽمب٥م دفم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اصمتامع 

إول َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف، وضمرضه إَمراء وفمامل ايمدويم٥م وسمٗمدم همرضم٣مت، وؽمٙمؿ ايمسٙمْم٣من 

زمدًرا اظمرؽمقَمكم، همٗمرأمه٣م ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زم٣مخمرَم٥م، وفمٛمد ايمٗمراءة وومػ ايمسٙمْم٣من زمدر ومجٝمع 

 ايمسٙمْم٣من زمدر احلّمقر سمٔمبغمًا فمـ اضمؼمام إواَمر ايمِم٣مدرة إيمٝمٜمؿ، شمؿ طمٙمع همرضم٣مت فمعم

طمٙمٔمتل ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين سم٘مرياًم يمف، وىم٣من اظمرؽمقم إول يتّمٚمـ إَمر زمتجٜمٝمز احلٚمٙم٥م 

ايمٔمثامٞمٝم٥م فمدة وفمت٣مدًا، وسمّمٚمـ اظمرؽمقم ايمث٣مين ايمتٟمىمٝمد فمعم اهتامم ٞم٣مئبف زمٚمت٣مزمٔم٥م جتٜمٝمز 

 احلٚمٙم٥م، وومٝم٣مدهت٣م زمٛمٖمسف ظمج٣مهدة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

                                                           

 .208-205( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

(2 )R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   . 
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دطمقيمف َمديٛم٥م ايمُمحر يٛمتٓمر فمعم ـمٜمر ؽمٖمٝمٛمتف، وومد محؾ صٖمر ؽمٙمامن طمٙمٔم٥م وىمس٣مًء، هدي٥م 

 يمٙمسٙمْم٣من زمدر وَمٔم٣موٞمٝمف َمـ إَمراء= ضمٝم٧م اؽمتٗمبٙمٜمؿ ايمسٙمْم٣من وأضمسـ ضٝم٣مهمتٜمؿ، وطمـالل

 َمٗمـ٣مزمٙمتٜمؿ يمٙمسٙمْم٣من، ؿمٙمبقا َمٛمف ايمسامح يمٙمٚمرىم٤م ايمذي حيٚمؾ ٞمس٣مء ايمّمب٣مط إسمراك وأزمٛم٣مءهؿ،

 .(5)ء إَمغم ؽمٙمامن ايمروَمل زم٣مإلوم٣مَم٥م دم ايمُمحر، همٛمزيمقا زمرفم٣مي٥م ايمسٙمْم٣منوَمـ زمٝمٛمٜمؿ أزمٛم٣م

ومل سمتٚم٘مـ محٙم٥م زمغمم َمـ َمقاصٙم٥م رضمٙمتٜم٣م إلم اهلٛمد، همرصمٔم٦م دم ايمثالشمكم َمـ اظمحرم 

م، وطمرج ايمسٙمْم٣من ٓؽمتٗمب٣مهلؿ زمخٝمٙمف وصمٛمده، ودطمٙمقا ايمُمحر دم 5810هـ/:1>ؽمٛم٥م 

 .(5)ؼ ايمٔمالوم٥م زمٝمٛمٜمامَمقىم٤م فمٓمٝمؿ، وىم٣من هلذا آؽمتٗمب٣مل أشمره دم سمقشمٝم

واٞمْمٙمٗم٦م محٙم٥م زمغمم دم ايمث٣ميم٧م فممم َمـ رزمٝمع أطمر َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، وزمٗمل صٖمر 

ؽمٙمامن وَمٔمف َم٣مئ٥م صمٛمدي َمـ إسمراك يمٝمس٣مفمدوا ايمسٙمْم٣من زمدًرا دم إطمّم٣مع زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ 

 .(1)دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس

ؾ وه٘مذا اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر اؽمتثامر فمالومتف َمع إسمراك، ايمتل أطمذت سمسغم زمُم٘م

واضح= همٗمد اؽمتٔم٣من زم٣مٕسمراك ضد طمِمقَمف َمـ خل فم٣مَمر، وآٞمتِم٣مر فمٙمٝمٜمؿ دم ايمرازمع َمـ 

صٖمر دم ايمٔم٣مم  ذاسمف، وزمٗمل أشمر هذه ايمٔمالوم٥م هم٣مفماًل زمُم٘مؾ دائؿ، ىمام اؽمتْم٣مع زمٚمس٣مفمدهتؿ 

سم٘مقيـ ومقة زمحري٥م وم٣مدرة فمعم ايمدهم٣مع فمـ ؽمقاضمؾ ايمُمحر، ومح٣مي٥م اظمراىم٤م ايمراؽمٝم٥م دم 

                                                           

، 194، 193، 189( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

سمن محقد: شماريخ طمرضموت، اًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ؾمامل حمؿد

 .164ص:

 .197-196( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع،ص: 2)

 .169( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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 ٣ميمٝمكم، وىم٣مٞم٦م زمٔمض ؽمٖمـ ايمٗمقة ايمبحري٥م َمزودة زم٣مظمداهمع وايمبٛم٣مدقاظمٝمٛم٣مء َمـ هجامت ايمػمسمٕم

ايمٛم٣مري٥م، وىم٣من َمـ ومقاده٣م يقؽمػ ايمؼمىمل ايمذي اصمتٜمد دم حم٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ومح٣مي٥م 

 .(5)ايمبالد َمـ نمزوهؿ

واؽمتٚمرت فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع إسمراك دم ايمٛمٚمق، وزمدأت اظم٘م٣مسمب٣مت سمتقاصؾ َمع 

َمٌم ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم، وَمـ اظم٠مىمد أهن٣م سمّمٚمٛم٦م ايمدفمقة ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين وٞم٣مئبف دم 

م، وصؾ رؽمقل :581هـ/99>َمـ رزمٝمع إول فم٣مم  55ظمح٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ودم 

ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم همرضم٣مت ايمِمقزم٣مر حيٚمؾ ىمت٣مزمكم وطمٙمٔمتكم إلم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي 

 .(5)أضمسـ اؽمتٗمب٣ميمف

َمـ رزمٝمع  50َمٜمٝم٤م، دم صم٣مَمع ايمُمحر دم وهبذه اظمٛم٣مؽمب٥م دفم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اصمتامع 

إول َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف، وضمرضه إَمراء وفمامل ايمدويم٥م وسمٗمدم همرضم٣مت، وؽمٙمؿ ايمسٙمْم٣من 

زمدًرا اظمرؽمقَمكم، همٗمرأمه٣م ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زم٣مخمرَم٥م، وفمٛمد ايمٗمراءة وومػ ايمسٙمْم٣من زمدر ومجٝمع 

 ايمسٙمْم٣من زمدر احلّمقر سمٔمبغمًا فمـ اضمؼمام إواَمر ايمِم٣مدرة إيمٝمٜمؿ، شمؿ طمٙمع همرضم٣مت فمعم

طمٙمٔمتل ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين سم٘مرياًم يمف، وىم٣من اظمرؽمقم إول يتّمٚمـ إَمر زمتجٜمٝمز احلٚمٙم٥م 

ايمٔمثامٞمٝم٥م فمدة وفمت٣مدًا، وسمّمٚمـ اظمرؽمقم ايمث٣مين ايمتٟمىمٝمد فمعم اهتامم ٞم٣مئبف زمٚمت٣مزمٔم٥م جتٜمٝمز 

 احلٚمٙم٥م، وومٝم٣مدهت٣م زمٛمٖمسف ظمج٣مهدة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

                                                           

 .208-205( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

(2 )R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   . 
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 ٣ميمٝمكم، وىم٣مٞم٦م زمٔمض ؽمٖمـ ايمٗمقة ايمبحري٥م َمزودة زم٣مظمداهمع وايمبٛم٣مدقاظمٝمٛم٣مء َمـ هجامت ايمػمسمٕم

ايمٛم٣مري٥م، وىم٣من َمـ ومقاده٣م يقؽمػ ايمؼمىمل ايمذي اصمتٜمد دم حم٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ومح٣مي٥م 

 .(5)ايمبالد َمـ نمزوهؿ

واؽمتٚمرت فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع إسمراك دم ايمٛمٚمق، وزمدأت اظم٘م٣مسمب٣مت سمتقاصؾ َمع 

َمٌم ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم، وَمـ اظم٠مىمد أهن٣م سمّمٚمٛم٦م ايمدفمقة ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين وٞم٣مئبف دم 

م، وصؾ رؽمقل :581هـ/99>َمـ رزمٝمع إول فم٣مم  55ظمح٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ودم 

ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م اخل٣مدم همرضم٣مت ايمِمقزم٣مر حيٚمؾ ىمت٣مزمكم وطمٙمٔمتكم إلم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي 

 .(5)أضمسـ اؽمتٗمب٣ميمف

َمـ رزمٝمع  50َمٜمٝم٤م، دم صم٣مَمع ايمُمحر دم وهبذه اظمٛم٣مؽمب٥م دفم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اصمتامع 

إول َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف، وضمرضه إَمراء وفمامل ايمدويم٥م وسمٗمدم همرضم٣مت، وؽمٙمؿ ايمسٙمْم٣من 

زمدًرا اظمرؽمقَمكم، همٗمرأمه٣م ايمٖمٗمٝمف فمبد اهلل زم٣مخمرَم٥م، وفمٛمد ايمٗمراءة وومػ ايمسٙمْم٣من زمدر ومجٝمع 

 ايمسٙمْم٣من زمدر احلّمقر سمٔمبغمًا فمـ اضمؼمام إواَمر ايمِم٣مدرة إيمٝمٜمؿ، شمؿ طمٙمع همرضم٣مت فمعم

طمٙمٔمتل ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين سم٘مرياًم يمف، وىم٣من اظمرؽمقم إول يتّمٚمـ إَمر زمتجٜمٝمز احلٚمٙم٥م 

ايمٔمثامٞمٝم٥م فمدة وفمت٣مدًا، وسمّمٚمـ اظمرؽمقم ايمث٣مين ايمتٟمىمٝمد فمعم اهتامم ٞم٣مئبف زمٚمت٣مزمٔم٥م جتٜمٝمز 

 احلٚمٙم٥م، وومٝم٣مدهت٣م زمٛمٖمسف ظمج٣مهدة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

                                                           

 .208-205( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

(2 )R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   . 
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٤م ايمسٙمْم٣من زمدر زمّمٝمٖمف ىمٟمول رؽمقل يم ٙمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، وأَمر اخلْمب٣مء زم٣ميمدفم٣مء رضمَّ

يمٙمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وأرؽمؾ طمْم٣مزم٣ًم ؾم٣مهمٝم٣مً، وهدي٥م شمٚمٝمٛم٥م يمٙمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وومدم هداي٣م 

 .(5)أطمرى يمرؽمقل ايمسٙمْم٣من وَمـ َمٔمف

 َمـ مج٣مدى إولم َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف وصٙم٦م أول ايمسٖمـ ايمتل حتٚمؾ اظم٠من وايمٔمت٣مد= ;ودم 

٦م احل٣مصم٥م، وٞمٓمرًا ٓرسمٖم٣مع سم٘م٣ميمٝمػ احلٚمٙم٥م، وفمدم يمٝمتؿ إيدافمٜم٣م دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر يمقوم

اؽمت٘مامل جتٜمٝمزه٣م، أَمر ايمسٙمْم٣من ٞم٣مئبف ضم٣مىمؿ َمٌم زم٣ميمٔمقدة ٓؽمت٘مامل ايمتجٜمٝمز اظمْمٙمقب، 

 .(5)وصمرت َم٘م٣مسمب٣مت زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين وضم٣مىمؿ َمٌم زمخِمقص هذا إَمر

ىمت٣مٌب يٖمٝمد  م، صم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدراً ;581هـ/98>ودم ايمٔممميـ َمـ اظمحرم فم٣مم 

زمخروج احلٚمٙم٥م َمـ سمرىمٝم٣م، ووصقهل٣م إلم ايمسقيس، شمؿ صم٣مءه ىمت٣مب خطمر يٖمٝمد زمقصقهل٣م إلم 

 رزمٝمع إول َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف. ;فمدن دم 

 م،;581هـ/98>وسم٣مزمٔم٦م احلٚمٙم٥م ؽمغمه٣م يمتِمؾ إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  

زمسٖمٝمٛم٥م صٕمغمة دم  وأفمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمٗمدوَمٜم٣م، وؿمٙم٤م َمٛمف أن جيٜمز ؽمٖمٝمٛمتكم وآضمتٖم٣مظ

 .(1)َمٝمٛم٣مء ايمُمحر وسمؿ جتٜمٝمز إسمراك زمام ؿمٙمبقه

َمـ رزمٝمع إول دم ايمسٛم٥م ذاهت٣م َمتجٜم٥م إلم اهلٛمد، وىم٣من ومقاَمٜم٣م  51أزمحرت احلٚمٙم٥م دم 

شمامٞمكم ؽمٖمٝمٛم٥م، حتٚمؾ ومرازم٥م أرزمٔمكم أيمػ صمٛمدي، ورسفم٣من َم٣م فم٣مدت احلٚمٙم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م َمـ 

                                                           

 ،245-244( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

      Ibid: pp.   -  . R. B. Serjeant: 
 .44( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:2)

 .254-253ًمساسمق، ص:( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع ا3)
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ؿ أؽمب٣مب هذا ايمٖمُمؾ هق فمدم َم٠مازرة اهلٛمد زمٔمد همُمٙمٜم٣م دم حتٗمٝمؼ أهداهمٜم٣م، ويمٔمؾ أه

 .(5)َمسٙمٚمل اهلٛمد يمٙمٔمثامٞمٝمكم زمسب٤م َم٣م وصٙمٜمؿ َمـ طمػم نمدر إسمراك زمح٣مىمؿ فمدن

زمٔمد فمقدة احلٚمٙم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وهمُمٙمٜم٣م دم اهلٛمد أصبح هدف ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م هق اؽمت٘مامل 

ايمسٝمْمرة ايمٖمٔمٙمٝم٥م فمعم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م، وفمٛمد وصقيمف إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر َمٝمٛم٣مء ضمرضَمقت 

ئٝمس أصدر أَمرًا زمتقرم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ضم٘مؿ ضمرضَمقت حت٦م ايمسٝم٣مدة ايمر

، ىمام همرض َمبٙمغ فمممة خٓف ري٣مل أذدم فمٙمٝمف، وأىمد ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م أن (5)ايمٔمثامٞمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م

ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ؽمؼمؽمؾ همرَم٣مٞم٣ًم زمٔمٗمد ايمقٓي٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر َمـ زم٣مب اظمٛمدب إلم ـمٖم٣مر، 

، وأن سمٛمٖمٝمذ هذه (1)ـ ضمٙمٖم٣مء ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وأصدوم٣مئٜم٣موأىمد أيّم٣ًم زمٟمن ايمسٙمْم٣من زمدًرا َم

 اخلْمقة سمٔمد صمزءًا َمـ اخلْم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زمٟمن سم٘مقن ضمرضَمقت سم٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م اؽمٚمٝم٣ًم.

وأؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع زمٟمن ايمسٙمْم٣من زمدًرا دطمؾ حت٦م ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م دم 

 .(9)هذه ايمٖمؼمة

هؿ دم َمقاٞمئ ضمرضَمقت= هبدف همرض وه٘مذا يسٔمك إسمراك إلم سمثبٝم٦م َمراىمز

ايمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م فمعم ؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م، وَمْم٣مردة 
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٤م ايمسٙمْم٣من زمدر زمّمٝمٖمف ىمٟمول رؽمقل يم ٙمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، وأَمر اخلْمب٣مء زم٣ميمدفم٣مء رضمَّ

يمٙمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وأرؽمؾ طمْم٣مزم٣ًم ؾم٣مهمٝم٣مً، وهدي٥م شمٚمٝمٛم٥م يمٙمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وومدم هداي٣م 

 .(5)أطمرى يمرؽمقل ايمسٙمْم٣من وَمـ َمٔمف

 َمـ مج٣مدى إولم َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف وصٙم٦م أول ايمسٖمـ ايمتل حتٚمؾ اظم٠من وايمٔمت٣مد= ;ودم 

٦م احل٣مصم٥م، وٞمٓمرًا ٓرسمٖم٣مع سم٘م٣ميمٝمػ احلٚمٙم٥م، وفمدم يمٝمتؿ إيدافمٜم٣م دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر يمقوم

اؽمت٘مامل جتٜمٝمزه٣م، أَمر ايمسٙمْم٣من ٞم٣مئبف ضم٣مىمؿ َمٌم زم٣ميمٔمقدة ٓؽمت٘مامل ايمتجٜمٝمز اظمْمٙمقب، 

 .(5)وصمرت َم٘م٣مسمب٣مت زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين وضم٣مىمؿ َمٌم زمخِمقص هذا إَمر

ىمت٣مٌب يٖمٝمد  م، صم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدراً ;581هـ/98>ودم ايمٔممميـ َمـ اظمحرم فم٣مم 

زمخروج احلٚمٙم٥م َمـ سمرىمٝم٣م، ووصقهل٣م إلم ايمسقيس، شمؿ صم٣مءه ىمت٣مب خطمر يٖمٝمد زمقصقهل٣م إلم 

 رزمٝمع إول َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف. ;فمدن دم 

 م،;581هـ/98>وسم٣مزمٔم٦م احلٚمٙم٥م ؽمغمه٣م يمتِمؾ إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  

زمسٖمٝمٛم٥م صٕمغمة دم  وأفمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمٗمدوَمٜم٣م، وؿمٙم٤م َمٛمف أن جيٜمز ؽمٖمٝمٛمتكم وآضمتٖم٣مظ

 .(1)َمٝمٛم٣مء ايمُمحر وسمؿ جتٜمٝمز إسمراك زمام ؿمٙمبقه

َمـ رزمٝمع إول دم ايمسٛم٥م ذاهت٣م َمتجٜم٥م إلم اهلٛمد، وىم٣من ومقاَمٜم٣م  51أزمحرت احلٚمٙم٥م دم 

شمامٞمكم ؽمٖمٝمٛم٥م، حتٚمؾ ومرازم٥م أرزمٔمكم أيمػ صمٛمدي، ورسفم٣من َم٣م فم٣مدت احلٚمٙم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م َمـ 
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، وأن سمٛمٖمٝمذ هذه (1)ـ ضمٙمٖم٣مء ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وأصدوم٣مئٜم٣موأىمد أيّم٣ًم زمٟمن ايمسٙمْم٣من زمدًرا َم

 اخلْمقة سمٔمد صمزءًا َمـ اخلْم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زمٟمن سم٘مقن ضمرضَمقت سم٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م اؽمٚمٝم٣ًم.

وأؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع زمٟمن ايمسٙمْم٣من زمدًرا دطمؾ حت٦م ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م دم 

 .(9)هذه ايمٖمؼمة
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ئٝمس أصدر أَمرًا زمتقرم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ضم٘مؿ ضمرضَمقت حت٦م ايمسٝم٣مدة ايمر

، ىمام همرض َمبٙمغ فمممة خٓف ري٣مل أذدم فمٙمٝمف، وأىمد ؽمٙمٝمامن زم٣مؾم٣م أن (5)ايمٔمثامٞمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م

ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ؽمؼمؽمؾ همرَم٣مٞم٣ًم زمٔمٗمد ايمقٓي٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر َمـ زم٣مب اظمٛمدب إلم ـمٖم٣مر، 

، وأن سمٛمٖمٝمذ هذه (1)ـ ضمٙمٖم٣مء ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وأصدوم٣مئٜم٣موأىمد أيّم٣ًم زمٟمن ايمسٙمْم٣من زمدًرا َم

 اخلْمقة سمٔمد صمزءًا َمـ اخلْم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زمٟمن سم٘مقن ضمرضَمقت سم٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م اؽمٚمٝم٣ًم.

وأؾم٣مرت زمٔمض اظمراصمع زمٟمن ايمسٙمْم٣من زمدًرا دطمؾ حت٦م ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م دم 

 .(9)هذه ايمٖمؼمة

هؿ دم َمقاٞمئ ضمرضَمقت= هبدف همرض وه٘مذا يسٔمك إسمراك إلم سمثبٝم٦م َمراىمز

ايمسٝم٣مدة ايمٔمثامٞمٝم٥م فمعم ؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م، وَمْم٣مردة 

                                                           

 . 256-253(  حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

       R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast ,p.   -  . 
ذم أظمبار اجلرايمسة واًمعث اكقلم ذم  ىمطب اًمدين حمؿد أمحد اًمـفروازم: اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين مع شموؾمع

 .80هذا اًمؼطر، حتؼقق محد اجلارس، ص:

 .149م، ص: 1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين ًمؾقؿن 2)

(3 )Ibid:,pp.   -  . R. B. Serjeant:  :45، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص. 

 .92كقة، سمػموت، دار اًمػؽر احلديث )د. ت(، ص:(إؾم اقمقل ؾمػمهـك: شماريخ اًمدوًمة اًمعث ا4)
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، وـمٙمقا يراومبقن ؽمٖمٛمٜمؿ. وومد (5)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، واحلٝمٙمقيم٥م دون اؽمتٝمالئٜمؿ فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م

ٝمف م، اؾمتب٣مك زمٝمٛمٜمؿ وزمكم َمرىم٤م زمرسمٕم٣مرم ومتؾ هم5899هـ/85>وومع دم رَمّم٣من َمـ فم٣مم 

م، حترىم٦م شمالث ؽمٖمـ 5890هـ/;9>أضمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأرس خطمر. ودم رصم٤م ؽمٛم٥م 

سمرىمٝم٥م واجتٜم٦م ذوم٣ًم يمتُمتبؽ َمع ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م، ومت٘مٛم٦م َمـ أرس ومبْم٣مهن٣م وفمممة َمـ 

 .(5)َمتٛمٜم٣م ايمٗمراصٛم٥م ايمذيـ ىم٣مٞمقا فمعم

وومد وومٔم٦م ضمقادث َمتٖمروم٥م زمكم ايمسٖمـ ايمؼمىمٝم٥م وأه٣مرم ضمرضَمقت ىمام وومع دم ومُمـ، 

٨م ونمغمه٣م، ضمكم وم٣مم إسمراك زم٣ميمٗمبض فمعم فمدد َمـ زفمامء ايمٗمب٣مئؾ، َمٛمٜمؿ فمبقد زمـ وضمغمي

طمروان، وأمحد زمـ فمقم اظمحٚمدي، وحمٚمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار ضم٣مىمؿ ؽمٗمْمرى، وىم٣من 

ايمسٙمْم٣من زمدر ئم٣ميم٨م هذه احلقادث فمعم ايمٖمقر، ويمذيمؽ مل سمؼمك هذه احلقادث أشمرًا فمعم 

 .(1)ذه ايمٔمالوم٥م دم أضمسـ ضم٣مٓهت٣مفمالومتف زم٣ميمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، زمؾ ـمٙم٦م ه

 وضمرص ايمٔمثامٞمٝمقن فمعم إؿمالع ايمسٙمْم٣من زمدر زمُم٘مؾ َمستٚمر فمعم َمستجدات سافمٜمؿ

َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ونمدت ايمُمحر حمْم٥م سمستٗمبؾ إسمراك وسمدفمٚمٜمؿ وسمٗمدم هلؿ ايمرفم٣مي٥م 

واظمس٣مٞمدة، وص٣مرت ضمرضَمقت إضمدى ايمقٓي٣مت ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م اؽمٚمٝم٣ًم، وارسمبط 

 .(9)ن زمدر زمٔمالوم٣مت َمع ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامينايمسٙمْم٣م

                                                           
 .  152-151( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

     -196( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتػقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 . 45، حمؿد سمن هاؿمم، شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:197
          R. B. Serjeant:  the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast. pp.    -   . 

 .395، 365، 323( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

(4)Ibid ,p.   -   .  R. B. Serjeant: 
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م، فمٛمدَم٣م اٞمٖمرد 5989هـ/;8;ـمٜمرت ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م إلم ايمقصمقد دم فمدن ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر زمـ َمٔمقض٥م زمح٘مؿ فمدن َمٔمٙمٛم٣ًم طمروصمف فمعم ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م 

 .(5)ايمتل ىم٣من فم٣مَماًل هل٣م فمعم حل٨م وفمدن

وومد زمدأت ايمٔمالوم٥م زمكم ايمُمحر وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م فمٛمدَم٣م ضم٣مول حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

زم٣مدصم٣مٞم٥م ايم٘مٛمدي آؽمتٝمالء فمعم فمدن، يم٘مٛمف همُمؾ دم ذيمؽ، وسمؿ ؽمجٛمف دم فمدن، وسمٛم٣مزل 

فمـ ضم٘مؿ ايمُمحر يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، وؽمبؼ أن أذٞم٣م إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد زمـ 

ُمحر زمٔمد ؽمٗمقط دويٙم٥م زم٣مدصم٣مٞم٥م، وىم٣مسَم٤َم خل فمبد اهلل ايم٘مثغمي اؽمتٕمؾ إوض٣مع دم ايم

ؿم٣مهر يمٝم٘مقن ٞم٣مئب٣ًم فمٛمٜمؿ دم ايمُمحر، يم٘مـ فمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل أرؽمؾ صمٝمُم٣ًم، 

 .(5)م5991هـ/;9;دطمؾ زمف ايمُمحر َمـ نمغم ومت٣مل، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

وئمتػم ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب زمـ فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م 

م، :585->;59هـ/51>-9>;ْم٣مع طمالل  همؼمة ضم٘مٚمف اظمٚمتدة ايمْم٣مهري٥م= ضمٝم٧م اؽمت

أن يثب٦م دفم٣مئؿ ايمدويم٥م، ويٛمٖمرد زمح٘مؿ َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمـ ظم٣م متتع زمف َمـ ده٣مء وضمٛم٘م٥م 

 .(1)ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

                                                           

 .573-570، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

-188( أمحد سمن قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .116، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:199

( اسمن اًمديبع  اًمشقباين اًمزسمقدي: اًمػضل اعمزيد قمغم سمغقة اعمستػقد ذم أظمبار زسمقد، حتؼقق يوؾمف ؿمؾحد، 3)

 .370، 173م،  ص:1983،  3ًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، دار اًمعودة، طصـعاء مريمز ا
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م، فمٛمدَم٣م اٞمٖمرد 5989هـ/;8;ـمٜمرت ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م إلم ايمقصمقد دم فمدن ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر زمـ َمٔمقض٥م زمح٘مؿ فمدن َمٔمٙمٛم٣ًم طمروصمف فمعم ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م 

 .(5)ايمتل ىم٣من فم٣مَماًل هل٣م فمعم حل٨م وفمدن

وومد زمدأت ايمٔمالوم٥م زمكم ايمُمحر وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م فمٛمدَم٣م ضم٣مول حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

زم٣مدصم٣مٞم٥م ايم٘مٛمدي آؽمتٝمالء فمعم فمدن، يم٘مٛمف همُمؾ دم ذيمؽ، وسمؿ ؽمجٛمف دم فمدن، وسمٛم٣مزل 

فمـ ضم٘مؿ ايمُمحر يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، وؽمبؼ أن أذٞم٣م إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد زمـ 

ُمحر زمٔمد ؽمٗمقط دويٙم٥م زم٣مدصم٣مٞم٥م، وىم٣مسَم٤َم خل فمبد اهلل ايم٘مثغمي اؽمتٕمؾ إوض٣مع دم ايم

ؿم٣مهر يمٝم٘مقن ٞم٣مئب٣ًم فمٛمٜمؿ دم ايمُمحر، يم٘مـ فمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل أرؽمؾ صمٝمُم٣ًم، 

 .(5)م5991هـ/;9;دطمؾ زمف ايمُمحر َمـ نمغم ومت٣مل، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

وئمتػم ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب زمـ فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م 

م، :585->;59هـ/51>-9>;ْم٣مع طمالل  همؼمة ضم٘مٚمف اظمٚمتدة ايمْم٣مهري٥م= ضمٝم٧م اؽمت

أن يثب٦م دفم٣مئؿ ايمدويم٥م، ويٛمٖمرد زمح٘مؿ َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمـ ظم٣م متتع زمف َمـ ده٣مء وضمٛم٘م٥م 

 .(1)ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

                                                           

 .573-570، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

-188( أمحد سمن قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .116، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:199

( اسمن اًمديبع  اًمشقباين اًمزسمقدي: اًمػضل اعمزيد قمغم سمغقة اعمستػقد ذم أظمبار زسمقد، حتؼقق يوؾمف ؿمؾحد، 3)

 .370، 173م،  ص:1983،  3ًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، دار اًمعودة، طصـعاء مريمز ا
189
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، وـمٙمقا يراومبقن ؽمٖمٛمٜمؿ. وومد (5)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، واحلٝمٙمقيم٥م دون اؽمتٝمالئٜمؿ فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م

ٝمف م، اؾمتب٣مك زمٝمٛمٜمؿ وزمكم َمرىم٤م زمرسمٕم٣مرم ومتؾ هم5899هـ/85>وومع دم رَمّم٣من َمـ فم٣مم 

م، حترىم٦م شمالث ؽمٖمـ 5890هـ/;9>أضمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأرس خطمر. ودم رصم٤م ؽمٛم٥م 

سمرىمٝم٥م واجتٜم٦م ذوم٣ًم يمتُمتبؽ َمع ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م، ومت٘مٛم٦م َمـ أرس ومبْم٣مهن٣م وفمممة َمـ 

 .(5)َمتٛمٜم٣م ايمٗمراصٛم٥م ايمذيـ ىم٣مٞمقا فمعم

وومد وومٔم٦م ضمقادث َمتٖمروم٥م زمكم ايمسٖمـ ايمؼمىمٝم٥م وأه٣مرم ضمرضَمقت ىمام وومع دم ومُمـ، 

٨م ونمغمه٣م، ضمكم وم٣مم إسمراك زم٣ميمٗمبض فمعم فمدد َمـ زفمامء ايمٗمب٣مئؾ، َمٛمٜمؿ فمبقد زمـ وضمغمي

طمروان، وأمحد زمـ فمقم اظمحٚمدي، وحمٚمد زمـ فمبد اهلل زمـ فمٖمرار ضم٣مىمؿ ؽمٗمْمرى، وىم٣من 

ايمسٙمْم٣من زمدر ئم٣ميم٨م هذه احلقادث فمعم ايمٖمقر، ويمذيمؽ مل سمؼمك هذه احلقادث أشمرًا فمعم 

 .(1)ذه ايمٔمالوم٥م دم أضمسـ ضم٣مٓهت٣مفمالومتف زم٣ميمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، زمؾ ـمٙم٦م ه

 وضمرص ايمٔمثامٞمٝمقن فمعم إؿمالع ايمسٙمْم٣من زمدر زمُم٘مؾ َمستٚمر فمعم َمستجدات سافمٜمؿ

َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ونمدت ايمُمحر حمْم٥م سمستٗمبؾ إسمراك وسمدفمٚمٜمؿ وسمٗمدم هلؿ ايمرفم٣مي٥م 

واظمس٣مٞمدة، وص٣مرت ضمرضَمقت إضمدى ايمقٓي٣مت ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م اؽمٚمٝم٣ًم، وارسمبط 

 .(9)ن زمدر زمٔمالوم٣مت َمع ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامينايمسٙمْم٣م

                                                           
 .  152-151( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)

     -196( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتػقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 . 45، حمؿد سمن هاؿمم، شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:197
          R. B. Serjeant:  the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast. pp.    -   . 

 .395، 365، 323( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:3)

(4)Ibid ,p.   -   .  R. B. Serjeant: 
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م، فمٛمدَم٣م اٞمٖمرد 5989هـ/;8;ـمٜمرت ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م إلم ايمقصمقد دم فمدن ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر زمـ َمٔمقض٥م زمح٘مؿ فمدن َمٔمٙمٛم٣ًم طمروصمف فمعم ايمدويم٥م ايمرؽمقيمٝم٥م 

 .(5)ايمتل ىم٣من فم٣مَماًل هل٣م فمعم حل٨م وفمدن

وومد زمدأت ايمٔمالوم٥م زمكم ايمُمحر وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م فمٛمدَم٣م ضم٣مول حمٚمد زمـ ؽمٔمٝمد 

زم٣مدصم٣مٞم٥م ايم٘مٛمدي آؽمتٝمالء فمعم فمدن، يم٘مٛمف همُمؾ دم ذيمؽ، وسمؿ ؽمجٛمف دم فمدن، وسمٛم٣مزل 

فمـ ضم٘مؿ ايمُمحر يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، وؽمبؼ أن أذٞم٣م إلم أن ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ حمٚمد زمـ 

ُمحر زمٔمد ؽمٗمقط دويٙم٥م زم٣مدصم٣مٞم٥م، وىم٣مسَم٤َم خل فمبد اهلل ايم٘مثغمي اؽمتٕمؾ إوض٣مع دم ايم

ؿم٣مهر يمٝم٘مقن ٞم٣مئب٣ًم فمٛمٜمؿ دم ايمُمحر، يم٘مـ فمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبد اهلل أرؽمؾ صمٝمُم٣ًم، 

 .(5)م5991هـ/;9;دطمؾ زمف ايمُمحر َمـ نمغم ومت٣مل، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

وئمتػم ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب زمـ فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م 

م، :585->;59هـ/51>-9>;ْم٣مع طمالل  همؼمة ضم٘مٚمف اظمٚمتدة ايمْم٣مهري٥م= ضمٝم٧م اؽمت

أن يثب٦م دفم٣مئؿ ايمدويم٥م، ويٛمٖمرد زمح٘مؿ َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمـ ظم٣م متتع زمف َمـ ده٣مء وضمٛم٘م٥م 

 .(1)ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

                                                           

 .573-570، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

-188( أمحد سمن قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .116، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:199

( اسمن اًمديبع  اًمشقباين اًمزسمقدي: اًمػضل اعمزيد قمغم سمغقة اعمستػقد ذم أظمبار زسمقد، حتؼقق يوؾمف ؿمؾحد، 3)

 .370، 173م،  ص:1983،  3ًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، دار اًمعودة، طصـعاء مريمز ا
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وئمتػم ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبدايمقه٣مب زمـ فم٣مَمر زمـ ؿم٣مهر أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م 

م، :585->;59هـ/51>-9>;ْم٣مع طمالل  همؼمة ضم٘مٚمف اظمٚمتدة ايمْم٣مهري٥م= ضمٝم٧م اؽمت

أن يثب٦م دفم٣مئؿ ايمدويم٥م، ويٛمٖمرد زمح٘مؿ َمٔمٓمؿ َمٛم٣مؿمؼ ايمٝمٚمـ ظم٣م متتع زمف َمـ ده٣مء وضمٛم٘م٥م 

 .(1)ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

                                                           

 .573-570، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

-188( أمحد سمن قمبد اهلل ؿمـبل: شماريخ طمرضموت اعمعروف سمتاريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .116، قمؾوي سمن ـماهر احلداد: اًمشامل ذم شماريخ طمرضموت، ص:199

( اسمن اًمديبع  اًمشقباين اًمزسمقدي: اًمػضل اعمزيد قمغم سمغقة اعمستػقد ذم أظمبار زسمقد، حتؼقق يوؾمف ؿمؾحد، 3)

 .370، 173م،  ص:1983،  3ًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، دار اًمعودة، طصـعاء مريمز ا
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وهمٝمام يتٔمٙمؼ زمحرضَمقت هم١من ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ايمٔمس٘مري وايمسٝم٣مد مل يٚمتد 

فمٜمد ايمسْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ىم٣مٞمقا همٔمٙمٝم٣ًم إلم هٛم٣مك، يم٘مـ ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ 

يديٛمقن هل٣م زم٣ميمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م، ويرؽمٙمقن اإلسم٣موة ايمسٛمقي٥م إلم فمدن سمٔمبغمًا فمـ هذه ايمتبٔمٝم٥م، 

ىمام ذىمر ذيمؽ زم٣مَمْمرف ٞمٗماًل فمـ اظم٠مرخ ؽم٣ممل زمـ فمقض زم٣مؽمب٣مع دم خمْمقؿمتف )هبج٥م ايمسٚمر 

 .(5)دم أطمب٣مر زمٛمدر ؽمٔم٣مد اظمُمتٜمر(

زوات طم٣مرصمٝم٥م، همٗمد وومٖم٦م ضمرضَمقت وٞمٓمرًا ظم٣م ىم٣مٞم٦م سمتٔمرض يمف فمدن َمـ نم

َمقومػ اظم٠مازر هل٣م دم اظمحـ، وؽمٔم٦م إلم ؾمد أزره٣م دم اخلْمقب، ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد 

زمـ فمبداهلل ايم٘مثغمي ؿمٙم٤م أَمغم فمدن َمرصم٣من ايمْم٣مهري زمقاؽمْم٥م ايمُمٝمخ فمبد ايم٘مريؿ زمـ 

حمٚمد زم٣مٞم٣مهمع َمـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد إرؽم٣مل ومقة يمٙمٚمس٣مفمدة دم احلٖم٣مظ فمعم إَمـ دم فمدن، 

 ك يست٘مٚمؾ زمٛم٣مء ومٙمٔمتٜم٣م ايمدهم٣مفمٝم٥م، وحتِمٝمٛم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م.ضمت

ومل يؼمدد ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم إرؽم٣مل اظمٔمقٞم٥م اظمْمٙمقزم٥م اظم٣ميمٝم٥م وايمٔمٝمٛمٝم٥م، ىمام أرؽمؾ ٞمجدة 

ىمبغمة ومقاَمٜم٣م إضمدى وشمالشمقن ؽمٖمٝمٛم٥م، حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م أيمػ َمٗم٣مسمؾ َمـ أزمٛم٣مء ضمرضَمقت، 

م، وىم٣من هل٣م دور ىمبغم 5859هـ/ إزمريؾ َمـ فم٣مم 55>وومد وصٙم٦م هذه ايمٛمجدة دم ؽمٛم٥م 

هـ/أنمسْمس 55>دم صد اهلجامت ايمتل سمٔمرض٦م هل٣م فمدن َمـ ومبؾ اظماميمٝمؽ دم رصم٤م 

، شمؿ ىمرروا اهلجقم فمعم فمدن زمٗمٝم٣مدة ؽمٙمٝمامن (5)م زمٗمٝم٣مدة إَمغم ضمسكم ايم٘مردي5859

 .(1)ايمروَمل نمغم أن اهلجقم همُمؾ

                                                           
 .130، 127( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:1)

. 32-22( ىمطب اًمدين حمؿد سمن أمحد اًمـفروازم: اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين، حتؼقق محد اجلارس، ص:2)

 .76، 75، 70، 69حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:

 .87م، ص:1635-1538. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د3)
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يد، وضمكم زمدأ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن يتجٜمقن زمٟمٞمٓم٣مرهؿ صقب فمدن، وأطمذ طمْمرهؿ يتزا

 وهجامهتؿ سمتّم٣مفمػ، ؿمٙم٤م ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ داود ايمْم٣مهري َمـ ايمُمٝمخ فمبداهلل ايمٔمٝمدروس

، (5)أضمد همٗمٜم٣مء سمريؿ أن يرؽمؾ يمف ومقة َمـ ضمرضَمقت ظمس٣مٞمدسمف دم ضمرزمف ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ومت٘مـ ايمٔمٝمدروس َمـ جتٚمٝمع ومقة َمـ ضمرضَمقت واظمٜمرة هلذا ايمٕمرض، وَم٣م إن اؽمتٔمدت 

ضمتك زم٣منمتٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هبجقم َمٖم٣مصمئ أؽمٖمر فمـ َمٗمتؾ  هذه احلٚمٙم٥م ظمٕم٣مدرة َمٝمٛم٣مء ومُمـ

 .(5)م5818هـ/95>مخسكم ؾمٜمٝمدًا ؽمٛم٥م 

وطمالص٥م ايمٗمقل: إن فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م خل ؿم٣مهر ىم٣مٞم٦م َمتٝمٛم٥م، وٓ ؽمٝمام دم 

جم٣مل ايمتٔم٣مون ايمٔمس٘مري، ٞمٓمرًا ظم٣م سمٔمرض٦م يمف فمدن َمـ هجامت زمسب٤م َمقومٔمٜم٣م 

ائٚم٥م إلم اإلؽمٛم٣مد ايمرؽمٚمل وايمُمٔمبل ايمذي سمٗمدَمف آؽمؼماسمٝمجل، ويمذا ـمٙم٦م دم ضم٣مصم٥م د

 ضمرضَمقت، نمغم أن هذه ايمٔمالوم٥م اٞمت٣مهب٣م رٌء َمـ ايمٖمتقر دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق.

وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َم٠مازرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م يمدويم٥م خل ؿم٣مهر دم فمدن ىم٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم يّم٣مف 

ايمُمحر سمٟمديب٣ًم هل٣م وؽمٔمٝم٣ًم ٞمحق حتٗمٝمؼ إلم مجٙم٥م إؽمب٣مب ايمتل دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم اهلجقم فمعم 

اهلدف آؽمتٔمامري آؽمؼماسمٝمجل يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وايمذي يتٚمثؾ دم ايمسٝمْمرة فمعم جت٣مرة ايمممق، 

وهمرض اظمزيد َمـ احلِم٣مر ايمبحري فمعم ايمتج٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، مم٣م دهمع زمٔمض اظم٠مرطمكم 

وَمـ اظم٠مىمد أن ضمرضَمقت مل  ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم آفمتٗم٣مد زمٟمن ايمُمحر طم٣مضٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م،

 ختّمع حل٘مؿ خل ؿم٣مهر طمالل ضم٘مؿ خل ىمثغم، إٓ َم٣م ذىمر َمـ ايمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م.

                                                           

 .113( حمؿد سمامطرف: كػس اعمرضمع، ص:1)

 . 231( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

    R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   .  
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يد، وضمكم زمدأ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن يتجٜمقن زمٟمٞمٓم٣مرهؿ صقب فمدن، وأطمذ طمْمرهؿ يتزا

 وهجامهتؿ سمتّم٣مفمػ، ؿمٙم٤م ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ داود ايمْم٣مهري َمـ ايمُمٝمخ فمبداهلل ايمٔمٝمدروس

، (5)أضمد همٗمٜم٣مء سمريؿ أن يرؽمؾ يمف ومقة َمـ ضمرضَمقت ظمس٣مٞمدسمف دم ضمرزمف ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ومت٘مـ ايمٔمٝمدروس َمـ جتٚمٝمع ومقة َمـ ضمرضَمقت واظمٜمرة هلذا ايمٕمرض، وَم٣م إن اؽمتٔمدت 

ضمتك زم٣منمتٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هبجقم َمٖم٣مصمئ أؽمٖمر فمـ َمٗمتؾ  هذه احلٚمٙم٥م ظمٕم٣مدرة َمٝمٛم٣مء ومُمـ

 .(5)م5818هـ/95>مخسكم ؾمٜمٝمدًا ؽمٛم٥م 

وطمالص٥م ايمٗمقل: إن فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م خل ؿم٣مهر ىم٣مٞم٦م َمتٝمٛم٥م، وٓ ؽمٝمام دم 

جم٣مل ايمتٔم٣مون ايمٔمس٘مري، ٞمٓمرًا ظم٣م سمٔمرض٦م يمف فمدن َمـ هجامت زمسب٤م َمقومٔمٜم٣م 

ائٚم٥م إلم اإلؽمٛم٣مد ايمرؽمٚمل وايمُمٔمبل ايمذي سمٗمدَمف آؽمؼماسمٝمجل، ويمذا ـمٙم٦م دم ضم٣مصم٥م د

 ضمرضَمقت، نمغم أن هذه ايمٔمالوم٥م اٞمت٣مهب٣م رٌء َمـ ايمٖمتقر دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق.

وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َم٠مازرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م يمدويم٥م خل ؿم٣مهر دم فمدن ىم٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم يّم٣مف 

ايمُمحر سمٟمديب٣ًم هل٣م وؽمٔمٝم٣ًم ٞمحق حتٗمٝمؼ إلم مجٙم٥م إؽمب٣مب ايمتل دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم اهلجقم فمعم 

اهلدف آؽمتٔمامري آؽمؼماسمٝمجل يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وايمذي يتٚمثؾ دم ايمسٝمْمرة فمعم جت٣مرة ايمممق، 

وهمرض اظمزيد َمـ احلِم٣مر ايمبحري فمعم ايمتج٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، مم٣م دهمع زمٔمض اظم٠مرطمكم 

وَمـ اظم٠مىمد أن ضمرضَمقت مل  ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم آفمتٗم٣مد زمٟمن ايمُمحر طم٣مضٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م،

 ختّمع حل٘مؿ خل ؿم٣مهر طمالل ضم٘مؿ خل ىمثغم، إٓ َم٣م ذىمر َمـ ايمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م.

                                                           

 .113( حمؿد سمامطرف: كػس اعمرضمع، ص:1)

 . 231( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

    R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   .  
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وهمٝمام يتٔمٙمؼ زمحرضَمقت هم١من ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ايمٔمس٘مري وايمسٝم٣مد مل يٚمتد 

فمٜمد ايمسْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ىم٣مٞمقا همٔمٙمٝم٣ًم إلم هٛم٣مك، يم٘مـ ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ 

يديٛمقن هل٣م زم٣ميمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م، ويرؽمٙمقن اإلسم٣موة ايمسٛمقي٥م إلم فمدن سمٔمبغمًا فمـ هذه ايمتبٔمٝم٥م، 

ىمام ذىمر ذيمؽ زم٣مَمْمرف ٞمٗماًل فمـ اظم٠مرخ ؽم٣ممل زمـ فمقض زم٣مؽمب٣مع دم خمْمقؿمتف )هبج٥م ايمسٚمر 

 .(5)دم أطمب٣مر زمٛمدر ؽمٔم٣مد اظمُمتٜمر(

زوات طم٣مرصمٝم٥م، همٗمد وومٖم٦م ضمرضَمقت وٞمٓمرًا ظم٣م ىم٣مٞم٦م سمتٔمرض يمف فمدن َمـ نم

َمقومػ اظم٠مازر هل٣م دم اظمحـ، وؽمٔم٦م إلم ؾمد أزره٣م دم اخلْمقب، ودم فمٜمد ايمسٙمْم٣من حمٚمد 

زمـ فمبداهلل ايم٘مثغمي ؿمٙم٤م أَمغم فمدن َمرصم٣من ايمْم٣مهري زمقاؽمْم٥م ايمُمٝمخ فمبد ايم٘مريؿ زمـ 

حمٚمد زم٣مٞم٣مهمع َمـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد إرؽم٣مل ومقة يمٙمٚمس٣مفمدة دم احلٖم٣مظ فمعم إَمـ دم فمدن، 

 ك يست٘مٚمؾ زمٛم٣مء ومٙمٔمتٜم٣م ايمدهم٣مفمٝم٥م، وحتِمٝمٛم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م.ضمت

ومل يؼمدد ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم إرؽم٣مل اظمٔمقٞم٥م اظمْمٙمقزم٥م اظم٣ميمٝم٥م وايمٔمٝمٛمٝم٥م، ىمام أرؽمؾ ٞمجدة 

ىمبغمة ومقاَمٜم٣م إضمدى وشمالشمقن ؽمٖمٝمٛم٥م، حتٚمؾ فمعم َمتٛمٜم٣م أيمػ َمٗم٣مسمؾ َمـ أزمٛم٣مء ضمرضَمقت، 

م، وىم٣من هل٣م دور ىمبغم 5859هـ/ إزمريؾ َمـ فم٣مم 55>وومد وصٙم٦م هذه ايمٛمجدة دم ؽمٛم٥م 

هـ/أنمسْمس 55>دم صد اهلجامت ايمتل سمٔمرض٦م هل٣م فمدن َمـ ومبؾ اظماميمٝمؽ دم رصم٤م 

، شمؿ ىمرروا اهلجقم فمعم فمدن زمٗمٝم٣مدة ؽمٙمٝمامن (5)م زمٗمٝم٣مدة إَمغم ضمسكم ايم٘مردي5859

 .(1)ايمروَمل نمغم أن اهلجقم همُمؾ

                                                           
 .130، 127( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:1)

. 32-22( ىمطب اًمدين حمؿد سمن أمحد اًمـفروازم: اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين، حتؼقق محد اجلارس، ص:2)

 .76، 75، 70، 69حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:

 .87م، ص:1635-1538. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د3)
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يد، وضمكم زمدأ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن يتجٜمقن زمٟمٞمٓم٣مرهؿ صقب فمدن، وأطمذ طمْمرهؿ يتزا

 وهجامهتؿ سمتّم٣مفمػ، ؿمٙم٤م ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ داود ايمْم٣مهري َمـ ايمُمٝمخ فمبداهلل ايمٔمٝمدروس

، (5)أضمد همٗمٜم٣مء سمريؿ أن يرؽمؾ يمف ومقة َمـ ضمرضَمقت ظمس٣مٞمدسمف دم ضمرزمف ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ومت٘مـ ايمٔمٝمدروس َمـ جتٚمٝمع ومقة َمـ ضمرضَمقت واظمٜمرة هلذا ايمٕمرض، وَم٣م إن اؽمتٔمدت 

ضمتك زم٣منمتٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هبجقم َمٖم٣مصمئ أؽمٖمر فمـ َمٗمتؾ  هذه احلٚمٙم٥م ظمٕم٣مدرة َمٝمٛم٣مء ومُمـ

 .(5)م5818هـ/95>مخسكم ؾمٜمٝمدًا ؽمٛم٥م 

وطمالص٥م ايمٗمقل: إن فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م خل ؿم٣مهر ىم٣مٞم٦م َمتٝمٛم٥م، وٓ ؽمٝمام دم 

جم٣مل ايمتٔم٣مون ايمٔمس٘مري، ٞمٓمرًا ظم٣م سمٔمرض٦م يمف فمدن َمـ هجامت زمسب٤م َمقومٔمٜم٣م 

ائٚم٥م إلم اإلؽمٛم٣مد ايمرؽمٚمل وايمُمٔمبل ايمذي سمٗمدَمف آؽمؼماسمٝمجل، ويمذا ـمٙم٦م دم ضم٣مصم٥م د

 ضمرضَمقت، نمغم أن هذه ايمٔمالوم٥م اٞمت٣مهب٣م رٌء َمـ ايمٖمتقر دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق.

وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َم٠مازرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م يمدويم٥م خل ؿم٣مهر دم فمدن ىم٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم يّم٣مف 

ايمُمحر سمٟمديب٣ًم هل٣م وؽمٔمٝم٣ًم ٞمحق حتٗمٝمؼ إلم مجٙم٥م إؽمب٣مب ايمتل دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم اهلجقم فمعم 

اهلدف آؽمتٔمامري آؽمؼماسمٝمجل يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وايمذي يتٚمثؾ دم ايمسٝمْمرة فمعم جت٣مرة ايمممق، 

وهمرض اظمزيد َمـ احلِم٣مر ايمبحري فمعم ايمتج٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، مم٣م دهمع زمٔمض اظم٠مرطمكم 

وَمـ اظم٠مىمد أن ضمرضَمقت مل  ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم آفمتٗم٣مد زمٟمن ايمُمحر طم٣مضٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م،

 ختّمع حل٘مؿ خل ؿم٣مهر طمالل ضم٘مؿ خل ىمثغم، إٓ َم٣م ذىمر َمـ ايمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م.

                                                           

 .113( حمؿد سمامطرف: كػس اعمرضمع، ص:1)

 . 231( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

    R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   .  
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يد، وضمكم زمدأ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن يتجٜمقن زمٟمٞمٓم٣مرهؿ صقب فمدن، وأطمذ طمْمرهؿ يتزا

 وهجامهتؿ سمتّم٣مفمػ، ؿمٙم٤م ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ داود ايمْم٣مهري َمـ ايمُمٝمخ فمبداهلل ايمٔمٝمدروس

، (5)أضمد همٗمٜم٣مء سمريؿ أن يرؽمؾ يمف ومقة َمـ ضمرضَمقت ظمس٣مٞمدسمف دم ضمرزمف ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ومت٘مـ ايمٔمٝمدروس َمـ جتٚمٝمع ومقة َمـ ضمرضَمقت واظمٜمرة هلذا ايمٕمرض، وَم٣م إن اؽمتٔمدت 

ضمتك زم٣منمتٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هبجقم َمٖم٣مصمئ أؽمٖمر فمـ َمٗمتؾ  هذه احلٚمٙم٥م ظمٕم٣مدرة َمٝمٛم٣مء ومُمـ

 .(5)م5818هـ/95>مخسكم ؾمٜمٝمدًا ؽمٛم٥م 

وطمالص٥م ايمٗمقل: إن فمالوم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمدويم٥م خل ؿم٣مهر ىم٣مٞم٦م َمتٝمٛم٥م، وٓ ؽمٝمام دم 

جم٣مل ايمتٔم٣مون ايمٔمس٘مري، ٞمٓمرًا ظم٣م سمٔمرض٦م يمف فمدن َمـ هجامت زمسب٤م َمقومٔمٜم٣م 

ائٚم٥م إلم اإلؽمٛم٣مد ايمرؽمٚمل وايمُمٔمبل ايمذي سمٗمدَمف آؽمؼماسمٝمجل، ويمذا ـمٙم٦م دم ضم٣مصم٥م د

 ضمرضَمقت، نمغم أن هذه ايمٔمالوم٥م اٞمت٣مهب٣م رٌء َمـ ايمٖمتقر دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق.

وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َم٠مازرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م يمدويم٥م خل ؿم٣مهر دم فمدن ىم٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم يّم٣مف 

ايمُمحر سمٟمديب٣ًم هل٣م وؽمٔمٝم٣ًم ٞمحق حتٗمٝمؼ إلم مجٙم٥م إؽمب٣مب ايمتل دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم اهلجقم فمعم 

اهلدف آؽمتٔمامري آؽمؼماسمٝمجل يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وايمذي يتٚمثؾ دم ايمسٝمْمرة فمعم جت٣مرة ايمممق، 

وهمرض اظمزيد َمـ احلِم٣مر ايمبحري فمعم ايمتج٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، مم٣م دهمع زمٔمض اظم٠مرطمكم 

وَمـ اظم٠مىمد أن ضمرضَمقت مل  ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم آفمتٗم٣مد زمٟمن ايمُمحر طم٣مضٔم٥م يمٙمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م،

 ختّمع حل٘مؿ خل ؿم٣مهر طمالل ضم٘مؿ خل ىمثغم، إٓ َم٣م ذىمر َمـ ايمتبٔمٝم٥م آؽمٚمٝم٥م.

                                                           

 .113( حمؿد سمامطرف: كػس اعمرضمع، ص:1)

 . 231( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

    R. B. Serjeant: the Portuguese Off the Souht  arbian  Coast , p.   .  
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وَمـ نمغم اظم٠مىمد أن ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق اؽمتٚمر دم إرؽم٣مل إسم٣موة ايمسٛمقي٥م إلم 

فمدن= ضمٝم٧م اٞمٖمرد زم٣مإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ حمٚمد فمبدايمٗم٣مدر زم٣مَمْمرف ايمذي اؽمتٗمك َمٔمٙمقَم٣مسمف 

يمٙمرزم٣من زم٣مؽمب٣مع ايمذي ؽمبؼ ذىمره، ومم٣م يٗمٙمؾ َمـ صح٥م هذه  (يمسٚمرهبج٥م ا)َمـ خمْمقؿم٥م 

 اظمٔمٙمقَم٥م َم٣م ؽمبؼ ذىمره َمـ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أرؽمؾ ؽمٖمٛم٣ًم ظمس٣مٞمدة احلٚمٙم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ايمتل وم٣مده٣م

 .(5)م ;585هـ/18>َمِمْمٖمك زمغمم يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن فم٣مصٚم٥م ايمْم٣مهريكم دم ذي ايمٗمٔمدة 

زمـ داود ايمْم٣مهري مل يْمٙم٤م اظمس٣مفمدة َمـ ومم٣م ئمزز َم٣م ٞمذه٤م إيمٝمف أن ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر 

ايمسٙمْم٣من زمدر، زمؾ جلٟم إلم ايمُمٝمخ ايمٔمٝمدروس ايمذي مل يرؽمؾ ايمٛمجدة فمػم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، زمؾ 

أرؽمٙمٜم٣م فمػم َمٝمٛم٣مء ومُمـ، وٓ ؾمؽ دم أن هذا يُمغم زمقضقح إلم ايمٖمتقر دم ايمٔمالوم٥م زمكم 

 ايمسٙمْم٣من زمدر وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م.

صمٝم٥م سمت٘م٣ميم٤م فمعم ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ىمتٚمرد وَم٣م أن زمدأت إطمْم٣مر ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مر

م، 5809هـ/55>اإلَم٣مم اظمتقىمؾ فمعم اهلل ذف ايمديـ حيٝمك ؾمٚمس ايمديـ دم ضمج٥م ؽمٛم٥م 

ضمتك زمدأت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م  (5)وهجامت ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وحم٣موٓت اظماميمٝمؽ، شمؿ إسمراك

ؿ حت٣مول ايمتخٙمص َمـ َمٓم٣مهر آرسمب٣مط زمدويم٥م زمٛمل ؿم٣مهر دم فمدن، طمِمقص٣ًم ضمكم سمسٙمَّ 

م، ورأى أٞمف دم وضع >585هـ/59>ايمسٙمْم٣من زمدر َمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ؽمٛم٥م 

أهمّمؾ َمـ ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، مم٣م دهمٔمف إلم اظمب٣مدرة زم٣ميمتخٙمص َمـ صالسمف زم٣ميمدويم٥م 

 ايمْم٣مهري٥م، واجتف إلم سمٗمقي٥م فمالوم٣مسمف زم٣ميمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م.
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م، 59:8يٛم٣مير ؽمٛم٥م  59هـ />:;رَمّم٣من ؽمٛم٥م  :5ويمد اإلَم٣مم ذف ايمديـ دم 

ويمٗم٤م زم٣مإلَم٣مم اظمتقىمؾ فمعم اهلل ذف ايمديـ، وهق يسٚمك حيٝمك زمـ اإلَم٣مم أمحد، وئمتػم 

 َمـ إئٚم٥م اظمجتٜمديـ دم اظمذه٤م ايمزيدي.

 ;5هـ /55>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  50أفمٙمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ إَم٣مَمتف دم )ضمج٥م( دم 

م، وهق َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل يمٔمب٦م دورًا َمٜماًم دم زمداي٥م سم٣مريخ ايمٝمٚمـ 5809سٚمػم دي

احلدي٧م، وـمٜمر هذا ايمدور زمُم٘مؾ واضح زمٔمد ؽمٗمقط ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب 

م، همٗمد اٞمتٗمؾ َمـ ضمج٥م إلم شمال، وسمْمقرت إضمداث زمُم٘مؾ رسيع :585هـ/51>ؽمٛم٥م 

هـ/ 51>ؾمقال ؽمٛم٥م  ;صٛمٔم٣مء دم همٗمد دطمؾ دم ساع َمع اظماميمٝمؽ ومت٘مـ َمـ ايمدطمقل إلم 

 .(5)م:585أىمتقزمر  59

ـمؾ اإلَم٣مم ذف ايمديـ َمُمٕمقًٓ زمٌمافم٣مسمف َمع اظمح٣مور ايمرئٝمس٥م دم ايمٝمٚمـ، َمٛمٜم٣م: 

سافمف َمع ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م  فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب وَمـ طمٙمٖمف دم احل٘مؿ َمـ خل 

ٙمٝم٥م طم٣مص٥م ؿم٣مهر، وسافمف َمع اظماميمٝمؽ دم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وزمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطم

 صٛمٔم٣مء، وزمٔمد ذيمؽ سافمف َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، وسافمف َمع أئٚم٥م صٔمدة وأذاف اجلقف.

هذه ايمٌمافم٣مت مل سمٔمِط اإلَم٣مم ذف ايمديـ همرص٥م يمتقؽمٝمع فمالوم٣مسمف َمع ؽمٙمْم٣من 

ضمرضَمقت ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وومد اؽمتْمٔمٛم٣م احلِمقل فمعم َم٘م٣مسمب٥م زمكم اإلَم٣مم ذف 
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م، 59:8يٛم٣مير ؽمٛم٥م  59هـ />:;رَمّم٣من ؽمٛم٥م  :5ويمد اإلَم٣مم ذف ايمديـ دم 

ويمٗم٤م زم٣مإلَم٣مم اظمتقىمؾ فمعم اهلل ذف ايمديـ، وهق يسٚمك حيٝمك زمـ اإلَم٣مم أمحد، وئمتػم 

 َمـ إئٚم٥م اظمجتٜمديـ دم اظمذه٤م ايمزيدي.

 ;5هـ /55>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  50أفمٙمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ إَم٣مَمتف دم )ضمج٥م( دم 

م، وهق َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل يمٔمب٦م دورًا َمٜماًم دم زمداي٥م سم٣مريخ ايمٝمٚمـ 5809سٚمػم دي

احلدي٧م، وـمٜمر هذا ايمدور زمُم٘مؾ واضح زمٔمد ؽمٗمقط ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب 

م، همٗمد اٞمتٗمؾ َمـ ضمج٥م إلم شمال، وسمْمقرت إضمداث زمُم٘مؾ رسيع :585هـ/51>ؽمٛم٥م 

هـ/ 51>ؾمقال ؽمٛم٥م  ;صٛمٔم٣مء دم همٗمد دطمؾ دم ساع َمع اظماميمٝمؽ ومت٘مـ َمـ ايمدطمقل إلم 

 .(5)م:585أىمتقزمر  59

ـمؾ اإلَم٣مم ذف ايمديـ َمُمٕمقًٓ زمٌمافم٣مسمف َمع اظمح٣مور ايمرئٝمس٥م دم ايمٝمٚمـ، َمٛمٜم٣م: 

سافمف َمع ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م  فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب وَمـ طمٙمٖمف دم احل٘مؿ َمـ خل 

ٙمٝم٥م طم٣مص٥م ؿم٣مهر، وسافمف َمع اظماميمٝمؽ دم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وزمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطم

 صٛمٔم٣مء، وزمٔمد ذيمؽ سافمف َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، وسافمف َمع أئٚم٥م صٔمدة وأذاف اجلقف.

هذه ايمٌمافم٣مت مل سمٔمِط اإلَم٣مم ذف ايمديـ همرص٥م يمتقؽمٝمع فمالوم٣مسمف َمع ؽمٙمْم٣من 

ضمرضَمقت ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وومد اؽمتْمٔمٛم٣م احلِمقل فمعم َم٘م٣مسمب٥م زمكم اإلَم٣مم ذف 
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وَمـ نمغم اظم٠مىمد أن ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق اؽمتٚمر دم إرؽم٣مل إسم٣موة ايمسٛمقي٥م إلم 

فمدن= ضمٝم٧م اٞمٖمرد زم٣مإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ حمٚمد فمبدايمٗم٣مدر زم٣مَمْمرف ايمذي اؽمتٗمك َمٔمٙمقَم٣مسمف 

يمٙمرزم٣من زم٣مؽمب٣مع ايمذي ؽمبؼ ذىمره، ومم٣م يٗمٙمؾ َمـ صح٥م هذه  (يمسٚمرهبج٥م ا)َمـ خمْمقؿم٥م 

 اظمٔمٙمقَم٥م َم٣م ؽمبؼ ذىمره َمـ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أرؽمؾ ؽمٖمٛم٣ًم ظمس٣مٞمدة احلٚمٙم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ايمتل وم٣مده٣م

 .(5)م ;585هـ/18>َمِمْمٖمك زمغمم يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن فم٣مصٚم٥م ايمْم٣مهريكم دم ذي ايمٗمٔمدة 

زمـ داود ايمْم٣مهري مل يْمٙم٤م اظمس٣مفمدة َمـ ومم٣م ئمزز َم٣م ٞمذه٤م إيمٝمف أن ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر 

ايمسٙمْم٣من زمدر، زمؾ جلٟم إلم ايمُمٝمخ ايمٔمٝمدروس ايمذي مل يرؽمؾ ايمٛمجدة فمػم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، زمؾ 

أرؽمٙمٜم٣م فمػم َمٝمٛم٣مء ومُمـ، وٓ ؾمؽ دم أن هذا يُمغم زمقضقح إلم ايمٖمتقر دم ايمٔمالوم٥م زمكم 

 ايمسٙمْم٣من زمدر وايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م.

صمٝم٥م سمت٘م٣ميم٤م فمعم ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م ىمتٚمرد وَم٣م أن زمدأت إطمْم٣مر ايمداطمٙمٝم٥م واخل٣مر

م، 5809هـ/55>اإلَم٣مم اظمتقىمؾ فمعم اهلل ذف ايمديـ حيٝمك ؾمٚمس ايمديـ دم ضمج٥م ؽمٛم٥م 

ضمتك زمدأت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م  (5)وهجامت ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وحم٣موٓت اظماميمٝمؽ، شمؿ إسمراك

ؿ حت٣مول ايمتخٙمص َمـ َمٓم٣مهر آرسمب٣مط زمدويم٥م زمٛمل ؿم٣مهر دم فمدن، طمِمقص٣ًم ضمكم سمسٙمَّ 

م، ورأى أٞمف دم وضع >585هـ/59>ايمسٙمْم٣من زمدر َمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م دم ؽمٛم٥م 

أهمّمؾ َمـ ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، مم٣م دهمٔمف إلم اظمب٣مدرة زم٣ميمتخٙمص َمـ صالسمف زم٣ميمدويم٥م 

 ايمْم٣مهري٥م، واجتف إلم سمٗمقي٥م فمالوم٣مسمف زم٣ميمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م.
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73 ،91 ،125. 

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

924 

م، 59:8يٛم٣مير ؽمٛم٥م  59هـ />:;رَمّم٣من ؽمٛم٥م  :5ويمد اإلَم٣مم ذف ايمديـ دم 

ويمٗم٤م زم٣مإلَم٣مم اظمتقىمؾ فمعم اهلل ذف ايمديـ، وهق يسٚمك حيٝمك زمـ اإلَم٣مم أمحد، وئمتػم 

 َمـ إئٚم٥م اظمجتٜمديـ دم اظمذه٤م ايمزيدي.

 ;5هـ /55>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  50أفمٙمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ إَم٣مَمتف دم )ضمج٥م( دم 

م، وهق َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل يمٔمب٦م دورًا َمٜماًم دم زمداي٥م سم٣مريخ ايمٝمٚمـ 5809سٚمػم دي

احلدي٧م، وـمٜمر هذا ايمدور زمُم٘مؾ واضح زمٔمد ؽمٗمقط ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب 

م، همٗمد اٞمتٗمؾ َمـ ضمج٥م إلم شمال، وسمْمقرت إضمداث زمُم٘مؾ رسيع :585هـ/51>ؽمٛم٥م 

هـ/ 51>ؾمقال ؽمٛم٥م  ;صٛمٔم٣مء دم همٗمد دطمؾ دم ساع َمع اظماميمٝمؽ ومت٘مـ َمـ ايمدطمقل إلم 

 .(5)م:585أىمتقزمر  59

ـمؾ اإلَم٣مم ذف ايمديـ َمُمٕمقًٓ زمٌمافم٣مسمف َمع اظمح٣مور ايمرئٝمس٥م دم ايمٝمٚمـ، َمٛمٜم٣م: 

سافمف َمع ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م  فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب وَمـ طمٙمٖمف دم احل٘مؿ َمـ خل 

ٙمٝم٥م طم٣مص٥م ؿم٣مهر، وسافمف َمع اظماميمٝمؽ دم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وزمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطم

 صٛمٔم٣مء، وزمٔمد ذيمؽ سافمف َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، وسافمف َمع أئٚم٥م صٔمدة وأذاف اجلقف.

هذه ايمٌمافم٣مت مل سمٔمِط اإلَم٣مم ذف ايمديـ همرص٥م يمتقؽمٝمع فمالوم٣مسمف َمع ؽمٙمْم٣من 

ضمرضَمقت ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وومد اؽمتْمٔمٛم٣م احلِمقل فمعم َم٘م٣مسمب٥م زمكم اإلَم٣مم ذف 
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م، 59:8يٛم٣مير ؽمٛم٥م  59هـ />:;رَمّم٣من ؽمٛم٥م  :5ويمد اإلَم٣مم ذف ايمديـ دم 

ويمٗم٤م زم٣مإلَم٣مم اظمتقىمؾ فمعم اهلل ذف ايمديـ، وهق يسٚمك حيٝمك زمـ اإلَم٣مم أمحد، وئمتػم 

 َمـ إئٚم٥م اظمجتٜمديـ دم اظمذه٤م ايمزيدي.

 ;5هـ /55>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  50أفمٙمـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ إَم٣مَمتف دم )ضمج٥م( دم 

م، وهق َمـ ايمُمخِمٝم٣مت ايمتل يمٔمب٦م دورًا َمٜماًم دم زمداي٥م سم٣مريخ ايمٝمٚمـ 5809سٚمػم دي

احلدي٧م، وـمٜمر هذا ايمدور زمُم٘مؾ واضح زمٔمد ؽمٗمقط ايمسٙمْم٣من فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب 

م، همٗمد اٞمتٗمؾ َمـ ضمج٥م إلم شمال، وسمْمقرت إضمداث زمُم٘مؾ رسيع :585هـ/51>ؽمٛم٥م 

هـ/ 51>ؾمقال ؽمٛم٥م  ;صٛمٔم٣مء دم همٗمد دطمؾ دم ساع َمع اظماميمٝمؽ ومت٘مـ َمـ ايمدطمقل إلم 

 .(5)م:585أىمتقزمر  59

ـمؾ اإلَم٣مم ذف ايمديـ َمُمٕمقًٓ زمٌمافم٣مسمف َمع اظمح٣مور ايمرئٝمس٥م دم ايمٝمٚمـ، َمٛمٜم٣م: 

سافمف َمع ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م  فم٣مَمر زمـ فمبد ايمقه٣مب وَمـ طمٙمٖمف دم احل٘مؿ َمـ خل 

ٙمٝم٥م طم٣مص٥م ؿم٣مهر، وسافمف َمع اظماميمٝمؽ دم ايمسقاضمؾ ايمٝمٚمٛمٝم٥م وزمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ايمداطم

 صٛمٔم٣مء، وزمٔمد ذيمؽ سافمف َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، وسافمف َمع أئٚم٥م صٔمدة وأذاف اجلقف.

هذه ايمٌمافم٣مت مل سمٔمِط اإلَم٣مم ذف ايمديـ همرص٥م يمتقؽمٝمع فمالوم٣مسمف َمع ؽمٙمْم٣من 

ضمرضَمقت ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وومد اؽمتْمٔمٛم٣م احلِمقل فمعم َم٘م٣مسمب٥م زمكم اإلَم٣مم ذف 
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هلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، ئمقد سم٣مرخيٜم٣م إلم ؽمٛم٥م ايمديـ وايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وزمدر ازمٛمل فمبدا

 م، وأهؿ َم٣م سمّمٚمٛمتف هذه اظم٘م٣مسمب٥م إَمقر ايمت٣ميمٝم٥م:5858هـ/15>

اؽمتٔمراض آٞمتِم٣مرات ايم٘مبغمة ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م اإلَم٣مم ذف ايمديـ دم َمٛمْمٗم٥م مهدان، 

وايمتل أصبح٦م طم٣مضٔم٥م حل٘مٚمف، ىمام ضم٣مول اإلَم٣مم دم َم٘م٣مسمبتف هذه ايمتذىمغم زمحٗمقق إئٚم٥م 

دم اظمقآة هلؿ واظمراؽمالت، وَمٔم٣مهدهتؿ، وسمٗمديؿ اهلداي٣م هلؿ، وذىمر أن سمٙمؽ اظمتٚمثٙم٥م 

 ايمٔمالوم٥م ىم٣مٞم٦م ومديٚم٥م َمـ فمٜمد أزم٣مء.

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف أهدى همرؽمكم ٞمجٝمبكم صمٝمديـ إلم ايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وأطمٝمف زمدر، وومد 

 أـمٜمر اإلَم٣مم دم ىمت٣مزمف هذا رنمبتف دم اؽمتْمالع إٞمب٣مء دم ضمرضَمقت.

زمقؿمقيرق ىمت٣مب صمقاب إلم اإلَم٣مم ذف ايمديـ، وأهؿ َم٣م صم٣مء وزمٔم٧م ايمسٙمْم٣من زمدر 

همٝمف ذىمره أن اإلَم٣مم هق إَم٣مم اظمسٙمٚمكم، وأن حمبتٜمؿ واصمب٥م، وومد طمِمٜمؿ اهلل زمذيمؽ دم ىمت٣مزمف 

ايم٘مريؿ زمح٘مؿ ايمٛمس٤م إلم ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وخيمف وؽمٙمؿ، وأىمد أٞمف ٓ زال َمٗم٣مم 

إلَم٣مَم٥م همٗمد ٞمج٣م، وَمـ اٞمٗمْمع فمٛمٜمؿ ضؾ اإلَم٣مم ؽم٣مَمٝم٣ًم ورهمٝمٔم٣ًم وٞم٣مهمذ إَمر، وَمـ اسمِمؾ زم٣م

ونمرق،وسمّمٚمـ هذا اجلقاب َمـ  ايمسٙمْم٣من سمٗمديؿ ايمتٜم٣مين َمـ ايمسٙمْم٣من إلم اإلَم٣مم زم٣ميمٛمٌم 

 فمعم طمِمقَمف، وومد وصٖمٜمؿ زم٣ميمْم٣مئٖم٥م ايمُمٝمْم٣مٞمٝم٥م.

وأـمٜمر صمقاب ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٛمٜم٨م ايمذي يدير زمف ايمبالد، وؿمريٗمتف دم احل٘مؿ، همٜمؿ 

ئم٥م اإلؽمالَمٝم٥م فم٣مَمٙمقن زمام صم٣مء دم ايم٘مت٣مب زمحبؾ ايمديـ  َمٔمتِمٚمقن، زمٚمٗمت٢م ايممم

 وايمسٛم٥م، وزم٣ميمٔمدل حي٘مٚمقن.
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ونمٙم٤م فمعم ايم٘مت٣مزمكم اظمتب٣مديمكم زمكم اإلَم٣مم ذف ايمديـ وايمسٙمْم٣من زمدراظمدح ايم٘مثغم 

يم٘مؾ َمٛمٜمام، وسمب٣مدٓ ايمُمٔمر ايمذي ٓ خيٙمق أيّم٣ًم َمـ اظمدح، واإلؾم٣مدة وايمتٜم٣مين زم٣مٓٞمتِم٣مرات 

 ايمتل حتٗمٗم٦م.

َمـ طمالل هذا ايم٘مت٣مب ايمذي أرؽمٙمف إلم ايمسٙمْم٣مٞمكم ىمس٤م ضم٣مول اإلَم٣مم ذف ايمديـ 

وٓئٜمام يمف، واؽمتٚمرار اظمراؽمالت زمٝمٛمٜمام وسمٗمديؿ اهلداي٣م، أَم٣م صمقاب ايمسٙمْم٣من همٗمد أـمٜمر همٝمف 

سمٔم٣مؿمٖمف َمع اإلئٚم٥م، ومل يّمع فمعم ٞمٖمسف أي ايمتزاَم٣مت أو سمٔمٜمدات دم إؿم٣مر فمالومتف َمع 

 .(5)سٙمٚمكماإلَم٣مم، وىم٣من صمقازمف فم٣مَم٣ًم ضمقل َم٘م٣مٞم٥م اإلئٚم٥م زمكم اظم

و زمٔمد هذه اظم٘م٣مسمب٥م اٞمٗمْمٔم٦م هذه اظمراؽمالت ومل ٞمحِمؾ فمعم َمٔمٙمقَم٣مت سم٠مىمد 

اَمتداده٣م وسمْمقره٣م، وسمٖمسغمٞم٣م ايمقضمٝمد يمذيمؽ هق أن اإلَم٣مم ذف ايمديـ أفمْمك اهتامَم٣ًم 

َمتزايدًا يمبٛم٣مء ايمدويم٥م ايمزيدي٥م ؽم٣مفمٝم٣ًم يمٙمتقؽمع دم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، وطم٣مص٥م دم 

 لم ذيمؽ اٞمُمٕم٣ميمف زمتٙمؽ ايمٌمافم٣مت ايمتل أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م خٞمٖم٣ًم.اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م، أضػ إ

ٓؾمؽ دم أن هذه إوض٣مع ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل واصمٜمٜم٣م اإلَم٣مم ذف ايمديـ ىم٣مٞم٦م فمعم 

ضمس٣مب فمالومتف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وسمٓمٜمر يمٛم٣م زمٔمض إضمداث ايمت٣مرخيٝم٥م أن 

د ايمسٙمْم٣من زمدر اإلَم٣مم ذف ايمديـ مل حي٣مول ايمتدطمؾ دم ؾمئقن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜم

زمقؿمقيرق، همحدث أن جلٟم اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس يستٛمجد زم٣مإلَم٣مم ضد  ايمسٙمْم٣من 

                                                           

( وصمقؼة مؽاشمبة سملم اعمتويمل قمغم اهلل حيقى ذف اًمدين واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر اسمـي قمبد اهلل سمن ضمعػر اًمؽثػمي  1)

 أ.209أ ـ  203(، ق:  2193هـ، خمطوـمة، حمػوفمة سمؿؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، حتؿل رىمم ) 931ؾمـة 
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ونمٙم٤م فمعم ايم٘مت٣مزمكم اظمتب٣مديمكم زمكم اإلَم٣مم ذف ايمديـ وايمسٙمْم٣من زمدراظمدح ايم٘مثغم 

يم٘مؾ َمٛمٜمام، وسمب٣مدٓ ايمُمٔمر ايمذي ٓ خيٙمق أيّم٣ًم َمـ اظمدح، واإلؾم٣مدة وايمتٜم٣مين زم٣مٓٞمتِم٣مرات 

 ايمتل حتٗمٗم٦م.

َمـ طمالل هذا ايم٘مت٣مب ايمذي أرؽمٙمف إلم ايمسٙمْم٣مٞمكم ىمس٤م ضم٣مول اإلَم٣مم ذف ايمديـ 

وٓئٜمام يمف، واؽمتٚمرار اظمراؽمالت زمٝمٛمٜمام وسمٗمديؿ اهلداي٣م، أَم٣م صمقاب ايمسٙمْم٣من همٗمد أـمٜمر همٝمف 

سمٔم٣مؿمٖمف َمع اإلئٚم٥م، ومل يّمع فمعم ٞمٖمسف أي ايمتزاَم٣مت أو سمٔمٜمدات دم إؿم٣مر فمالومتف َمع 

 .(5)سٙمٚمكماإلَم٣مم، وىم٣من صمقازمف فم٣مَم٣ًم ضمقل َم٘م٣مٞم٥م اإلئٚم٥م زمكم اظم

و زمٔمد هذه اظم٘م٣مسمب٥م اٞمٗمْمٔم٦م هذه اظمراؽمالت ومل ٞمحِمؾ فمعم َمٔمٙمقَم٣مت سم٠مىمد 

اَمتداده٣م وسمْمقره٣م، وسمٖمسغمٞم٣م ايمقضمٝمد يمذيمؽ هق أن اإلَم٣مم ذف ايمديـ أفمْمك اهتامَم٣ًم 

َمتزايدًا يمبٛم٣مء ايمدويم٥م ايمزيدي٥م ؽم٣مفمٝم٣ًم يمٙمتقؽمع دم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، وطم٣مص٥م دم 

 لم ذيمؽ اٞمُمٕم٣ميمف زمتٙمؽ ايمٌمافم٣مت ايمتل أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م خٞمٖم٣ًم.اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م، أضػ إ

ٓؾمؽ دم أن هذه إوض٣مع ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل واصمٜمٜم٣م اإلَم٣مم ذف ايمديـ ىم٣مٞم٦م فمعم 

ضمس٣مب فمالومتف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وسمٓمٜمر يمٛم٣م زمٔمض إضمداث ايمت٣مرخيٝم٥م أن 

د ايمسٙمْم٣من زمدر اإلَم٣مم ذف ايمديـ مل حي٣مول ايمتدطمؾ دم ؾمئقن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜم

زمقؿمقيرق، همحدث أن جلٟم اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس يستٛمجد زم٣مإلَم٣مم ضد  ايمسٙمْم٣من 

                                                           

( وصمقؼة مؽاشمبة سملم اعمتويمل قمغم اهلل حيقى ذف اًمدين واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر اسمـي قمبد اهلل سمن ضمعػر اًمؽثػمي  1)

 أ.209أ ـ  203(، ق:  2193هـ، خمطوـمة، حمػوفمة سمؿؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، حتؿل رىمم ) 931ؾمـة 
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هلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، ئمقد سم٣مرخيٜم٣م إلم ؽمٛم٥م ايمديـ وايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وزمدر ازمٛمل فمبدا

 م، وأهؿ َم٣م سمّمٚمٛمتف هذه اظم٘م٣مسمب٥م إَمقر ايمت٣ميمٝم٥م:5858هـ/15>

اؽمتٔمراض آٞمتِم٣مرات ايم٘مبغمة ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م اإلَم٣مم ذف ايمديـ دم َمٛمْمٗم٥م مهدان، 

وايمتل أصبح٦م طم٣مضٔم٥م حل٘مٚمف، ىمام ضم٣مول اإلَم٣مم دم َم٘م٣مسمبتف هذه ايمتذىمغم زمحٗمقق إئٚم٥م 

دم اظمقآة هلؿ واظمراؽمالت، وَمٔم٣مهدهتؿ، وسمٗمديؿ اهلداي٣م هلؿ، وذىمر أن سمٙمؽ اظمتٚمثٙم٥م 

 ايمٔمالوم٥م ىم٣مٞم٦م ومديٚم٥م َمـ فمٜمد أزم٣مء.

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف أهدى همرؽمكم ٞمجٝمبكم صمٝمديـ إلم ايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وأطمٝمف زمدر، وومد 

 أـمٜمر اإلَم٣مم دم ىمت٣مزمف هذا رنمبتف دم اؽمتْمالع إٞمب٣مء دم ضمرضَمقت.

زمقؿمقيرق ىمت٣مب صمقاب إلم اإلَم٣مم ذف ايمديـ، وأهؿ َم٣م صم٣مء وزمٔم٧م ايمسٙمْم٣من زمدر 
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 وايمسٛم٥م، وزم٣ميمٔمدل حي٘مٚمقن.
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ونمٙم٤م فمعم ايم٘مت٣مزمكم اظمتب٣مديمكم زمكم اإلَم٣مم ذف ايمديـ وايمسٙمْم٣من زمدراظمدح ايم٘مثغم 

يم٘مؾ َمٛمٜمام، وسمب٣مدٓ ايمُمٔمر ايمذي ٓ خيٙمق أيّم٣ًم َمـ اظمدح، واإلؾم٣مدة وايمتٜم٣مين زم٣مٓٞمتِم٣مرات 

 ايمتل حتٗمٗم٦م.

َمـ طمالل هذا ايم٘مت٣مب ايمذي أرؽمٙمف إلم ايمسٙمْم٣مٞمكم ىمس٤م ضم٣مول اإلَم٣مم ذف ايمديـ 

وٓئٜمام يمف، واؽمتٚمرار اظمراؽمالت زمٝمٛمٜمام وسمٗمديؿ اهلداي٣م، أَم٣م صمقاب ايمسٙمْم٣من همٗمد أـمٜمر همٝمف 

سمٔم٣مؿمٖمف َمع اإلئٚم٥م، ومل يّمع فمعم ٞمٖمسف أي ايمتزاَم٣مت أو سمٔمٜمدات دم إؿم٣مر فمالومتف َمع 

 .(5)سٙمٚمكماإلَم٣مم، وىم٣من صمقازمف فم٣مَم٣ًم ضمقل َم٘م٣مٞم٥م اإلئٚم٥م زمكم اظم

و زمٔمد هذه اظم٘م٣مسمب٥م اٞمٗمْمٔم٦م هذه اظمراؽمالت ومل ٞمحِمؾ فمعم َمٔمٙمقَم٣مت سم٠مىمد 

اَمتداده٣م وسمْمقره٣م، وسمٖمسغمٞم٣م ايمقضمٝمد يمذيمؽ هق أن اإلَم٣مم ذف ايمديـ أفمْمك اهتامَم٣ًم 

َمتزايدًا يمبٛم٣مء ايمدويم٥م ايمزيدي٥م ؽم٣مفمٝم٣ًم يمٙمتقؽمع دم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م، وطم٣مص٥م دم 

 لم ذيمؽ اٞمُمٕم٣ميمف زمتٙمؽ ايمٌمافم٣مت ايمتل أذٞم٣م إيمٝمٜم٣م خٞمٖم٣ًم.اظمٛم٣مؿمؼ ايمُماميمٝم٥م، أضػ إ

ٓؾمؽ دم أن هذه إوض٣مع ايمداطمٙمٝم٥م ايمتل واصمٜمٜم٣م اإلَم٣مم ذف ايمديـ ىم٣مٞم٦م فمعم 

ضمس٣مب فمالومتف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وسمٓمٜمر يمٛم٣م زمٔمض إضمداث ايمت٣مرخيٝم٥م أن 

د ايمسٙمْم٣من زمدر اإلَم٣مم ذف ايمديـ مل حي٣مول ايمتدطمؾ دم ؾمئقن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم فمٜم

زمقؿمقيرق، همحدث أن جلٟم اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس يستٛمجد زم٣مإلَم٣مم ضد  ايمسٙمْم٣من 

                                                           

( وصمقؼة مؽاشمبة سملم اعمتويمل قمغم اهلل حيقى ذف اًمدين واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر اسمـي قمبد اهلل سمن ضمعػر اًمؽثػمي  1)

 أ.209أ ـ  203(، ق:  2193هـ، خمطوـمة، حمػوفمة سمؿؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، حتؿل رىمم ) 931ؾمـة 
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زمدر زمقؿمقيرق، نمغم أٞمف فم٣مد زمخٖمل ضمٛمكم، ومل يٗمدم يمف اإلَم٣مم أي َمس٣مفمدة أو دم إومؾ 

 . (5)إرؽم٣مل ىمت٣مب إلم ايمسٙمْم٣من زمدر يْمٙم٤م همٝمف  فمدم ايمتٔمرض يمٗمبٝمٙم٥م هند زمٟمي أذى

قومػ اإلَم٣مم ذف  ايمديـ ايمسٙمبل  َمـ ايمُمٝمخ فمثامن زمـ أمحد زم٣مإلض٣مهم٥م إلم ذيمؽ َم

ايمٔمٚمقدي فمٛمدَم٣م جلٟم إيمٝمف يْمٙم٤م َمس٣مٞمدسمف ضد ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي حي٣مول سمقؿمٝمد فمالومتف 

َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، وهذه ايمسٝم٣مؽم٥م مل سَمُرْق يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي زم٣مإلض٣مهم٥م يمالطمتالهم٣مت إطمرى 

 .(5)َمع ايمسٙمْم٣من

مميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ ضمسكم ايمبٜم٣مل ويم٘مـ  ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق اضمتّمـ ايم

اظمٔم٣مرض حل٘مؿ اإلَم٣مم ذف ايمديـ وازمٛمف اظمْمٜمر، وهٛم٣مك َمقاومػ خمتٙمٖم٥م سمقضح َمقومػ 

ايمسٙمْم٣من زمدر اظمس٣مٞمد يمٙممميػ ٞم٣مس ؽمٛمٟميت إيمٝمف فمٛمد احلدي٧م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من 

 زم٣ميممميػ ٞم٣مس. 

                                                           

، 287ـ  286ن اًمعاذ، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼر 1)

 . 191ـ  190ؾمامل سمن محقد شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة ، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم ص: 

 .153( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  2)
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 م،5819هـ/95>ضم٣مىمؿ اجلقف إلم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمٛم٥م وصؾ ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد 

زمٔمد أن مت٘مـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك َمـ اٞمتزاع اجلقف َمٛمف، وىم٣من زمِمحبتف أرزمٔمقن 

، (5)، وىم٣من دم اؽمتٗمب٣مهلؿ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي أىمرم وهم٣مدهتؿ(5)هم٣مرؽم٣ًم َمـ إذاف ايمزيدي٥م

 .(1)ن دويمتفوىم٣من يريد أن يّمٚمٜمؿ إلم ومقاسمف، ويستٖمٝمد َمٛمٜمؿ دم سمثبٝم٦م أرىم٣م

وىم٣مٞم٦م أول َمٜمٚم٥م ىُمٙمَِّػ هب٣م ايممميػ ٞم٣مس ومج٣مفمتف سمتٚمثؾ دم إطمّم٣مع ضمغمي٨م يمٙمسٙمْمٛم٥م 

م فمعم رأس همروم٥م َمـ إذاف َم٘مقٞم٥م َمـ شمالشمكم هم٣مرؽم٣ًم زم٣مإلض٣مهم٥م إلم  ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م سمٗمدَّ

٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م ايمزيدي٥م، ومت٘مٛم٦م َمـ إٞمج٣مز َمٜمٚمتٜم٣م فمعم أىمٚمؾ وصمف، ىم٣من  أرزمٔمامئ٥م َمـ ومبٝمٙم٥م َمٔم٣مضَّ

م، ىم٣مٞم٦م َمُم٣مرىم٥م ايممميػ ٞم٣مس وإذاف 5818هـ/95>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  9دم  ذيمؽ

 .(9)دم هذه احلٚمٙم٥م ايمتل يٗمقده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف ومد صمٔمٙمتف يثؼ زم٣ميممميػ ٞم٣مس وهمرومتف

شمؿ ىمٙمَّٖمف ايمسٙمْم٣من زمٚمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م ايمتقؽمط زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙم٥م هند، ويم٘مٛمف مل يٛمجح دم 

ي٥م ضٚم٦م فمددًا َمـ إذاف ورصم٣مًٓ َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم َمٜمٚمتف همٟمَمره زمٗمٝم٣مدة ومقة فمس٘مر

، وإَمٔم٣مٞم٣ًم دم إه٣مٞمتٜمؿ (8)واظمٜمرة، همٟمنم٣مر فمعم هند وؽمٙم٤م شمالشمامئ٥م ٞم٣موم٥م، وومتؾ ؽمت٥م َمـ رصم٣مهلؿ

                                                           

 .226، 222قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق1)

-179( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 .40، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:180

 .231( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 .180-179( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)

 .187( كػس اعمرضمع، ص:5)
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م فمعم رأس همروم٥م َمـ إذاف َم٘مقٞم٥م َمـ شمالشمكم هم٣مرؽم٣ًم زم٣مإلض٣مهم٥م إلم  ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م سمٗمدَّ

٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م ايمزيدي٥م، ومت٘مٛم٦م َمـ إٞمج٣مز َمٜمٚمتٜم٣م فمعم أىمٚمؾ وصمف، ىم٣من  أرزمٔمامئ٥م َمـ ومبٝمٙم٥م َمٔم٣مضَّ

م، ىم٣مٞم٦م َمُم٣مرىم٥م ايممميػ ٞم٣مس وإذاف 5818هـ/95>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  9دم  ذيمؽ

 .(9)دم هذه احلٚمٙم٥م ايمتل يٗمقده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف ومد صمٔمٙمتف يثؼ زم٣ميممميػ ٞم٣مس وهمرومتف

شمؿ ىمٙمَّٖمف ايمسٙمْم٣من زمٚمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م ايمتقؽمط زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙم٥م هند، ويم٘مٛمف مل يٛمجح دم 

ي٥م ضٚم٦م فمددًا َمـ إذاف ورصم٣مًٓ َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم َمٜمٚمتف همٟمَمره زمٗمٝم٣مدة ومقة فمس٘مر

، وإَمٔم٣مٞم٣ًم دم إه٣مٞمتٜمؿ (8)واظمٜمرة، همٟمنم٣مر فمعم هند وؽمٙم٤م شمالشمامئ٥م ٞم٣موم٥م، وومتؾ ؽمت٥م َمـ رصم٣مهلؿ

                                                           

 .226، 222قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق1)

-179( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 .40، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:180

 .231( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 .180-179( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)

 .187( كػس اعمرضمع، ص:5)
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زمدر زمقؿمقيرق، نمغم أٞمف فم٣مد زمخٖمل ضمٛمكم، ومل يٗمدم يمف اإلَم٣مم أي َمس٣مفمدة أو دم إومؾ 

 . (5)إرؽم٣مل ىمت٣مب إلم ايمسٙمْم٣من زمدر يْمٙم٤م همٝمف  فمدم ايمتٔمرض يمٗمبٝمٙم٥م هند زمٟمي أذى

قومػ اإلَم٣مم ذف  ايمديـ ايمسٙمبل  َمـ ايمُمٝمخ فمثامن زمـ أمحد زم٣مإلض٣مهم٥م إلم ذيمؽ َم

ايمٔمٚمقدي فمٛمدَم٣م جلٟم إيمٝمف يْمٙم٤م َمس٣مٞمدسمف ضد ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي حي٣مول سمقؿمٝمد فمالومتف 

َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، وهذه ايمسٝم٣مؽم٥م مل سَمُرْق يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي زم٣مإلض٣مهم٥م يمالطمتالهم٣مت إطمرى 

 .(5)َمع ايمسٙمْم٣من

مميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ ضمسكم ايمبٜم٣مل ويم٘مـ  ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق اضمتّمـ ايم

اظمٔم٣مرض حل٘مؿ اإلَم٣مم ذف ايمديـ وازمٛمف اظمْمٜمر، وهٛم٣مك َمقاومػ خمتٙمٖم٥م سمقضح َمقومػ 

ايمسٙمْم٣من زمدر اظمس٣مٞمد يمٙممميػ ٞم٣مس ؽمٛمٟميت إيمٝمف فمٛمد احلدي٧م فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من 

 زم٣ميممميػ ٞم٣مس. 

                                                           

، 287ـ  286ن اًمعاذ، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼر 1)

 . 191ـ  190ؾمامل سمن محقد شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة ، حتؼقق : قمبد اهلل احلبٌم ص: 

 .153( ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:  2)
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 م،5819هـ/95>ضم٣مىمؿ اجلقف إلم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمٛم٥م وصؾ ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد 

زمٔمد أن مت٘مـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك َمـ اٞمتزاع اجلقف َمٛمف، وىم٣من زمِمحبتف أرزمٔمقن 

، (5)، وىم٣من دم اؽمتٗمب٣مهلؿ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي أىمرم وهم٣مدهتؿ(5)هم٣مرؽم٣ًم َمـ إذاف ايمزيدي٥م

 .(1)ن دويمتفوىم٣من يريد أن يّمٚمٜمؿ إلم ومقاسمف، ويستٖمٝمد َمٛمٜمؿ دم سمثبٝم٦م أرىم٣م

وىم٣مٞم٦م أول َمٜمٚم٥م ىُمٙمَِّػ هب٣م ايممميػ ٞم٣مس ومج٣مفمتف سمتٚمثؾ دم إطمّم٣مع ضمغمي٨م يمٙمسٙمْمٛم٥م 

م فمعم رأس همروم٥م َمـ إذاف َم٘مقٞم٥م َمـ شمالشمكم هم٣مرؽم٣ًم زم٣مإلض٣مهم٥م إلم  ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م سمٗمدَّ

٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م ايمزيدي٥م، ومت٘مٛم٦م َمـ إٞمج٣مز َمٜمٚمتٜم٣م فمعم أىمٚمؾ وصمف، ىم٣من  أرزمٔمامئ٥م َمـ ومبٝمٙم٥م َمٔم٣مضَّ

م، ىم٣مٞم٦م َمُم٣مرىم٥م ايممميػ ٞم٣مس وإذاف 5818هـ/95>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  9دم  ذيمؽ

 .(9)دم هذه احلٚمٙم٥م ايمتل يٗمقده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف ومد صمٔمٙمتف يثؼ زم٣ميممميػ ٞم٣مس وهمرومتف

شمؿ ىمٙمَّٖمف ايمسٙمْم٣من زمٚمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م ايمتقؽمط زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙم٥م هند، ويم٘مٛمف مل يٛمجح دم 

ي٥م ضٚم٦م فمددًا َمـ إذاف ورصم٣مًٓ َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم َمٜمٚمتف همٟمَمره زمٗمٝم٣مدة ومقة فمس٘مر

، وإَمٔم٣مٞم٣ًم دم إه٣مٞمتٜمؿ (8)واظمٜمرة، همٟمنم٣مر فمعم هند وؽمٙم٤م شمالشمامئ٥م ٞم٣موم٥م، وومتؾ ؽمت٥م َمـ رصم٣مهلؿ

                                                           

 .226، 222قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق1)

-179( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 .40، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:180

 .231( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 .180-179( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)

 .187( كػس اعمرضمع، ص:5)
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921 

 م،5819هـ/95>ضم٣مىمؿ اجلقف إلم َمديٛم٥م ايمُمحر ؽمٛم٥م وصؾ ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد 

زمٔمد أن مت٘مـ اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك َمـ اٞمتزاع اجلقف َمٛمف، وىم٣من زمِمحبتف أرزمٔمقن 

، (5)، وىم٣من دم اؽمتٗمب٣مهلؿ ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي أىمرم وهم٣مدهتؿ(5)هم٣مرؽم٣ًم َمـ إذاف ايمزيدي٥م

 .(1)ن دويمتفوىم٣من يريد أن يّمٚمٜمؿ إلم ومقاسمف، ويستٖمٝمد َمٛمٜمؿ دم سمثبٝم٦م أرىم٣م

وىم٣مٞم٦م أول َمٜمٚم٥م ىُمٙمَِّػ هب٣م ايممميػ ٞم٣مس ومج٣مفمتف سمتٚمثؾ دم إطمّم٣مع ضمغمي٨م يمٙمسٙمْمٛم٥م 

م فمعم رأس همروم٥م َمـ إذاف َم٘مقٞم٥م َمـ شمالشمكم هم٣مرؽم٣ًم زم٣مإلض٣مهم٥م إلم  ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م سمٗمدَّ

٥م ايمٝمٚمٛمٝم٥م ايمزيدي٥م، ومت٘مٛم٦م َمـ إٞمج٣مز َمٜمٚمتٜم٣م فمعم أىمٚمؾ وصمف، ىم٣من  أرزمٔمامئ٥م َمـ ومبٝمٙم٥م َمٔم٣مضَّ

م، ىم٣مٞم٦م َمُم٣مرىم٥م ايممميػ ٞم٣مس وإذاف 5818هـ/95>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  9دم  ذيمؽ

 .(9)دم هذه احلٚمٙم٥م ايمتل يٗمقده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف ومد صمٔمٙمتف يثؼ زم٣ميممميػ ٞم٣مس وهمرومتف

شمؿ ىمٙمَّٖمف ايمسٙمْم٣من زمٚمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م ايمتقؽمط زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙم٥م هند، ويم٘مٛمف مل يٛمجح دم 

ي٥م ضٚم٦م فمددًا َمـ إذاف ورصم٣مًٓ َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم َمٜمٚمتف همٟمَمره زمٗمٝم٣مدة ومقة فمس٘مر

، وإَمٔم٣مٞم٣ًم دم إه٣مٞمتٜمؿ (8)واظمٜمرة، همٟمنم٣مر فمعم هند وؽمٙم٤م شمالشمامئ٥م ٞم٣موم٥م، وومتؾ ؽمت٥م َمـ رصم٣مهلؿ

                                                           

 .226، 222قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق1)

-179( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 .40، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:180

 .231( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:3)

 .180-179( ؾمامل حمؿد سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص:4)

 .187( كػس اعمرضمع، ص:5)
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وسمٟمديبٜمؿ ىمٙمَّػ ايمسٙمْم٣من ايممميػ ٞم٣مًسا زم١مدارة ؾم٠مون شمالٍث َمـ ايمٗمرى ايمرئٝمس٥م دم 

 .(5)وايمٔمجالٞمٝم٥مَمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ايمت٣مزمٔم٥م يمٛمٜمد وهل هٝمٛمـ، واظمخٝمٛمٝمؼ، 

ورنمؿ سمٖم٣مؤل ايمسٙمْم٣من زمدر وشمٗمتف زمٗمدرات ايممميػ ٞم٣مس هم١مٞمف ىم٣من ُيدرِ ِك صٔمقزم٥م 

 اظمٜمٚم٥م ايمتل سمقاصمٜمف دم َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف يمقصمقد أفمتك ومقسمكم سمٛم٣مهّم٣من

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، واظمتٚمثٙم٥م دم ومبٝمٙم٥م هند وَمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي، ويمذا همٗمد وضع ايمسٙمْم٣من زمدر 

ٞم٣مس ىمؾ اإلَم٘م٣مٞم٣مت ايمالزَم٥م يمتٛمٖمٝمذ هذه اظمٜمٚم٥م ايمٔمرسة، همٟمَمده  زمكم يدي ايممميػ

زم٣مَٕمقال ايمْم٣مئٙم٥م ايمتل ومدرت زمثالشمامئ٥م أوومٝم٥م َمـ ايمذه٤م، إض٣مهم٥م إلم ىمٚمٝم٣مت َمـ ايمٖمّم٥م 

وومْمع احلرير وجمٚمقفم٥م َمـ أصمقد اخلٝمقل، وفمٜمد إيمٝمف زم١مدارة َمٛمْمٗم٥م هٝمٛمـ فم٣مصٚم٥م نمرب 

ة وفمت٣مد، وسمرك ، (5)يمف ايمتٌمف دم إيراداهت٣م ايمزرافمٝم٥م ضمرضَمقت، وَم٣م حيقيف ضمِمٛمٜم٣م َمـ فُمدَّ

وأرؽمؾ إيمٝمف ؽمت٥م خٓف ري٣مل أذدم، وؿمٙم٤م َمٛمف أن جيٛمد أفمدادًا ىمبغمة َمـ إذاف 

ز ومقة ض٣مرزم٥م مت٘مٛمف َمـ إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م، وحتٗمٝمؼ إَمـ  ايمزيدي٥م، وجيٜمِّ

 .(1)وآؽمتٗمرار همٝمٜم٣م

ار فمـ َمقاصٙم٥م ايمٗمٝم٣مم هب٣م، ورنمؿ وظم٣م أدرك ايممميػ ٞم٣مس صٔمقزم٥م اظمٜمٚم٥م ومرر آفمتذ

ىمؾ حم٣موٓت ايمسٙمْم٣من دم اؽمتبٗم٣مئف هم١منَّ ايممميػ ٞم٣مس ؽمٙمَّؿ هٝمٛمـ دم اظمحرم ؽمٛم٥م 

 .(9)م، ورضمؾ إلم اجلقف ضم٣مَماًل َمٔمف مجٝمع َم٣م دم احلِمـ َمـ أَمقال5890هـ/:9>

                                                           

 .623-622، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

 .271( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 ،188-187( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سمـ)اًمعدة اعمػقدة(، حتؼقق قمبد احلبٌم، ص:3)

 .275-274( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 4)
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وومد ضم٣مول إسمراك آؽمتٖم٣مدة َمـ ايممميػ ٞم٣مس، وسم٘مٙمٝمٖمف زمٚمٜمٚم٥م إؾمٕم٣مل اإلَم٣مم ذف 

َمٛمْمٗم٥م اجلقف ايمتل أطمرصمف َمٛمٜم٣م، وومد وصؾ ايممميػ هلذا ايمٕمرض إلم هٝمٛمـ ايمديـ دم 

واصمتٚمع زمٚمبٔمقث ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وواهمؼ فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜمٚم٥م، وسمسّٙمؿ طمٙمٔم٥م ايمسْم٣من، وَمبٙمغ 

 أيمػ ري٣مل أذدم، شمؿ سمقصمف آشمٛم٣من إلم ومٝمدون= ضمٝم٧م سمؿ اؽمتٗمب٣مهلام َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر.

 م،5895/هـ;9> ؽمٛم٥م ايمٖمْمر فمٝمد أي٣مم ضٝمٖمٝمف َمع ودم هٝمٛمـ وم٢م ايمسٙمْم٣من زمدر

ٚم٥م يمٙمب٣مؾم٣م َمِمْمٖمك ومٝمِّ  وهداي٣م رؽم٣مئؾ َمٔمف محؾ ايمٔمثامين ايمسٙمْم٣من َمبٔمقث َمٕم٣مدرة وفمٛمد

، وهذا يدل فمعم َمب٣مرىم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف دم اصمتامع (5)ٞمُم٣مر دم ززمٝمد

س٣مب فمالومتف زم٣مإلَم٣مم ذف هٝمٛمـ، حم٣موًٓ زمذيمؽ سمٔمزيز فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم دم ايمٝمٚمـ، فمعم ضم

 ايمديـ ايمذي ٓ يرى َمِمٙمح٥م دم سمْمقير فمالومتف َمٔمف.

اّم فمٙمؿ اإلَم٣مم ذف ايمديـ زمام ُدزمِّر يمف دم اصمتامع هٝمٛمـ أزمدى اَمتٔم٣مضف َمـ ايمسٙمْم٣من  ويم

زمدر ٓضمتّم٣مٞمف هذا آصمتامع، وومرر إهمُم٣مل هذه اخلْم٥م، همب٣مدر دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسف وصمٜمز صمٝمُم٣ًم 

يـ وفمز ايمديـ، ومت٘مٛم٣م َمـ إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م اجلقف، وختري٤م فمٓمٝماًم زمٗمٝم٣مدة ازمٛمٝمف ؾمٚمس ايمد

 َمٛمْمٗم٥م ايمزاهر، وهل ومري٥م ايممميػ ٞم٣مس، ىمام أرسا فمددًا َمـ أسمب٣مفمف يٗم٣مل هلؿ خل ص٣ميمح، ىمام

 ،(5)طمرزم٣م وادي أزمراد اظمت٣مطمؿ ظمٟمرب ايمذي سمس٘مٛمف ومبٝمٙم٥م فمبٝمدة، وزمف ومرى ىمثغمة، وَمزارع يمٔمبٝمدة

٥م، وهق صمبؾ وفمر يِمٔم٤م ايمقصقل إيمٝمف، ووومَّع وهمرَّ ايممميػ ٞم٣مس ومج٣مفمتف إلم صمبؾ دمه

 .(1)أهؾ اجلقف اسمٖم٣مق صٙمح َمع اإلَم٣مم ذف ايمديـ

                                                           
 .192( كػس اعمرضمع، ص:1)

 .294، 289( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

رة، دار ( حيقى سمن احلسلم سمن ىماؾمم: هماية إماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، حتؼقق ؾمعقد قماؿمور، اًمؼاه3)
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وومد ضم٣مول إسمراك آؽمتٖم٣مدة َمـ ايممميػ ٞم٣مس، وسم٘مٙمٝمٖمف زمٚمٜمٚم٥م إؾمٕم٣مل اإلَم٣مم ذف 

َمٛمْمٗم٥م اجلقف ايمتل أطمرصمف َمٛمٜم٣م، وومد وصؾ ايممميػ هلذا ايمٕمرض إلم هٝمٛمـ ايمديـ دم 

واصمتٚمع زمٚمبٔمقث ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وواهمؼ فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜمٚم٥م، وسمسّٙمؿ طمٙمٔم٥م ايمسْم٣من، وَمبٙمغ 

 أيمػ ري٣مل أذدم، شمؿ سمقصمف آشمٛم٣من إلم ومٝمدون= ضمٝم٧م سمؿ اؽمتٗمب٣مهلام َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر.

 م،5895/هـ;9> ؽمٛم٥م ايمٖمْمر فمٝمد أي٣مم ضٝمٖمٝمف َمع ودم هٝمٛمـ وم٢م ايمسٙمْم٣من زمدر

ٚم٥م يمٙمب٣مؾم٣م َمِمْمٖمك ومٝمِّ  وهداي٣م رؽم٣مئؾ َمٔمف محؾ ايمٔمثامين ايمسٙمْم٣من َمبٔمقث َمٕم٣مدرة وفمٛمد

، وهذا يدل فمعم َمب٣مرىم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف دم اصمتامع (5)ٞمُم٣مر دم ززمٝمد

س٣مب فمالومتف زم٣مإلَم٣مم ذف هٝمٛمـ، حم٣موًٓ زمذيمؽ سمٔمزيز فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم دم ايمٝمٚمـ، فمعم ضم

 ايمديـ ايمذي ٓ يرى َمِمٙمح٥م دم سمْمقير فمالومتف َمٔمف.

اّم فمٙمؿ اإلَم٣مم ذف ايمديـ زمام ُدزمِّر يمف دم اصمتامع هٝمٛمـ أزمدى اَمتٔم٣مضف َمـ ايمسٙمْم٣من  ويم

زمدر ٓضمتّم٣مٞمف هذا آصمتامع، وومرر إهمُم٣مل هذه اخلْم٥م، همب٣مدر دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسف وصمٜمز صمٝمُم٣ًم 

يـ وفمز ايمديـ، ومت٘مٛم٣م َمـ إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م اجلقف، وختري٤م فمٓمٝماًم زمٗمٝم٣مدة ازمٛمٝمف ؾمٚمس ايمد

 َمٛمْمٗم٥م ايمزاهر، وهل ومري٥م ايممميػ ٞم٣مس، ىمام أرسا فمددًا َمـ أسمب٣مفمف يٗم٣مل هلؿ خل ص٣ميمح، ىمام

 ،(5)طمرزم٣م وادي أزمراد اظمت٣مطمؿ ظمٟمرب ايمذي سمس٘مٛمف ومبٝمٙم٥م فمبٝمدة، وزمف ومرى ىمثغمة، وَمزارع يمٔمبٝمدة

٥م، وهق صمبؾ وفمر يِمٔم٤م ايمقصقل إيمٝمف، ووومَّع وهمرَّ ايممميػ ٞم٣مس ومج٣مفمتف إلم صمبؾ دمه

 .(1)أهؾ اجلقف اسمٖم٣مق صٙمح َمع اإلَم٣مم ذف ايمديـ

                                                           
 .192( كػس اعمرضمع، ص:1)

 .294، 289( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

رة، دار ( حيقى سمن احلسلم سمن ىماؾمم: هماية إماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، حتؼقق ؾمعقد قماؿمور، اًمؼاه3)
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وسمٟمديبٜمؿ ىمٙمَّػ ايمسٙمْم٣من ايممميػ ٞم٣مًسا زم١مدارة ؾم٠مون شمالٍث َمـ ايمٗمرى ايمرئٝمس٥م دم 

 .(5)وايمٔمجالٞمٝم٥مَمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ايمت٣مزمٔم٥م يمٛمٜمد وهل هٝمٛمـ، واظمخٝمٛمٝمؼ، 

ورنمؿ سمٖم٣مؤل ايمسٙمْم٣من زمدر وشمٗمتف زمٗمدرات ايممميػ ٞم٣مس هم١مٞمف ىم٣من ُيدرِ ِك صٔمقزم٥م 

 اظمٜمٚم٥م ايمتل سمقاصمٜمف دم َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف يمقصمقد أفمتك ومقسمكم سمٛم٣مهّم٣من

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، واظمتٚمثٙم٥م دم ومبٝمٙم٥م هند وَمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي، ويمذا همٗمد وضع ايمسٙمْم٣من زمدر 

ٞم٣مس ىمؾ اإلَم٘م٣مٞم٣مت ايمالزَم٥م يمتٛمٖمٝمذ هذه اظمٜمٚم٥م ايمٔمرسة، همٟمَمده  زمكم يدي ايممميػ

زم٣مَٕمقال ايمْم٣مئٙم٥م ايمتل ومدرت زمثالشمامئ٥م أوومٝم٥م َمـ ايمذه٤م، إض٣مهم٥م إلم ىمٚمٝم٣مت َمـ ايمٖمّم٥م 

وومْمع احلرير وجمٚمقفم٥م َمـ أصمقد اخلٝمقل، وفمٜمد إيمٝمف زم١مدارة َمٛمْمٗم٥م هٝمٛمـ فم٣مصٚم٥م نمرب 

ة وفمت٣مد، وسمرك ، (5)يمف ايمتٌمف دم إيراداهت٣م ايمزرافمٝم٥م ضمرضَمقت، وَم٣م حيقيف ضمِمٛمٜم٣م َمـ فُمدَّ

وأرؽمؾ إيمٝمف ؽمت٥م خٓف ري٣مل أذدم، وؿمٙم٤م َمٛمف أن جيٛمد أفمدادًا ىمبغمة َمـ إذاف 

ز ومقة ض٣مرزم٥م مت٘مٛمف َمـ إضم٘م٣مم ايمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛمْمٗم٥م، وحتٗمٝمؼ إَمـ  ايمزيدي٥م، وجيٜمِّ

 .(1)وآؽمتٗمرار همٝمٜم٣م

ار فمـ َمقاصٙم٥م ايمٗمٝم٣مم هب٣م، ورنمؿ وظم٣م أدرك ايممميػ ٞم٣مس صٔمقزم٥م اظمٜمٚم٥م ومرر آفمتذ

ىمؾ حم٣موٓت ايمسٙمْم٣من دم اؽمتبٗم٣مئف هم١منَّ ايممميػ ٞم٣مس ؽمٙمَّؿ هٝمٛمـ دم اظمحرم ؽمٛم٥م 

 .(9)م، ورضمؾ إلم اجلقف ضم٣مَماًل َمٔمف مجٝمع َم٣م دم احلِمـ َمـ أَمقال5890هـ/:9>

                                                           

 .623-622، ص:2( صاًمح سمن قمكم احلامد: شماريخ طمرضموت، ج1)

 .271( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 ،188-187( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سمـ)اًمعدة اعمػقدة(، حتؼقق قمبد احلبٌم، ص:3)

 .275-274( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 4)
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وومد ضم٣مول إسمراك آؽمتٖم٣مدة َمـ ايممميػ ٞم٣مس، وسم٘مٙمٝمٖمف زمٚمٜمٚم٥م إؾمٕم٣مل اإلَم٣مم ذف 

َمٛمْمٗم٥م اجلقف ايمتل أطمرصمف َمٛمٜم٣م، وومد وصؾ ايممميػ هلذا ايمٕمرض إلم هٝمٛمـ ايمديـ دم 

واصمتٚمع زمٚمبٔمقث ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وواهمؼ فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜمٚم٥م، وسمسّٙمؿ طمٙمٔم٥م ايمسْم٣من، وَمبٙمغ 

 أيمػ ري٣مل أذدم، شمؿ سمقصمف آشمٛم٣من إلم ومٝمدون= ضمٝم٧م سمؿ اؽمتٗمب٣مهلام َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر.

 م،5895/هـ;9> ؽمٛم٥م ايمٖمْمر فمٝمد أي٣مم ضٝمٖمٝمف َمع ودم هٝمٛمـ وم٢م ايمسٙمْم٣من زمدر

ٚم٥م يمٙمب٣مؾم٣م َمِمْمٖمك ومٝمِّ  وهداي٣م رؽم٣مئؾ َمٔمف محؾ ايمٔمثامين ايمسٙمْم٣من َمبٔمقث َمٕم٣مدرة وفمٛمد

، وهذا يدل فمعم َمب٣مرىم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف دم اصمتامع (5)ٞمُم٣مر دم ززمٝمد

س٣مب فمالومتف زم٣مإلَم٣مم ذف هٝمٛمـ، حم٣موًٓ زمذيمؽ سمٔمزيز فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم دم ايمٝمٚمـ، فمعم ضم

 ايمديـ ايمذي ٓ يرى َمِمٙمح٥م دم سمْمقير فمالومتف َمٔمف.

اّم فمٙمؿ اإلَم٣مم ذف ايمديـ زمام ُدزمِّر يمف دم اصمتامع هٝمٛمـ أزمدى اَمتٔم٣مضف َمـ ايمسٙمْم٣من  ويم

زمدر ٓضمتّم٣مٞمف هذا آصمتامع، وومرر إهمُم٣مل هذه اخلْم٥م، همب٣مدر دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسف وصمٜمز صمٝمُم٣ًم 

يـ وفمز ايمديـ، ومت٘مٛم٣م َمـ إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م اجلقف، وختري٤م فمٓمٝماًم زمٗمٝم٣مدة ازمٛمٝمف ؾمٚمس ايمد

 َمٛمْمٗم٥م ايمزاهر، وهل ومري٥م ايممميػ ٞم٣مس، ىمام أرسا فمددًا َمـ أسمب٣مفمف يٗم٣مل هلؿ خل ص٣ميمح، ىمام

 ،(5)طمرزم٣م وادي أزمراد اظمت٣مطمؿ ظمٟمرب ايمذي سمس٘مٛمف ومبٝمٙم٥م فمبٝمدة، وزمف ومرى ىمثغمة، وَمزارع يمٔمبٝمدة

٥م، وهق صمبؾ وفمر يِمٔم٤م ايمقصقل إيمٝمف، ووومَّع وهمرَّ ايممميػ ٞم٣مس ومج٣مفمتف إلم صمبؾ دمه

 .(1)أهؾ اجلقف اسمٖم٣مق صٙمح َمع اإلَم٣مم ذف ايمديـ

                                                           
 .192( كػس اعمرضمع، ص:1)

 .294، 289( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

رة، دار ( حيقى سمن احلسلم سمن ىماؾمم: هماية إماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، حتؼقق ؾمعقد قماؿمور، اًمؼاه3)
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وومد ضم٣مول إسمراك آؽمتٖم٣مدة َمـ ايممميػ ٞم٣مس، وسم٘مٙمٝمٖمف زمٚمٜمٚم٥م إؾمٕم٣مل اإلَم٣مم ذف 

َمٛمْمٗم٥م اجلقف ايمتل أطمرصمف َمٛمٜم٣م، وومد وصؾ ايممميػ هلذا ايمٕمرض إلم هٝمٛمـ ايمديـ دم 

واصمتٚمع زمٚمبٔمقث ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين، وواهمؼ فمعم ايمٗمٝم٣مم زم٣مظمٜمٚم٥م، وسمسّٙمؿ طمٙمٔم٥م ايمسْم٣من، وَمبٙمغ 

 أيمػ ري٣مل أذدم، شمؿ سمقصمف آشمٛم٣من إلم ومٝمدون= ضمٝم٧م سمؿ اؽمتٗمب٣مهلام َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر.

 م،5895/هـ;9> ؽمٛم٥م ايمٖمْمر فمٝمد أي٣مم ضٝمٖمٝمف َمع ودم هٝمٛمـ وم٢م ايمسٙمْم٣من زمدر

ٚم٥م يمٙمب٣مؾم٣م َمِمْمٖمك ومٝمِّ  وهداي٣م رؽم٣مئؾ َمٔمف محؾ ايمٔمثامين ايمسٙمْم٣من َمبٔمقث َمٕم٣مدرة وفمٛمد

، وهذا يدل فمعم َمب٣مرىم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف دم اصمتامع (5)ٞمُم٣مر دم ززمٝمد

س٣مب فمالومتف زم٣مإلَم٣مم ذف هٝمٛمـ، حم٣موًٓ زمذيمؽ سمٔمزيز فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم دم ايمٝمٚمـ، فمعم ضم

 ايمديـ ايمذي ٓ يرى َمِمٙمح٥م دم سمْمقير فمالومتف َمٔمف.

اّم فمٙمؿ اإلَم٣مم ذف ايمديـ زمام ُدزمِّر يمف دم اصمتامع هٝمٛمـ أزمدى اَمتٔم٣مضف َمـ ايمسٙمْم٣من  ويم

زمدر ٓضمتّم٣مٞمف هذا آصمتامع، وومرر إهمُم٣مل هذه اخلْم٥م، همب٣مدر دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسف وصمٜمز صمٝمُم٣ًم 

يـ وفمز ايمديـ، ومت٘مٛم٣م َمـ إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م اجلقف، وختري٤م فمٓمٝماًم زمٗمٝم٣مدة ازمٛمٝمف ؾمٚمس ايمد

 َمٛمْمٗم٥م ايمزاهر، وهل ومري٥م ايممميػ ٞم٣مس، ىمام أرسا فمددًا َمـ أسمب٣مفمف يٗم٣مل هلؿ خل ص٣ميمح، ىمام

 ،(5)طمرزم٣م وادي أزمراد اظمت٣مطمؿ ظمٟمرب ايمذي سمس٘مٛمف ومبٝمٙم٥م فمبٝمدة، وزمف ومرى ىمثغمة، وَمزارع يمٔمبٝمدة

٥م، وهق صمبؾ وفمر يِمٔم٤م ايمقصقل إيمٝمف، ووومَّع وهمرَّ ايممميػ ٞم٣مس ومج٣مفمتف إلم صمبؾ دمه

 .(1)أهؾ اجلقف اسمٖم٣مق صٙمح َمع اإلَم٣مم ذف ايمديـ

                                                           
 .192( كػس اعمرضمع، ص:1)

 .294، 289( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

رة، دار ( حيقى سمن احلسلم سمن ىماؾمم: هماية إماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، حتؼقق ؾمعقد قماؿمور، اًمؼاه3)
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وومد هدهمٛم٣م َمـ ذىمر هذه ايمتٖم٣مصٝمؾ فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميممميػ ٞم٣مس إلم 

سمسٙمٝمط ايمّمقء فمعم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مٕسمراك= ضمٝم٧م سمٛم٣مزل ايمسٙمْم٣من فمـ َمِمٙمحتف دم 

يمألسمراك، ايمذيـ اضمت٣مصمقا إيمٝمف دم  -رصف فمعم ذيمؽَمع ضم-اإلهم٣مدة َمـ ايممميػ ٞم٣مس 

زمٔمض اظمٜمامت. وأردٞم٣م أن ٞمُمغم إلم ضم٣ميم٥م آؽمتٝم٣مء ايمتل فمّٚم٦م اظمحٝمْمكم زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر َمـ 

 صمراء إنمداق إَمقال ايمْم٣مئٙم٥م فمعم ايممميػ ٞم٣مس.

ج  واحلؼ أن فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايممميػ ٞم٣مس أطمذت زمٔمدًا اصمتامفمٝم٣مً، ضمٝم٧م زوَّ

ج ازمٛم٥م أطمٝمف حمٚمد يمٙممميػ أمحد، وىم٣من ذيمؽ دم ايمسٙمْم٣من زمدر ا زمٛمتف َمـ ايممميػ ٞم٣مس، ىمام زوَّ

م، يم٘مـ هذه ايمٔمالوم٥م مل سمدم ؿمقيالً، همرسفم٣من َم٣م وومع ايمْمالق زمٔمد 5891هـ/80>اظمحرم ؽمٛم٥م 

، مم٣م أشم٣مر ايمدهُم٥م وآؽمتٕمراب، وأفمْمك ايمٖمرص٥م ٓٞمتُم٣مر (5)ؾمٜمر واضمد َمـ فمٗمد ايمٛم٘م٣مح

 ، ويمٝمس يمديٛم٣م َم٣م ي٠مىمد وومقع طمٝم٣مٞم٥م ضد ايمسٙمْم٣من زمدر.ايمت٘مٜمٛم٣مت ضمقل أؽمب٣مب هذا ايمْمالق

وإذا أردٞم٣م أن ٞمٗمٝمِّؿ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميممميػ ٞم٣مس َمـ طمالل اؽمتٔمراض 

 اظمٛمجزات ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م ايممميػ ٞم٣مس يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛمجده٣م ومد اٞمحٌمت دم أَمريـ:

 صمديدة.: سمٗمقي٥م صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر زمٔمٛم٣مس وشم٣مٞمٝمٜمام: اٞمتِم٣مره دم ضمغمي٨م. أوهلام

ومل سم٘مـ هذه اإلٞمج٣مزات اظمتقاضٔم٥م سمستحؼ ىمؾ َم٣م زُمذل َمـ أَمقال ؿم٣مئٙم٥م، سمسبب٦م دم 

إضمداث ضم٣ميم٥م َمـ آؽمتٝم٣مء واسمس٣مع هقة اخلالف زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف حمٚمد وخل ىمثغم، 

وسمٖم٣مومؿ ايمٔمداوة زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙم٥م هند وَمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي، ويمق أن صمزءًا َمـ هذه إَمقال 

ـَ َمـ جتٜمٝمز أٞمٖمؼ فمعم اظمحٝمْمكم  زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر يم٘م٣من ذيمؽ أصمدى وأىمثر شمٚمرة، ويَمتٚم٘مَّ

 صمٝمش ومقي، وزمٛم٣مء أؽمْمقل ضمدي٧م، ئمٝمٛمف فمعم حتٗمٝمؼ أهداهمف.

                                                           

 .298( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)
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وومد هدهمٛم٣م َمـ ذىمر هذه ايمتٖم٣مصٝمؾ فمـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميممميػ ٞم٣مس إلم 

سمسٙمٝمط ايمّمقء فمعم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مٕسمراك= ضمٝم٧م سمٛم٣مزل ايمسٙمْم٣من فمـ َمِمٙمحتف دم 

يمألسمراك، ايمذيـ اضمت٣مصمقا إيمٝمف دم  -رصف فمعم ذيمؽَمع ضم-اإلهم٣مدة َمـ ايممميػ ٞم٣مس 

زمٔمض اظمٜمامت. وأردٞم٣م أن ٞمُمغم إلم ضم٣ميم٥م آؽمتٝم٣مء ايمتل فمّٚم٦م اظمحٝمْمكم زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر َمـ 

 صمراء إنمداق إَمقال ايمْم٣مئٙم٥م فمعم ايممميػ ٞم٣مس.

ج  واحلؼ أن فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايممميػ ٞم٣مس أطمذت زمٔمدًا اصمتامفمٝم٣مً، ضمٝم٧م زوَّ

ج ازمٛم٥م أطمٝمف حمٚمد يمٙممميػ أمحد، وىم٣من ذيمؽ دم ايمسٙمْم٣من زمدر ا زمٛمتف َمـ ايممميػ ٞم٣مس، ىمام زوَّ

م، يم٘مـ هذه ايمٔمالوم٥م مل سمدم ؿمقيالً، همرسفم٣من َم٣م وومع ايمْمالق زمٔمد 5891هـ/80>اظمحرم ؽمٛم٥م 

، مم٣م أشم٣مر ايمدهُم٥م وآؽمتٕمراب، وأفمْمك ايمٖمرص٥م ٓٞمتُم٣مر (5)ؾمٜمر واضمد َمـ فمٗمد ايمٛم٘م٣مح

 ، ويمٝمس يمديٛم٣م َم٣م ي٠مىمد وومقع طمٝم٣مٞم٥م ضد ايمسٙمْم٣من زمدر.ايمت٘مٜمٛم٣مت ضمقل أؽمب٣مب هذا ايمْمالق

وإذا أردٞم٣م أن ٞمٗمٝمِّؿ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميممميػ ٞم٣مس َمـ طمالل اؽمتٔمراض 

 اظمٛمجزات ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م ايممميػ ٞم٣مس يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛمجده٣م ومد اٞمحٌمت دم أَمريـ:

 صمديدة.: سمٗمقي٥م صمٝمش ايمسٙمْم٣من زمدر زمٔمٛم٣مس وشم٣مٞمٝمٜمام: اٞمتِم٣مره دم ضمغمي٨م. أوهلام

ومل سم٘مـ هذه اإلٞمج٣مزات اظمتقاضٔم٥م سمستحؼ ىمؾ َم٣م زُمذل َمـ أَمقال ؿم٣مئٙم٥م، سمسبب٦م دم 

إضمداث ضم٣ميم٥م َمـ آؽمتٝم٣مء واسمس٣مع هقة اخلالف زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف حمٚمد وخل ىمثغم، 

وسمٖم٣مومؿ ايمٔمداوة زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙم٥م هند وَمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي، ويمق أن صمزءًا َمـ هذه إَمقال 

ـَ َمـ جتٜمٝمز أٞمٖمؼ فمعم اظمحٝمْمكم  زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر يم٘م٣من ذيمؽ أصمدى وأىمثر شمٚمرة، ويَمتٚم٘مَّ

 صمٝمش ومقي، وزمٛم٣مء أؽمْمقل ضمدي٧م، ئمٝمٛمف فمعم حتٗمٝمؼ أهداهمف.

                                                           

 .298( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص:1)
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انُشاط انربتغايل عهى سىاحم حضريىت 
وادلقاوية انىعٍُة اجلُىبٍة وانسىاحم انعربٍة 

 عىٌرقبزعاية انسهغاٌ بدر بى

زمذيم٦م ايمػمسمٕم٣مل صمٜمقدًا َمّمٛمٝم٥م َمـ أصمؾ ايمقصقل إلم ايمممق، هبدف ايمسٝمْمرة فمعم 

إن زمٕمٝمتٜمؿ ايمٔمٓمٚمك، ))جت٣مرة ايمممق، وٞممم اظمسٝمحٝم٥م، ومل ي٘مـ اظمٔمغمي َمب٣ميمٕم٣مً ضمٝمٛمام وم٣مل: 

. همٗمد (((5)ؿ دم ايمٛمٌماٞمٝم٥موَمٜمٚمتٜمؿ ايم٘مػمى ومدياًم وضمديث٣ًم سمٕمٝمغم ديـ اظمسٙمٚمكم، وإدطم٣مهل

تف ايمتل طمْمب دم اهلدهمكم، هبذيـ( م5855–8>59سح َمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مل فمامٞمقيؾ إول )

 .(5)أيمٗم٣مه٣م زمٚمٛم٣مؽمب٥م إرؽم٣مل أول محٙم٥م زمحري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م إلم ايمممق دم فمٜمده

 ويٛمْمقي اهلدف ايمديٛمل اظمٔمٙمـ دم احلٗمٝمٗم٥م فمعم مجٙم٥م َمـ إهداف، هم١من ايمُمٔمقر ايمقؿمٛمل

يف طمٙمٖمٝم٣مت ايمٌماع َمع اظمسٙمٚمكم، دم ؾمبف صمزيرة يمدهيؿ يٚمتزج زم ٣محلامس ايمديٛمل، وسمٕمذِّ

، مم٣م يزيد َمـ سمٔمِمبٜمؿ وضمٗمدهؿ، ويذىمل يمدهيؿ ايمرنمب٥م دم (1)إيػمي٣م دم ايمٔمِمقر ايمقؽمْمك

                                                           

( زين اًمدين سمن قمبد اًمعزيز اعمعػمي: حتػة اعمجاهدين ذم أظمبار اًمؼمشمغاًمقلم، حتؼقق ديمتور أملم شموومقق 1)

 .90اًمطقبي، ـمراسمؾس، يمؾقة اًمدقموة اإلؾمالمقة )د. ت(، ص: 

 47 – 46م، ص : 1635–1538ػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د .ؾمقد مصط2)

( ك . م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق ضماويد، اًمؼاهرة، وزارة اًمثؼاومة واإلرؿماد، 3)

 ،25-24، ص:1962
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904 

انُشاط انربتغايل عهى سىاحم حضريىت 
وادلقاوية انىعٍُة اجلُىبٍة وانسىاحم انعربٍة 

 عىٌرقبزعاية انسهغاٌ بدر بى

زمذيم٦م ايمػمسمٕم٣مل صمٜمقدًا َمّمٛمٝم٥م َمـ أصمؾ ايمقصقل إلم ايمممق، هبدف ايمسٝمْمرة فمعم 

إن زمٕمٝمتٜمؿ ايمٔمٓمٚمك، ))جت٣مرة ايمممق، وٞممم اظمسٝمحٝم٥م، ومل ي٘مـ اظمٔمغمي َمب٣ميمٕم٣مً ضمٝمٛمام وم٣مل: 

. همٗمد (((5)ؿ دم ايمٛمٌماٞمٝم٥موَمٜمٚمتٜمؿ ايم٘مػمى ومدياًم وضمديث٣ًم سمٕمٝمغم ديـ اظمسٙمٚمكم، وإدطم٣مهل

تف ايمتل طمْمب دم اهلدهمكم، هبذيـ( م5855–8>59سح َمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مل فمامٞمقيؾ إول )

 .(5)أيمٗم٣مه٣م زمٚمٛم٣مؽمب٥م إرؽم٣مل أول محٙم٥م زمحري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م إلم ايمممق دم فمٜمده

 ويٛمْمقي اهلدف ايمديٛمل اظمٔمٙمـ دم احلٗمٝمٗم٥م فمعم مجٙم٥م َمـ إهداف، هم١من ايمُمٔمقر ايمقؿمٛمل

يف طمٙمٖمٝم٣مت ايمٌماع َمع اظمسٙمٚمكم، دم ؾمبف صمزيرة يمدهيؿ يٚمتزج زم ٣محلامس ايمديٛمل، وسمٕمذِّ

، مم٣م يزيد َمـ سمٔمِمبٜمؿ وضمٗمدهؿ، ويذىمل يمدهيؿ ايمرنمب٥م دم (1)إيػمي٣م دم ايمٔمِمقر ايمقؽمْمك

                                                           

( زين اًمدين سمن قمبد اًمعزيز اعمعػمي: حتػة اعمجاهدين ذم أظمبار اًمؼمشمغاًمقلم، حتؼقق ديمتور أملم شموومقق 1)

 .90اًمطقبي، ـمراسمؾس، يمؾقة اًمدقموة اإلؾمالمقة )د. ت(، ص: 

 47 – 46م، ص : 1635–1538ػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د .ؾمقد مصط2)

( ك . م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق ضماويد، اًمؼاهرة، وزارة اًمثؼاومة واإلرؿماد، 3)
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انُشاط انربتغايل عهى سىاحم حضريىت 
وادلقاوية انىعٍُة اجلُىبٍة وانسىاحم انعربٍة 

 عىٌرقبزعاية انسهغاٌ بدر بى

زمذيم٦م ايمػمسمٕم٣مل صمٜمقدًا َمّمٛمٝم٥م َمـ أصمؾ ايمقصقل إلم ايمممق، هبدف ايمسٝمْمرة فمعم 

إن زمٕمٝمتٜمؿ ايمٔمٓمٚمك، ))جت٣مرة ايمممق، وٞممم اظمسٝمحٝم٥م، ومل ي٘مـ اظمٔمغمي َمب٣ميمٕم٣مً ضمٝمٛمام وم٣مل: 

. همٗمد (((5)ؿ دم ايمٛمٌماٞمٝم٥موَمٜمٚمتٜمؿ ايم٘مػمى ومدياًم وضمديث٣ًم سمٕمٝمغم ديـ اظمسٙمٚمكم، وإدطم٣مهل

تف ايمتل طمْمب دم اهلدهمكم، هبذيـ( م5855–8>59سح َمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مل فمامٞمقيؾ إول )

 .(5)أيمٗم٣مه٣م زمٚمٛم٣مؽمب٥م إرؽم٣مل أول محٙم٥م زمحري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م إلم ايمممق دم فمٜمده

 ويٛمْمقي اهلدف ايمديٛمل اظمٔمٙمـ دم احلٗمٝمٗم٥م فمعم مجٙم٥م َمـ إهداف، هم١من ايمُمٔمقر ايمقؿمٛمل

يف طمٙمٖمٝم٣مت ايمٌماع َمع اظمسٙمٚمكم، دم ؾمبف صمزيرة يمدهيؿ يٚمتزج زم ٣محلامس ايمديٛمل، وسمٕمذِّ

، مم٣م يزيد َمـ سمٔمِمبٜمؿ وضمٗمدهؿ، ويذىمل يمدهيؿ ايمرنمب٥م دم (1)إيػمي٣م دم ايمٔمِمقر ايمقؽمْمك

                                                           

( زين اًمدين سمن قمبد اًمعزيز اعمعػمي: حتػة اعمجاهدين ذم أظمبار اًمؼمشمغاًمقلم، حتؼقق ديمتور أملم شموومقق 1)

 .90اًمطقبي، ـمراسمؾس، يمؾقة اًمدقموة اإلؾمالمقة )د. ت(، ص: 

 47 – 46م، ص : 1635–1538ػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د .ؾمقد مصط2)

( ك . م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق ضماويد، اًمؼاهرة، وزارة اًمثؼاومة واإلرؿماد، 3)

 ،25-24، ص:1962
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انُشاط انربتغايل عهى سىاحم حضريىت 
وادلقاوية انىعٍُة اجلُىبٍة وانسىاحم انعربٍة 

 عىٌرقبزعاية انسهغاٌ بدر بى

زمذيم٦م ايمػمسمٕم٣مل صمٜمقدًا َمّمٛمٝم٥م َمـ أصمؾ ايمقصقل إلم ايمممق، هبدف ايمسٝمْمرة فمعم 

إن زمٕمٝمتٜمؿ ايمٔمٓمٚمك، ))جت٣مرة ايمممق، وٞممم اظمسٝمحٝم٥م، ومل ي٘مـ اظمٔمغمي َمب٣ميمٕم٣مً ضمٝمٛمام وم٣مل: 

. همٗمد (((5)ؿ دم ايمٛمٌماٞمٝم٥موَمٜمٚمتٜمؿ ايم٘مػمى ومدياًم وضمديث٣ًم سمٕمٝمغم ديـ اظمسٙمٚمكم، وإدطم٣مهل

تف ايمتل طمْمب دم اهلدهمكم، هبذيـ( م5855–8>59سح َمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مل فمامٞمقيؾ إول )

 .(5)أيمٗم٣مه٣م زمٚمٛم٣مؽمب٥م إرؽم٣مل أول محٙم٥م زمحري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م إلم ايمممق دم فمٜمده

 ويٛمْمقي اهلدف ايمديٛمل اظمٔمٙمـ دم احلٗمٝمٗم٥م فمعم مجٙم٥م َمـ إهداف، هم١من ايمُمٔمقر ايمقؿمٛمل

يف طمٙمٖمٝم٣مت ايمٌماع َمع اظمسٙمٚمكم، دم ؾمبف صمزيرة يمدهيؿ يٚمتزج زم ٣محلامس ايمديٛمل، وسمٕمذِّ

، مم٣م يزيد َمـ سمٔمِمبٜمؿ وضمٗمدهؿ، ويذىمل يمدهيؿ ايمرنمب٥م دم (1)إيػمي٣م دم ايمٔمِمقر ايمقؽمْمك

                                                           

( زين اًمدين سمن قمبد اًمعزيز اعمعػمي: حتػة اعمجاهدين ذم أظمبار اًمؼمشمغاًمقلم، حتؼقق ديمتور أملم شموومقق 1)

 .90اًمطقبي، ـمراسمؾس، يمؾقة اًمدقموة اإلؾمالمقة )د. ت(، ص: 

 47 – 46م، ص : 1635–1538ػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د .ؾمقد مصط2)

( ك . م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق ضماويد، اًمؼاهرة، وزارة اًمثؼاومة واإلرؿماد، 3)
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آٞمتٗم٣مم َمـ اظمسٙمٚمكم، وإذٓهلؿ، وسمدٞمٝمس َمٗمدؽم٣مهتؿ وهتديٚمٜم٣م، وحتْمٝمؿ ضمّم٣مرهتؿ، 

 .(5)وهن٤م طمغماهتؿ زم٣ميمتٔم٣مون َمع َمٙمؽ احلبُم٥م

ومد ضمٓمٝم٦م هذه احلٚمالت زمٚمب٣مرىم٥م ايم٘مٛمٝمس٥م، وضمرصٜم٣م فمعم إـمٜم٣مر ايمقصمف ايمِمٙمٝمبل و

هل٣م= ضمٝم٧م أصدرت اظمراؽمٝمؿ ايمب٣مزمقي٥م زمتٟميٝمد سمٙمؽ احلٚمالت، وَمٛمحٜم٣م احلؼ دم نمزو مجٝمع 

 ، ىمام صدرت إواَمر ايمب٣مزمقي٥م زمرؽمؿ صقرة ايمِمٙمٝم٤م(5)ايمُمٔمقب ايمتل يسقده٣م أفمداء اظمسٝمح

، ونمغمه٣م َمـ اظمٓم٣مهر ايمتل سمٔمٙمـ اهلدف ايمِمٙمٝمبل، فمعم أذفم٥م ايمسٖمـ، وَمالزمس اظمُم٣مرىمكم

 .(1)وسمػمز ايمقصمف ايم٘م٣ميمح، وسم٠مصم٨م اظمُم٣مفمر احل٣مومدة

أَم٣م اهلدف آومتِم٣مدي همٝمتٚمثؾ دم رنمبتٜمؿ دم ايمسٝمْمرة فمعم جت٣مرة ايمممق، وىمرس 

اضمت٘م٣مر اظمسٙمٚمكم دم َمٌم وَمقاٞمئ ايمبحر إمحر واظمحٝمط اهلٛمدي هل٣م، وئمٛمل هذا همٝمام ئمٛمٝمف 

٣مَم٥م آومتِم٣مدي٥م ايمتل ئمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م آومتِم٣مد دم َمٌم وايمبٙمدان ايمٔمرزمٝم٥م حتْمٝمؿ ايمدفم

 .(9)واإلؽمالَمٝم٥م

                                                           

ر اًمػؽر ( يرسي قمبداًمرازق اجلوهري: اًمؽشوف اجلغراومقة، دراؾمة ًمتاريخ اًمؽشوف اجلغراومقة وًمتطو1)

، قمبد اًمعزيز حمؿد اًمشـاوي: اعمراطمل 131 -128، ص: 1967اجلغراذم، سمػموت، دار اًمـفضة اًمعرسمقة، 

إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم ذم ذق اجلزيرة اًمعرسمقة، اًمدوطمة، اًمبحوث اعمؼدمة إمم مممتر دراؾمات شماريخ ذق 

 .616-615م، ص: 1976اجلزيرة، شمدوين شماريخ ىمطر، 

راد: رصاع اًمؼوى ذم اعمحقط اهلـدي واخلؾقج اًمعريب، ضمذوره اًمتارخيقة وأسمعاده، دمشق، دار ( حمؿد قمدكان م2)

 .118م، ص:1984دمشق ًمؾطباقمة واًمـنم، 

 .616-615( قمبد اًمعزيز حمؿد اًمشـاوي، اعمراطمل إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم ذم ذق اجلزيرة اًمعرسمقة، ص:3)

ار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق ضماويد، ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم، ك. م. سماكقؽ4)

 .23-21ص:
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وٓ خيٙمق هذا اهلدف َمـ أزمٔم٣مد ديٛمٝم٥م= ضمٝم٧م إن ضمرَم٣من اظمسٙمٚمكم َمـ هذا اظمقرد 

آومتِم٣مدي اظمٜمؿ ؽمٝمّمٔمػ َمـ ومدرهتؿ دم احلٖم٣مظ فمعم هقيتٜمؿ وضمّم٣مرهتؿ، وإرادهتؿ، 

 وَمقاصمٜم٥م إفمداء اظمؼمزمِمكم هبؿ.

دم ؽمبٝمؾ حتٗمٝمؼ هذا اهلدف ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ صمٜمقدهؿ ٓىمتُم٣مف ؿمريؼ و

زمحري َمب٣مذ يرزمط أورزم٣م زم٣مهلٛمد، َمِمدر ايمتقازمؾ ونمغمه٣م َمـ ايمسٙمع َمـ نمغم اظمرور زم٣ميمبحر 

 إمحر وطمٙمٝم٨م فمدن أو اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب.

وإلم صم٣مٞم٤م هذيـ اهلدهمكم ايمٙمذيـ أفمٙمـ فمٛمٜمام فمامٞمقيؾ إول ىمام أذٞم٣م، هٛم٣مك هدف 

 د يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم حتٗمٝمٗمف، ويرسمبط حتٗمٝمؼ هذا اهلدف زمتحٗمٝمؼ اهلدهمكم ايمس٣مزمٗمكم=ؽمٝم٣م

إذ َمـ ايمقاضح أن ىمُمػ ايمْمريؼ ايمبحري اجلديد إلم اهلٛمد حيٗمؼ هدهم٣ًم رئٝمس٣ًم يمٙمسٝم٣مؽم٥م 

آؽمتٔمامري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ويتٚمثؾ ذيمؽ دم سمٟمؽمٝمس إَمػماؿمقري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م اؽمتٔمامري٥م دم إهمريٗمٝم٣م 

س٣مضمؾ ايمممومل يمٙمٗم٣مرة اإلهمريٗمٝم٥م، واهلٛمد، وايمس٣مضمؾ اجلٛمقيب يمٙمجزيرة وخؽمٝم٣م، سمُمٚمؾ ايم

 . (5)ايمٔمرزمٝم٥م وؽمقاضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب ىمٚمرضمٙم٥م أولم

أَم٣م اظمراضمؾ ايمتل سمٙمٝمٜم٣م همٜمل اضمتالل فمدن وؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر ايمممومٝم٥م وايمٕمرزمٝم٥م، 

 .(5)وئمٛمل ذيمؽ إطمّم٣مع سمٙمؽ ايمُمٔمقب يمالؽمتٔمامر وايمسٝمْمرة ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م

 جٚم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمقصمٜم٥م ضد ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل سمستٜمدف سمدَمغمه وإطمّم٣مفمف واؽمتٔمامره.هم٣مهل

                                                           

، وًمقد حمؿد ضمردات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر 157-156( حمؿد قمدكان مراد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

 .91-90م، ص: 1986إمحر سملم اعمايض واحلارض، اًمدوطمة، دار اًمثؼاومة، 

 شماريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؽويت، ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص: دراؾمات ذم2)

 .13م ، ص: 1984، 2مـشورات ذات اًمسالؾمل، ط
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وٓ خيٙمق هذا اهلدف َمـ أزمٔم٣مد ديٛمٝم٥م= ضمٝم٧م إن ضمرَم٣من اظمسٙمٚمكم َمـ هذا اظمقرد 

آومتِم٣مدي اظمٜمؿ ؽمٝمّمٔمػ َمـ ومدرهتؿ دم احلٖم٣مظ فمعم هقيتٜمؿ وضمّم٣مرهتؿ، وإرادهتؿ، 

 وَمقاصمٜم٥م إفمداء اظمؼمزمِمكم هبؿ.

دم ؽمبٝمؾ حتٗمٝمؼ هذا اهلدف ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ صمٜمقدهؿ ٓىمتُم٣مف ؿمريؼ و

زمحري َمب٣مذ يرزمط أورزم٣م زم٣مهلٛمد، َمِمدر ايمتقازمؾ ونمغمه٣م َمـ ايمسٙمع َمـ نمغم اظمرور زم٣ميمبحر 

 إمحر وطمٙمٝم٨م فمدن أو اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب.

وإلم صم٣مٞم٤م هذيـ اهلدهمكم ايمٙمذيـ أفمٙمـ فمٛمٜمام فمامٞمقيؾ إول ىمام أذٞم٣م، هٛم٣مك هدف 

 د يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم حتٗمٝمٗمف، ويرسمبط حتٗمٝمؼ هذا اهلدف زمتحٗمٝمؼ اهلدهمكم ايمس٣مزمٗمكم=ؽمٝم٣م

إذ َمـ ايمقاضح أن ىمُمػ ايمْمريؼ ايمبحري اجلديد إلم اهلٛمد حيٗمؼ هدهم٣ًم رئٝمس٣ًم يمٙمسٝم٣مؽم٥م 

آؽمتٔمامري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ويتٚمثؾ ذيمؽ دم سمٟمؽمٝمس إَمػماؿمقري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م اؽمتٔمامري٥م دم إهمريٗمٝم٣م 

س٣مضمؾ ايمممومل يمٙمٗم٣مرة اإلهمريٗمٝم٥م، واهلٛمد، وايمس٣مضمؾ اجلٛمقيب يمٙمجزيرة وخؽمٝم٣م، سمُمٚمؾ ايم

 . (5)ايمٔمرزمٝم٥م وؽمقاضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب ىمٚمرضمٙم٥م أولم

أَم٣م اظمراضمؾ ايمتل سمٙمٝمٜم٣م همٜمل اضمتالل فمدن وؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر ايمممومٝم٥م وايمٕمرزمٝم٥م، 

 .(5)وئمٛمل ذيمؽ إطمّم٣مع سمٙمؽ ايمُمٔمقب يمالؽمتٔمامر وايمسٝمْمرة ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م

 جٚم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمقصمٜم٥م ضد ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل سمستٜمدف سمدَمغمه وإطمّم٣مفمف واؽمتٔمامره.هم٣مهل

                                                           

، وًمقد حمؿد ضمردات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر 157-156( حمؿد قمدكان مراد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

 .91-90م، ص: 1986إمحر سملم اعمايض واحلارض، اًمدوطمة، دار اًمثؼاومة، 

 شماريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؽويت، ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص: دراؾمات ذم2)

 .13م ، ص: 1984، 2مـشورات ذات اًمسالؾمل، ط
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آٞمتٗم٣مم َمـ اظمسٙمٚمكم، وإذٓهلؿ، وسمدٞمٝمس َمٗمدؽم٣مهتؿ وهتديٚمٜم٣م، وحتْمٝمؿ ضمّم٣مرهتؿ، 

 .(5)وهن٤م طمغماهتؿ زم٣ميمتٔم٣مون َمع َمٙمؽ احلبُم٥م

ومد ضمٓمٝم٦م هذه احلٚمالت زمٚمب٣مرىم٥م ايم٘مٛمٝمس٥م، وضمرصٜم٣م فمعم إـمٜم٣مر ايمقصمف ايمِمٙمٝمبل و

هل٣م= ضمٝم٧م أصدرت اظمراؽمٝمؿ ايمب٣مزمقي٥م زمتٟميٝمد سمٙمؽ احلٚمالت، وَمٛمحٜم٣م احلؼ دم نمزو مجٝمع 

 ، ىمام صدرت إواَمر ايمب٣مزمقي٥م زمرؽمؿ صقرة ايمِمٙمٝم٤م(5)ايمُمٔمقب ايمتل يسقده٣م أفمداء اظمسٝمح

، ونمغمه٣م َمـ اظمٓم٣مهر ايمتل سمٔمٙمـ اهلدف ايمِمٙمٝمبل، فمعم أذفم٥م ايمسٖمـ، وَمالزمس اظمُم٣مرىمكم

 .(1)وسمػمز ايمقصمف ايم٘م٣ميمح، وسم٠مصم٨م اظمُم٣مفمر احل٣مومدة

أَم٣م اهلدف آومتِم٣مدي همٝمتٚمثؾ دم رنمبتٜمؿ دم ايمسٝمْمرة فمعم جت٣مرة ايمممق، وىمرس 

اضمت٘م٣مر اظمسٙمٚمكم دم َمٌم وَمقاٞمئ ايمبحر إمحر واظمحٝمط اهلٛمدي هل٣م، وئمٛمل هذا همٝمام ئمٛمٝمف 

٣مَم٥م آومتِم٣مدي٥م ايمتل ئمتٚمد فمٙمٝمٜم٣م آومتِم٣مد دم َمٌم وايمبٙمدان ايمٔمرزمٝم٥م حتْمٝمؿ ايمدفم

 .(9)واإلؽمالَمٝم٥م

                                                           

ر اًمػؽر ( يرسي قمبداًمرازق اجلوهري: اًمؽشوف اجلغراومقة، دراؾمة ًمتاريخ اًمؽشوف اجلغراومقة وًمتطو1)

، قمبد اًمعزيز حمؿد اًمشـاوي: اعمراطمل 131 -128، ص: 1967اجلغراذم، سمػموت، دار اًمـفضة اًمعرسمقة، 

إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم ذم ذق اجلزيرة اًمعرسمقة، اًمدوطمة، اًمبحوث اعمؼدمة إمم مممتر دراؾمات شماريخ ذق 

 .616-615م، ص: 1976اجلزيرة، شمدوين شماريخ ىمطر، 

راد: رصاع اًمؼوى ذم اعمحقط اهلـدي واخلؾقج اًمعريب، ضمذوره اًمتارخيقة وأسمعاده، دمشق، دار ( حمؿد قمدكان م2)

 .118م، ص:1984دمشق ًمؾطباقمة واًمـنم، 

 .616-615( قمبد اًمعزيز حمؿد اًمشـاوي، اعمراطمل إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم ذم ذق اجلزيرة اًمعرسمقة، ص:3)

ار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق ضماويد، ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم، ك. م. سماكقؽ4)

 .23-21ص:

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

906 

وٓ خيٙمق هذا اهلدف َمـ أزمٔم٣مد ديٛمٝم٥م= ضمٝم٧م إن ضمرَم٣من اظمسٙمٚمكم َمـ هذا اظمقرد 

آومتِم٣مدي اظمٜمؿ ؽمٝمّمٔمػ َمـ ومدرهتؿ دم احلٖم٣مظ فمعم هقيتٜمؿ وضمّم٣مرهتؿ، وإرادهتؿ، 

 وَمقاصمٜم٥م إفمداء اظمؼمزمِمكم هبؿ.

دم ؽمبٝمؾ حتٗمٝمؼ هذا اهلدف ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ صمٜمقدهؿ ٓىمتُم٣مف ؿمريؼ و

زمحري َمب٣مذ يرزمط أورزم٣م زم٣مهلٛمد، َمِمدر ايمتقازمؾ ونمغمه٣م َمـ ايمسٙمع َمـ نمغم اظمرور زم٣ميمبحر 

 إمحر وطمٙمٝم٨م فمدن أو اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب.

وإلم صم٣مٞم٤م هذيـ اهلدهمكم ايمٙمذيـ أفمٙمـ فمٛمٜمام فمامٞمقيؾ إول ىمام أذٞم٣م، هٛم٣مك هدف 

 د يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم حتٗمٝمٗمف، ويرسمبط حتٗمٝمؼ هذا اهلدف زمتحٗمٝمؼ اهلدهمكم ايمس٣مزمٗمكم=ؽمٝم٣م

إذ َمـ ايمقاضح أن ىمُمػ ايمْمريؼ ايمبحري اجلديد إلم اهلٛمد حيٗمؼ هدهم٣ًم رئٝمس٣ًم يمٙمسٝم٣مؽم٥م 

آؽمتٔمامري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ويتٚمثؾ ذيمؽ دم سمٟمؽمٝمس إَمػماؿمقري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م اؽمتٔمامري٥م دم إهمريٗمٝم٣م 

س٣مضمؾ ايمممومل يمٙمٗم٣مرة اإلهمريٗمٝم٥م، واهلٛمد، وايمس٣مضمؾ اجلٛمقيب يمٙمجزيرة وخؽمٝم٣م، سمُمٚمؾ ايم

 . (5)ايمٔمرزمٝم٥م وؽمقاضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب ىمٚمرضمٙم٥م أولم

أَم٣م اظمراضمؾ ايمتل سمٙمٝمٜم٣م همٜمل اضمتالل فمدن وؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر ايمممومٝم٥م وايمٕمرزمٝم٥م، 

 .(5)وئمٛمل ذيمؽ إطمّم٣مع سمٙمؽ ايمُمٔمقب يمالؽمتٔمامر وايمسٝمْمرة ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م

 جٚم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمقصمٜم٥م ضد ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل سمستٜمدف سمدَمغمه وإطمّم٣مفمف واؽمتٔمامره.هم٣مهل

                                                           

، وًمقد حمؿد ضمردات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر 157-156( حمؿد قمدكان مراد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

 .91-90م، ص: 1986إمحر سملم اعمايض واحلارض، اًمدوطمة، دار اًمثؼاومة، 

 شماريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؽويت، ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص: دراؾمات ذم2)

 .13م ، ص: 1984، 2مـشورات ذات اًمسالؾمل، ط
204
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وٓ خيٙمق هذا اهلدف َمـ أزمٔم٣مد ديٛمٝم٥م= ضمٝم٧م إن ضمرَم٣من اظمسٙمٚمكم َمـ هذا اظمقرد 

آومتِم٣مدي اظمٜمؿ ؽمٝمّمٔمػ َمـ ومدرهتؿ دم احلٖم٣مظ فمعم هقيتٜمؿ وضمّم٣مرهتؿ، وإرادهتؿ، 

 وَمقاصمٜم٥م إفمداء اظمؼمزمِمكم هبؿ.

دم ؽمبٝمؾ حتٗمٝمؼ هذا اهلدف ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ صمٜمقدهؿ ٓىمتُم٣مف ؿمريؼ و

زمحري َمب٣مذ يرزمط أورزم٣م زم٣مهلٛمد، َمِمدر ايمتقازمؾ ونمغمه٣م َمـ ايمسٙمع َمـ نمغم اظمرور زم٣ميمبحر 

 إمحر وطمٙمٝم٨م فمدن أو اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب.

وإلم صم٣مٞم٤م هذيـ اهلدهمكم ايمٙمذيـ أفمٙمـ فمٛمٜمام فمامٞمقيؾ إول ىمام أذٞم٣م، هٛم٣مك هدف 

 د يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم حتٗمٝمٗمف، ويرسمبط حتٗمٝمؼ هذا اهلدف زمتحٗمٝمؼ اهلدهمكم ايمس٣مزمٗمكم=ؽمٝم٣م

إذ َمـ ايمقاضح أن ىمُمػ ايمْمريؼ ايمبحري اجلديد إلم اهلٛمد حيٗمؼ هدهم٣ًم رئٝمس٣ًم يمٙمسٝم٣مؽم٥م 

آؽمتٔمامري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ويتٚمثؾ ذيمؽ دم سمٟمؽمٝمس إَمػماؿمقري٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م اؽمتٔمامري٥م دم إهمريٗمٝم٣م 

س٣مضمؾ ايمممومل يمٙمٗم٣مرة اإلهمريٗمٝم٥م، واهلٛمد، وايمس٣مضمؾ اجلٛمقيب يمٙمجزيرة وخؽمٝم٣م، سمُمٚمؾ ايم

 . (5)ايمٔمرزمٝم٥م وؽمقاضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب ىمٚمرضمٙم٥م أولم

أَم٣م اظمراضمؾ ايمتل سمٙمٝمٜم٣م همٜمل اضمتالل فمدن وؽمقاضمؾ ايمبحر إمحر ايمممومٝم٥م وايمٕمرزمٝم٥م، 

 .(5)وئمٛمل ذيمؽ إطمّم٣مع سمٙمؽ ايمُمٔمقب يمالؽمتٔمامر وايمسٝمْمرة ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م

 جٚم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمقصمٜم٥م ضد ايمٔم٣ممل اإلؽمالَمل سمستٜمدف سمدَمغمه وإطمّم٣مفمف واؽمتٔمامره.هم٣مهل

                                                           

، وًمقد حمؿد ضمردات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر 157-156( حمؿد قمدكان مراد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

 .91-90م، ص: 1986إمحر سملم اعمايض واحلارض، اًمدوطمة، دار اًمثؼاومة، 

 شماريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؽويت، ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص: دراؾمات ذم2)

 .13م ، ص: 1984، 2مـشورات ذات اًمسالؾمل، ط
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وٓ ؾمؽ دم أن احلٚمالت آؽمت٘مُم٣مهمٝم٥م سم٠مىمد رنمب٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم ايمتقؽمع، زمٔمد أن 

  ايمممقأدرىمقا صٕمر َمس٣مضم٥م دويمتٜمؿ اظمْمٙم٥م فمعم اظمحٝمط إؿمٙمز، وزمح٘مؿ وومقع أؽمب٣مٞمٝم٣م دم

 .(5)وايمُمامل، همال يٚم٘مـ ايمتقؽمع داطمـؾ اجلزيرة، وَمـ هٛم٣م ىم٣من َمـ اظم٠مىمد أن يتؿ ايمتقؽمع  زمحراً 
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زم٣مرشمقيمقَمٝمقدي٣مز، ايمذي وصؾ إلم َم٣م ىم٣من ئمرف زمرأس وذيمؽ ظمقاصٙم٥م ٞمج٣مضم٣مت 

 .(5)ايمٔمقاصػ دم صمٛمقب ايمٗم٣مرة اإلهمريٗمٝم٥م ودار ضمقيمف

م، ورضم٤م زمف أهٙمٜم٣م دم ;>59هـ/09>وومد وصؾ هم٣مؽم٘مقداصم٣مَم٣م إلم َمقزَمبٝمؼ ؽمٛم٥م 

زم٣مدئ إَمر، شمؿ سمٕمغم َمقومٖمٜمؿ فمٛمدَم٣م فمرهمقا ضمٗمٝمٗم٥م أَمره، وىم٣مٞم٦م أطمب٣مره ومد وصٙم٦م إلم 

زمؾ همٝمٜمام زم٣مجلٖم٣مء َمـ أهٙمٜم٣م، وٞمتٝمج٥م يمٙمخالف زمكم ضم٘م٣مم هذه ىمٙمق وممب٣مؽم٥م ايمٙمتكم ومق

 . (1)اإلَم٣مرات اإلؽمالَمٝم٥م همٗمد سمٔم٣مون ضم٣مىمؿ َم٣ميمٛمدي َمٔمف

وَمع هن٣مي٥م ايمٔمِمقر ايمقؽمْمك وزمداي٥م ايمٔمِمقر احلديث٥م ضمدث حتقل سم٣مرخيل= ضمٝم٧م 

مت٘مـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ ايمدوران ضمقل رأس ايمٔمقاصػ، ايمذي ؽمامه َمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مل زمرأس 

 .(9)م;>59هـ/ 09>ح، ووصؾ هم٣مؽم٘مقداصم٣مَم٣م إلم اهلٛمد ؽمٛم٥مايمرصم٣مء ايمِم٣ميم

                                                           
 .46، ص: م1635–1538( د . اًمسقد مصطػى ؾمامل : اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 1)

 .29( ك.م. سماكقؽار : آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمبد اًمعزيز شموومقق ضماويد، ص: 2)

 .91 – 90دات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر إمحر سملم اعمايض واحلارض، ص: ( وًمقد حمؿد ضمرا3)

( ىمطب اًمدين حمؿد سمن أمحد اًمـفروازم اعمؽي: اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين، شماريخ اًمقؿن ذم اًمؼرن اًمعاذ 4)

 .19 – 18، ص: اهلجري مع شموؾمع ذم أظمبار همزوات اجلرايمسة، واًمعث اكقلم هلذا اًمؼطر، حتؼقق محد اجلارس
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وومد َمٜمدت سمٙمؽ اخلْمقة ايمْمريؼ أَم٣مم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يمت٘مقيـ إَمػماؿمقري٥م اؽمتٔمامري٥م هلؿ 

 .(5)ايمممق دم

، وسمثبٝم٦م (5)وهلذا سمت٣مزمٔم٦م طمْمقاهتؿ، وسمقاصٙم٦م محالهتؿ، يمتٔمزيز ضم٣مَمٝم٣مهتؿ دم اهلٛمد

م= ضمٝم٧م مت٘مٛمقا َمـ 5808/ ه55>أومداَمٜمؿ فمعم ؽمقاضمٙمٜم٣م، وومد سمّؿ هلؿ ذيمؽ ؽمٛم٥م 

 .(1)سمٟمؽمٝمس ضم٘مقَم٥م هلؿ هٛم٣مك

وهبذا ضمٗمٗمقا طمْمقة أطمرى َمٜمٚم٥م، شمؿ ذفمقا دم ايمسٔمل ٞمحق حتٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايم٘م٣مَمٙم٥م 

فمعم اهلٛمد وصمٛمقب ذق خؽمٝم٣م، وىمذا ايمسٝمْمرة فمعم اظمٖم٣مسمٝمح ايمرئٝمس٥م يمٙمتج٣مرة دم ايمممق، 

ر، وهرَمز فمٛمد َمدطمؾ وهل: َمٙمٗم٣م فمٛمد َمّم٣ميؼ ؽمٛمٗم٣مهمقرة، وفمدن فمٛمد َمدطمؾ ايمبحر إمح

، وزمذيمؽ ضمٗمٗمقا صمزءًا َمٜماًم َمـ أهداهمٜمؿ دم َمٛمع وصقل ايمتج٣مر ايمٔمرب (9)اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب

 .(8)إلم َمِم٣مدر ايمتقازمؾ، وىمرس اضمت٘م٣مرهؿ يمٙمتج٣مرة زمكم خؽمٝم٣م وأورزم٣م

 وومد ضم٣مويم٦م زمٔمض ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م جم٣مهب٥م هذا اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم ايمداهؿ، همٗمد أرؽمٙم٦م

م، نمغم أهن٣م ىم٣مٞم٦م يمٗمٚم٥م ؽم٣مئٕم٥م 5809/ ه55>ا ايمٕمرض ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م محٙم٥م هلذ

م إلم اهلٛمد، يم٘مٛمٜمؿ >580/ ه58>يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ىمام أرؽمؾ اظماميمٝمؽ دم َمٌم محٙمتٜمؿ ؽمٛم٥م 

 .(9)هزَمقا دم َمٔمرىم٥م ديق
                                                           

 .94، 91، 89( وًمقد حمؿد ضمرادات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر إمحر سملم اعمايض واحلارض، ص: 1)
 .622-621( قمبد اًمعزيز اًمشـاوي: اعمراطمل إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم، ص2)
 .49-43( ك. م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق، ص3)
هاب ىماؾمم اًمؼقيس: اخلؾقج اًمعريب، إامقة اإلؾمؽماشمقجقة ومالمح اًمسقاؾمة اًمؼمشمغاًمقة، رأس ( كوار قمبد اًمو4)

اخلقؿة، أسمحاث كدوة آؾمتع ار اًمؼمشمغازم ذم اخلؾقج اًمعريب، مريمز اًمدراؾمات واًموصمائق، اًمديوان إمػمي، 
 .304-303م، ص:1987أهمسطس  31-29، 1ج
 .15، ص: 1974اخلؾقج اًمعريب، اًمؼاهرة، مؽتبة آكجؾو مٍمية،  ( د. صالح اًمعؼاد: اًمتقارات اًمسقاؾمقة ذم5)
 .63، 61، 59، 58م، ص:1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 6)
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وٓ ؾمؽ دم أن احلٚمالت آؽمت٘مُم٣مهمٝم٥م سم٠مىمد رنمب٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم ايمتقؽمع، زمٔمد أن 

  ايمممقأدرىمقا صٕمر َمس٣مضم٥م دويمتٜمؿ اظمْمٙم٥م فمعم اظمحٝمط إؿمٙمز، وزمح٘مؿ وومقع أؽمب٣مٞمٝم٣م دم

 .(5)وايمُمامل، همال يٚم٘مـ ايمتقؽمع داطمـؾ اجلزيرة، وَمـ هٛم٣م ىم٣من َمـ اظم٠مىمد أن يتؿ ايمتقؽمع  زمحراً 

م فمعم :>59هـ/01>وَمـ هٛم٣م زمدأ اظمالح هم٣مؽم٘مقداصم٣مَم٣م رضمٙمتف آؽمت٘مُم٣مهمٝم٥م ؽمٛم٥م 

رأس محٙم٥م زمحري٥م، اٞمْمٙمٗم٦م َمـ يمُمبقٞم٥م، وؽم٣مرت زمٚمح٣مذاة ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب إلهمريٗمٝم٣م، 

زم٣مرشمقيمقَمٝمقدي٣مز، ايمذي وصؾ إلم َم٣م ىم٣من ئمرف زمرأس وذيمؽ ظمقاصٙم٥م ٞمج٣مضم٣مت 

 .(5)ايمٔمقاصػ دم صمٛمقب ايمٗم٣مرة اإلهمريٗمٝم٥م ودار ضمقيمف

م، ورضم٤م زمف أهٙمٜم٣م دم ;>59هـ/09>وومد وصؾ هم٣مؽم٘مقداصم٣مَم٣م إلم َمقزَمبٝمؼ ؽمٛم٥م 

زم٣مدئ إَمر، شمؿ سمٕمغم َمقومٖمٜمؿ فمٛمدَم٣م فمرهمقا ضمٗمٝمٗم٥م أَمره، وىم٣مٞم٦م أطمب٣مره ومد وصٙم٦م إلم 

زمؾ همٝمٜمام زم٣مجلٖم٣مء َمـ أهٙمٜم٣م، وٞمتٝمج٥م يمٙمخالف زمكم ضم٘م٣مم هذه ىمٙمق وممب٣مؽم٥م ايمٙمتكم ومق

 . (1)اإلَم٣مرات اإلؽمالَمٝم٥م همٗمد سمٔم٣مون ضم٣مىمؿ َم٣ميمٛمدي َمٔمف

وَمع هن٣مي٥م ايمٔمِمقر ايمقؽمْمك وزمداي٥م ايمٔمِمقر احلديث٥م ضمدث حتقل سم٣مرخيل= ضمٝم٧م 

مت٘مـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ ايمدوران ضمقل رأس ايمٔمقاصػ، ايمذي ؽمامه َمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مل زمرأس 

 .(9)م;>59هـ/ 09>ح، ووصؾ هم٣مؽم٘مقداصم٣مَم٣م إلم اهلٛمد ؽمٛم٥مايمرصم٣مء ايمِم٣ميم

                                                           
 .46، ص: م1635–1538( د . اًمسقد مصطػى ؾمامل : اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 1)

 .29( ك.م. سماكقؽار : آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمبد اًمعزيز شموومقق ضماويد، ص: 2)

 .91 – 90دات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر إمحر سملم اعمايض واحلارض، ص: ( وًمقد حمؿد ضمرا3)

( ىمطب اًمدين حمؿد سمن أمحد اًمـفروازم اعمؽي: اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين، شماريخ اًمقؿن ذم اًمؼرن اًمعاذ 4)

 .19 – 18، ص: اهلجري مع شموؾمع ذم أظمبار همزوات اجلرايمسة، واًمعث اكقلم هلذا اًمؼطر، حتؼقق محد اجلارس
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فمعم اهلٛمد وصمٛمقب ذق خؽمٝم٣م، وىمذا ايمسٝمْمرة فمعم اظمٖم٣مسمٝمح ايمرئٝمس٥م يمٙمتج٣مرة دم ايمممق، 

ر، وهرَمز فمٛمد َمدطمؾ وهل: َمٙمٗم٣م فمٛمد َمّم٣ميؼ ؽمٛمٗم٣مهمقرة، وفمدن فمٛمد َمدطمؾ ايمبحر إمح

، وزمذيمؽ ضمٗمٗمقا صمزءًا َمٜماًم َمـ أهداهمٜمؿ دم َمٛمع وصقل ايمتج٣مر ايمٔمرب (9)اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب

 .(8)إلم َمِم٣مدر ايمتقازمؾ، وىمرس اضمت٘م٣مرهؿ يمٙمتج٣مرة زمكم خؽمٝم٣م وأورزم٣م

 وومد ضم٣مويم٦م زمٔمض ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م جم٣مهب٥م هذا اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم ايمداهؿ، همٗمد أرؽمٙم٦م

م، نمغم أهن٣م ىم٣مٞم٦م يمٗمٚم٥م ؽم٣مئٕم٥م 5809/ ه55>ا ايمٕمرض ايمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م محٙم٥م هلذ

م إلم اهلٛمد، يم٘مٛمٜمؿ >580/ ه58>يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ىمام أرؽمؾ اظماميمٝمؽ دم َمٌم محٙمتٜمؿ ؽمٛم٥م 

 .(9)هزَمقا دم َمٔمرىم٥م ديق
                                                           

 .94، 91، 89( وًمقد حمؿد ضمرادات: إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر إمحر سملم اعمايض واحلارض، ص: 1)
 .622-621( قمبد اًمعزيز اًمشـاوي: اعمراطمل إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم، ص2)
 .49-43( ك. م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمباس شموومقق، ص3)
هاب ىماؾمم اًمؼقيس: اخلؾقج اًمعريب، إامقة اإلؾمؽماشمقجقة ومالمح اًمسقاؾمة اًمؼمشمغاًمقة، رأس ( كوار قمبد اًمو4)

اخلقؿة، أسمحاث كدوة آؾمتع ار اًمؼمشمغازم ذم اخلؾقج اًمعريب، مريمز اًمدراؾمات واًموصمائق، اًمديوان إمػمي، 
 .304-303م، ص:1987أهمسطس  31-29، 1ج
 .15، ص: 1974اخلؾقج اًمعريب، اًمؼاهرة، مؽتبة آكجؾو مٍمية،  ( د. صالح اًمعؼاد: اًمتقارات اًمسقاؾمقة ذم5)
 .63، 61، 59، 58م، ص:1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 6)
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هن٣م ٓ زايم٦م دم نم٣مي٥م مل ي٘متػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زم٣ميمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمقه٣م دم اهلٛمد، هم١م

ايمتقاضع زم٣ميمٛمٓمر إلم اجلٜمقد ايمتل زمذيمقه٣م، وإَمقال ايمتل أٞمٖمٗمقه٣م، وإهداف ايمتل حترىمقا 

َمـ أصمٙمٜم٣م، همٖمل اجل٣مٞم٤م ايمديٛمل مل يتٚم٘مٛمقا زَمٔمُد َمـ ايمقصقل إلم إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م دم 

ج٣مل اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م، وحتٗمٝمؼ َم٣م حيٙمٚمقن زمف َمـ سمدٞمٝمس وهتديؿ واٞمتٗم٣مم وإذٓل، ودم اظم

دم  ايمسٝم٣مد مل يتٚم٘مٛمقا َمـ إوم٣مَم٥م إَمػماؿمقريتٜمؿ ايم٘مػمى ايمتل سمسٝمْمر فمعم ايمسقاضمؾ اإلؽمالَمٝم٥م

صمٛمقب اجلزيرة وايمبحر إمحر واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمس٣مضمؾ ايمممومل اإلهمريٗمل، وَم٣م حتٗمؼ 

هلؿ دم اظمج٣مل آومتِم٣مدي ٓ يزال دون َم٣م حيٙمٚمقن زمف زم٘مثغم، همحرىم٥م اظمالضم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم 

ٛمدي ٓ سمزال ضمّٝم٥م وٞمُمْم٥م رنمؿ ايمٗمقة ايمبحري٥م اهل٣مئٙم٥م ايمتل ضمُمدوه٣م همٝمف يمٙمٗمٝم٣مم اظمحٝمط اهل

زمٟمفمامل ايمٗمرصٛم٥م ضد اظمراىم٤م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، وهدهمٜمؿ آؽمؼماسمٝمجل دم ايمسٝمْمرة 

فمعم ايمبحر إمحر ذي٣من اظمقاصالت ايمبحري٥م زمكم ايمٗم٣مرات ايمثالث، وايمذي سمرسمبط 

ؿ فمٙمٝمف مل يتحٗمؼ زمٔمد، ىمام أهنؿ مل يتٚم٘مٛمقا زمٔمد َممموفم٣مهتؿ آؽمتٔمامري٥م زم١مضم٘م٣مم ؽمٝمْمرهت

 َمـ ايمسٝمْمرة فمعم َمدطمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب.

ىمؾ سمٙمؽ احلٗم٣مئؼ دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمتقصمف زمٟمٞمٓم٣مرهؿ صقب ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م 

وإهمريٗمٝم٥م ايمممومٝم٥م، طمِمقص٣ًم وأن سمٙمؽ ايمٖمؼمة ؾمٜمدت ـمٜمقر ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ىمٗمقة 

 .(5) ممتٙم٘م٣مت اظماميمٝمؽ دم َمٌمَمٛم٣مهمس٥م سمسٔمك إلم زمسط ؽمٝمْمرهت٣م فمعم

                                                           

( د. مجال زيمريا ىماؾمم: شماريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اعمجؾد إول، اًمؼاهرة، دار اًمػؽر، 1)

 .48، 42م، ص:1997
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ؾمٔمر ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زم٣مخلْمر ايمٔمثامين ايمذي هيدد أؿمامفمٜمؿ دم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، ايمتل مل 

 يتحٗمؼ هلؿ َمٛمٜم٣م زمسٝمْمرهتؿ فمعم ايمتج٣مرة دم اهلٛمد إٓ ايمٛمزر ايمٝمسغم، ويمذيمؽ اجتٜمقا زمٟمٞمٓم٣مرهؿ

 إلم هٛم٣مك يمٙمتِمدي يمذيمؽ اخلْمر واؽمت٘مامل طمْمتٜمؿ آؽمتٔمامري٥م.

دء دم اخت٣مذ أولم اخلْمقات ٓؽمت٘مامل سمٛمٖمٝمذ هذه اخلْم٥م زمرز طمالف زمكم ٞم٣مئ٤م وومبؾ ايمب

 اظمٙمؽ دم اهلٛمد ايمدون همراٞمسس٘مق دي اظمٝمدا َمـ صمٜم٥م وايمٖمقٞمسق دا ايمبقىمغمك َمـ صمٜم٥م أطمرى=

ضمٝم٧م يرى إول أن إَم٘م٣مٞم٣مت ايمػمسمٕم٣مل ايمبممي٥م حمدودة، ٓ سمسٚمح زم٣ميمتقؽمع وإوم٣مَم٥م 

هم١من ايمتٌمف اظمٚم٘مـ دم ٞمٓمره يمتحٗمٝمؼ إهداف احلِمقن وايمٗمالع واظمستٔمٚمرات، وهلذا 

 آؽمتٔمامري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م يتٙمخص دم ٞمٗمْمتكم:

إولم: آىمتٖم٣مء زمتٟمؽمٝمس ايمقىم٣مٓت ايمتج٣مري٥م دم اهلٛمد= يمٙمحٖم٣مظ فمعم ايمٔمالوم٣مت 

 ايمتج٣مري٥م.

ايمث٣مٞمٝم٥م: إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م فمعم ايمس٣مضمؾ= يمتحٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايمبحري٥م، وهذه اخلْمقة ىم٣مهمٝم٥م 

 .(5)ة ايمٔمرزمٝم٥ميمٙمٗمّم٣مء فمعم ايمتج٣مر

ويرى ايمث٣مين أن إوم٣مَم٥م احلِمقن وايمٗمالع دم اظمراىمز آؽمؼماسمٝمجٝم٥م رضوري٥م= يمت٘مقن 

زمٚمث٣مزم٥م ومقافمد فمس٘مري٥م زمحري٥م حتٚمل ايمسقاضمؾ، واظمراىمز ايمتج٣مري٥م، وخُتِّمع احل٘م٣مم 

 وجُتػِمهؿ فمعم آفمؼماف زمسٙمْم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

أي ايمبقىمغمك، ويمذا ضم٧مَّ فمعم وجتدر اإلؾم٣مرة هٛم٣م إلم أنَّ اظمٙمؽ فمام ٞمقيؾ يٚمٝمؾ إلم ر

رسفم٥م اطمتٝم٣مر أضمسـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م و ايمٔمس٘مري٥م دم سمٛمٖمٝمذ اظمخْمط ايمػمسمٕم٣مرم، وايمذي 

                                                           

، مجال زيمريا ىماؾمم: 44-43( ك. م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمبد اًمعزيز شموومقق، ص:1)

 .64، 49-48اعمرضمع اًمساسمق ، اعمجؾد إول، ص: 
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ايمث٣مٞمٝم٥م: إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م فمعم ايمس٣مضمؾ= يمتحٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايمبحري٥م، وهذه اخلْمقة ىم٣مهمٝم٥م 

 .(5)ة ايمٔمرزمٝم٥ميمٙمٗمّم٣مء فمعم ايمتج٣مر

ويرى ايمث٣مين أن إوم٣مَم٥م احلِمقن وايمٗمالع دم اظمراىمز آؽمؼماسمٝمجٝم٥م رضوري٥م= يمت٘مقن 

زمٚمث٣مزم٥م ومقافمد فمس٘مري٥م زمحري٥م حتٚمل ايمسقاضمؾ، واظمراىمز ايمتج٣مري٥م، وخُتِّمع احل٘م٣مم 

 وجُتػِمهؿ فمعم آفمؼماف زمسٙمْم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

أي ايمبقىمغمك، ويمذا ضم٧مَّ فمعم وجتدر اإلؾم٣مرة هٛم٣م إلم أنَّ اظمٙمؽ فمام ٞمقيؾ يٚمٝمؾ إلم ر

رسفم٥م اطمتٝم٣مر أضمسـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م و ايمٔمس٘مري٥م دم سمٛمٖمٝمذ اظمخْمط ايمػمسمٕم٣مرم، وايمذي 

                                                           

، مجال زيمريا ىماؾمم: 44-43( ك. م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمبد اًمعزيز شموومقق، ص:1)

 .64، 49-48اعمرضمع اًمساسمق ، اعمجؾد إول، ص: 
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هن٣م ٓ زايم٦م دم نم٣مي٥م مل ي٘متػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زم٣ميمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمقه٣م دم اهلٛمد، هم١م

ايمتقاضع زم٣ميمٛمٓمر إلم اجلٜمقد ايمتل زمذيمقه٣م، وإَمقال ايمتل أٞمٖمٗمقه٣م، وإهداف ايمتل حترىمقا 

َمـ أصمٙمٜم٣م، همٖمل اجل٣مٞم٤م ايمديٛمل مل يتٚم٘مٛمقا زَمٔمُد َمـ ايمقصقل إلم إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م دم 

ج٣مل اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م، وحتٗمٝمؼ َم٣م حيٙمٚمقن زمف َمـ سمدٞمٝمس وهتديؿ واٞمتٗم٣مم وإذٓل، ودم اظم

دم  ايمسٝم٣مد مل يتٚم٘مٛمقا َمـ إوم٣مَم٥م إَمػماؿمقريتٜمؿ ايم٘مػمى ايمتل سمسٝمْمر فمعم ايمسقاضمؾ اإلؽمالَمٝم٥م

صمٛمقب اجلزيرة وايمبحر إمحر واخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمس٣مضمؾ ايمممومل اإلهمريٗمل، وَم٣م حتٗمؼ 

هلؿ دم اظمج٣مل آومتِم٣مدي ٓ يزال دون َم٣م حيٙمٚمقن زمف زم٘مثغم، همحرىم٥م اظمالضم٥م ايمٔمرزمٝم٥م دم 

ٛمدي ٓ سمزال ضمّٝم٥م وٞمُمْم٥م رنمؿ ايمٗمقة ايمبحري٥م اهل٣مئٙم٥م ايمتل ضمُمدوه٣م همٝمف يمٙمٗمٝم٣مم اظمحٝمط اهل

زمٟمفمامل ايمٗمرصٛم٥م ضد اظمراىم٤م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، وهدهمٜمؿ آؽمؼماسمٝمجل دم ايمسٝمْمرة 

فمعم ايمبحر إمحر ذي٣من اظمقاصالت ايمبحري٥م زمكم ايمٗم٣مرات ايمثالث، وايمذي سمرسمبط 

ؿ فمٙمٝمف مل يتحٗمؼ زمٔمد، ىمام أهنؿ مل يتٚم٘مٛمقا زمٔمد َممموفم٣مهتؿ آؽمتٔمامري٥م زم١مضم٘م٣مم ؽمٝمْمرهت

 َمـ ايمسٝمْمرة فمعم َمدطمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب.

ىمؾ سمٙمؽ احلٗم٣مئؼ دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمتقصمف زمٟمٞمٓم٣مرهؿ صقب ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م 

وإهمريٗمٝم٥م ايمممومٝم٥م، طمِمقص٣ًم وأن سمٙمؽ ايمٖمؼمة ؾمٜمدت ـمٜمقر ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م ىمٗمقة 

 .(5) ممتٙم٘م٣مت اظماميمٝمؽ دم َمٌمَمٛم٣مهمس٥م سمسٔمك إلم زمسط ؽمٝمْمرهت٣م فمعم

                                                           

( د. مجال زيمريا ىماؾمم: شماريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اعمجؾد إول، اًمؼاهرة، دار اًمػؽر، 1)

 .48، 42م، ص:1997
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ؾمٔمر ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زم٣مخلْمر ايمٔمثامين ايمذي هيدد أؿمامفمٜمؿ دم اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، ايمتل مل 

 يتحٗمؼ هلؿ َمٛمٜم٣م زمسٝمْمرهتؿ فمعم ايمتج٣مرة دم اهلٛمد إٓ ايمٛمزر ايمٝمسغم، ويمذيمؽ اجتٜمقا زمٟمٞمٓم٣مرهؿ

 إلم هٛم٣مك يمٙمتِمدي يمذيمؽ اخلْمر واؽمت٘مامل طمْمتٜمؿ آؽمتٔمامري٥م.

دء دم اخت٣مذ أولم اخلْمقات ٓؽمت٘مامل سمٛمٖمٝمذ هذه اخلْم٥م زمرز طمالف زمكم ٞم٣مئ٤م وومبؾ ايمب

 اظمٙمؽ دم اهلٛمد ايمدون همراٞمسس٘مق دي اظمٝمدا َمـ صمٜم٥م وايمٖمقٞمسق دا ايمبقىمغمك َمـ صمٜم٥م أطمرى=

ضمٝم٧م يرى إول أن إَم٘م٣مٞم٣مت ايمػمسمٕم٣مل ايمبممي٥م حمدودة، ٓ سمسٚمح زم٣ميمتقؽمع وإوم٣مَم٥م 

هم١من ايمتٌمف اظمٚم٘مـ دم ٞمٓمره يمتحٗمٝمؼ إهداف احلِمقن وايمٗمالع واظمستٔمٚمرات، وهلذا 

 آؽمتٔمامري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م يتٙمخص دم ٞمٗمْمتكم:

إولم: آىمتٖم٣مء زمتٟمؽمٝمس ايمقىم٣مٓت ايمتج٣مري٥م دم اهلٛمد= يمٙمحٖم٣مظ فمعم ايمٔمالوم٣مت 

 ايمتج٣مري٥م.

ايمث٣مٞمٝم٥م: إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م فمعم ايمس٣مضمؾ= يمتحٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايمبحري٥م، وهذه اخلْمقة ىم٣مهمٝم٥م 

 .(5)ة ايمٔمرزمٝم٥ميمٙمٗمّم٣مء فمعم ايمتج٣مر

ويرى ايمث٣مين أن إوم٣مَم٥م احلِمقن وايمٗمالع دم اظمراىمز آؽمؼماسمٝمجٝم٥م رضوري٥م= يمت٘مقن 

زمٚمث٣مزم٥م ومقافمد فمس٘مري٥م زمحري٥م حتٚمل ايمسقاضمؾ، واظمراىمز ايمتج٣مري٥م، وخُتِّمع احل٘م٣مم 

 وجُتػِمهؿ فمعم آفمؼماف زمسٙمْم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

أي ايمبقىمغمك، ويمذا ضم٧مَّ فمعم وجتدر اإلؾم٣مرة هٛم٣م إلم أنَّ اظمٙمؽ فمام ٞمقيؾ يٚمٝمؾ إلم ر

رسفم٥م اطمتٝم٣مر أضمسـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م و ايمٔمس٘مري٥م دم سمٛمٖمٝمذ اظمخْمط ايمػمسمٕم٣مرم، وايمذي 

                                                           

، مجال زيمريا ىماؾمم: 44-43( ك. م. سماكقؽار: آؾمقا واًمسقطرة اًمغرسمقة، شمرمجة قمبد اًمعزيز شموومقق، ص:1)
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إؽمْمقل ، ىمام ضم٧مَّ فمعم رسفم٥م إرؽم٣مل (5)يٗميض زم١مٞمُم٣مء إَمػماؿمقري٥م ضخٚم٥م دم ايمممق

ايمػمسمٕم٣مرم َمب٣مذة يمٙمسٝمْمرة فمعم ؽمٗمْمرة، شمؿ يقاصؾ إؽمْمقل رضمٙمتف إلم اهلٛمد، وسمتٟمطمر 

زمٔمض ايمٗمْمع ايمبحري٥م يمتٛمٖمذ اظمٜمٚم٥م دم اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، واظمتٚمثٙم٥م دم ايمسٝمْمرة فمعم اظمداطمؾ 

 . (5)ايمرئٝمس٥م يمٙمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م، وإنمالومٜم٣م دم وصمف ايمتج٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م

ويٟميت اهتامم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زمجزيرة ؽمٗمْمرة زمسب٤م َمقومٔمٜم٣م َم٣مزمكم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب و ايمبحر 

س٣مضمؾ زمحر ايمٔمرب، وايمٗمري٤م َمـ اظمقاٞمئ اظمٛمتممة إمحر، همٚمـ طمالل َمقومٔمٜم٣م اظمقاصمف يم

، وهذا يس٣مفمد فمعم (1)فمعم ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب، يسٜمؾ ايمتح٘مؿ دم َمدطمؾ ايمبحر إمحر اجلٛمقيب

 حتٗمٝمؼ إهداف اإلؽمتٔمامري٥م.

م= :580/ ه55>وهلذا زمدأ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هجقَمٜمؿ فمعم اجلزيرة دم ؾمٜمر أزمريؾ ؽمٛم٥م

ن يتقومٔمقن أن يتؿ ايمؼمضمٝم٤م هبؿ َمـ ؽم٘م٣من ضمٝم٧م ومِمٖمتٜم٣م اظمدهمٔمٝم٥م، وىم٣من ايمػمسمٕم٣ميمٝمق

اجلزيرة= ٕن َمـ زمٝمٛمٜمؿ َمسٝمحٝمكم، يم٘مٛمٜمؿ همقصمئقا زمٚمٗم٣موَم٥م فمٛمٝمٖم٥م سمزفمٚمٜم٣م زفمامء ومب٣مئؾ 

م فم٣مَمر زمـ ؿمقفمري زمـ فمٖمرير اظمٜمري، ومل  اظمٜمرة احل٣مج إزمراهٝمؿ زمـ فمٖمرير اظمٜمري واظمٗمدَّ

 .(9)سمٛمٖمع حم٣موٓت ايمؼمنمٝم٤م وايمؼمهٝم٤م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم إؽم٘م٣مت اظمٗم٣موَم٥م

                                                           

 .215م، ص: 1957( ؾموكقا. ي. هاو: ذم ـمؾب اًمتواسمل، شمرمجة حمؿد قمزيز رومعت، اًمؼاهرة، مؽتبة هنضة مٍم،  1)

ن: اخلؾقج اًمعريب، جمؿل شمارخيي من أىمدم إزمـة طمتى أوائل اًمؼرن اًمعنمين، ( اًمسػم أركوًمدت  ويؾسو2)

 .205-204م، ص: 1979شمرمجة: قمبد اًمؼادر يوؾمف، اًمؽويت، مؽتبة إمل، 

 .15( د .صالح اًمعؼاد : اًمتقارات اًمسقاؾمقة ذم اخلؾقج اًمعريب، ص : 3)

اء، مؽتبة اًمعٍم احلديث، مؽتبة اعمريمز ( د. حمؿد قمكم اًمبار: ؾمؼطرى اجلزيرة اًمسحرية، سمػموت، صـع4)

 .75-72م، ص: 1996هـ/1417، 1اًمعريب، ط
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وومبؾ دطمقل ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ؽمقاضمؾ اجلزيرة دارت َمٔمرىم٥م أـمٜمر همٝمٜم٣م ايمٕمزاة سمٖمقومٜمؿ 

احلريب زمام يمدهيؿ َمـ إَم٘م٣مٞم٣مت، َمٗم٣مرٞم٥م زمام يٚمتٙم٘مف أه٣مرم ؽمٗمْمرة َمـ أؽمٙمح٥م سمٗمٙمٝمدي٥م، 

زمٔمد أن واؽمتُمٜمد وم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م وإلم صم٣مٞمبٜمؿ َم٣مئت٣من وؽمبٔم٥م فممم رصماًل َمـ رصم٣مل اظمٜمرة، و

عم صمزيرة ؽمٗمْمرة وم٣مَمقا زمبٛم٣مء ومٙمٔم٥م يمٙمح٣مَمٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمرازمْم٥م دم أضم٘مؿ ايمٕمزاة ومبّمتٜمؿ فم

 .(5)زمبٔمض اظم٠من ايمالزَم٥ماجلزيرة، وهمرضقا فمعم ايمس٘م٣من سمزويده٣م 

 وزمٔمد إىمامل هذه اظمٜمٚم٥م واصؾ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم ؽمغمه ٞمحق اهلٛمد، زمٝمٛمام زمٗمل ايمبقىمغمك

 فمرض زمحر ايمٔمرب فمعم رأس ؽم٦م ؽمٖمـ ظمٜم٣ممج٥م ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م فمٛمد ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت دم

 .(5)واظمدطمؾ اجلٛمقيب يمٙمبحر إمحر، وومرر ايمبقىمغمك آجت٣مه ٞمحق ؽم٣مضمؾ فُمامن

احل٣ميم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم فُمامن فمٛمد جملء ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم سمتٚمٝمز زم٣ميمتجزئ٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م=  وىم٣مٞم٦م

ضمٝم٧م يتٗم٣مؽمؿ ضم٘مٚمٜم٣م فمدد َمـ اظمٙمقك وإئٚم٥م، وأزمرز ه٠مٓء احل٘م٣مم حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 .(1)م(، وفم٣مصٚمتف صح٣مر5818-5800هـ( )95>-09>اإلؽمامفمٝمقم )

اظمدن ايمُٔمامٞمٝم٥م، وفمٛمد وصقل إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم ؽم٣مضمؾ فُمامن وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م 

واضمتٙمٜم٣م ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، وهل َمسٗمط، وصح٣مر، وصقر، وومٙمٜم٣مت، وايمٗمري٣مت، 

وارسم٘م٤م ايمبقىمغمك زمٔمض إفمامل ايمٔمدواٞمٝم٥م ايمقضمُمٝم٥م، همٗمد ارسم٘م٤م فمددًا َمـ اظمج٣مزر 

ايمبُمٔم٥م ضد أه٣مرم فُمامن، وصمدع إٞمقف وومْمع أذان يمٔمدد َمـ ايمس٘م٣من ايمٔمامٞمٝمكم، 

                                                           

 .59( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

 .65م، ص:1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 2)

 .160( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: 3)
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وومبؾ دطمقل ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ؽمقاضمؾ اجلزيرة دارت َمٔمرىم٥م أـمٜمر همٝمٜم٣م ايمٕمزاة سمٖمقومٜمؿ 

احلريب زمام يمدهيؿ َمـ إَم٘م٣مٞم٣مت، َمٗم٣مرٞم٥م زمام يٚمتٙم٘مف أه٣مرم ؽمٗمْمرة َمـ أؽمٙمح٥م سمٗمٙمٝمدي٥م، 

زمٔمد أن واؽمتُمٜمد وم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م وإلم صم٣مٞمبٜمؿ َم٣مئت٣من وؽمبٔم٥م فممم رصماًل َمـ رصم٣مل اظمٜمرة، و

عم صمزيرة ؽمٗمْمرة وم٣مَمقا زمبٛم٣مء ومٙمٔم٥م يمٙمح٣مَمٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمرازمْم٥م دم أضم٘مؿ ايمٕمزاة ومبّمتٜمؿ فم

 .(5)زمبٔمض اظم٠من ايمالزَم٥ماجلزيرة، وهمرضقا فمعم ايمس٘م٣من سمزويده٣م 

 وزمٔمد إىمامل هذه اظمٜمٚم٥م واصؾ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم ؽمغمه ٞمحق اهلٛمد، زمٝمٛمام زمٗمل ايمبقىمغمك

 فمرض زمحر ايمٔمرب فمعم رأس ؽم٦م ؽمٖمـ ظمٜم٣ممج٥م ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م فمٛمد ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت دم

 .(5)واظمدطمؾ اجلٛمقيب يمٙمبحر إمحر، وومرر ايمبقىمغمك آجت٣مه ٞمحق ؽم٣مضمؾ فُمامن

احل٣ميم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم فُمامن فمٛمد جملء ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم سمتٚمٝمز زم٣ميمتجزئ٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م=  وىم٣مٞم٦م

ضمٝم٧م يتٗم٣مؽمؿ ضم٘مٚمٜم٣م فمدد َمـ اظمٙمقك وإئٚم٥م، وأزمرز ه٠مٓء احل٘م٣مم حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 .(1)م(، وفم٣مصٚمتف صح٣مر5818-5800هـ( )95>-09>اإلؽمامفمٝمقم )

اظمدن ايمُٔمامٞمٝم٥م، وفمٛمد وصقل إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم ؽم٣مضمؾ فُمامن وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م 

واضمتٙمٜم٣م ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، وهل َمسٗمط، وصح٣مر، وصقر، وومٙمٜم٣مت، وايمٗمري٣مت، 

وارسم٘م٤م ايمبقىمغمك زمٔمض إفمامل ايمٔمدواٞمٝم٥م ايمقضمُمٝم٥م، همٗمد ارسم٘م٤م فمددًا َمـ اظمج٣مزر 

ايمبُمٔم٥م ضد أه٣مرم فُمامن، وصمدع إٞمقف وومْمع أذان يمٔمدد َمـ ايمس٘م٣من ايمٔمامٞمٝمكم، 

                                                           

 .59( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

 .65م، ص:1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 2)

 .160( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: 3)
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إؽمْمقل ، ىمام ضم٧مَّ فمعم رسفم٥م إرؽم٣مل (5)يٗميض زم١مٞمُم٣مء إَمػماؿمقري٥م ضخٚم٥م دم ايمممق

ايمػمسمٕم٣مرم َمب٣مذة يمٙمسٝمْمرة فمعم ؽمٗمْمرة، شمؿ يقاصؾ إؽمْمقل رضمٙمتف إلم اهلٛمد، وسمتٟمطمر 

زمٔمض ايمٗمْمع ايمبحري٥م يمتٛمٖمذ اظمٜمٚم٥م دم اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، واظمتٚمثٙم٥م دم ايمسٝمْمرة فمعم اظمداطمؾ 

 . (5)ايمرئٝمس٥م يمٙمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م، وإنمالومٜم٣م دم وصمف ايمتج٣مرة ايمٔمرزمٝم٥م

ويٟميت اهتامم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زمجزيرة ؽمٗمْمرة زمسب٤م َمقومٔمٜم٣م َم٣مزمكم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب و ايمبحر 

س٣مضمؾ زمحر ايمٔمرب، وايمٗمري٤م َمـ اظمقاٞمئ اظمٛمتممة إمحر، همٚمـ طمالل َمقومٔمٜم٣م اظمقاصمف يم

، وهذا يس٣مفمد فمعم (1)فمعم ايمس٣مضمؾ ايمٔمريب، يسٜمؾ ايمتح٘مؿ دم َمدطمؾ ايمبحر إمحر اجلٛمقيب

 حتٗمٝمؼ إهداف اإلؽمتٔمامري٥م.

م= :580/ ه55>وهلذا زمدأ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هجقَمٜمؿ فمعم اجلزيرة دم ؾمٜمر أزمريؾ ؽمٛم٥م

ن يتقومٔمقن أن يتؿ ايمؼمضمٝم٤م هبؿ َمـ ؽم٘م٣من ضمٝم٧م ومِمٖمتٜم٣م اظمدهمٔمٝم٥م، وىم٣من ايمػمسمٕم٣ميمٝمق

اجلزيرة= ٕن َمـ زمٝمٛمٜمؿ َمسٝمحٝمكم، يم٘مٛمٜمؿ همقصمئقا زمٚمٗم٣موَم٥م فمٛمٝمٖم٥م سمزفمٚمٜم٣م زفمامء ومب٣مئؾ 

م فم٣مَمر زمـ ؿمقفمري زمـ فمٖمرير اظمٜمري، ومل  اظمٜمرة احل٣مج إزمراهٝمؿ زمـ فمٖمرير اظمٜمري واظمٗمدَّ

 .(9)سمٛمٖمع حم٣موٓت ايمؼمنمٝم٤م وايمؼمهٝم٤م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم إؽم٘م٣مت اظمٗم٣موَم٥م

                                                           

 .215م، ص: 1957( ؾموكقا. ي. هاو: ذم ـمؾب اًمتواسمل، شمرمجة حمؿد قمزيز رومعت، اًمؼاهرة، مؽتبة هنضة مٍم،  1)

ن: اخلؾقج اًمعريب، جمؿل شمارخيي من أىمدم إزمـة طمتى أوائل اًمؼرن اًمعنمين، ( اًمسػم أركوًمدت  ويؾسو2)

 .205-204م، ص: 1979شمرمجة: قمبد اًمؼادر يوؾمف، اًمؽويت، مؽتبة إمل، 

 .15( د .صالح اًمعؼاد : اًمتقارات اًمسقاؾمقة ذم اخلؾقج اًمعريب، ص : 3)

اء، مؽتبة اًمعٍم احلديث، مؽتبة اعمريمز ( د. حمؿد قمكم اًمبار: ؾمؼطرى اجلزيرة اًمسحرية، سمػموت، صـع4)

 .75-72م، ص: 1996هـ/1417، 1اًمعريب، ط
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وومبؾ دطمقل ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ؽمقاضمؾ اجلزيرة دارت َمٔمرىم٥م أـمٜمر همٝمٜم٣م ايمٕمزاة سمٖمقومٜمؿ 

احلريب زمام يمدهيؿ َمـ إَم٘م٣مٞم٣مت، َمٗم٣مرٞم٥م زمام يٚمتٙم٘مف أه٣مرم ؽمٗمْمرة َمـ أؽمٙمح٥م سمٗمٙمٝمدي٥م، 

زمٔمد أن واؽمتُمٜمد وم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م وإلم صم٣مٞمبٜمؿ َم٣مئت٣من وؽمبٔم٥م فممم رصماًل َمـ رصم٣مل اظمٜمرة، و

عم صمزيرة ؽمٗمْمرة وم٣مَمقا زمبٛم٣مء ومٙمٔم٥م يمٙمح٣مَمٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمرازمْم٥م دم أضم٘مؿ ايمٕمزاة ومبّمتٜمؿ فم

 .(5)زمبٔمض اظم٠من ايمالزَم٥ماجلزيرة، وهمرضقا فمعم ايمس٘م٣من سمزويده٣م 

 وزمٔمد إىمامل هذه اظمٜمٚم٥م واصؾ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم ؽمغمه ٞمحق اهلٛمد، زمٝمٛمام زمٗمل ايمبقىمغمك

 فمرض زمحر ايمٔمرب فمعم رأس ؽم٦م ؽمٖمـ ظمٜم٣ممج٥م ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م فمٛمد ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت دم

 .(5)واظمدطمؾ اجلٛمقيب يمٙمبحر إمحر، وومرر ايمبقىمغمك آجت٣مه ٞمحق ؽم٣مضمؾ فُمامن

احل٣ميم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم فُمامن فمٛمد جملء ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم سمتٚمٝمز زم٣ميمتجزئ٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م=  وىم٣مٞم٦م

ضمٝم٧م يتٗم٣مؽمؿ ضم٘مٚمٜم٣م فمدد َمـ اظمٙمقك وإئٚم٥م، وأزمرز ه٠مٓء احل٘م٣مم حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 .(1)م(، وفم٣مصٚمتف صح٣مر5818-5800هـ( )95>-09>اإلؽمامفمٝمقم )

اظمدن ايمُٔمامٞمٝم٥م، وفمٛمد وصقل إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم ؽم٣مضمؾ فُمامن وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م 

واضمتٙمٜم٣م ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، وهل َمسٗمط، وصح٣مر، وصقر، وومٙمٜم٣مت، وايمٗمري٣مت، 

وارسم٘م٤م ايمبقىمغمك زمٔمض إفمامل ايمٔمدواٞمٝم٥م ايمقضمُمٝم٥م، همٗمد ارسم٘م٤م فمددًا َمـ اظمج٣مزر 

ايمبُمٔم٥م ضد أه٣مرم فُمامن، وصمدع إٞمقف وومْمع أذان يمٔمدد َمـ ايمس٘م٣من ايمٔمامٞمٝمكم، 

                                                           

 .59( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

 .65م، ص:1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 2)

 .160( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: 3)
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احلريب زمام يمدهيؿ َمـ إَم٘م٣مٞم٣مت، َمٗم٣مرٞم٥م زمام يٚمتٙم٘مف أه٣مرم ؽمٗمْمرة َمـ أؽمٙمح٥م سمٗمٙمٝمدي٥م، 

زمٔمد أن واؽمتُمٜمد وم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م وإلم صم٣مٞمبٜمؿ َم٣مئت٣من وؽمبٔم٥م فممم رصماًل َمـ رصم٣مل اظمٜمرة، و

عم صمزيرة ؽمٗمْمرة وم٣مَمقا زمبٛم٣مء ومٙمٔم٥م يمٙمح٣مَمٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمرازمْم٥م دم أضم٘مؿ ايمٕمزاة ومبّمتٜمؿ فم

 .(5)زمبٔمض اظم٠من ايمالزَم٥ماجلزيرة، وهمرضقا فمعم ايمس٘م٣من سمزويده٣م 

 وزمٔمد إىمامل هذه اظمٜمٚم٥م واصؾ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم ؽمغمه ٞمحق اهلٛمد، زمٝمٛمام زمٗمل ايمبقىمغمك

 فمرض زمحر ايمٔمرب فمعم رأس ؽم٦م ؽمٖمـ ظمٜم٣ممج٥م ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م فمٛمد ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت دم

 .(5)واظمدطمؾ اجلٛمقيب يمٙمبحر إمحر، وومرر ايمبقىمغمك آجت٣مه ٞمحق ؽم٣مضمؾ فُمامن

احل٣ميم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم فُمامن فمٛمد جملء ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم سمتٚمٝمز زم٣ميمتجزئ٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م=  وىم٣مٞم٦م

ضمٝم٧م يتٗم٣مؽمؿ ضم٘مٚمٜم٣م فمدد َمـ اظمٙمقك وإئٚم٥م، وأزمرز ه٠مٓء احل٘م٣مم حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ 

 .(1)م(، وفم٣مصٚمتف صح٣مر5818-5800هـ( )95>-09>اإلؽمامفمٝمقم )

اظمدن ايمُٔمامٞمٝم٥م، وفمٛمد وصقل إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم ؽم٣مضمؾ فُمامن وم٣مم زمٚمٜم٣ممج٥م 

واضمتٙمٜم٣م ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى، وهل َمسٗمط، وصح٣مر، وصقر، وومٙمٜم٣مت، وايمٗمري٣مت، 

وارسم٘م٤م ايمبقىمغمك زمٔمض إفمامل ايمٔمدواٞمٝم٥م ايمقضمُمٝم٥م، همٗمد ارسم٘م٤م فمددًا َمـ اظمج٣مزر 

ايمبُمٔم٥م ضد أه٣مرم فُمامن، وصمدع إٞمقف وومْمع أذان يمٔمدد َمـ ايمس٘م٣من ايمٔمامٞمٝمكم، 

                                                           

 .59( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

 .65م، ص:1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 2)

 .160( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: 3)
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وايمسٖمـ ايمُٔمامٞمٝم٥م ايمراؽمٝم٥م دم فمدد َمـ اظمقاٞمئ ايمُٔمامٞمٝم٥م، وأٞمُمٟم  وأضمرق َمراىم٤م صٝمد إؽمامك

 .(5)فمددًا َمـ احلِمقن دم اظمدن ايمُٔمامٞمٝم٥م يمتقؿمٝمد ايمٛمٖمقذ ايمػمسمٕم٣مرم

وومد فمجزت اظمٗم٣موَم٥م ايمُٔمامٞمٝم٥م فمـ اظمقاصمٜم٥م ٞمٓمرًا يمٙمتٖمقق احلريب اظمتٗمدم، ايمذي يتٚمٝمز 

ايمٛم٣مري٥م، ايمتل مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م دم  زمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن= ضمٝم٧م يٚمتٙم٘مقن اظمداهمع ايم٘مبغمة وإؽمٙمح٥م

 .(5)فُمامن وايمبٙمدان ايمٔمرزمٝم٥م إطمرى

واصؾ ايمبقىمغمك سمٛمٖمٝمذ طمْم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ايمتل هتدف إلم ايمسٝمْمرة فمعم اظمٛم٣مهمذ ايمبحري٥م 

اظمٜمٚم٥م واظمراىمز ايمتج٣مري٥م اظمٜمٚم٥م، هم٣مجتف إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم ٞمحق صمزيرة هرَمز، ايمتل ختّمع 

َمقومع هذه اجلزيرة آؽمؼماسمٝمجل اهل٣مم همٗمد اىمتسب٦م حل٘مؿ خل ومٝمٌم َمـ فُمامن، وزمح٘مؿ 

أمهٝم٥م ىمبغمة، وسمِم٣مفمدت همٝمٜم٣م ضمرىم٥م ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري َمع ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م وإهمريٗمٝم٥م 

واهلٛمدي٥م وايمِمٝمٛمٝم٥م، مم٣م أىمسبٜم٣م ٞمٖمقذًا ؽمٝم٣مؽمٝم٣مً واؽمٔم٣ًم، اَمتد إلم ؽم٣مضمؾ فمامن وايمبحريـ 

 .(1)وايمٗمْمٝمػ وايمبٌمة

َمز، ومت٘مـ َمـ آؽمتٝمالء فمٙمٝمف، وفمعم زمٔمض وومرر ايمبقىمغمك آجت٣مه ٞمحق َمّمٝمؼ هر

، وومبؾ أن يتٚم٘مـ ايمبقىمغمك َمـ دطمقل (9)م:580اجلزر دم ؽمقاضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب ؽمٛم٥م

واصمٜمتف َمُم٘مٙمت٣من رئٝمست٣من= أوهلام: اظمٗم٣موَم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ايمٔمٛمٝمٖم٥م، ايمث٣مٞمٝم٥م: مترد اجلٛمقد هرَمز 

                                                           
ؿد صاسمر وآظمرون: ىمقام دوًمة اًمقعارسمة وضمفود كارص سمن مرؿمد ذم شموطمقد اًمبالد، جمؿوقمة سمحوث مؼدمة إمم ( حم1)

 .373-372م، ص:1995يمتاب قُم ان ذم اًمتاريخ، ًمـدن، وزارة اإلقمالم، ؾمؾطـة قُم ان، دار أمبقل ًمؾـنم، 

 .382-371( د. حمؿد صاسمر وآظمرون: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 .162-161اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: ( د. وماًمح طمـظل: 3)

( اًمسػم أركوًمدت ويؾسون : اخلؾقج اًمعريب، جمؿل شمارخيي من أىمدم إزمـة طمتى أوائل اًمؼرن اًمعنمين، 4)

 .212، 205شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف، ص : 
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، وفمٛمدَم٣م همرض (5)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وَمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م، يم٘مٛمف سمٕمٙم٤م فمعم ذيمؽ

 ايمبقىمغمك ؽمٝمْمرسمف فمعم َمّمٝمؼ هرَمز، أيمزم ضم٘م٣مَمٜم٣م زمتقومٝمع اسمٖم٣مق سمّمٚمـ ايممموط أسمٝم٥م:

 دهمع نمراَم٥م َم٣ميمٝم٥م. -5

 دهمع إسم٣موة ؽمٛمقي٥م ىمبغمة. -5

 إفمالن ايمتبٔمٝم٥م يمٙمػمسمٕم٣مل. -1

 هَمْرُض ضمٓمٍر فمعم ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتج٣مري٥م َمـ َمزاويم٥م ٞمُم٣مؿمٜم٣م إٓ زم١مذن. -9

 .(5)ٝم٥م َمـ ايمرؽمقمإفمٖم٣مء ايمبّم٣مئع ايمػمسمٕم٣ميم -8

وٓ ؾمؽ دم أن اضمتالل صمزيرة هرَمز وؽم٣مضمؾ فُمامن ئمد هتديدًا يمسقاضمؾ اخلٙمٝم٨م 

 ايمٔمريب زمُم٘مؾ فم٣مم.

ومم٣م يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر ضمٗم٣مً َمقومػ ايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م ايمُمٝمٔمٝم٥م ايمسٙمبل َمـ اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم 

جت٣مه اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، وهل دويم٥م جم٣مورة، وسمبسط ٞمٖمقذه٣م فمعم إيران وأصمزاء َمـ ايمٔمراق، 

وسمٔمد إضمدى ايمدول ايم٘مبغمة ايمٗمقي٥م دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم 

 اظمٝمالدي، ويمٝمس َمـ ايمِمٔم٤م أن ٞمجد سمٖمسغمًا َمٔمٗمقًٓ هلذا اظمقومػ ايمسٙمبل، هم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م

سمْمٚمح دم احلِمقل فمعم ضمٙمٝمػ ومقي يس٣مٞمده٣م دم ضمرهب٣م ضد ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، وهيٝمئ هل٣م 

، وومد (1)ئؼ ايمتل حتقل زمٝمٛمٜم٣م وزمكم حتٗمٝمؼ أؿمامفمٜم٣م ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٔمراقايمسبٝمؾ دم إزايم٥م ايمٔمقا

                                                           
 .212 – 210( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .17 – 15ج اًمعريب احلديث واعمعارص، ص: ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص : دراؾمات ذم شماريخ اخلؾق2)

( حمؿد محقد اًمسؾ ان: اًمغزو اًمؼمشمغازم ًمؾجـوب اًمعريب واخلؾقج، أسمو فمبي، مريمز زايد ًمؾؽماث واًمتاريخ، 3)

 .83-82م، ص:2000هـ/ 1،1420ط
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، وفمٛمدَم٣م همرض (5)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وَمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م، يم٘مٛمف سمٕمٙم٤م فمعم ذيمؽ

 ايمبقىمغمك ؽمٝمْمرسمف فمعم َمّمٝمؼ هرَمز، أيمزم ضم٘م٣مَمٜم٣م زمتقومٝمع اسمٖم٣مق سمّمٚمـ ايممموط أسمٝم٥م:

 دهمع نمراَم٥م َم٣ميمٝم٥م. -5

 دهمع إسم٣موة ؽمٛمقي٥م ىمبغمة. -5

 إفمالن ايمتبٔمٝم٥م يمٙمػمسمٕم٣مل. -1

 هَمْرُض ضمٓمٍر فمعم ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتج٣مري٥م َمـ َمزاويم٥م ٞمُم٣مؿمٜم٣م إٓ زم١مذن. -9

 .(5)ٝم٥م َمـ ايمرؽمقمإفمٖم٣مء ايمبّم٣مئع ايمػمسمٕم٣ميم -8

وٓ ؾمؽ دم أن اضمتالل صمزيرة هرَمز وؽم٣مضمؾ فُمامن ئمد هتديدًا يمسقاضمؾ اخلٙمٝم٨م 

 ايمٔمريب زمُم٘مؾ فم٣مم.

ومم٣م يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر ضمٗم٣مً َمقومػ ايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م ايمُمٝمٔمٝم٥م ايمسٙمبل َمـ اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم 

جت٣مه اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، وهل دويم٥م جم٣مورة، وسمبسط ٞمٖمقذه٣م فمعم إيران وأصمزاء َمـ ايمٔمراق، 

وسمٔمد إضمدى ايمدول ايم٘مبغمة ايمٗمقي٥م دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم 

 اظمٝمالدي، ويمٝمس َمـ ايمِمٔم٤م أن ٞمجد سمٖمسغمًا َمٔمٗمقًٓ هلذا اظمقومػ ايمسٙمبل، هم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م

سمْمٚمح دم احلِمقل فمعم ضمٙمٝمػ ومقي يس٣مٞمده٣م دم ضمرهب٣م ضد ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، وهيٝمئ هل٣م 

، وومد (1)ئؼ ايمتل حتقل زمٝمٛمٜم٣م وزمكم حتٗمٝمؼ أؿمامفمٜم٣م ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٔمراقايمسبٝمؾ دم إزايم٥م ايمٔمقا

                                                           
 .212 – 210( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .17 – 15ج اًمعريب احلديث واعمعارص، ص: ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص : دراؾمات ذم شماريخ اخلؾق2)

( حمؿد محقد اًمسؾ ان: اًمغزو اًمؼمشمغازم ًمؾجـوب اًمعريب واخلؾقج، أسمو فمبي، مريمز زايد ًمؾؽماث واًمتاريخ، 3)

 .83-82م، ص:2000هـ/ 1،1420ط
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وايمسٖمـ ايمُٔمامٞمٝم٥م ايمراؽمٝم٥م دم فمدد َمـ اظمقاٞمئ ايمُٔمامٞمٝم٥م، وأٞمُمٟم  وأضمرق َمراىم٤م صٝمد إؽمامك

 .(5)فمددًا َمـ احلِمقن دم اظمدن ايمُٔمامٞمٝم٥م يمتقؿمٝمد ايمٛمٖمقذ ايمػمسمٕم٣مرم

وومد فمجزت اظمٗم٣موَم٥م ايمُٔمامٞمٝم٥م فمـ اظمقاصمٜم٥م ٞمٓمرًا يمٙمتٖمقق احلريب اظمتٗمدم، ايمذي يتٚمٝمز 

ايمٛم٣مري٥م، ايمتل مل سم٘مـ َمٔمروهم٥م دم  زمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن= ضمٝم٧م يٚمتٙم٘مقن اظمداهمع ايم٘مبغمة وإؽمٙمح٥م

 .(5)فُمامن وايمبٙمدان ايمٔمرزمٝم٥م إطمرى

واصؾ ايمبقىمغمك سمٛمٖمٝمذ طمْم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ايمتل هتدف إلم ايمسٝمْمرة فمعم اظمٛم٣مهمذ ايمبحري٥م 

اظمٜمٚم٥م واظمراىمز ايمتج٣مري٥م اظمٜمٚم٥م، هم٣مجتف إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم ٞمحق صمزيرة هرَمز، ايمتل ختّمع 

َمقومع هذه اجلزيرة آؽمؼماسمٝمجل اهل٣مم همٗمد اىمتسب٦م حل٘مؿ خل ومٝمٌم َمـ فُمامن، وزمح٘مؿ 

أمهٝم٥م ىمبغمة، وسمِم٣مفمدت همٝمٜم٣م ضمرىم٥م ايمٛمُم٣مط ايمتج٣مري َمع ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م وإهمريٗمٝم٥م 

واهلٛمدي٥م وايمِمٝمٛمٝم٥م، مم٣م أىمسبٜم٣م ٞمٖمقذًا ؽمٝم٣مؽمٝم٣مً واؽمٔم٣ًم، اَمتد إلم ؽم٣مضمؾ فمامن وايمبحريـ 

 .(1)وايمٗمْمٝمػ وايمبٌمة

َمز، ومت٘مـ َمـ آؽمتٝمالء فمٙمٝمف، وفمعم زمٔمض وومرر ايمبقىمغمك آجت٣مه ٞمحق َمّمٝمؼ هر

، وومبؾ أن يتٚم٘مـ ايمبقىمغمك َمـ دطمقل (9)م:580اجلزر دم ؽمقاضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب ؽمٛم٥م

واصمٜمتف َمُم٘مٙمت٣من رئٝمست٣من= أوهلام: اظمٗم٣موَم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م ايمٔمٛمٝمٖم٥م، ايمث٣مٞمٝم٥م: مترد اجلٛمقد هرَمز 

                                                           
ؿد صاسمر وآظمرون: ىمقام دوًمة اًمقعارسمة وضمفود كارص سمن مرؿمد ذم شموطمقد اًمبالد، جمؿوقمة سمحوث مؼدمة إمم ( حم1)

 .373-372م، ص:1995يمتاب قُم ان ذم اًمتاريخ، ًمـدن، وزارة اإلقمالم، ؾمؾطـة قُم ان، دار أمبقل ًمؾـنم، 

 .382-371( د. حمؿد صاسمر وآظمرون: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 .162-161اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: ( د. وماًمح طمـظل: 3)

( اًمسػم أركوًمدت ويؾسون : اخلؾقج اًمعريب، جمؿل شمارخيي من أىمدم إزمـة طمتى أوائل اًمؼرن اًمعنمين، 4)

 .212، 205شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف، ص : 
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، وفمٛمدَم٣م همرض (5)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وَمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م، يم٘مٛمف سمٕمٙم٤م فمعم ذيمؽ

 ايمبقىمغمك ؽمٝمْمرسمف فمعم َمّمٝمؼ هرَمز، أيمزم ضم٘م٣مَمٜم٣م زمتقومٝمع اسمٖم٣مق سمّمٚمـ ايممموط أسمٝم٥م:

 دهمع نمراَم٥م َم٣ميمٝم٥م. -5

 دهمع إسم٣موة ؽمٛمقي٥م ىمبغمة. -5

 إفمالن ايمتبٔمٝم٥م يمٙمػمسمٕم٣مل. -1

 هَمْرُض ضمٓمٍر فمعم ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتج٣مري٥م َمـ َمزاويم٥م ٞمُم٣مؿمٜم٣م إٓ زم١مذن. -9

 .(5)ٝم٥م َمـ ايمرؽمقمإفمٖم٣مء ايمبّم٣مئع ايمػمسمٕم٣ميم -8

وٓ ؾمؽ دم أن اضمتالل صمزيرة هرَمز وؽم٣مضمؾ فُمامن ئمد هتديدًا يمسقاضمؾ اخلٙمٝم٨م 

 ايمٔمريب زمُم٘مؾ فم٣مم.

ومم٣م يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر ضمٗم٣مً َمقومػ ايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م ايمُمٝمٔمٝم٥م ايمسٙمبل َمـ اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم 

جت٣مه اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، وهل دويم٥م جم٣مورة، وسمبسط ٞمٖمقذه٣م فمعم إيران وأصمزاء َمـ ايمٔمراق، 

وسمٔمد إضمدى ايمدول ايم٘مبغمة ايمٗمقي٥م دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم 

 اظمٝمالدي، ويمٝمس َمـ ايمِمٔم٤م أن ٞمجد سمٖمسغمًا َمٔمٗمقًٓ هلذا اظمقومػ ايمسٙمبل، هم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م

سمْمٚمح دم احلِمقل فمعم ضمٙمٝمػ ومقي يس٣مٞمده٣م دم ضمرهب٣م ضد ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، وهيٝمئ هل٣م 

، وومد (1)ئؼ ايمتل حتقل زمٝمٛمٜم٣م وزمكم حتٗمٝمؼ أؿمامفمٜم٣م ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٔمراقايمسبٝمؾ دم إزايم٥م ايمٔمقا

                                                           
 .212 – 210( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .17 – 15ج اًمعريب احلديث واعمعارص، ص: ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص : دراؾمات ذم شماريخ اخلؾق2)

( حمؿد محقد اًمسؾ ان: اًمغزو اًمؼمشمغازم ًمؾجـوب اًمعريب واخلؾقج، أسمو فمبي، مريمز زايد ًمؾؽماث واًمتاريخ، 3)

 .83-82م، ص:2000هـ/ 1،1420ط
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، وفمٛمدَم٣م همرض (5)ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وَمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م، يم٘مٛمف سمٕمٙم٤م فمعم ذيمؽ

 ايمبقىمغمك ؽمٝمْمرسمف فمعم َمّمٝمؼ هرَمز، أيمزم ضم٘م٣مَمٜم٣م زمتقومٝمع اسمٖم٣مق سمّمٚمـ ايممموط أسمٝم٥م:

 دهمع نمراَم٥م َم٣ميمٝم٥م. -5

 دهمع إسم٣موة ؽمٛمقي٥م ىمبغمة. -5

 إفمالن ايمتبٔمٝم٥م يمٙمػمسمٕم٣مل. -1

 هَمْرُض ضمٓمٍر فمعم ايمسٖمـ ايمٔمرزمٝم٥م ايمتج٣مري٥م َمـ َمزاويم٥م ٞمُم٣مؿمٜم٣م إٓ زم١مذن. -9

 .(5)ٝم٥م َمـ ايمرؽمقمإفمٖم٣مء ايمبّم٣مئع ايمػمسمٕم٣ميم -8

وٓ ؾمؽ دم أن اضمتالل صمزيرة هرَمز وؽم٣مضمؾ فُمامن ئمد هتديدًا يمسقاضمؾ اخلٙمٝم٨م 

 ايمٔمريب زمُم٘مؾ فم٣مم.

ومم٣م يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر ضمٗم٣مً َمقومػ ايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م ايمُمٝمٔمٝم٥م ايمسٙمبل َمـ اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم 

جت٣مه اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، وهل دويم٥م جم٣مورة، وسمبسط ٞمٖمقذه٣م فمعم إيران وأصمزاء َمـ ايمٔمراق، 

وسمٔمد إضمدى ايمدول ايم٘مبغمة ايمٗمقي٥م دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري ايمٗمرن ايمس٣مدس فممم 

 اظمٝمالدي، ويمٝمس َمـ ايمِمٔم٤م أن ٞمجد سمٖمسغمًا َمٔمٗمقًٓ هلذا اظمقومػ ايمسٙمبل، هم٣ميمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م

سمْمٚمح دم احلِمقل فمعم ضمٙمٝمػ ومقي يس٣مٞمده٣م دم ضمرهب٣م ضد ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، وهيٝمئ هل٣م 

، وومد (1)ئؼ ايمتل حتقل زمٝمٛمٜم٣م وزمكم حتٗمٝمؼ أؿمامفمٜم٣م ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٔمراقايمسبٝمؾ دم إزايم٥م ايمٔمقا

                                                           
 .212 – 210( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .17 – 15ج اًمعريب احلديث واعمعارص، ص: ( د. سمدر اًمدين قمباس اخلصويص : دراؾمات ذم شماريخ اخلؾق2)

( حمؿد محقد اًمسؾ ان: اًمغزو اًمؼمشمغازم ًمؾجـوب اًمعريب واخلؾقج، أسمو فمبي، مريمز زايد ًمؾؽماث واًمتاريخ، 3)

 .83-82م، ص:2000هـ/ 1،1420ط
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حتدشم٦م اظمراصمع ايمتٟمرخيٝم٥م ضمقل اسمِم٣مٓت َم٘مثٖم٥م وفمالوم٣مت ومقي٥م زمكم ايمُم٣مه إؽمامفمٝمؾ 

ايمِمٖمقي وايمبقىمغمك، سمؿ همٝمٜم٣م سمب٣مدل ايمسٖمراء، وسمب٣مدل ايمرؽم٣مئؾ ايمتل سمتّمٚمـ آسمٖم٣مق فمعم 

ٞمٝم٥م، وسمٓمٜمر رنمب٥م ايمبقىمغمك دم ومٝم٣مم سمُم٘مٝمؾ ضمٙمػ صٖمقي زمرسمٕم٣مرم ضد ايمدويم٥م ايمٔمثام

ايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م زمدور هم٣مفمؾ دم سمٛمٖمٝمذ آؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م جت٣مه ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م 

 . (5)واإلؽمالَمٝم٥م

وزمح٘مؿ سمْم٣مزمؼ وصمٜمتل ايمٛمٓمر زمكم اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم فمامٞمقيؾ وايمبقىمغمك وفمدم رنمب٥م 

همؼمة ؿمقيٙم٥م يمذيمؽ ُرومِّل اظمٙمؽ واحل٘مقَم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم زمٗم٣مء أي َمقـمػ دم هذا اظمٛمِم٤م 

 م>580هـ/58>ايمٗم٣مئد ايمػمسمٕم٣مرم دا ايمبقىمغمك إلم َمٛمِم٤م ٞم٣مئ٤م اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم دم اهلٛمد ؽمٛم٥م 

، وزمذيمؽ سمبدأ اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ فمٜمده. وأهؿ اخلْمقات (5)دم ىمقؾمـ طمٙمٖم٣ًم يمٙمٖمقٞمسق داظمٝمدا

راىمز ايمتج٣مري٥م ايمتل وم٣مم هب٣م ايمبقىمغمك طمالل هذه ايمٖمؼمة سمتٚمثؾ دم ايمسٝمْمرة فمعم أهؿ اظم

-5850هـ( ):5>-59>اظمٜمٚم٥م= همٗمد ؽمٝمْمر فمعم فمدد َمـ اظمقاٞمئ دم اهلٛمد طمالل فم٣مَمكم )

، واختذ َمـ صمقا فمعم ؽم٣مضمؾ َمٙمٝمب٣مر َمٗمرًا يمف زمح٘مؿ (1)م(، َمٛمٜم٣م: صمقا، وديق، وَمٙمٗم٣م5855

 .(9)َمقومٔمٜم٣م اظمتقؽمط فمعم ؽم٣مضمؾ اهلٛمد وايمٗمريب٥م َمـ ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م

                                                           

 .191،  161( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: 1)

. د .صالح اًمعؼاد : اًمتقارات 215سمل، شمرمجة حمؿد قمزيز رومعت، ص: ( ؾموكقا . ي . هاو: ذم ـمؾب اًمتوا2)

 .16اًمسقاؾمقة ذم اخلؾقج اًمعريب، ص : 

 .67، 66م، ص: 1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 3)

 .211( اًمسػم أركوًمدت. ويؾسون: اخلؾقج اًمعريب، شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف، ص: 4)
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٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ايمقٓي٣مت اهلٛمدي٥م أَم٣مم ايمتٕمٙمٕمؾ وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م ضٔمٖم٦م اجلبٜم

ايمػمسمٕم٣مرم، همٗمد واهمٗم٦م ىمجرات فمعم إٞمُم٣مء حمْم٥م جت٣مري٥م وزمٛم٣مء ضمِمـ دم ديق، وفمٗمد 

 . (5)ؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت صٙمح٣ًم َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وواهمؼ فمعم زمٛم٣مء ضمِمـ يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم

يمتج٣مري٥م واجتف ايمبقىمغمك إلم ايمس٣مضمؾ إهمريٗمل ومت٘مـ َمـ آؽمتٝمالء فمعم اظمراىمز ا

م(، َمـ ؽمقهم٣مٓ صمٛمقزم٣ًم إلم زمراوة >580هـ( )58>اظمٜمٚم٥م دم ؽم٣مضمؾ إهمريٗمٝم٣م ايمممومل ؽمٛم٥م )

 ؾمامًٓ، ىمام اؽمتقلم فمعم زٞمجب٣مر وَمقززمٝمؼ وزمٚمب٣م وَم٣مهمٝم٣م.

ومت٦م اسمِم٣مٓت َمب٣مذة زمكم إَمػماؿمقرة احلبُم٥م هٝمٙمٝمٛم٣م وايمبقىمغمك= ضمٝم٧م زمٔمث٦م إيمٝمف 

حيٚمؾ هم٘مرة إفمالن احلرب فمعم  م( يسٚمك َم٣مسمٝمقس، وىم٣من>580هـ( )58>َمبٔمقشم٣ًم ؽمٛم٥م )

اظمسٙمٚمكم وطم٣مص٥م دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم، ويدفمق يمٙمتٔم٣مون زمكم ايمػمسمٕم٣مل واحلبُم٥م َمـ أصمؾ 

حتٗمٝمؼ هذا اهلدف، ورضم٤م ايمبقىمغمك زمْمٙم٤م احلبُم٥م، وأرؽمؾ َمبٔمقشم٣ًم زمرسمٕم٣ميمٝم٣ًم إلم احلبُم٥م 

 . (5)م(5850هـ( ):5>دم همؼمة ٓضمٗم٥م )

امري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ايمتل هتدف إلم َمٜم٣ممج٥م وفم٘مػ ايمبقىمغمك فمعم سمٛمٖمٝمذ اخلْمط آؽمتٔم

ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م، وطم٣مص٥م اظمداطمؾ ايمرئٝمس٥م دم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمبحر إمحر، وىمثػ 

م، وسم٣مزمع طمٙمٖم٣مؤه اخلْم٥م ٞمٖمسٜم٣م َمـ 5851هـ/ >5>حم٣موٓسمف يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن دم فم٣مم 

= (1)م، ومجٝمع هذه اظمح٣موٓت زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ5851هـ/ >5>م، :585هـ/  51>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .68-67م، ص:1635-1538مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د. اًمسقد 1)

 . 69-68(كػس اعمرضمع، ص: 2)

، 218-212( اًمسػم آركوًمدت. وسمؾسون: اخلؾقج اًمعريب ، حمؿل شمارخيي ، شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف ، ص: 3)

 .81-77إمم اًمبحر، ص:حمؿد قمبد اًمؾطقف اًمبحراوي : ومتح اًمعث اكقلم قمدن واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم 
214
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٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ايمقٓي٣مت اهلٛمدي٥م أَم٣مم ايمتٕمٙمٕمؾ وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م ضٔمٖم٦م اجلبٜم

ايمػمسمٕم٣مرم، همٗمد واهمٗم٦م ىمجرات فمعم إٞمُم٣مء حمْم٥م جت٣مري٥م وزمٛم٣مء ضمِمـ دم ديق، وفمٗمد 

 . (5)ؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت صٙمح٣ًم َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وواهمؼ فمعم زمٛم٣مء ضمِمـ يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم

يمتج٣مري٥م واجتف ايمبقىمغمك إلم ايمس٣مضمؾ إهمريٗمل ومت٘مـ َمـ آؽمتٝمالء فمعم اظمراىمز ا

م(، َمـ ؽمقهم٣مٓ صمٛمقزم٣ًم إلم زمراوة >580هـ( )58>اظمٜمٚم٥م دم ؽم٣مضمؾ إهمريٗمٝم٣م ايمممومل ؽمٛم٥م )

 ؾمامًٓ، ىمام اؽمتقلم فمعم زٞمجب٣مر وَمقززمٝمؼ وزمٚمب٣م وَم٣مهمٝم٣م.

ومت٦م اسمِم٣مٓت َمب٣مذة زمكم إَمػماؿمقرة احلبُم٥م هٝمٙمٝمٛم٣م وايمبقىمغمك= ضمٝم٧م زمٔمث٦م إيمٝمف 

حيٚمؾ هم٘مرة إفمالن احلرب فمعم  م( يسٚمك َم٣مسمٝمقس، وىم٣من>580هـ( )58>َمبٔمقشم٣ًم ؽمٛم٥م )

اظمسٙمٚمكم وطم٣مص٥م دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم، ويدفمق يمٙمتٔم٣مون زمكم ايمػمسمٕم٣مل واحلبُم٥م َمـ أصمؾ 

حتٗمٝمؼ هذا اهلدف، ورضم٤م ايمبقىمغمك زمْمٙم٤م احلبُم٥م، وأرؽمؾ َمبٔمقشم٣ًم زمرسمٕم٣ميمٝم٣ًم إلم احلبُم٥م 

 . (5)م(5850هـ( ):5>دم همؼمة ٓضمٗم٥م )

امري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ايمتل هتدف إلم َمٜم٣ممج٥م وفم٘مػ ايمبقىمغمك فمعم سمٛمٖمٝمذ اخلْمط آؽمتٔم

ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م، وطم٣مص٥م اظمداطمؾ ايمرئٝمس٥م دم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمبحر إمحر، وىمثػ 

م، وسم٣مزمع طمٙمٖم٣مؤه اخلْم٥م ٞمٖمسٜم٣م َمـ 5851هـ/ >5>حم٣موٓسمف يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن دم فم٣مم 

= (1)م، ومجٝمع هذه اظمح٣موٓت زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ5851هـ/ >5>م، :585هـ/  51>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .68-67م، ص:1635-1538مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د. اًمسقد 1)

 . 69-68(كػس اعمرضمع، ص: 2)

، 218-212( اًمسػم آركوًمدت. وسمؾسون: اخلؾقج اًمعريب ، حمؿل شمارخيي ، شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف ، ص: 3)

 .81-77إمم اًمبحر، ص:حمؿد قمبد اًمؾطقف اًمبحراوي : ومتح اًمعث اكقلم قمدن واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم 
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حتدشم٦م اظمراصمع ايمتٟمرخيٝم٥م ضمقل اسمِم٣مٓت َم٘مثٖم٥م وفمالوم٣مت ومقي٥م زمكم ايمُم٣مه إؽمامفمٝمؾ 

ايمِمٖمقي وايمبقىمغمك، سمؿ همٝمٜم٣م سمب٣مدل ايمسٖمراء، وسمب٣مدل ايمرؽم٣مئؾ ايمتل سمتّمٚمـ آسمٖم٣مق فمعم 

ٞمٝم٥م، وسمٓمٜمر رنمب٥م ايمبقىمغمك دم ومٝم٣مم سمُم٘مٝمؾ ضمٙمػ صٖمقي زمرسمٕم٣مرم ضد ايمدويم٥م ايمٔمثام

ايمدويم٥م ايمِمٖمقي٥م زمدور هم٣مفمؾ دم سمٛمٖمٝمذ آؽمؼماسمٝمجٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م جت٣مه ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م 

 . (5)واإلؽمالَمٝم٥م

وزمح٘مؿ سمْم٣مزمؼ وصمٜمتل ايمٛمٓمر زمكم اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم فمامٞمقيؾ وايمبقىمغمك وفمدم رنمب٥م 

همؼمة ؿمقيٙم٥م يمذيمؽ ُرومِّل اظمٙمؽ واحل٘مقَم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم زمٗم٣مء أي َمقـمػ دم هذا اظمٛمِم٤م 

 م>580هـ/58>ايمٗم٣مئد ايمػمسمٕم٣مرم دا ايمبقىمغمك إلم َمٛمِم٤م ٞم٣مئ٤م اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم دم اهلٛمد ؽمٛم٥م 

، وزمذيمؽ سمبدأ اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م َمـ فمٜمده. وأهؿ اخلْمقات (5)دم ىمقؾمـ طمٙمٖم٣ًم يمٙمٖمقٞمسق داظمٝمدا

راىمز ايمتج٣مري٥م ايمتل وم٣مم هب٣م ايمبقىمغمك طمالل هذه ايمٖمؼمة سمتٚمثؾ دم ايمسٝمْمرة فمعم أهؿ اظم

-5850هـ( ):5>-59>اظمٜمٚم٥م= همٗمد ؽمٝمْمر فمعم فمدد َمـ اظمقاٞمئ دم اهلٛمد طمالل فم٣مَمكم )

، واختذ َمـ صمقا فمعم ؽم٣مضمؾ َمٙمٝمب٣مر َمٗمرًا يمف زمح٘مؿ (1)م(، َمٛمٜم٣م: صمقا، وديق، وَمٙمٗم٣م5855

 .(9)َمقومٔمٜم٣م اظمتقؽمط فمعم ؽم٣مضمؾ اهلٛمد وايمٗمريب٥م َمـ ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م

                                                           

 .191،  161( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، ص: 1)

. د .صالح اًمعؼاد : اًمتقارات 215سمل، شمرمجة حمؿد قمزيز رومعت، ص: ( ؾموكقا . ي . هاو: ذم ـمؾب اًمتوا2)

 .16اًمسقاؾمقة ذم اخلؾقج اًمعريب، ص : 

 .67، 66م، ص: 1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 3)

 .211( اًمسػم أركوًمدت. ويؾسون: اخلؾقج اًمعريب، شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف، ص: 4)
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٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ايمقٓي٣مت اهلٛمدي٥م أَم٣مم ايمتٕمٙمٕمؾ وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م ضٔمٖم٦م اجلبٜم

ايمػمسمٕم٣مرم، همٗمد واهمٗم٦م ىمجرات فمعم إٞمُم٣مء حمْم٥م جت٣مري٥م وزمٛم٣مء ضمِمـ دم ديق، وفمٗمد 

 . (5)ؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت صٙمح٣ًم َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وواهمؼ فمعم زمٛم٣مء ضمِمـ يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم

يمتج٣مري٥م واجتف ايمبقىمغمك إلم ايمس٣مضمؾ إهمريٗمل ومت٘مـ َمـ آؽمتٝمالء فمعم اظمراىمز ا

م(، َمـ ؽمقهم٣مٓ صمٛمقزم٣ًم إلم زمراوة >580هـ( )58>اظمٜمٚم٥م دم ؽم٣مضمؾ إهمريٗمٝم٣م ايمممومل ؽمٛم٥م )

 ؾمامًٓ، ىمام اؽمتقلم فمعم زٞمجب٣مر وَمقززمٝمؼ وزمٚمب٣م وَم٣مهمٝم٣م.

ومت٦م اسمِم٣مٓت َمب٣مذة زمكم إَمػماؿمقرة احلبُم٥م هٝمٙمٝمٛم٣م وايمبقىمغمك= ضمٝم٧م زمٔمث٦م إيمٝمف 

حيٚمؾ هم٘مرة إفمالن احلرب فمعم  م( يسٚمك َم٣مسمٝمقس، وىم٣من>580هـ( )58>َمبٔمقشم٣ًم ؽمٛم٥م )

اظمسٙمٚمكم وطم٣مص٥م دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم، ويدفمق يمٙمتٔم٣مون زمكم ايمػمسمٕم٣مل واحلبُم٥م َمـ أصمؾ 

حتٗمٝمؼ هذا اهلدف، ورضم٤م ايمبقىمغمك زمْمٙم٤م احلبُم٥م، وأرؽمؾ َمبٔمقشم٣ًم زمرسمٕم٣ميمٝم٣ًم إلم احلبُم٥م 

 . (5)م(5850هـ( ):5>دم همؼمة ٓضمٗم٥م )

امري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ايمتل هتدف إلم َمٜم٣ممج٥م وفم٘مػ ايمبقىمغمك فمعم سمٛمٖمٝمذ اخلْمط آؽمتٔم

ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م، وطم٣مص٥م اظمداطمؾ ايمرئٝمس٥م دم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمبحر إمحر، وىمثػ 

م، وسم٣مزمع طمٙمٖم٣مؤه اخلْم٥م ٞمٖمسٜم٣م َمـ 5851هـ/ >5>حم٣موٓسمف يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن دم فم٣مم 

= (1)م، ومجٝمع هذه اظمح٣موٓت زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ5851هـ/ >5>م، :585هـ/  51>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .68-67م، ص:1635-1538مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د. اًمسقد 1)

 . 69-68(كػس اعمرضمع، ص: 2)

، 218-212( اًمسػم آركوًمدت. وسمؾسون: اخلؾقج اًمعريب ، حمؿل شمارخيي ، شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف ، ص: 3)

 .81-77إمم اًمبحر، ص:حمؿد قمبد اًمؾطقف اًمبحراوي : ومتح اًمعث اكقلم قمدن واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم 
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٥م اإلؽمالَمٝم٥م دم ايمقٓي٣مت اهلٛمدي٥م أَم٣مم ايمتٕمٙمٕمؾ وطمالل هذه اظمرضمٙم٥م ضٔمٖم٦م اجلبٜم

ايمػمسمٕم٣مرم، همٗمد واهمٗم٦م ىمجرات فمعم إٞمُم٣مء حمْم٥م جت٣مري٥م وزمٛم٣مء ضمِمـ دم ديق، وفمٗمد 

 . (5)ؽمٙمْم٣من ىم٣ميمٝم٘مقت صٙمح٣ًم َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وواهمؼ فمعم زمٛم٣مء ضمِمـ يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم

يمتج٣مري٥م واجتف ايمبقىمغمك إلم ايمس٣مضمؾ إهمريٗمل ومت٘مـ َمـ آؽمتٝمالء فمعم اظمراىمز ا

م(، َمـ ؽمقهم٣مٓ صمٛمقزم٣ًم إلم زمراوة >580هـ( )58>اظمٜمٚم٥م دم ؽم٣مضمؾ إهمريٗمٝم٣م ايمممومل ؽمٛم٥م )

 ؾمامًٓ، ىمام اؽمتقلم فمعم زٞمجب٣مر وَمقززمٝمؼ وزمٚمب٣م وَم٣مهمٝم٣م.

ومت٦م اسمِم٣مٓت َمب٣مذة زمكم إَمػماؿمقرة احلبُم٥م هٝمٙمٝمٛم٣م وايمبقىمغمك= ضمٝم٧م زمٔمث٦م إيمٝمف 

حيٚمؾ هم٘مرة إفمالن احلرب فمعم  م( يسٚمك َم٣مسمٝمقس، وىم٣من>580هـ( )58>َمبٔمقشم٣ًم ؽمٛم٥م )

اظمسٙمٚمكم وطم٣مص٥م دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم، ويدفمق يمٙمتٔم٣مون زمكم ايمػمسمٕم٣مل واحلبُم٥م َمـ أصمؾ 

حتٗمٝمؼ هذا اهلدف، ورضم٤م ايمبقىمغمك زمْمٙم٤م احلبُم٥م، وأرؽمؾ َمبٔمقشم٣ًم زمرسمٕم٣ميمٝم٣ًم إلم احلبُم٥م 

 . (5)م(5850هـ( ):5>دم همؼمة ٓضمٗم٥م )

امري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ايمتل هتدف إلم َمٜم٣ممج٥م وفم٘مػ ايمبقىمغمك فمعم سمٛمٖمٝمذ اخلْمط آؽمتٔم

ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م، وطم٣مص٥م اظمداطمؾ ايمرئٝمس٥م دم اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب وايمبحر إمحر، وىمثػ 

م، وسم٣مزمع طمٙمٖم٣مؤه اخلْم٥م ٞمٖمسٜم٣م َمـ 5851هـ/ >5>حم٣موٓسمف يمٙمسٝمْمرة فمعم فمدن دم فم٣مم 

= (1)م، ومجٝمع هذه اظمح٣موٓت زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ5851هـ/ >5>م، :585هـ/  51>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .68-67م، ص:1635-1538مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن ( د. اًمسقد 1)

 . 69-68(كػس اعمرضمع، ص: 2)

، 218-212( اًمسػم آركوًمدت. وسمؾسون: اخلؾقج اًمعريب ، حمؿل شمارخيي ، شمرمجة قمبد اًمؼادر يوؾمف ، ص: 3)

 .81-77إمم اًمبحر، ص:حمؿد قمبد اًمؾطقف اًمبحراوي : ومتح اًمعث اكقلم قمدن واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم 
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زمسب٤م َمٗم٣موَم٥م أه٣مرم فمدن زمزفم٣مَم٥م إَمغم َمرصم٣من ايمْم٣مهري، واظمس٣مٞمدة ايمرؽمٚمٝم٥م وايمُمٔمبٝم٥م 

 .(5)ايمتل ومدَمتٜم٣م ضمرضَمقت

وَمٛمذ وصقل ايمبقىمغمك ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هجامهتؿ فمعم ؽمقاضمؾ اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م 

وَمقاٞمئٜم٣م، وَمٛمٜم٣م َمٝمٛم٣مء صمدة، يم٘مـ حم٣موٓهتؿ زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ، ومل يستْمٝمٔمقا آؽمتٝمالء 

 .(5)ٔمٚمدوا إلم زي٣مدة أفمامل ايمٗمرصٛم٥م دم ايمبح٣مرفمٙمٝمف، هم

 وومد هدهم٦م حم٣موٓهتؿ سمٙمؽ إلم ايمسٝمْمرة فمعم ايمبحر إمحر، وَمٜم٣ممج٥م إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م،

وٞمبش ومػم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وخيمف وؽمٙمؿ، وايمقصقل إلم زمٝم٦م اظمٗمدس، وومْمع ايمتقاصؾ 

ذيمؽ زمدويم٥م احلبُم٥م اظمسٝمحٝم٥م  واظمس٣مٞمدة زمكم َمسٙمٚمل اهلٛمد واظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، واؽمتٔم٣مٞمقا فمعم

 .(1)م>580/ ه58>َمٛمذ 

وحتٚمؾ ايمبقىمغمك صمزءًا ىمبغمًا َمـ سمٛمٖمٝمذ هذه ايمسٝم٣مؽم٥م، نمغم أٞمف سُمُقدمِّ ومبؾ إىمامل 

َممموفم٣مسمف اظمتٚمثٙم٥م دم زمٛم٣مء إَمػماؿمقري٥م دم ايمممق، وىم٣مٞم٦م وهم٣مسمف زم٣ميمٗمرب َمـ ؽم٣مضمؾ صمقا 

٣من يمقزمقؽمقريز دم َمٛمِم٤م م، شمؿ فمكمَّ اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم فمامٞمقيؾ ايمٗمبْم5858هـ/55>ؽمٛم٥م

 ٞم٣مئ٤م اظمٙمؽ زم٣مهلٛمد.

وسمبٛمك يمقزمقؽمقريز ؽمٝم٣مؽم٥م صمديدة فمٗم٤م سمقيمٝمف َمٛمِمبف َمب٣مذة،  همٗمد ؽمٚمح يمٙمسٖمـ 

٥ٍم سم٣مَم٥م، ذيْم٥م َمس٣مفمدهت٣م يمٙمسٖمـ احلرزمٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم  اهلٛمدي٥م إهٙمٝم٥م أن مت٣مرس ٞمُم٣مؿمٜم٣م زمُحِريَّ

قـمٖمكم زمرسمٕم٣ميمٝمكم يمٙمجامرك َمْم٣مردة اظمراىم٤م ايمتج٣مري٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، ووم٣مم زمتٔمٝمكم َم
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دم ؽم٣مضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، هبدف اهلٝمٚمٛم٥م فمعم ؾم٠مون ايمتج٣مرة، ودم فمٜمده أصبح ايم٘مثغم َمـ 

ايمٗمب٣مؿمٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم جت٣مرًا، وـمٜمرت ٞمت٣مئ٨م هذه ايمسٝم٣مؽم٥م َمب٣مذة زمزي٣مدة أفمامل ايمٗمرصٛم٥م 

 .(5)ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م

إلم دي ايمبقىمغمك ومبؾ وهم٣مسمف وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أنَّ اظمٙمؽ فمام ٞمقيؾ أصدر أواَمره 

، وزمقهم٣مة ايمبقىمغمك سمرىم٦م سمٙمؽ (5)زمتدَمغم إؽمْمقل اظمٌمي اظمتقاصمد دم ايمبحر إمحر

اظمٜمٚم٥م وَمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م صمدة، وسمقؿمٝمد ايمٔمالوم٥م َمع َمٙمؽ احلبُم٥م فمعم ايمٗمبْم٣من 

م، وسمٟميمٖم٦م َمـ :585هـ /همػماير ؽمٛم٥م 51>يمقزمق ؽمقريز ايمذي وم٣مد محٙمتف َمـ صمقا دم ؽمٛم٥م 

ٔمكم ؽمٖمٝمٛم٥م ضمرزمٝم٥م وَمـ أيمٖمكم َمـ ايمرصم٣مل اظمسٙمحكم، وفمٛمدَم٣م وصٙم٦م احلٚمٙم٥م إلم فمدن أرزم

ؿمٙم٤م وم٣مئده٣م يمقزمرؽمقريز َمـ إَمغم َمرصم٣من ايمْم٣مهري أن يٚمده زمبٔمض اظم٠من وزمٔمض 

 .(1)اظمرؾمديـ ايمبحريكم، همٟمصم٣مزمف إلم ؿمٙمبف اسمٗم٣مًء يمممه

ز فمـ وىم٣من َهؿُّ يمقزمقؽمقريز اضمتالل صمدة، وحتْمٝمؿ إؽمْمقل اظمٌمي، يم٘مٛمف فمج

حتٗمٝمؼ أهداهمف، وزمٔمد فمقدة إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم صمزيرة ىمٚمران ه٣مصمؿ َمٝمٛم٣مء ززمٙمع، وفم٣مد 

إلم فمدن َمٔمتٗمدًا أن أَمر دطمقهل٣م ؽَمْٜمٌؾ، همقصمد ايمٓمروف ومد سمٕمغمت مت٣مَم٣ًم، همٗمد سمؿ حتِمكم 

 . (9)فمدن، وأنمٙمٗم٦م أزمقاهب٣م، ورهمض أَمغم فمدن إَمغم َمرصم٣من ايمتحدث إلم يمقزمق ؽمقريز
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دم ؽم٣مضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، هبدف اهلٝمٚمٛم٥م فمعم ؾم٠مون ايمتج٣مرة، ودم فمٜمده أصبح ايم٘مثغم َمـ 

ايمٗمب٣مؿمٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم جت٣مرًا، وـمٜمرت ٞمت٣مئ٨م هذه ايمسٝم٣مؽم٥م َمب٣مذة زمزي٣مدة أفمامل ايمٗمرصٛم٥م 

 .(5)ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م

إلم دي ايمبقىمغمك ومبؾ وهم٣مسمف وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أنَّ اظمٙمؽ فمام ٞمقيؾ أصدر أواَمره 

، وزمقهم٣مة ايمبقىمغمك سمرىم٦م سمٙمؽ (5)زمتدَمغم إؽمْمقل اظمٌمي اظمتقاصمد دم ايمبحر إمحر

اظمٜمٚم٥م وَمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م صمدة، وسمقؿمٝمد ايمٔمالوم٥م َمع َمٙمؽ احلبُم٥م فمعم ايمٗمبْم٣من 

م، وسمٟميمٖم٦م َمـ :585هـ /همػماير ؽمٛم٥م 51>يمقزمق ؽمقريز ايمذي وم٣مد محٙمتف َمـ صمقا دم ؽمٛم٥م 

ٔمكم ؽمٖمٝمٛم٥م ضمرزمٝم٥م وَمـ أيمٖمكم َمـ ايمرصم٣مل اظمسٙمحكم، وفمٛمدَم٣م وصٙم٦م احلٚمٙم٥م إلم فمدن أرزم

ؿمٙم٤م وم٣مئده٣م يمقزمرؽمقريز َمـ إَمغم َمرصم٣من ايمْم٣مهري أن يٚمده زمبٔمض اظم٠من وزمٔمض 

 .(1)اظمرؾمديـ ايمبحريكم، همٟمصم٣مزمف إلم ؿمٙمبف اسمٗم٣مًء يمممه

ز فمـ وىم٣من َهؿُّ يمقزمقؽمقريز اضمتالل صمدة، وحتْمٝمؿ إؽمْمقل اظمٌمي، يم٘مٛمف فمج

حتٗمٝمؼ أهداهمف، وزمٔمد فمقدة إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم صمزيرة ىمٚمران ه٣مصمؿ َمٝمٛم٣مء ززمٙمع، وفم٣مد 

إلم فمدن َمٔمتٗمدًا أن أَمر دطمقهل٣م ؽَمْٜمٌؾ، همقصمد ايمٓمروف ومد سمٕمغمت مت٣مَم٣ًم، همٗمد سمؿ حتِمكم 

 . (9)فمدن، وأنمٙمٗم٦م أزمقاهب٣م، ورهمض أَمغم فمدن إَمغم َمرصم٣من ايمتحدث إلم يمقزمق ؽمقريز
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زمسب٤م َمٗم٣موَم٥م أه٣مرم فمدن زمزفم٣مَم٥م إَمغم َمرصم٣من ايمْم٣مهري، واظمس٣مٞمدة ايمرؽمٚمٝم٥م وايمُمٔمبٝم٥م 

 .(5)ايمتل ومدَمتٜم٣م ضمرضَمقت

وَمٛمذ وصقل ايمبقىمغمك ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن هجامهتؿ فمعم ؽمقاضمؾ اجلزيرة ايمٔمرزمٝم٥م 

وَمقاٞمئٜم٣م، وَمٛمٜم٣م َمٝمٛم٣مء صمدة، يم٘مـ حم٣موٓهتؿ زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ، ومل يستْمٝمٔمقا آؽمتٝمالء 

 .(5)ٔمٚمدوا إلم زي٣مدة أفمامل ايمٗمرصٛم٥م دم ايمبح٣مرفمٙمٝمف، هم

 وومد هدهم٦م حم٣موٓهتؿ سمٙمؽ إلم ايمسٝمْمرة فمعم ايمبحر إمحر، وَمٜم٣ممج٥م إَم٣مىمـ اظمٗمدؽم٥م،

وٞمبش ومػم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وخيمف وؽمٙمؿ، وايمقصقل إلم زمٝم٦م اظمٗمدس، وومْمع ايمتقاصؾ 

ذيمؽ زمدويم٥م احلبُم٥م اظمسٝمحٝم٥م  واظمس٣مٞمدة زمكم َمسٙمٚمل اهلٛمد واظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م، واؽمتٔم٣مٞمقا فمعم

 .(1)م>580/ ه58>َمٛمذ 

وحتٚمؾ ايمبقىمغمك صمزءًا ىمبغمًا َمـ سمٛمٖمٝمذ هذه ايمسٝم٣مؽم٥م، نمغم أٞمف سُمُقدمِّ ومبؾ إىمامل 

َممموفم٣مسمف اظمتٚمثٙم٥م دم زمٛم٣مء إَمػماؿمقري٥م دم ايمممق، وىم٣مٞم٦م وهم٣مسمف زم٣ميمٗمرب َمـ ؽم٣مضمؾ صمقا 

٣من يمقزمقؽمقريز دم َمٛمِم٤م م، شمؿ فمكمَّ اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم فمامٞمقيؾ ايمٗمبْم5858هـ/55>ؽمٛم٥م

 ٞم٣مئ٤م اظمٙمؽ زم٣مهلٛمد.

وسمبٛمك يمقزمقؽمقريز ؽمٝم٣مؽم٥م صمديدة فمٗم٤م سمقيمٝمف َمٛمِمبف َمب٣مذة،  همٗمد ؽمٚمح يمٙمسٖمـ 

٥ٍم سم٣مَم٥م، ذيْم٥م َمس٣مفمدهت٣م يمٙمسٖمـ احلرزمٝم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم  اهلٛمدي٥م إهٙمٝم٥م أن مت٣مرس ٞمُم٣مؿمٜم٣م زمُحِريَّ

قـمٖمكم زمرسمٕم٣ميمٝمكم يمٙمجامرك َمْم٣مردة اظمراىم٤م ايمتج٣مري٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م، ووم٣مم زمتٔمٝمكم َم
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دم ؽم٣مضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، هبدف اهلٝمٚمٛم٥م فمعم ؾم٠مون ايمتج٣مرة، ودم فمٜمده أصبح ايم٘مثغم َمـ 

ايمٗمب٣مؿمٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم جت٣مرًا، وـمٜمرت ٞمت٣مئ٨م هذه ايمسٝم٣مؽم٥م َمب٣مذة زمزي٣مدة أفمامل ايمٗمرصٛم٥م 

 .(5)ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م

إلم دي ايمبقىمغمك ومبؾ وهم٣مسمف وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أنَّ اظمٙمؽ فمام ٞمقيؾ أصدر أواَمره 

، وزمقهم٣مة ايمبقىمغمك سمرىم٦م سمٙمؽ (5)زمتدَمغم إؽمْمقل اظمٌمي اظمتقاصمد دم ايمبحر إمحر

اظمٜمٚم٥م وَمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م صمدة، وسمقؿمٝمد ايمٔمالوم٥م َمع َمٙمؽ احلبُم٥م فمعم ايمٗمبْم٣من 

م، وسمٟميمٖم٦م َمـ :585هـ /همػماير ؽمٛم٥م 51>يمقزمق ؽمقريز ايمذي وم٣مد محٙمتف َمـ صمقا دم ؽمٛم٥م 

ٔمكم ؽمٖمٝمٛم٥م ضمرزمٝم٥م وَمـ أيمٖمكم َمـ ايمرصم٣مل اظمسٙمحكم، وفمٛمدَم٣م وصٙم٦م احلٚمٙم٥م إلم فمدن أرزم

ؿمٙم٤م وم٣مئده٣م يمقزمرؽمقريز َمـ إَمغم َمرصم٣من ايمْم٣مهري أن يٚمده زمبٔمض اظم٠من وزمٔمض 

 .(1)اظمرؾمديـ ايمبحريكم، همٟمصم٣مزمف إلم ؿمٙمبف اسمٗم٣مًء يمممه

ز فمـ وىم٣من َهؿُّ يمقزمقؽمقريز اضمتالل صمدة، وحتْمٝمؿ إؽمْمقل اظمٌمي، يم٘مٛمف فمج

حتٗمٝمؼ أهداهمف، وزمٔمد فمقدة إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم صمزيرة ىمٚمران ه٣مصمؿ َمٝمٛم٣مء ززمٙمع، وفم٣مد 

إلم فمدن َمٔمتٗمدًا أن أَمر دطمقهل٣م ؽَمْٜمٌؾ، همقصمد ايمٓمروف ومد سمٕمغمت مت٣مَم٣ًم، همٗمد سمؿ حتِمكم 

 . (9)فمدن، وأنمٙمٗم٦م أزمقاهب٣م، ورهمض أَمغم فمدن إَمغم َمرصم٣من ايمتحدث إلم يمقزمق ؽمقريز

                                                           

 .217 – 215( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .263، ص:  م1720 – 711ريخ ( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتا2)

 .104-103م، ص: 1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 3)

 ،81- 78( د. حمؿد قمبداًمؾطقف اًمبحراوي: ومتح اًمعث اكقلم قمدن واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم إمم اًمبحر، ص:4)

 .217-216ًمؼادر يوؾمف، ص: اًمسػم أركوًمدت.  ديؾسون: اخلؾقج اًمعريب، شمرمجة قمبد ا
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دم ؽم٣مضمؾ اخلٙمٝم٨م ايمٔمريب، هبدف اهلٝمٚمٛم٥م فمعم ؾم٠مون ايمتج٣مرة، ودم فمٜمده أصبح ايم٘مثغم َمـ 

ايمٗمب٣مؿمٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم جت٣مرًا، وـمٜمرت ٞمت٣مئ٨م هذه ايمسٝم٣مؽم٥م َمب٣مذة زمزي٣مدة أفمامل ايمٗمرصٛم٥م 

 .(5)ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م

إلم دي ايمبقىمغمك ومبؾ وهم٣مسمف وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أنَّ اظمٙمؽ فمام ٞمقيؾ أصدر أواَمره 

، وزمقهم٣مة ايمبقىمغمك سمرىم٦م سمٙمؽ (5)زمتدَمغم إؽمْمقل اظمٌمي اظمتقاصمد دم ايمبحر إمحر

اظمٜمٚم٥م وَمٜم٣مم أطمرى َمٛمٜم٣م َمٜم٣ممج٥م صمدة، وسمقؿمٝمد ايمٔمالوم٥م َمع َمٙمؽ احلبُم٥م فمعم ايمٗمبْم٣من 

م، وسمٟميمٖم٦م َمـ :585هـ /همػماير ؽمٛم٥م 51>يمقزمق ؽمقريز ايمذي وم٣مد محٙمتف َمـ صمقا دم ؽمٛم٥م 

ٔمكم ؽمٖمٝمٛم٥م ضمرزمٝم٥م وَمـ أيمٖمكم َمـ ايمرصم٣مل اظمسٙمحكم، وفمٛمدَم٣م وصٙم٦م احلٚمٙم٥م إلم فمدن أرزم

ؿمٙم٤م وم٣مئده٣م يمقزمرؽمقريز َمـ إَمغم َمرصم٣من ايمْم٣مهري أن يٚمده زمبٔمض اظم٠من وزمٔمض 

 .(1)اظمرؾمديـ ايمبحريكم، همٟمصم٣مزمف إلم ؿمٙمبف اسمٗم٣مًء يمممه

ز فمـ وىم٣من َهؿُّ يمقزمقؽمقريز اضمتالل صمدة، وحتْمٝمؿ إؽمْمقل اظمٌمي، يم٘مٛمف فمج

حتٗمٝمؼ أهداهمف، وزمٔمد فمقدة إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم صمزيرة ىمٚمران ه٣مصمؿ َمٝمٛم٣مء ززمٙمع، وفم٣مد 

إلم فمدن َمٔمتٗمدًا أن أَمر دطمقهل٣م ؽَمْٜمٌؾ، همقصمد ايمٓمروف ومد سمٕمغمت مت٣مَم٣ًم، همٗمد سمؿ حتِمكم 

 . (9)فمدن، وأنمٙمٗم٦م أزمقاهب٣م، ورهمض أَمغم فمدن إَمغم َمرصم٣من ايمتحدث إلم يمقزمق ؽمقريز

                                                           

 .217 – 215( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .263، ص:  م1720 – 711ريخ ( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتا2)

 .104-103م، ص: 1635-1538( د. اًمسقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن، 3)

 ،81- 78( د. حمؿد قمبداًمؾطقف اًمبحراوي: ومتح اًمعث اكقلم قمدن واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم إمم اًمبحر، ص:4)

 .217-216ًمؼادر يوؾمف، ص: اًمسػم أركوًمدت.  ديؾسون: اخلؾقج اًمعريب، شمرمجة قمبد ا
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ايمػمسمٕم٣مرم أن ؽمب٤م همُمؾ ايمسٝم٣مؽم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم ايمبحر إمحر سمٔمقد وهلذا رأى اظمٙمؽ 

إلم ايمٗم٣مئد يمقزمق ؽمقريز، ايمذي مل يستٕمؾ ايمٓمروف ايمِمٔمب٥م ايمتل متر هب٣م فمدن، وايمتل مت٘مٛمف 

 .(5)َمـ آؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م

م 5850هـ/ :5>وزمٔمد ذيمؽ أرؽمٙم٦م محٙم٥م أطمرى زمٗمٝم٣مدة دا ؽم٘مقيرا دم ؽمٛم٥م 

م سمقدم اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم فمام ٞمقيؾ، 5855هـ/;5>ء ؽمٛم٥م يمألهداف ٞمٖمسٜم٣م، ودم هذه إشمٛم٣م

هـ/ >5>وسمقلم زمٔمده ازمٛمف يقضمٛم٣م ايمث٣ميم٧م، وزمٔمد همُمؾ دا ؽم٘مقيرا دم َمٜمٚمتف فمكمَّ دم ؽمٛم٥م 

 .(5)م دورات دي َمؼميس ٞم٣مئب٣ًم يمٙمٚمٙمؽ زم٣مهلٛمد5855يٛم٣مير ؽمٛم٥م 55

ه= همٗمد فمٚمٙم٦م ايمدو يم٥م دم هذه ايمٖمؼمة أصبح ايمٌماع ايمٔمثامين ايمػمسمٕم٣مرم فمعم َأؾُمدِّ

م، :585هـ/ 51>ايمٔمثامٞمٝم٥م فمعم ايمسٝمْمرة فمعم ممتٙم٘م٣مت دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم َمٛمذ ؽمٛم٥م 

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ؾمددت ايمػمسمٕم٣مل هجامهت٣م فمعم ايمبحر إمحر  يمالؽمتٝمالء فمعم زمٔمض 

هجامهتؿ حم٣موٓهتؿ اظمراىمز آؽمؼماسمٝمجٝم٥م، ومبؾ وصقل ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م إيمٝمٜم٣م. وَمـ أزمرز 

 .(1)فمدن نمغم أهنؿ ارسمدوا فمٛمٜم٣م طم٣مئبكماظمت٘مررة يمٙمسٝمْمرة فمعم 

                                                           

 .84-83( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 1)

 .317-315م، ، ص1720-711( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، 2)

، د. حمؿد قمبد اًمؾطقف 97م، ص: 1635-1538( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 3)

 .81-79سمق، ص: اًمبحرواي، اعمرضمع اًمسا
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دم ـمؾ هذه ايمٓمروف ايمتل سمزايد همٝمٜم٣م اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م سمسٙمَّؿ 

م، وىم٣مٞم٦م >585/ ه59>ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛم٥م 

 قاٞمئ اظمٜمٚم٥م ايمتل يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم ايمقصقلايمُمحر فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م إضمدى اظم

زم٣مإلض٣مهم٥م  إيمٝمٜم٣م ٞمٓمرًا ظم٣م سمتٚمتع زمف َمـ َم٘م٣مٞم٥م جت٣مري٥م وَمقومع اؽمؼماسمٝمجل سمْمٚمح يمف ٞمٖمس ايمٔمدّو،

ويبدو  إلم ذيمؽ همٗمد افمتٗمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أن شمٚم٥م فمالوم٥م زمكم ضم٣مىمؿ فمدن وضم٣مىمؿ ضمرضَمقت،

ايمتل أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ  أهنؿ سمقصٙمقا إلم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ ايمٛمجدة وايمٗمقة احلرضَمٝم٥م

 م،5859 هـ/ ايمث٣مَمـ فممم َمـ ؾمٜمر أزمريؾ ؽمٛم٥م55>فمبد اهلل ايم٘مثغمي إلم فمدن دم ؽمٛم٥م 

٥م َمـ إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م، فمعم ـمٜمره٣م أيمػ َمٗم٣مسمؾ َمـ رصم٣مل َم٠ميمٖم احلٚمٙم٥م هذه وىم٣مٞم٦م

ضمرضَمقت، زمٛم٣مء فمعم ؿمٙم٤م إَمغم َمرصم٣من، يمذيمؽ رأى ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أٞمف ٓزمد َمـ آٞمتٗم٣مم 

أه٣مرم ضمرضَمقت، وسمقصمٝمف رضزم٥م إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، واظمقاٞمئ إطمرى إلضٔم٣مهمٜم٣م  َمـ

ويرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا يبٝمتقن ايمٛمّٝم٥م ظمٜم٣ممج٥م ايمُمحر، ؽمقاء  ،(5)اومتِم٣مدي٣مً 

 ،(5)أؽم٣مٞمدت فمدن أم مل سمس٣مٞمده٣م= ٕن اهلجقم فمعم ايمُمحر صمزء َمـ خمْمط ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ٛم٣م ايمث٣ميم٧م دورات دي َمؼميس ٞم٣مئب٣مً يمف زم٣مهلٛمد، وومد وصٙمٜم٣م دم  فمكمَّ اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم يقضم

م، همب٣مدر زمت٘مٙمٝمػ أطمٝمف يمقيزدي َمؼميس زمتجٜمٝمز محٙم٥م 5855هـ/ يٛم٣مير َمـ فم٣مم ;5>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .76 – 75( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

( قمبداًمرمحن قمبداًمؽريم اعمالطمي:  اًمدٓٓت اًمـضاًمقة ًمؾؿؼاومة اًمشعبقة ضد اًمغزو اًمؼمشمغازم قمغم مديـة اًمشحر، 2)

 .128م، ص: 1988سمر قمدن، كدوة اًمشفداء اًمسبعة، جمؾة ؾمبل، اًمعدد اًمراسمع، يمؾقة اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، ايمتو
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دم ـمؾ هذه ايمٓمروف ايمتل سمزايد همٝمٜم٣م اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م سمسٙمَّؿ 

م، وىم٣مٞم٦م >585/ ه59>ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛم٥م 

 قاٞمئ اظمٜمٚم٥م ايمتل يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم ايمقصقلايمُمحر فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م إضمدى اظم

زم٣مإلض٣مهم٥م  إيمٝمٜم٣م ٞمٓمرًا ظم٣م سمتٚمتع زمف َمـ َم٘م٣مٞم٥م جت٣مري٥م وَمقومع اؽمؼماسمٝمجل سمْمٚمح يمف ٞمٖمس ايمٔمدّو،

ويبدو  إلم ذيمؽ همٗمد افمتٗمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أن شمٚم٥م فمالوم٥م زمكم ضم٣مىمؿ فمدن وضم٣مىمؿ ضمرضَمقت،

ايمتل أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ  أهنؿ سمقصٙمقا إلم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ ايمٛمجدة وايمٗمقة احلرضَمٝم٥م

 م،5859 هـ/ ايمث٣مَمـ فممم َمـ ؾمٜمر أزمريؾ ؽمٛم٥م55>فمبد اهلل ايم٘مثغمي إلم فمدن دم ؽمٛم٥م 

٥م َمـ إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م، فمعم ـمٜمره٣م أيمػ َمٗم٣مسمؾ َمـ رصم٣مل َم٠ميمٖم احلٚمٙم٥م هذه وىم٣مٞم٦م

ضمرضَمقت، زمٛم٣مء فمعم ؿمٙم٤م إَمغم َمرصم٣من، يمذيمؽ رأى ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أٞمف ٓزمد َمـ آٞمتٗم٣مم 

أه٣مرم ضمرضَمقت، وسمقصمٝمف رضزم٥م إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، واظمقاٞمئ إطمرى إلضٔم٣مهمٜم٣م  َمـ

ويرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا يبٝمتقن ايمٛمّٝم٥م ظمٜم٣ممج٥م ايمُمحر، ؽمقاء  ،(5)اومتِم٣مدي٣مً 

 ،(5)أؽم٣مٞمدت فمدن أم مل سمس٣مٞمده٣م= ٕن اهلجقم فمعم ايمُمحر صمزء َمـ خمْمط ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ٛم٣م ايمث٣ميم٧م دورات دي َمؼميس ٞم٣مئب٣مً يمف زم٣مهلٛمد، وومد وصٙمٜم٣م دم  فمكمَّ اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم يقضم

م، همب٣مدر زمت٘مٙمٝمػ أطمٝمف يمقيزدي َمؼميس زمتجٜمٝمز محٙم٥م 5855هـ/ يٛم٣مير َمـ فم٣مم ;5>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .76 – 75( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

( قمبداًمرمحن قمبداًمؽريم اعمالطمي:  اًمدٓٓت اًمـضاًمقة ًمؾؿؼاومة اًمشعبقة ضد اًمغزو اًمؼمشمغازم قمغم مديـة اًمشحر، 2)

 .128م، ص: 1988سمر قمدن، كدوة اًمشفداء اًمسبعة، جمؾة ؾمبل، اًمعدد اًمراسمع، يمؾقة اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، ايمتو
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ايمػمسمٕم٣مرم أن ؽمب٤م همُمؾ ايمسٝم٣مؽم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم ايمبحر إمحر سمٔمقد وهلذا رأى اظمٙمؽ 

إلم ايمٗم٣مئد يمقزمق ؽمقريز، ايمذي مل يستٕمؾ ايمٓمروف ايمِمٔمب٥م ايمتل متر هب٣م فمدن، وايمتل مت٘مٛمف 

 .(5)َمـ آؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م

م 5850هـ/ :5>وزمٔمد ذيمؽ أرؽمٙم٦م محٙم٥م أطمرى زمٗمٝم٣مدة دا ؽم٘مقيرا دم ؽمٛم٥م 

م سمقدم اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم فمام ٞمقيؾ، 5855هـ/;5>ء ؽمٛم٥م يمألهداف ٞمٖمسٜم٣م، ودم هذه إشمٛم٣م

هـ/ >5>وسمقلم زمٔمده ازمٛمف يقضمٛم٣م ايمث٣ميم٧م، وزمٔمد همُمؾ دا ؽم٘مقيرا دم َمٜمٚمتف فمكمَّ دم ؽمٛم٥م 

 .(5)م دورات دي َمؼميس ٞم٣مئب٣ًم يمٙمٚمٙمؽ زم٣مهلٛمد5855يٛم٣مير ؽمٛم٥م 55

ه= همٗمد فمٚمٙم٦م ايمدو يم٥م دم هذه ايمٖمؼمة أصبح ايمٌماع ايمٔمثامين ايمػمسمٕم٣مرم فمعم َأؾُمدِّ

م، :585هـ/ 51>ايمٔمثامٞمٝم٥م فمعم ايمسٝمْمرة فمعم ممتٙم٘م٣مت دويم٥م اظماميمٝمؽ دم َمٌم َمٛمذ ؽمٛم٥م 

ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ؾمددت ايمػمسمٕم٣مل هجامهت٣م فمعم ايمبحر إمحر  يمالؽمتٝمالء فمعم زمٔمض 

هجامهتؿ حم٣موٓهتؿ اظمراىمز آؽمؼماسمٝمجٝم٥م، ومبؾ وصقل ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م إيمٝمٜم٣م. وَمـ أزمرز 

 .(1)فمدن نمغم أهنؿ ارسمدوا فمٛمٜم٣م طم٣مئبكماظمت٘مررة يمٙمسٝمْمرة فمعم 

                                                           

 .84-83( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 1)

 .317-315م، ، ص1720-711( د. وماًمح طمـظل: اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ، 2)

، د. حمؿد قمبد اًمؾطقف 97م، ص: 1635-1538( د. ؾمقد مصطػى ؾمامل: اًمػتح اًمعث اين إول ًمؾقؿن 3)

 .81-79سمق، ص: اًمبحرواي، اعمرضمع اًمسا
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دم ـمؾ هذه ايمٓمروف ايمتل سمزايد همٝمٜم٣م اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م سمسٙمَّؿ 

م، وىم٣مٞم٦م >585/ ه59>ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛم٥م 

 قاٞمئ اظمٜمٚم٥م ايمتل يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم ايمقصقلايمُمحر فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م إضمدى اظم

زم٣مإلض٣مهم٥م  إيمٝمٜم٣م ٞمٓمرًا ظم٣م سمتٚمتع زمف َمـ َم٘م٣مٞم٥م جت٣مري٥م وَمقومع اؽمؼماسمٝمجل سمْمٚمح يمف ٞمٖمس ايمٔمدّو،

ويبدو  إلم ذيمؽ همٗمد افمتٗمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أن شمٚم٥م فمالوم٥م زمكم ضم٣مىمؿ فمدن وضم٣مىمؿ ضمرضَمقت،

ايمتل أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ  أهنؿ سمقصٙمقا إلم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ ايمٛمجدة وايمٗمقة احلرضَمٝم٥م

 م،5859 هـ/ ايمث٣مَمـ فممم َمـ ؾمٜمر أزمريؾ ؽمٛم٥م55>فمبد اهلل ايم٘مثغمي إلم فمدن دم ؽمٛم٥م 

٥م َمـ إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م، فمعم ـمٜمره٣م أيمػ َمٗم٣مسمؾ َمـ رصم٣مل َم٠ميمٖم احلٚمٙم٥م هذه وىم٣مٞم٦م

ضمرضَمقت، زمٛم٣مء فمعم ؿمٙم٤م إَمغم َمرصم٣من، يمذيمؽ رأى ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أٞمف ٓزمد َمـ آٞمتٗم٣مم 

أه٣مرم ضمرضَمقت، وسمقصمٝمف رضزم٥م إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، واظمقاٞمئ إطمرى إلضٔم٣مهمٜم٣م  َمـ

ويرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا يبٝمتقن ايمٛمّٝم٥م ظمٜم٣ممج٥م ايمُمحر، ؽمقاء  ،(5)اومتِم٣مدي٣مً 

 ،(5)أؽم٣مٞمدت فمدن أم مل سمس٣مٞمده٣م= ٕن اهلجقم فمعم ايمُمحر صمزء َمـ خمْمط ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ٛم٣م ايمث٣ميم٧م دورات دي َمؼميس ٞم٣مئب٣مً يمف زم٣مهلٛمد، وومد وصٙمٜم٣م دم  فمكمَّ اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم يقضم

م، همب٣مدر زمت٘مٙمٝمػ أطمٝمف يمقيزدي َمؼميس زمتجٜمٝمز محٙم٥م 5855هـ/ يٛم٣مير َمـ فم٣مم ;5>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .76 – 75( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

( قمبداًمرمحن قمبداًمؽريم اعمالطمي:  اًمدٓٓت اًمـضاًمقة ًمؾؿؼاومة اًمشعبقة ضد اًمغزو اًمؼمشمغازم قمغم مديـة اًمشحر، 2)

 .128م، ص: 1988سمر قمدن، كدوة اًمشفداء اًمسبعة، جمؾة ؾمبل، اًمعدد اًمراسمع، يمؾقة اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، ايمتو
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دم ـمؾ هذه ايمٓمروف ايمتل سمزايد همٝمٜم٣م اخلْمر ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م سمسٙمَّؿ 

م، وىم٣مٞم٦م >585/ ه59>ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٛم٥م 

 قاٞمئ اظمٜمٚم٥م ايمتل يسٔمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن إلم ايمقصقلايمُمحر فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م إضمدى اظم

زم٣مإلض٣مهم٥م  إيمٝمٜم٣م ٞمٓمرًا ظم٣م سمتٚمتع زمف َمـ َم٘م٣مٞم٥م جت٣مري٥م وَمقومع اؽمؼماسمٝمجل سمْمٚمح يمف ٞمٖمس ايمٔمدّو،

ويبدو  إلم ذيمؽ همٗمد افمتٗمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أن شمٚم٥م فمالوم٥م زمكم ضم٣مىمؿ فمدن وضم٣مىمؿ ضمرضَمقت،

ايمتل أرؽمٙمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمـ  أهنؿ سمقصٙمقا إلم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ ايمٛمجدة وايمٗمقة احلرضَمٝم٥م

 م،5859 هـ/ ايمث٣مَمـ فممم َمـ ؾمٜمر أزمريؾ ؽمٛم٥م55>فمبد اهلل ايم٘مثغمي إلم فمدن دم ؽمٛم٥م 

٥م َمـ إضمدى وشمالشمكم ؽمٖمٝمٛم٥م، فمعم ـمٜمره٣م أيمػ َمٗم٣مسمؾ َمـ رصم٣مل َم٠ميمٖم احلٚمٙم٥م هذه وىم٣مٞم٦م

ضمرضَمقت، زمٛم٣مء فمعم ؿمٙم٤م إَمغم َمرصم٣من، يمذيمؽ رأى ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أٞمف ٓزمد َمـ آٞمتٗم٣مم 

أه٣مرم ضمرضَمقت، وسمقصمٝمف رضزم٥م إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، واظمقاٞمئ إطمرى إلضٔم٣مهمٜم٣م  َمـ

ويرى زمٔمض اظم٠مرطمكم أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا يبٝمتقن ايمٛمّٝم٥م ظمٜم٣ممج٥م ايمُمحر، ؽمقاء  ،(5)اومتِم٣مدي٣مً 

 ،(5)أؽم٣مٞمدت فمدن أم مل سمس٣مٞمده٣م= ٕن اهلجقم فمعم ايمُمحر صمزء َمـ خمْمط ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

ٛم٣م ايمث٣ميم٧م دورات دي َمؼميس ٞم٣مئب٣مً يمف زم٣مهلٛمد، وومد وصٙمٜم٣م دم  فمكمَّ اظمٙمؽ ايمػمسمٕم٣مرم يقضم

م، همب٣مدر زمت٘مٙمٝمػ أطمٝمف يمقيزدي َمؼميس زمتجٜمٝمز محٙم٥م 5855هـ/ يٛم٣مير َمـ فم٣مم ;5>ؽمٛم٥م 

                                                           

 .76 – 75( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)
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فمس٘مري٥م إلم ايمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م، إلطمّم٣مع اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل شم٣مرت ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم اخلٙمٝم٨م 

 .(5)ْمْم٣مت ايمػمسمٕم٣مل آؽمتٔمامري٥مايمٔمريب، إض٣مهم٥م إلم َمٜمٚمتف ايمرئٝمس٥م دم إىمامل سمٛمٖمٝمذ خم

وومد حترىم٦م ؽمٖمـ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، و رؽم٦م دم اظمٝمٛم٣مء يقم 

م / 5851هـ / ايمت٣مؽمع و ايمٔممميـ دم همػماير >5>اخلٚمٝمس ايمت٣مؽمع َمـ رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

َمٗم٣مسمؾ زمرسمٕم٣مرم وهٛمدي، وهمقر وصقهلؿ إلم اظمٝمٛم٣مء أرؽمؾ  00:ؽمٖمـ حتٚمؾ >وسمت٘مقن َمـ 

ٕؽمْمقل رؽم٣ميم٥م َمع شمالشم٥م َمـ ايمبح٣مرة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، سمسٙمٚمٜم٣م إَمغم َمْمران زمـ َمٛمِمقر وم٣مئد ا

، ضمٝم٧م ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر دم وادي ضمرضَمقت َمُمٕمقًٓ زمٚمٔم٣مجل٥م إوض٣مع (5)أَمغم ايمُمحر

 .(1)ايمداطمٙمٝم٥م هٛم٣مك

وزمٔمد أن فمرف إَمغم َمْمران َمّمٚمقن ايمرؽم٣ميم٥م، وومد متثؾ دم اظمْم٣ميمب٥م زمٟمَمقال ايمت٣مصمر 

ٞمسق دي همٝمج٣م، ايمذي سُمُقدمِّ دم َمديٛم٥م ايمُمحر ومبؾ مخس٥م أؾمٜمر، ووم٣مم ايمسٙمْم٣من ايمػمسمٕم٣مرم أيمٖمق

، وىم٣من رد أَمغم َمديٛم٥م ايمُمحر فمعم ـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زفمؿ ضمس٤م زمدر زم٣مٓؽمتٝمالء فمعم أَمقايمف ـ

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َم٘متقزًم٣م دم رؽم٣ميم٥م زمٔم٧م هب٣م إلم وم٣مئد إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم سمتّمٚمـ ٞمٗمْمتكم :

 يدفمٝمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن . ٞمف يمٝمس يمف فمٙمؿ زمامأأوهلام : 

 شم٣مٞمٝمٜم٣م: وفمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زمبح٧م اظمقضقع زمجدي٥م َمع ايمسٙمْم٣من فمٛمد فمقدسمف اظمٛمتٓمرة ومريب٣مً.

 ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف زمٔم٧م َمع ايمبح٣مرة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم هدي٥م يمٗم٣مئد إؽمْمقل زمٔمض اظمٟمىمقٓت

َمثؾ ايمٖم٣مىمٜم٥م وصمقز اهلٛمد واحلٙمقى، حم٣مويم٥م َمٛمف يمتٜمدئ٥م اظمقومػ، طم٣مص٥م أن إَمغم َمْمران 

                                                           

 .315: ص م،1720 – 711( د . وماًمح طمـظل : اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتاريخ 1)

 .89-87( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 2)

 .158-157( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)
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ومد صم٣مءسمف إطمب٣مر زمام همٔمؾ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم َمـ ايمٔمب٧م وإرضار ايمب٣ميمٕم٥م دم َمٝمٛم٣مء 

 .(5)احل٣مَمل وَمزارفمٜم٣م، وهل أهمٔم٣مل سمٛمذر زمام يّمٚمره ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن ظمديٛم٥م ايمُمحر َمـ ذ

ىمؾ هذه احلٗم٣مئؼ سم٘مُمػ زمجالء أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ومد زمٝمتقا ايمٛمٝم٥م زم٣ميمٖمٔمؾ يمٙمٜمجقم فمعم 

سمٕم٣مرم ايمذي اطمتٙمٗمقه مل ي٘مـ إٓ ذرئم٥م يمذيمؽ، وهلذا ومرر ايمُمحر، وأن َمقضقع ايمت٣مصمر ايمػم

فمرض إَمر فمعم أفمٝم٣من اظمديٛم٥م، يمدراؽمتف وآسمٖم٣مق فمعم ايمتدازمغم وآؽمتٔمدادات ايمالزَم٥م 

ظمقاصمٜم٥م آضمتامٓت اخلْمغمة اظمٛمتٓمرة، همدفم٣مهؿ إَمغم َمْمران وٞمٗمؾ إيمٝمٜمؿ َمْم٣ميمب٥م 

ؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وىم٣من أهؿ َم٣م اسمٖمؼ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وؾم٘مقى أهؾ احل٣مَمل مم٣م سمٔمرضقا يمف َمـ ومب

فمٙمٝمف اجلٚمٝمع هق سمرضمٝمؾ ايمٛمس٣مء وإؿمٖم٣مل إلم ايمٗمرى اظمج٣مورة َمٛمٜم٣م سمب٣ميم٥م، وٞمٗمؾ إَمقال 

ايمثٚمٝمٛم٥م وايمتل يسٜمؾ ٞمٗمٙمٜم٣م، وأزمدى احل٣مرضون اؽمتٔمدادهؿ َمع ىمؾ أزمٛم٣مء َمديٛم٥م ايمُمحر 

 .(5)يمالؽمتج٣مزم٥م يمٛمداء اجلٜم٣مد دم أي٥م حلٓمف ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزاة

ث اظمقومػ، ُأفمٝمدت اهلدي٥م إلم إَمغم َمْمران َمع رؽم٣ميم٥م اإلٞمذار وَمت٣مزمٔم٥ًم ٕضمدا

إطمغمة ايمتل أفمْم٦م َمٜمٙم٥م إلم ووم٦م نمروب ايمُمٚمس، يمتٛمٖمٝمذ اظمْم٣ميم٤م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، وٓ ؾمؽ 

دم أن هذا ايمتٌمف َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يٖمّمح ٞمقاي٣مهؿ، ويُمٜمد زمٔمدم صمدي٥م َمْم٣ميمبٜمؿ،  

يمٗمد ومرر يمقيزدي َمؼميس أن هي٣مصمؿ ))وأن ومرارهؿ ومد ضمسؿ، وأن أَمرهؿ ومد زُمٝم٦ّم زمٙمٝمؾ: 

ايمُمحر َمتٓم٣مهرًا زمٔمذر واٍه، وهق أن ايمُمحر )َمديٛم٥م طم٣مضٔم٥م ظمٙمؽ فمدن(، ودم ذيمؽ طمٙمط 

 .(1)((واضح وَمتٔمٚمد زمكم َمٔمٛمك اظمس٣مٞمدة وَمٔمٛمك ايمتبٔمٝم٥م واخلّمقع

                                                           

 .89، 85رف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامط1)

 .88كػس اعمرضمع، ص :   2)

 88( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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دم أن هذا ايمتٌمف َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يٖمّمح ٞمقاي٣مهؿ، ويُمٜمد زمٔمدم صمدي٥م َمْم٣ميمبٜمؿ،  

يمٗمد ومرر يمقيزدي َمؼميس أن هي٣مصمؿ ))وأن ومرارهؿ ومد ضمسؿ، وأن أَمرهؿ ومد زُمٝم٦ّم زمٙمٝمؾ: 

ايمُمحر َمتٓم٣مهرًا زمٔمذر واٍه، وهق أن ايمُمحر )َمديٛم٥م طم٣مضٔم٥م ظمٙمؽ فمدن(، ودم ذيمؽ طمٙمط 
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فمس٘مري٥م إلم ايمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م، إلطمّم٣مع اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل شم٣مرت ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم اخلٙمٝم٨م 

 .(5)ْمْم٣مت ايمػمسمٕم٣مل آؽمتٔمامري٥مايمٔمريب، إض٣مهم٥م إلم َمٜمٚمتف ايمرئٝمس٥م دم إىمامل سمٛمٖمٝمذ خم

وومد حترىم٦م ؽمٖمـ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، و رؽم٦م دم اظمٝمٛم٣مء يقم 

م / 5851هـ / ايمت٣مؽمع و ايمٔممميـ دم همػماير >5>اخلٚمٝمس ايمت٣مؽمع َمـ رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

َمٗم٣مسمؾ زمرسمٕم٣مرم وهٛمدي، وهمقر وصقهلؿ إلم اظمٝمٛم٣مء أرؽمؾ  00:ؽمٖمـ حتٚمؾ >وسمت٘مقن َمـ 

ٕؽمْمقل رؽم٣ميم٥م َمع شمالشم٥م َمـ ايمبح٣مرة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، سمسٙمٚمٜم٣م إَمغم َمْمران زمـ َمٛمِمقر وم٣مئد ا

، ضمٝم٧م ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر دم وادي ضمرضَمقت َمُمٕمقًٓ زمٚمٔم٣مجل٥م إوض٣مع (5)أَمغم ايمُمحر

 .(1)ايمداطمٙمٝم٥م هٛم٣مك

وزمٔمد أن فمرف إَمغم َمْمران َمّمٚمقن ايمرؽم٣ميم٥م، وومد متثؾ دم اظمْم٣ميمب٥م زمٟمَمقال ايمت٣مصمر 

ٞمسق دي همٝمج٣م، ايمذي سُمُقدمِّ دم َمديٛم٥م ايمُمحر ومبؾ مخس٥م أؾمٜمر، ووم٣مم ايمسٙمْم٣من ايمػمسمٕم٣مرم أيمٖمق

، وىم٣من رد أَمغم َمديٛم٥م ايمُمحر فمعم ـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زفمؿ ضمس٤م زمدر زم٣مٓؽمتٝمالء فمعم أَمقايمف ـ

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َم٘متقزًم٣م دم رؽم٣ميم٥م زمٔم٧م هب٣م إلم وم٣مئد إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم سمتّمٚمـ ٞمٗمْمتكم :

 يدفمٝمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن . ٞمف يمٝمس يمف فمٙمؿ زمامأأوهلام : 

 شم٣مٞمٝمٜم٣م: وفمد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم زمبح٧م اظمقضقع زمجدي٥م َمع ايمسٙمْم٣من فمٛمد فمقدسمف اظمٛمتٓمرة ومريب٣مً.

 ودم ايمقوم٦م ٞمٖمسف زمٔم٧م َمع ايمبح٣مرة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم هدي٥م يمٗم٣مئد إؽمْمقل زمٔمض اظمٟمىمقٓت

َمثؾ ايمٖم٣مىمٜم٥م وصمقز اهلٛمد واحلٙمقى، حم٣مويم٥م َمٛمف يمتٜمدئ٥م اظمقومػ، طم٣مص٥م أن إَمغم َمْمران 
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ومد صم٣مءسمف إطمب٣مر زمام همٔمؾ إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم َمـ ايمٔمب٧م وإرضار ايمب٣ميمٕم٥م دم َمٝمٛم٣مء 

 .(5)احل٣مَمل وَمزارفمٜم٣م، وهل أهمٔم٣مل سمٛمذر زمام يّمٚمره ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن ظمديٛم٥م ايمُمحر َمـ ذ

ىمؾ هذه احلٗم٣مئؼ سم٘مُمػ زمجالء أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ومد زمٝمتقا ايمٛمٝم٥م زم٣ميمٖمٔمؾ يمٙمٜمجقم فمعم 

سمٕم٣مرم ايمذي اطمتٙمٗمقه مل ي٘مـ إٓ ذرئم٥م يمذيمؽ، وهلذا ومرر ايمُمحر، وأن َمقضقع ايمت٣مصمر ايمػم

فمرض إَمر فمعم أفمٝم٣من اظمديٛم٥م، يمدراؽمتف وآسمٖم٣مق فمعم ايمتدازمغم وآؽمتٔمدادات ايمالزَم٥م 

ظمقاصمٜم٥م آضمتامٓت اخلْمغمة اظمٛمتٓمرة، همدفم٣مهؿ إَمغم َمْمران وٞمٗمؾ إيمٝمٜمؿ َمْم٣ميمب٥م 

ؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وىم٣من أهؿ َم٣م اسمٖمؼ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وؾم٘مقى أهؾ احل٣مَمل مم٣م سمٔمرضقا يمف َمـ ومب

فمٙمٝمف اجلٚمٝمع هق سمرضمٝمؾ ايمٛمس٣مء وإؿمٖم٣مل إلم ايمٗمرى اظمج٣مورة َمٛمٜم٣م سمب٣ميم٥م، وٞمٗمؾ إَمقال 

ايمثٚمٝمٛم٥م وايمتل يسٜمؾ ٞمٗمٙمٜم٣م، وأزمدى احل٣مرضون اؽمتٔمدادهؿ َمع ىمؾ أزمٛم٣مء َمديٛم٥م ايمُمحر 

 .(5)يمالؽمتج٣مزم٥م يمٛمداء اجلٜم٣مد دم أي٥م حلٓمف ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزاة

ث اظمقومػ، ُأفمٝمدت اهلدي٥م إلم إَمغم َمْمران َمع رؽم٣ميم٥م اإلٞمذار وَمت٣مزمٔم٥ًم ٕضمدا

إطمغمة ايمتل أفمْم٦م َمٜمٙم٥م إلم ووم٦م نمروب ايمُمٚمس، يمتٛمٖمٝمذ اظمْم٣ميم٤م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، وٓ ؾمؽ 

دم أن هذا ايمتٌمف َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يٖمّمح ٞمقاي٣مهؿ، ويُمٜمد زمٔمدم صمدي٥م َمْم٣ميمبٜمؿ،  

يمٗمد ومرر يمقيزدي َمؼميس أن هي٣مصمؿ ))وأن ومرارهؿ ومد ضمسؿ، وأن أَمرهؿ ومد زُمٝم٦ّم زمٙمٝمؾ: 

ايمُمحر َمتٓم٣مهرًا زمٔمذر واٍه، وهق أن ايمُمحر )َمديٛم٥م طم٣مضٔم٥م ظمٙمؽ فمدن(، ودم ذيمؽ طمٙمط 

 .(1)((واضح وَمتٔمٚمد زمكم َمٔمٛمك اظمس٣مٞمدة وَمٔمٛمك ايمتبٔمٝم٥م واخلّمقع
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سمٕم٣مرم ايمذي اطمتٙمٗمقه مل ي٘مـ إٓ ذرئم٥م يمذيمؽ، وهلذا ومرر ايمُمحر، وأن َمقضقع ايمت٣مصمر ايمػم

فمرض إَمر فمعم أفمٝم٣من اظمديٛم٥م، يمدراؽمتف وآسمٖم٣مق فمعم ايمتدازمغم وآؽمتٔمدادات ايمالزَم٥م 

ظمقاصمٜم٥م آضمتامٓت اخلْمغمة اظمٛمتٓمرة، همدفم٣مهؿ إَمغم َمْمران وٞمٗمؾ إيمٝمٜمؿ َمْم٣ميمب٥م 

ؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وىم٣من أهؿ َم٣م اسمٖمؼ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وؾم٘مقى أهؾ احل٣مَمل مم٣م سمٔمرضقا يمف َمـ ومب

فمٙمٝمف اجلٚمٝمع هق سمرضمٝمؾ ايمٛمس٣مء وإؿمٖم٣مل إلم ايمٗمرى اظمج٣مورة َمٛمٜم٣م سمب٣ميم٥م، وٞمٗمؾ إَمقال 

ايمثٚمٝمٛم٥م وايمتل يسٜمؾ ٞمٗمٙمٜم٣م، وأزمدى احل٣مرضون اؽمتٔمدادهؿ َمع ىمؾ أزمٛم٣مء َمديٛم٥م ايمُمحر 

 .(5)يمالؽمتج٣مزم٥م يمٛمداء اجلٜم٣مد دم أي٥م حلٓمف ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزاة

ث اظمقومػ، ُأفمٝمدت اهلدي٥م إلم إَمغم َمْمران َمع رؽم٣ميم٥م اإلٞمذار وَمت٣مزمٔم٥ًم ٕضمدا

إطمغمة ايمتل أفمْم٦م َمٜمٙم٥م إلم ووم٦م نمروب ايمُمٚمس، يمتٛمٖمٝمذ اظمْم٣ميم٤م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، وٓ ؾمؽ 

دم أن هذا ايمتٌمف َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يٖمّمح ٞمقاي٣مهؿ، ويُمٜمد زمٔمدم صمدي٥م َمْم٣ميمبٜمؿ،  

يمٗمد ومرر يمقيزدي َمؼميس أن هي٣مصمؿ ))وأن ومرارهؿ ومد ضمسؿ، وأن أَمرهؿ ومد زُمٝم٦ّم زمٙمٝمؾ: 

ايمُمحر َمتٓم٣مهرًا زمٔمذر واٍه، وهق أن ايمُمحر )َمديٛم٥م طم٣مضٔم٥م ظمٙمؽ فمدن(، ودم ذيمؽ طمٙمط 

 .(1)((واضح وَمتٔمٚمد زمكم َمٔمٛمك اظمس٣مٞمدة وَمٔمٛمك ايمتبٔمٝم٥م واخلّمقع

                                                           

 .89، 85رف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: ( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامط1)

 .88كػس اعمرضمع، ص :   2)

 88( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:3)
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ويمٗمد ىم٣من هذا ايمتٌمف ايمػمسمٕم٣مرم رؽم٣ميم٥م واضح٥م سُمٛمَبِّف إَمغم َمْمران، وسُمٔمْمِٝمف ايمٝمٗمكم 

فم٦م اظمٜم٣مم زم٣مهلجقم ايمق ؾمٝمؽ، همدفم٣م إلم اصمتامع َمرة أطمرى زمٟمفمٝم٣من اظمديٛم٥م، ودم هذه اظمرة ُوزِّ

 فمعم إفمٝم٣من وايمٖمٗمٜم٣مء زم٣مظمديٛم٥م، يمٗمٝم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م دم اظمديٛم٥م، وسمسٙمٝمحٜم٣م وجتٜمٝمزه٣م زم٣مإلَم٘م٣مٞم٣مت

 .(5)ايمبسٝمْم٥م اظمت٣مضم٥م

وٓ يٕمٝم٤م فمـ زم٣ميمٛم٣م أن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ىم٣مٞم٦م يقَمئذ دم ؿمقر ايمت٘مقيـ، ومل يٚمض 

قى فم٣مَمكم فمعم اؽمتالم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق َمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م، ىمام أن ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م ؽم

ايمبحري٥م وايمػمي٥م ٓزايم٦م َمتقاضٔم٥م، يمذيمؽ ٞمالضمظ أن آؽمتٔمداد افمتٚمد زمدرصم٥م رئٝمس٥م فمعم 

 .(5)أه٣مرم اظمديٛم٥م َمع ايمٔمس٣مىمر اظمقصمقديـ حلٖمظ إَمـ زم٣مظمديٛم٥م

تٔمجٙم٥م، أوهل٣م إلم ايمسٙمْم٣من زمدر إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ ومرر اظمجتٚمٔمقن إرؽم٣مل رؽم٣مئؾ َمس

وإضم٣مؿمتف زم٣مظمستجدات ايمتل ضمدشم٦م، وإفمْم٣مؤه سمٗمريرًا َمت٘م٣مَماًل زمام سمؿ اخت٣مذه، ورؽم٣مئؾ 

أطمرى إلم أَمراء اظمٛم٣مؿمؼ، وطم٣مص٥م أَمغم َمٛمْمٗم٥م اظمُمٗم٣مص إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ 

 .(1)دضمدح، وضمثف فمعم اإلرساع زم١مضمّم٣مر ومقة يمتس٣مفمد دم ايمدهم٣مع فمـ اظمديٛم٥م

٣مل وهمد يمٙمتٖم٣موض َمع وم٣مئد إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم يمٔمٙمف يتٚم٘مـ َمـ سمٟمطمغم ىمام ومرروا إرؽم

 اهلجقم ريثام سمست٘مٚمؾ اؽمتٔمدادات اظمقاصمٜم٥م دهم٣مفم٣ًم فمـ اظمديٛم٥م.

وؾم٣مع طمػم اهلجقم ايمػمسمٕم٣مرم فمعم اظمديٛم٥م هم٣مضْمرزم٦م أوض٣مع اظمديٛم٥م، وـمؾ وم٣مدة 

 .(9)قومػاظمٗم٣موَم٥م دم ضم٣مل اسمِم٣مل واصمتامع دائؿ زم٣مَٕمغم َمْمران ظمت٣مزمٔم٥م سمْمقرات اظم

                                                           
 .91- 90( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .41، 35( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص :  2)

 .91( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اعمرضمع اًمساسمق، ص :  3)

(4  )R. B . Serjeant:  the Portuguese off the south arbian   Coast,P.     
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م زمدأ 5851هـ همػماير  >5>وَمع همجر يقم اجلٚمٔم٥م ايمٔم٣مذ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

ر فمدد اظمسٙمحكم زم٣ميمبٛم٣مدق ايمٛم٣مري٥م  ضمقارم أرزمٔمامئ٥م  اإلٞمزال ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر، ووُمدِّ

َمٗم٣مسمؾ، واصْمحبقا زمٔمض ايمسالمل واظمٔمدات إطمرى، وىمٚمٝم٣مت َمـ ايمب٣مرود، وَمقاد 

ؾمتٔم٣مل، واومتحٚمقا اظمديٛم٥م، وأؾمٔمٙمقا همٝمٜم٣م احلرائؼ، وؽمٙمبقا وهنبقا أطمرى سمس٣مفمد فمعم آ

 .(5)ىمؾ َم٣م وومع دم أيدهيؿ، وذزمحقا وومتٙمقا ىمؾ َمـ وم٣مزمٙمٜمؿ

وأزمدى إه٣مرم َمٗم٣موَم٥م فمٛمٝمٖم٥م زمٟمؽمٙمحتٜمؿ ايمتٗمٙمٝمدي٥م ايمبسٝمْم٥م، ايمتل متثٙم٦م دم ايمسٝمقف 

 ات اظمديٛم٥م،وايمرَم٣مح وايمٖم٠موس وايمٔميص واخلٛم٣مصمر وإضمج٣مر، ودارت َمٔم٣مرك َمتٖمروم٥م دم ضم٣مر

 واؽمتبسؾ أهؾ ايمُمحر وفمٙم٦م روح ايمٖمداء وايمتّمحٝم٥م وصمٜم٣مد ايمٕم٣مصبكم واظمٔمتديـ.

واحلٗمٝمٗم٥م أٞمف ٓ ؽمبٝمؾ إلم اظمٗم٣مرٞم٥م زمكم ايمٗمقسمكم زم٣ميمٛمٓمر إلم واومع اظمٗم٣موَم٥م، وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م 

اظمتقاضٔم٥م، واؽمتٔمداداهت٣م ايمٔم٣مصمٙم٥م، إض٣مهم٥م إلم نمٝم٣مب ايمتحِمٝمٛم٣مت فمـ اظمديٛم٥م، َمٗم٣مرٞم٥م زمام 

ٔمدو َمـ ايمتٖمقق ايمٔمس٘مري دم خمتٙمػ اجلقاٞم٤م، ويمذا هم١مٞمٛم٣م ٓ ٞمقاهمؼ اظم٠مرخ ىم٣من فمٙمٝمف ايم

زم٣مهمٗمٝمف فمٛمدَم٣م أزمدى فمدم رض٣مه فمـ اظمستقى ايمذي ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف اظمٗم٣موَم٥م، ٕهن٣م مل سمستْمع أن 

متٛمع ايمٔمدو َمـ سمدٞمٝمس أرض ايمُمحر ايمْم٣مهرة، ومل سمستْمع أن سمقومػ أفمامل ايمسٙم٤م 

ومل يثب٦م يمف أضمد َمـ ))٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن، وايمٛمٜم٤م وايمٗمتؾ وإؾمٔم٣مل احلرائؼ ايمتل وم٣مم هب

 .(5)ضمس٤م ومقيمف ((ايمٛم٣مس

                                                           

 .95 - 94( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص 1)

 .158-157( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص: 2)
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َمٗم٣مسمؾ، واصْمحبقا زمٔمض ايمسالمل واظمٔمدات إطمرى، وىمٚمٝم٣مت َمـ ايمب٣مرود، وَمقاد 

ؾمتٔم٣مل، واومتحٚمقا اظمديٛم٥م، وأؾمٔمٙمقا همٝمٜم٣م احلرائؼ، وؽمٙمبقا وهنبقا أطمرى سمس٣مفمد فمعم آ

 .(5)ىمؾ َم٣م وومع دم أيدهيؿ، وذزمحقا وومتٙمقا ىمؾ َمـ وم٣مزمٙمٜمؿ
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متٛمع ايمٔمدو َمـ سمدٞمٝمس أرض ايمُمحر ايمْم٣مهرة، ومل سمستْمع أن سمقومػ أفمامل ايمسٙم٤م 
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 .(5)ضمس٤م ومقيمف ((ايمٛم٣مس

                                                           

 .95 - 94( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص 1)

 .158-157( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص: 2)
223

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

991 

ويمٗمد ىم٣من هذا ايمتٌمف ايمػمسمٕم٣مرم رؽم٣ميم٥م واضح٥م سُمٛمَبِّف إَمغم َمْمران، وسُمٔمْمِٝمف ايمٝمٗمكم 

فم٦م اظمٜم٣مم زم٣مهلجقم ايمق ؾمٝمؽ، همدفم٣م إلم اصمتامع َمرة أطمرى زمٟمفمٝم٣من اظمديٛم٥م، ودم هذه اظمرة ُوزِّ

 فمعم إفمٝم٣من وايمٖمٗمٜم٣مء زم٣مظمديٛم٥م، يمٗمٝم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م دم اظمديٛم٥م، وسمسٙمٝمحٜم٣م وجتٜمٝمزه٣م زم٣مإلَم٘م٣مٞم٣مت

 .(5)ايمبسٝمْم٥م اظمت٣مضم٥م

وٓ يٕمٝم٤م فمـ زم٣ميمٛم٣م أن ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ىم٣مٞم٦م يقَمئذ دم ؿمقر ايمت٘مقيـ، ومل يٚمض 

قى فم٣مَمكم فمعم اؽمتالم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق َمٗم٣ميمٝمد ايمسٙمْم٥م، ىمام أن ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م ؽم

ايمبحري٥م وايمػمي٥م ٓزايم٦م َمتقاضٔم٥م، يمذيمؽ ٞمالضمظ أن آؽمتٔمداد افمتٚمد زمدرصم٥م رئٝمس٥م فمعم 

 .(5)أه٣مرم اظمديٛم٥م َمع ايمٔمس٣مىمر اظمقصمقديـ حلٖمظ إَمـ زم٣مظمديٛم٥م

تٔمجٙم٥م، أوهل٣م إلم ايمسٙمْم٣من زمدر إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ ومرر اظمجتٚمٔمقن إرؽم٣مل رؽم٣مئؾ َمس

وإضم٣مؿمتف زم٣مظمستجدات ايمتل ضمدشم٦م، وإفمْم٣مؤه سمٗمريرًا َمت٘م٣مَماًل زمام سمؿ اخت٣مذه، ورؽم٣مئؾ 

أطمرى إلم أَمراء اظمٛم٣مؿمؼ، وطم٣مص٥م أَمغم َمٛمْمٗم٥م اظمُمٗم٣مص إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ 

 .(1)دضمدح، وضمثف فمعم اإلرساع زم١مضمّم٣مر ومقة يمتس٣مفمد دم ايمدهم٣مع فمـ اظمديٛم٥م

٣مل وهمد يمٙمتٖم٣موض َمع وم٣مئد إؽمْمقل ايمػمسمٕم٣مرم يمٔمٙمف يتٚم٘مـ َمـ سمٟمطمغم ىمام ومرروا إرؽم

 اهلجقم ريثام سمست٘مٚمؾ اؽمتٔمدادات اظمقاصمٜم٥م دهم٣مفم٣ًم فمـ اظمديٛم٥م.

وؾم٣مع طمػم اهلجقم ايمػمسمٕم٣مرم فمعم اظمديٛم٥م هم٣مضْمرزم٦م أوض٣مع اظمديٛم٥م، وـمؾ وم٣مدة 

 .(9)قومػاظمٗم٣موَم٥م دم ضم٣مل اسمِم٣مل واصمتامع دائؿ زم٣مَٕمغم َمْمران ظمت٣مزمٔم٥م سمْمقرات اظم

                                                           
 .91- 90( كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .41، 35( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص :  2)

 .91( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اعمرضمع اًمساسمق، ص :  3)

(4  )R. B . Serjeant:  the Portuguese off the south arbian   Coast,P.     
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م زمدأ 5851هـ همػماير  >5>وَمع همجر يقم اجلٚمٔم٥م ايمٔم٣مذ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

ر فمدد اظمسٙمحكم زم٣ميمبٛم٣مدق ايمٛم٣مري٥م  ضمقارم أرزمٔمامئ٥م  اإلٞمزال ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ؽم٣مضمؾ ايمُمحر، ووُمدِّ

َمٗم٣مسمؾ، واصْمحبقا زمٔمض ايمسالمل واظمٔمدات إطمرى، وىمٚمٝم٣مت َمـ ايمب٣مرود، وَمقاد 

ؾمتٔم٣مل، واومتحٚمقا اظمديٛم٥م، وأؾمٔمٙمقا همٝمٜم٣م احلرائؼ، وؽمٙمبقا وهنبقا أطمرى سمس٣مفمد فمعم آ

 .(5)ىمؾ َم٣م وومع دم أيدهيؿ، وذزمحقا وومتٙمقا ىمؾ َمـ وم٣مزمٙمٜمؿ

وأزمدى إه٣مرم َمٗم٣موَم٥م فمٛمٝمٖم٥م زمٟمؽمٙمحتٜمؿ ايمتٗمٙمٝمدي٥م ايمبسٝمْم٥م، ايمتل متثٙم٦م دم ايمسٝمقف 

 ات اظمديٛم٥م،وايمرَم٣مح وايمٖم٠موس وايمٔميص واخلٛم٣مصمر وإضمج٣مر، ودارت َمٔم٣مرك َمتٖمروم٥م دم ضم٣مر

 واؽمتبسؾ أهؾ ايمُمحر وفمٙم٦م روح ايمٖمداء وايمتّمحٝم٥م وصمٜم٣مد ايمٕم٣مصبكم واظمٔمتديـ.

واحلٗمٝمٗم٥م أٞمف ٓ ؽمبٝمؾ إلم اظمٗم٣مرٞم٥م زمكم ايمٗمقسمكم زم٣ميمٛمٓمر إلم واومع اظمٗم٣موَم٥م، وإَم٘م٣مٞم٣مهت٣م 

اظمتقاضٔم٥م، واؽمتٔمداداهت٣م ايمٔم٣مصمٙم٥م، إض٣مهم٥م إلم نمٝم٣مب ايمتحِمٝمٛم٣مت فمـ اظمديٛم٥م، َمٗم٣مرٞم٥م زمام 

ٔمدو َمـ ايمتٖمقق ايمٔمس٘مري دم خمتٙمػ اجلقاٞم٤م، ويمذا هم١مٞمٛم٣م ٓ ٞمقاهمؼ اظم٠مرخ ىم٣من فمٙمٝمف ايم

زم٣مهمٗمٝمف فمٛمدَم٣م أزمدى فمدم رض٣مه فمـ اظمستقى ايمذي ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف اظمٗم٣موَم٥م، ٕهن٣م مل سمستْمع أن 

متٛمع ايمٔمدو َمـ سمدٞمٝمس أرض ايمُمحر ايمْم٣مهرة، ومل سمستْمع أن سمقومػ أفمامل ايمسٙم٤م 

ومل يثب٦م يمف أضمد َمـ ))٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن، وايمٛمٜم٤م وايمٗمتؾ وإؾمٔم٣مل احلرائؼ ايمتل وم٣مم هب

 .(5)ضمس٤م ومقيمف ((ايمٛم٣مس

                                                           

 .95 - 94( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص 1)

 .158-157( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص: 2)
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ؾمتٔم٣مل، واومتحٚمقا اظمديٛم٥م، وأؾمٔمٙمقا همٝمٜم٣م احلرائؼ، وؽمٙمبقا وهنبقا أطمرى سمس٣مفمد فمعم آ
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 .95 - 94( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص 1)

 .158-157( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، ص: 2)
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وي٘مٖمل ديمٝماًل فمعم شمب٣مت رصم٣مل اظمٗم٣موَم٥م، وصٚمقدهؿ، وهم٣مفمٙمٝمتٜمؿ أهنؿ ىمبدوا 

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم طمس٣مئر ىمبغمة، وأصمػموهؿ فمعم آٞمسح٣مب، زمٔمد شمالشم٥م أي٣مم َمـ اظمٔم٣مرك ايمْم٣مضمٛم٥م،

 .(5)خمٙمٖمكم وراءهؿ صمث٧م ايمٗمتعم واجلرضمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

 وَمـ ايمْمبٝمٔمل أيّم٣ًم أن ي٘مقن ايمثٚمـ ايمذي دهمٔمتف ايمُمحر نم٣ميمٝم٣ًم َمـ إرواح واظمٚمتٙم٘م٣مت

ىمام ذىمر -واظمس٣مصمد وضمِمقن اظمديٛم٥م واظمس٣مىمـ واظمحالت ايمتج٣مري٥م، همٗمد ومدَم٦م ايمُمحر 

، ومرازم٥م ؽمبٔمامئ٥م ؾمٜمٝمد َمـ طمغمة رصم٣مهل٣م، ودم َمٗمدَمتٜمؿ أَمغمه٣م َمْمران زمـ َمٛمِمقر -زم٣مَمْمرف

ايمُمٝمخ ضمسـ ايمٔمٝمدروس، وايمُمٝمخ همّمؾ زمـ رضقان وايمٖمٗمٝمف ئمٗمقب احلرييض، و

 .(5)زم٣مهمّمؾ، وايمُمٝمخ ؽم٣ممل زمـ ص٣ميمح زم٣مفمقيـ اظمٜمري،  وأمحد زمـ رضقان زم٣مهمّمؾ

ىمام اؽمتُمٜمد ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م أمحد زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمٙمح٣مج زم٣م همّمؾ أضمد 

م، سمتٙمٚمذ فمعم 59:9هـ/::;ؾمقال  58وم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م، ويمد زمؼميؿ يقم اجلٚمٔم٥م سم٣مريخ 

، وأٞمُمٟم َمدرؽم٥م طم٣مص٥م زمف، (1)ب٣مر ايمٔمٙمامء واظمُم٣مئخ، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس دم صم٣مَمع ايمُمحرىم

سمقلم ايمتدريس همٝمٜم٣م، ويمٔم٤م دورًا زم٣مرزًا دم ايمٛمٜمقض زم٣مظمٗم٣موَم٥م ضد ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، همٗمد 

وومػ طمْمٝمب٣ًم أَم٣مم ايمٛم٣مس حيثُّٜمؿ فمعم ايمٗمت٣مل، وىمت٤م ىمت٣مزم٣ًم َمستٔمجاًل إلم أهؾ سمريؿ 

٣مد ضد ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وىم٣من يم٘مت٣مزمف أشمر دم ٞمٖمقس أهؾ يستٛمجدهؿ ويدفمقهؿ يمٙمجٜم

 . (9)سمريؿ، همقصؾ إلم ايمُمحر ضمقارم مخس٥م خٓف جم٣مهد زمٔمد َميض مخس٥م أي٣مم

                                                           
اًمشعبقة ضد اًمغزو اًمؼمشمغازم قمغم مديـة اًمشحر،  ( قمبداًمرمحن اعمالطمي: اًمدٓٓت اًمـضاًمقة ًمؾؿؼاومة1)

 .130-129ص:

 .102-95( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 2)

 .158(  حمؿد قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  3)

 .147، ص: ( ؾمعقد قموض سما وزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي 4)
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وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زم٣مدضمدح ومد يمٔم٤م دورًا ىمبغمًا دم ضمسؿ 

 يمُمحر، مم٣م ضم٣مل دوناظمٔمرىم٥م، ضمكم أرسع َمع ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م ايمبحري٥م َمـ اظمُمٗم٣مص يمٛمجدة ا

 رضب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يمٙمٚمديٛم٥م زم٣مظمدهمٔمٝم٥م، وأصمػمهؿ فمعم َمٕم٣مدرة ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، َمتجٜمكم

فمعم  إلم دهٙمؽ دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب يمٙمبحر إمحر، ىمام يمٔم٤م دورًا أَمٛمٝم٣ًم ىمبغمًا، وذيمؽ زمٗمّم٣مئف

٦ْم أرصم٣مء ايمُمحر زمٔمد نمٝم٣مب ايمسٙمْم٥م زمٚمٗمتؾ إَمغم َمْمران، وفمدد َم ـ ضم٣ميم٥م ايمٖمقىض ايمتل فمٚمَّ

 .(5)فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، وومد أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمتثبٝم٦م إَمغم فمْمٝمػ أَمغمًا فمعم ايمُمحر

وومد اهتؿ إؽمت٣مذ زم٣مَمْمرف ايمسٙمْم٣من زمدًرا زم٣ميمتخ٣مذل دم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، 

 َمستدًٓ فمعم ذيمؽ زمٕمٝم٣مزمف فمـ ايمُمحر طمالل أضمداث ايمٕمزو، وسمٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء ايمتحِمٝمٛم٣مت

 .(5)يٛم٥مايمدهم٣مفمٝم٥م ايمالزَم٥م يمٙمٚمد

ويبدو يمٛم٣م أن ؽمب٤م نمٝم٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر فمـ ايمُمحر دم ـمؾ ـمروف ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم 

فمٙمٝمٜم٣م إٞمام ىم٣من ٓٞمُمٕم٣ميمف زمؼمسمٝم٤م إوض٣مع ايمداطمٙمٝم٥م دم وادي ضمرضَمقت، وايمتل ٓ سمٗمؾ 

دم أمهٝمتٜم٣م وطمْمقرهت٣م فمام سمقاصمٜمف ايمبالد َمـ اظمخ٣مؿمر اخل٣مرصمٝم٥م، ومل سم٘مـ يمدى ايمسٙمْم٣من 

ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، ىمام أن اظمديٛم٥م ٓ ختٙمق َمـ رصم٣مل ايمدويم٥م ايمذيـ  زمدر َمٔمٙمقَم٣مت ؽم٣مزمٗم٥م زمٟمَمر

 يٛمقزمقن فمـ ايمسٙمْم٣من، وي٠مدون واصمبٜمؿ دم ضم٣مل نمٝم٣مزمف فمعم أضمسـ َم٣م يرام.

وأَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زمتٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء حتِمٝمٛم٣مت اظمديٛم٥م همٙمٔمؾ ذيمؽ ئمقد إلم ضٔمػ 

احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م  إَم٘م٣مٞم٣مت ايمدويم٥م، طمِمقص٣ًم وأن هذه احلٚمٙم٥م سمزاَمٛم٦م َمع زمداي٥م سمسٙمٚمف

 ايم٘مثغمي٥م.

                                                           

 .158–157( حمؿد قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق،  ص : 1)

 .85( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زم٣مدضمدح ومد يمٔم٤م دورًا ىمبغمًا دم ضمسؿ 

 يمُمحر، مم٣م ضم٣مل دوناظمٔمرىم٥م، ضمكم أرسع َمع ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م ايمبحري٥م َمـ اظمُمٗم٣مص يمٛمجدة ا

 رضب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يمٙمٚمديٛم٥م زم٣مظمدهمٔمٝم٥م، وأصمػمهؿ فمعم َمٕم٣مدرة ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، َمتجٜمكم

فمعم  إلم دهٙمؽ دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب يمٙمبحر إمحر، ىمام يمٔم٤م دورًا أَمٛمٝم٣ًم ىمبغمًا، وذيمؽ زمٗمّم٣مئف

٦ْم أرصم٣مء ايمُمحر زمٔمد نمٝم٣مب ايمسٙمْم٥م زمٚمٗمتؾ إَمغم َمْمران، وفمدد َم ـ ضم٣ميم٥م ايمٖمقىض ايمتل فمٚمَّ

 .(5)فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، وومد أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمتثبٝم٦م إَمغم فمْمٝمػ أَمغمًا فمعم ايمُمحر

وومد اهتؿ إؽمت٣مذ زم٣مَمْمرف ايمسٙمْم٣من زمدًرا زم٣ميمتخ٣مذل دم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، 

 َمستدًٓ فمعم ذيمؽ زمٕمٝم٣مزمف فمـ ايمُمحر طمالل أضمداث ايمٕمزو، وسمٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء ايمتحِمٝمٛم٣مت

 .(5)يٛم٥مايمدهم٣مفمٝم٥م ايمالزَم٥م يمٙمٚمد

ويبدو يمٛم٣م أن ؽمب٤م نمٝم٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر فمـ ايمُمحر دم ـمؾ ـمروف ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم 

فمٙمٝمٜم٣م إٞمام ىم٣من ٓٞمُمٕم٣ميمف زمؼمسمٝم٤م إوض٣مع ايمداطمٙمٝم٥م دم وادي ضمرضَمقت، وايمتل ٓ سمٗمؾ 

دم أمهٝمتٜم٣م وطمْمقرهت٣م فمام سمقاصمٜمف ايمبالد َمـ اظمخ٣مؿمر اخل٣مرصمٝم٥م، ومل سم٘مـ يمدى ايمسٙمْم٣من 

ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، ىمام أن اظمديٛم٥م ٓ ختٙمق َمـ رصم٣مل ايمدويم٥م ايمذيـ  زمدر َمٔمٙمقَم٣مت ؽم٣مزمٗم٥م زمٟمَمر

 يٛمقزمقن فمـ ايمسٙمْم٣من، وي٠مدون واصمبٜمؿ دم ضم٣مل نمٝم٣مزمف فمعم أضمسـ َم٣م يرام.

وأَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زمتٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء حتِمٝمٛم٣مت اظمديٛم٥م همٙمٔمؾ ذيمؽ ئمقد إلم ضٔمػ 

احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م  إَم٘م٣مٞم٣مت ايمدويم٥م، طمِمقص٣ًم وأن هذه احلٚمٙم٥م سمزاَمٛم٦م َمع زمداي٥م سمسٙمٚمف

 ايم٘مثغمي٥م.

                                                           

 .158–157( حمؿد قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق،  ص : 1)

 .85( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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وي٘مٖمل ديمٝماًل فمعم شمب٣مت رصم٣مل اظمٗم٣موَم٥م، وصٚمقدهؿ، وهم٣مفمٙمٝمتٜمؿ أهنؿ ىمبدوا 

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم طمس٣مئر ىمبغمة، وأصمػموهؿ فمعم آٞمسح٣مب، زمٔمد شمالشم٥م أي٣مم َمـ اظمٔم٣مرك ايمْم٣مضمٛم٥م،

 .(5)خمٙمٖمكم وراءهؿ صمث٧م ايمٗمتعم واجلرضمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم

 وَمـ ايمْمبٝمٔمل أيّم٣ًم أن ي٘مقن ايمثٚمـ ايمذي دهمٔمتف ايمُمحر نم٣ميمٝم٣ًم َمـ إرواح واظمٚمتٙم٘م٣مت

ىمام ذىمر -واظمس٣مصمد وضمِمقن اظمديٛم٥م واظمس٣مىمـ واظمحالت ايمتج٣مري٥م، همٗمد ومدَم٦م ايمُمحر 

، ومرازم٥م ؽمبٔمامئ٥م ؾمٜمٝمد َمـ طمغمة رصم٣مهل٣م، ودم َمٗمدَمتٜمؿ أَمغمه٣م َمْمران زمـ َمٛمِمقر -زم٣مَمْمرف

ايمُمٝمخ ضمسـ ايمٔمٝمدروس، وايمُمٝمخ همّمؾ زمـ رضقان وايمٖمٗمٝمف ئمٗمقب احلرييض، و

 .(5)زم٣مهمّمؾ، وايمُمٝمخ ؽم٣ممل زمـ ص٣ميمح زم٣مفمقيـ اظمٜمري،  وأمحد زمـ رضقان زم٣مهمّمؾ

ىمام اؽمتُمٜمد ايمٖمٗمٝمف ايمٔمالَم٥م أمحد زمـ فمبد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمٙمح٣مج زم٣م همّمؾ أضمد 

م، سمتٙمٚمذ فمعم 59:9هـ/::;ؾمقال  58وم٣مدة اظمٗم٣موَم٥م، ويمد زمؼميؿ يقم اجلٚمٔم٥م سم٣مريخ 

، وأٞمُمٟم َمدرؽم٥م طم٣مص٥م زمف، (1)ب٣مر ايمٔمٙمامء واظمُم٣مئخ، وفمٚمؾ زم٣ميمتدريس دم صم٣مَمع ايمُمحرىم

سمقلم ايمتدريس همٝمٜم٣م، ويمٔم٤م دورًا زم٣مرزًا دم ايمٛمٜمقض زم٣مظمٗم٣موَم٥م ضد ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، همٗمد 

وومػ طمْمٝمب٣ًم أَم٣مم ايمٛم٣مس حيثُّٜمؿ فمعم ايمٗمت٣مل، وىمت٤م ىمت٣مزم٣ًم َمستٔمجاًل إلم أهؾ سمريؿ 

٣مد ضد ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وىم٣من يم٘مت٣مزمف أشمر دم ٞمٖمقس أهؾ يستٛمجدهؿ ويدفمقهؿ يمٙمجٜم

 . (9)سمريؿ، همقصؾ إلم ايمُمحر ضمقارم مخس٥م خٓف جم٣مهد زمٔمد َميض مخس٥م أي٣مم

                                                           
اًمشعبقة ضد اًمغزو اًمؼمشمغازم قمغم مديـة اًمشحر،  ( قمبداًمرمحن اعمالطمي: اًمدٓٓت اًمـضاًمقة ًمؾؿؼاومة1)

 .130-129ص:

 .102-95( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص: 2)

 .158(  حمؿد قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  3)

 .147، ص: ( ؾمعقد قموض سما وزير: اًمػؽر واًمثؼاومة ذم اًمتاريخ احلرضمي 4)
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وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زم٣مدضمدح ومد يمٔم٤م دورًا ىمبغمًا دم ضمسؿ 

 يمُمحر، مم٣م ضم٣مل دوناظمٔمرىم٥م، ضمكم أرسع َمع ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م ايمبحري٥م َمـ اظمُمٗم٣مص يمٛمجدة ا

 رضب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يمٙمٚمديٛم٥م زم٣مظمدهمٔمٝم٥م، وأصمػمهؿ فمعم َمٕم٣مدرة ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، َمتجٜمكم

فمعم  إلم دهٙمؽ دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب يمٙمبحر إمحر، ىمام يمٔم٤م دورًا أَمٛمٝم٣ًم ىمبغمًا، وذيمؽ زمٗمّم٣مئف

٦ْم أرصم٣مء ايمُمحر زمٔمد نمٝم٣مب ايمسٙمْم٥م زمٚمٗمتؾ إَمغم َمْمران، وفمدد َم ـ ضم٣ميم٥م ايمٖمقىض ايمتل فمٚمَّ

 .(5)فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، وومد أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمتثبٝم٦م إَمغم فمْمٝمػ أَمغمًا فمعم ايمُمحر

وومد اهتؿ إؽمت٣مذ زم٣مَمْمرف ايمسٙمْم٣من زمدًرا زم٣ميمتخ٣مذل دم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، 

 َمستدًٓ فمعم ذيمؽ زمٕمٝم٣مزمف فمـ ايمُمحر طمالل أضمداث ايمٕمزو، وسمٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء ايمتحِمٝمٛم٣مت

 .(5)يٛم٥مايمدهم٣مفمٝم٥م ايمالزَم٥م يمٙمٚمد

ويبدو يمٛم٣م أن ؽمب٤م نمٝم٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر فمـ ايمُمحر دم ـمؾ ـمروف ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم 

فمٙمٝمٜم٣م إٞمام ىم٣من ٓٞمُمٕم٣ميمف زمؼمسمٝم٤م إوض٣مع ايمداطمٙمٝم٥م دم وادي ضمرضَمقت، وايمتل ٓ سمٗمؾ 

دم أمهٝمتٜم٣م وطمْمقرهت٣م فمام سمقاصمٜمف ايمبالد َمـ اظمخ٣مؿمر اخل٣مرصمٝم٥م، ومل سم٘مـ يمدى ايمسٙمْم٣من 

ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، ىمام أن اظمديٛم٥م ٓ ختٙمق َمـ رصم٣مل ايمدويم٥م ايمذيـ  زمدر َمٔمٙمقَم٣مت ؽم٣مزمٗم٥م زمٟمَمر

 يٛمقزمقن فمـ ايمسٙمْم٣من، وي٠مدون واصمبٜمؿ دم ضم٣مل نمٝم٣مزمف فمعم أضمسـ َم٣م يرام.

وأَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زمتٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء حتِمٝمٛم٣مت اظمديٛم٥م همٙمٔمؾ ذيمؽ ئمقد إلم ضٔمػ 

احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م  إَم٘م٣مٞم٣مت ايمدويم٥م، طمِمقص٣ًم وأن هذه احلٚمٙم٥م سمزاَمٛم٦م َمع زمداي٥م سمسٙمٚمف

 ايم٘مثغمي٥م.

                                                           

 .158–157( حمؿد قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق،  ص : 1)

 .85( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زم٣مدضمدح ومد يمٔم٤م دورًا ىمبغمًا دم ضمسؿ 

 يمُمحر، مم٣م ضم٣مل دوناظمٔمرىم٥م، ضمكم أرسع َمع ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م ايمبحري٥م َمـ اظمُمٗم٣مص يمٛمجدة ا

 رضب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم يمٙمٚمديٛم٥م زم٣مظمدهمٔمٝم٥م، وأصمػمهؿ فمعم َمٕم٣مدرة ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، َمتجٜمكم

فمعم  إلم دهٙمؽ دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب يمٙمبحر إمحر، ىمام يمٔم٤م دورًا أَمٛمٝم٣ًم ىمبغمًا، وذيمؽ زمٗمّم٣مئف

٦ْم أرصم٣مء ايمُمحر زمٔمد نمٝم٣مب ايمسٙمْم٥م زمٚمٗمتؾ إَمغم َمْمران، وفمدد َم ـ ضم٣ميم٥م ايمٖمقىض ايمتل فمٚمَّ

 .(5)فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، وومد أصدر ايمسٙمْم٣من زمدر أَمرًا زمتثبٝم٦م إَمغم فمْمٝمػ أَمغمًا فمعم ايمُمحر

وومد اهتؿ إؽمت٣مذ زم٣مَمْمرف ايمسٙمْم٣من زمدًرا زم٣ميمتخ٣مذل دم َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، 

 َمستدًٓ فمعم ذيمؽ زمٕمٝم٣مزمف فمـ ايمُمحر طمالل أضمداث ايمٕمزو، وسمٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء ايمتحِمٝمٛم٣مت

 .(5)يٛم٥مايمدهم٣مفمٝم٥م ايمالزَم٥م يمٙمٚمد

ويبدو يمٛم٣م أن ؽمب٤م نمٝم٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر فمـ ايمُمحر دم ـمؾ ـمروف ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم 

فمٙمٝمٜم٣م إٞمام ىم٣من ٓٞمُمٕم٣ميمف زمؼمسمٝم٤م إوض٣مع ايمداطمٙمٝم٥م دم وادي ضمرضَمقت، وايمتل ٓ سمٗمؾ 

دم أمهٝمتٜم٣م وطمْمقرهت٣م فمام سمقاصمٜمف ايمبالد َمـ اظمخ٣مؿمر اخل٣مرصمٝم٥م، ومل سم٘مـ يمدى ايمسٙمْم٣من 

ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم، ىمام أن اظمديٛم٥م ٓ ختٙمق َمـ رصم٣مل ايمدويم٥م ايمذيـ  زمدر َمٔمٙمقَم٣مت ؽم٣مزمٗم٥م زمٟمَمر

 يٛمقزمقن فمـ ايمسٙمْم٣من، وي٠مدون واصمبٜمؿ دم ضم٣مل نمٝم٣مزمف فمعم أضمسـ َم٣م يرام.

وأَم٣م همٝمام يتٔمٙمؼ زمتٗمِمغمه دم إٞمُم٣مء حتِمٝمٛم٣مت اظمديٛم٥م همٙمٔمؾ ذيمؽ ئمقد إلم ضٔمػ 

احل٘مؿ دم ايمسٙمْمٛم٥م  إَم٘م٣مٞم٣مت ايمدويم٥م، طمِمقص٣ًم وأن هذه احلٚمٙم٥م سمزاَمٛم٦م َمع زمداي٥م سمسٙمٚمف

 ايم٘مثغمي٥م.

                                                           

 .158–157( حمؿد قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق،  ص : 1)

 .85( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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واحلٗمٝمٗم٥م أن زم٣موزير دم إؾم٣مرسمف يمٛمجدة سمريؿ مل يمم إلم أي٥م اسمِم٣مٓت َمع ايمسٙمْم٣من زمدر= 

إذ ىم٣من َمقصمقدًا دم وادي ضمرضَمقت، طم٣مص٥م أن سمريؿ سم٣مزمٔم٥م يمدويمتف، وأَمغمه٣م فُمكمِّ َمـ ومبؾ 

 ؟ ومل ايمسٙمْم٣من زمدر، يمذيمؽ ٓ ٞمٔمرف هؾ ىم٣من ايمسٙمْم٣من فمعم فمٙمؿ زمتحرك ٞمجدة سمريؿ أم ٓ

سمتٔمرض اظمِم٣مدر واظمراصمع إطمرى ايمتل اؽمتٔمٛم٣م هب٣م يمٛمجدة سمريؿ، ورزمام أن هٛم٣مك َمٔمٙمقَم٣مت 

 مل سمٓمٜمر زمسب٤م همٗمدان زمٔمض اظمخْمقؿم٣مت.
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وضمتك سمتّمح ايمِمقرة ؽمٛمقاصؾ احلدي٧م ضمقل َمقاومػ ايمسٙمْم٣من زمدر اظمتب٣ميٛم٥م دم 

٧م سمراوضم٦م هذه اظمقاومػ زمكم ايمُمدة و اظمٗم٣موَم٥م ايمممؽم٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم= ضمٝم

وايمِمٚم٦م وجَتٛم٤ُّم اظمقاصمٜم٥م اسمٗم٣مًء يمممهؿ أضمٝم٣مٞم٣مً، وايمتٖم٣موض واظمِم٣محل٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، وايمتٔم٣مَمؾ 

 ايمتج٣مري أضمٝم٣مًٞم٣م أطمرى، زمحس٤م َم٣م متٙمٝمف ايمٓمروف واإلَم٘م٣مٞم٣مت، وسمٗمتّمٝمف َمِمٙمح٥م ايمدويم٥م.  

يمقا إلم مم٣مرؽم٥م أؽمٙمقب ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م همبٔمد اٞمسح٣مب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمـ ايمُمحر َم٣م

ضد اظمراىم٤م احلرضَمٝم٥م ايمتج٣مري٥م ايمراؽمٝم٥م دم زمٔمض اظمقاٞمئ، وَمٛمٜم٣م ايمُمحر، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

ايمتٔمرض إلم هذه اظمراىم٤م دم فمرض ايمبحر وهل وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد أو َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م أو 

 َمـ ايمْمرق ايمبحري٥م إطمرى.

ث ؽمٖمـ ضمرضَمٝم٥م حمٚمٙم٥م م سمٔمرض٦م شمال5851هـ/10>همٖمل ؾمٜمر ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 

زم٣ميمبّم٣مئع وم٣مدَم٥م َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م يمٙمٛمٜم٤م َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ىمام سمٔمرض٦م ؽمٖمـ أطمرى 

 م يمٙمٛمٜم٤م، وأرس َمالضمقه٣م،5858هـ/15>يمذيمؽ، وسمٔمرض٦م مخٌس أطمرى وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم 

 م أنمروم٦م زمٔمض اظمراىم٤م دم روىم٤م، وأضمروم٦م أطمرى دم اظم٘مال،5859هـ/11>ودم ؽمٛم٥م 

ومد سمٔمرض٦م يمٙمٜمجقم و أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٗمد ه٣مصمؿ  ىمام ىم٣مٞم٦م زمٔمض ايمسٖمـ

 م، وأضمرومقا فمدًدا5859هـ/15>مج٣مفم٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمٝمٛم٣مء ومِمٝمٔمر ذومل ايمُمحر دم ؽمٛم٥م 

، (5)َمـ ايمسٖمـ ومل يتِمدَّ هلؿ أضمد، ضمٝم٧م ـمؾ ايمسٙمْم٣من َمٙمتزَم٣ًم ايمِمٚم٦م و ٓ حيرك ؽم٣مىمٛم٣م

م َمـ دطمقل َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، >585هـ/19>رصم٤م ؽمٛم٥م  >5ىمام مت٘مٛم٦م مج٣مفم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم 
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وضمتك سمتّمح ايمِمقرة ؽمٛمقاصؾ احلدي٧م ضمقل َمقاومػ ايمسٙمْم٣من زمدر اظمتب٣ميٛم٥م دم 

٧م سمراوضم٦م هذه اظمقاومػ زمكم ايمُمدة و اظمٗم٣موَم٥م ايمممؽم٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم= ضمٝم

وايمِمٚم٦م وجَتٛم٤ُّم اظمقاصمٜم٥م اسمٗم٣مًء يمممهؿ أضمٝم٣مٞم٣مً، وايمتٖم٣موض واظمِم٣محل٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، وايمتٔم٣مَمؾ 

 ايمتج٣مري أضمٝم٣مًٞم٣م أطمرى، زمحس٤م َم٣م متٙمٝمف ايمٓمروف واإلَم٘م٣مٞم٣مت، وسمٗمتّمٝمف َمِمٙمح٥م ايمدويم٥م.  

يمقا إلم مم٣مرؽم٥م أؽمٙمقب ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م همبٔمد اٞمسح٣مب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمـ ايمُمحر َم٣م

ضد اظمراىم٤م احلرضَمٝم٥م ايمتج٣مري٥م ايمراؽمٝم٥م دم زمٔمض اظمقاٞمئ، وَمٛمٜم٣م ايمُمحر، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

ايمتٔمرض إلم هذه اظمراىم٤م دم فمرض ايمبحر وهل وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد أو َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م أو 

 َمـ ايمْمرق ايمبحري٥م إطمرى.

ث ؽمٖمـ ضمرضَمٝم٥م حمٚمٙم٥م م سمٔمرض٦م شمال5851هـ/10>همٖمل ؾمٜمر ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 

زم٣ميمبّم٣مئع وم٣مدَم٥م َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م يمٙمٛمٜم٤م َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ىمام سمٔمرض٦م ؽمٖمـ أطمرى 

 م يمٙمٛمٜم٤م، وأرس َمالضمقه٣م،5858هـ/15>يمذيمؽ، وسمٔمرض٦م مخٌس أطمرى وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم 

 م أنمروم٦م زمٔمض اظمراىم٤م دم روىم٤م، وأضمروم٦م أطمرى دم اظم٘مال،5859هـ/11>ودم ؽمٛم٥م 

ومد سمٔمرض٦م يمٙمٜمجقم و أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٗمد ه٣مصمؿ  ىمام ىم٣مٞم٦م زمٔمض ايمسٖمـ

 م، وأضمرومقا فمدًدا5859هـ/15>مج٣مفم٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمٝمٛم٣مء ومِمٝمٔمر ذومل ايمُمحر دم ؽمٛم٥م 

، (5)َمـ ايمسٖمـ ومل يتِمدَّ هلؿ أضمد، ضمٝم٧م ـمؾ ايمسٙمْم٣من َمٙمتزَم٣ًم ايمِمٚم٦م و ٓ حيرك ؽم٣مىمٛم٣م

م َمـ دطمقل َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، >585هـ/19>رصم٤م ؽمٛم٥م  >5ىمام مت٘مٛم٦م مج٣مفم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم 
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واحلٗمٝمٗم٥م أن زم٣موزير دم إؾم٣مرسمف يمٛمجدة سمريؿ مل يمم إلم أي٥م اسمِم٣مٓت َمع ايمسٙمْم٣من زمدر= 

إذ ىم٣من َمقصمقدًا دم وادي ضمرضَمقت، طم٣مص٥م أن سمريؿ سم٣مزمٔم٥م يمدويمتف، وأَمغمه٣م فُمكمِّ َمـ ومبؾ 

 ؟ ومل ايمسٙمْم٣من زمدر، يمذيمؽ ٓ ٞمٔمرف هؾ ىم٣من ايمسٙمْم٣من فمعم فمٙمؿ زمتحرك ٞمجدة سمريؿ أم ٓ

سمتٔمرض اظمِم٣مدر واظمراصمع إطمرى ايمتل اؽمتٔمٛم٣م هب٣م يمٛمجدة سمريؿ، ورزمام أن هٛم٣مك َمٔمٙمقَم٣مت 

 مل سمٓمٜمر زمسب٤م همٗمدان زمٔمض اظمخْمقؿم٣مت.
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وضمتك سمتّمح ايمِمقرة ؽمٛمقاصؾ احلدي٧م ضمقل َمقاومػ ايمسٙمْم٣من زمدر اظمتب٣ميٛم٥م دم 

٧م سمراوضم٦م هذه اظمقاومػ زمكم ايمُمدة و اظمٗم٣موَم٥م ايمممؽم٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم= ضمٝم

وايمِمٚم٦م وجَتٛم٤ُّم اظمقاصمٜم٥م اسمٗم٣مًء يمممهؿ أضمٝم٣مٞم٣مً، وايمتٖم٣موض واظمِم٣محل٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، وايمتٔم٣مَمؾ 

 ايمتج٣مري أضمٝم٣مًٞم٣م أطمرى، زمحس٤م َم٣م متٙمٝمف ايمٓمروف واإلَم٘م٣مٞم٣مت، وسمٗمتّمٝمف َمِمٙمح٥م ايمدويم٥م.  

يمقا إلم مم٣مرؽم٥م أؽمٙمقب ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م همبٔمد اٞمسح٣مب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمـ ايمُمحر َم٣م

ضد اظمراىم٤م احلرضَمٝم٥م ايمتج٣مري٥م ايمراؽمٝم٥م دم زمٔمض اظمقاٞمئ، وَمٛمٜم٣م ايمُمحر، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

ايمتٔمرض إلم هذه اظمراىم٤م دم فمرض ايمبحر وهل وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد أو َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م أو 

 َمـ ايمْمرق ايمبحري٥م إطمرى.

ث ؽمٖمـ ضمرضَمٝم٥م حمٚمٙم٥م م سمٔمرض٦م شمال5851هـ/10>همٖمل ؾمٜمر ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 

زم٣ميمبّم٣مئع وم٣مدَم٥م َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م يمٙمٛمٜم٤م َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ىمام سمٔمرض٦م ؽمٖمـ أطمرى 

 م يمٙمٛمٜم٤م، وأرس َمالضمقه٣م،5858هـ/15>يمذيمؽ، وسمٔمرض٦م مخٌس أطمرى وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم 

 م أنمروم٦م زمٔمض اظمراىم٤م دم روىم٤م، وأضمروم٦م أطمرى دم اظم٘مال،5859هـ/11>ودم ؽمٛم٥م 

ومد سمٔمرض٦م يمٙمٜمجقم و أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٗمد ه٣مصمؿ  ىمام ىم٣مٞم٦م زمٔمض ايمسٖمـ

 م، وأضمرومقا فمدًدا5859هـ/15>مج٣مفم٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمٝمٛم٣مء ومِمٝمٔمر ذومل ايمُمحر دم ؽمٛم٥م 

، (5)َمـ ايمسٖمـ ومل يتِمدَّ هلؿ أضمد، ضمٝم٧م ـمؾ ايمسٙمْم٣من َمٙمتزَم٣ًم ايمِمٚم٦م و ٓ حيرك ؽم٣مىمٛم٣م

م َمـ دطمقل َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، >585هـ/19>رصم٤م ؽمٛم٥م  >5ىمام مت٘مٛم٦م مج٣مفم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم 
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وضمتك سمتّمح ايمِمقرة ؽمٛمقاصؾ احلدي٧م ضمقل َمقاومػ ايمسٙمْم٣من زمدر اظمتب٣ميٛم٥م دم 

٧م سمراوضم٦م هذه اظمقاومػ زمكم ايمُمدة و اظمٗم٣موَم٥م ايمممؽم٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، َمقاصمٜم٥م ايمٕمزو ايمػمسمٕم٣مرم= ضمٝم

وايمِمٚم٦م وجَتٛم٤ُّم اظمقاصمٜم٥م اسمٗم٣مًء يمممهؿ أضمٝم٣مٞم٣مً، وايمتٖم٣موض واظمِم٣محل٥م أضمٝم٣مًٞم٣م، وايمتٔم٣مَمؾ 

 ايمتج٣مري أضمٝم٣مًٞم٣م أطمرى، زمحس٤م َم٣م متٙمٝمف ايمٓمروف واإلَم٘م٣مٞم٣مت، وسمٗمتّمٝمف َمِمٙمح٥م ايمدويم٥م.  

يمقا إلم مم٣مرؽم٥م أؽمٙمقب ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م همبٔمد اٞمسح٣مب ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمـ ايمُمحر َم٣م

ضد اظمراىم٤م احلرضَمٝم٥م ايمتج٣مري٥م ايمراؽمٝم٥م دم زمٔمض اظمقاٞمئ، وَمٛمٜم٣م ايمُمحر، زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

ايمتٔمرض إلم هذه اظمراىم٤م دم فمرض ايمبحر وهل وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد أو َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م أو 

 َمـ ايمْمرق ايمبحري٥م إطمرى.

ث ؽمٖمـ ضمرضَمٝم٥م حمٚمٙم٥م م سمٔمرض٦م شمال5851هـ/10>همٖمل ؾمٜمر ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 

زم٣ميمبّم٣مئع وم٣مدَم٥م َمـ ذق إهمريٗمٝم٣م يمٙمٛمٜم٤م َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ىمام سمٔمرض٦م ؽمٖمـ أطمرى 

 م يمٙمٛمٜم٤م، وأرس َمالضمقه٣م،5858هـ/15>يمذيمؽ، وسمٔمرض٦م مخٌس أطمرى وم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم 

 م أنمروم٦م زمٔمض اظمراىم٤م دم روىم٤م، وأضمروم٦م أطمرى دم اظم٘مال،5859هـ/11>ودم ؽمٛم٥م 

ومد سمٔمرض٦م يمٙمٜمجقم و أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٗمد ه٣مصمؿ  ىمام ىم٣مٞم٦م زمٔمض ايمسٖمـ

 م، وأضمرومقا فمدًدا5859هـ/15>مج٣مفم٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمٝمٛم٣مء ومِمٝمٔمر ذومل ايمُمحر دم ؽمٛم٥م 

، (5)َمـ ايمسٖمـ ومل يتِمدَّ هلؿ أضمد، ضمٝم٧م ـمؾ ايمسٙمْم٣من َمٙمتزَم٣ًم ايمِمٚم٦م و ٓ حيرك ؽم٣مىمٛم٣م

م َمـ دطمقل َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، >585هـ/19>رصم٤م ؽمٛم٥م  >5ىمام مت٘مٛم٦م مج٣مفم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم 
                                                           

 .108( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص : 1)

      R . B .Serjeant: the Portuguese off the south arbian    Coast, P.     
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وىم٣مٞم٦م حتتجز جمٚمقفم٥م َمـ إرسى اظمسٙمٚمكم، وؿمٙم٤م ه٠مٓء ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن ايمسامح هلؿ 

زمدطمقل اظمديٛم٥م، وؿمٙمبقا إَم٣من َمـ ايمسٙمْم٣من، همٟمصم٣مهبؿ ايمسٙمْم٣من ظم٣م ؿمٙمبقا، ىمام ؽمٚمح هلؿ 

ى زمٚمامرؽم٥م ايمتج٣مرة همٝمٜم٣م طمقهًم٣م َمٛمٜمؿ واسمٗم٣مء يمممهؿ، وومد سم٘مرر َمثؾ هذا اظمقومػ دم مج٣مد

. وسمٔمرض َمرىم٤م جت٣مري ضمرضَمل ىم٣من وم٣مدًَم٣م َمـ فمدن (5)م5815/ ه;1>أطمرة ؽمٛم٥م 

م ومل يتِمدَّ يمف أضمد، رزمام ٞمتٝمج٥م يمٙمُمٔمقر 5810هـ/:1>يمٙمٛمٜم٤م َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ؽمٛم٥م 

م 5815هـ;1>زم٣ميمٔمجز، وفمدم ايمٗمدرة فمعم اظمقاصمٜم٥م. ودم ايمث٣مين فممم َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

و اؽمتقيم٦م فمعم زمٔمض ايمسٖمـ ايمراؽمٝم٥م دم اظمٝمٛم٣مء،  دامه٦م َمٝمٛم٣مء ايمُمحر أرزمع ؽمٖمـ زمرسمٕم٣ميمٝم٥م

وومد سمِمدى هلؿ مج٣مفم٥م َمـ إسمراك زمٗمٝم٣مدة يقؽمػ ايمؼمىمل، وضمدث سمب٣مدل إلؿمالق ايمٛم٣مر 

زمكم ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وايمبحري٥م ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمسٙمْم٣من. ودم ـمؾ هذه ايمٓمروف صم٣مءت أواَمر 

سمراك اؽمتٚمروا دم َمـ أَمراء ايمسٙمْم٣من زمقومػ حم٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، يم٘مـ زمٔمض اجلٛمقد إ

إؿمالق اظمدهمٔمٝم٥م، وٞمتٝمج٥م ظمخ٣ميمٖمتٜمؿ  أَمر ايمسٙمْم٣من زم١ميمٗم٣مء ايمٗمبض فمٙمٝمٜمؿ، ووضٔمقا دم 

 .(5)ايمسجـ، وسمٔمرض زمٔمّمٜمؿ يمٙمجٙمد

ف ايمسٙمْم٣من َمـ اؽمتٚمرار اظمٔم٣مرك دم ؽمقاضمؾ ايمُمحر،  ويمٔمؾ ؽمب٤م هذا اظمقومػ ختقُّ

ض ايمُمحر يمٙمٜمجقم مم٣م يدهمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم إرؽم٣مل اظمزيد َمـ ايمٗمقات وايمتٔمزيزات، وسمٔمرُّ 

ب ايمسٙمْم٣من زمدر يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم يم٘مس٤م ودهؿ، وسمقومٝمع  َمرة ُأطمرى، وايمسب٤م أطمر سمٗمرُّ

صٙمح َمٔمٜمؿ اسمٗم٣مًء يمممهؿ. وومد أشمبت٦م احلقادث ايمتل أفمٗمب٦م ذيمؽ أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم 

                                                           

(1 )     -Idid: pp.     

 .207( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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اؽمتٚمروا دم ؽمٝم٣مؽمتٜمؿ، وىم٣من َمقومػ ؽم٘م٣من ضمرضَمقت زمجٚمٝمع همئ٣مهتؿ هق رهمض ؽمٝم٣مؽم٥م 

 ٣ميمٝمكم، وهق اظمقومػ ذاسمف ايمذي اختذه إسمراك.اظمٜم٣مدٞم٥م وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ يمٙمػمسمٕم

َمـ أصمؾ ذيمؽ سمٔمرض ايمسٙمْم٣من ظمقصم٥م فمٛمٝمٖم٥م َمـ ايمٛمٗمد، وارسمٖمٔم٦م ضم٣ميم٥م ايمسخط 

طم٣مص٥م فمٛمد ذائف ظمرىم٤م اؽمتقلم فمٙمٝمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن وأرسوا ص٣مضمبف، وهق  وايمٕمّم٤م،

سم٣مصمر َمـ جت٣مر ايمُمحر، ودهمع َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذدم، وفمٛمد َمْم٣ميمب٥م أصح٣مب 

 حلؼ زمٚمرىمبٜمؿ، ؿمٙم٤م َمٛمٜمؿ ؽمبٔم٥م خٓف ري٣مل، همدهمٔمقه٣م َمّمْمريـ، وزمسب٤م هذه آٞمتٗم٣مداتا

 .(5)م5818/ ه95>اضْمر إلفم٣مدة أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل ٕصح٣مهب٣م، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

ويبدو أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم مل يٗمتٌم فمعم أؽمٙمقب اظمٜم٣مدٞم٥م 

 َمـ اظمقاومػ زم٣ميمتِمدي احل٣مزم ايمْمرف، وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ، زمؾ وم٣مم دم ىمثغم ونمض

ايمٗمرصٛم٥م ايمتل مت٣مرؽمٜم٣م ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، همٖمل ؽمٛم٥م  ٕفمامل

م وم٣مَم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض اظمراىم٤م ايمراؽمٝم٥م دم َمٝمٛمـ٣مء 5810هـ/:1>

ز ايمسٙمْم٣من ؿمرادًا زمحري٣ًم، وأفمْمك إواَمر ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يمٗم٣مئده  ايمُمحر وهن٤م محقيمتٜم٣م همجٜمَّ

ن وَمـ َمٔمف َمـ إسمراك واظمٜمرة، زمتٔمٗم٤م هذه ايمسٖمٝمٛم٥م ايمتل ٓذت زم٣ميمٖمرار فمٛمد صٖمر ؽمٙمٝمام

ومدوم ايمْمراد. وومد وصٙم٦م ؾم٘مقى َمـ احل٣مَمل سمٖمٝمد أن َمرىمب٣ًم جت٣مري٣ًم سمٔمرض يمٙمٛمٜم٤م َمـ 

ومبؾ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٟمرؽمؾ فمعم ايمٖمقر ؿمراديـ زمحريكم مت٘مٛم٣م َمـ إٞمٗم٣مذ اظمرىم٤م، 

 .(5)وايمٔمقدة زمف إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

                                                           

 .114 -113( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص :1)

 .206( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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اؽمتٚمروا دم ؽمٝم٣مؽمتٜمؿ، وىم٣من َمقومػ ؽم٘م٣من ضمرضَمقت زمجٚمٝمع همئ٣مهتؿ هق رهمض ؽمٝم٣مؽم٥م 

 ٣ميمٝمكم، وهق اظمقومػ ذاسمف ايمذي اختذه إسمراك.اظمٜم٣مدٞم٥م وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ يمٙمػمسمٕم

َمـ أصمؾ ذيمؽ سمٔمرض ايمسٙمْم٣من ظمقصم٥م فمٛمٝمٖم٥م َمـ ايمٛمٗمد، وارسمٖمٔم٦م ضم٣ميم٥م ايمسخط 

طم٣مص٥م فمٛمد ذائف ظمرىم٤م اؽمتقلم فمٙمٝمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن وأرسوا ص٣مضمبف، وهق  وايمٕمّم٤م،

سم٣مصمر َمـ جت٣مر ايمُمحر، ودهمع َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذدم، وفمٛمد َمْم٣ميمب٥م أصح٣مب 

 حلؼ زمٚمرىمبٜمؿ، ؿمٙم٤م َمٛمٜمؿ ؽمبٔم٥م خٓف ري٣مل، همدهمٔمقه٣م َمّمْمريـ، وزمسب٤م هذه آٞمتٗم٣مداتا

 .(5)م5818/ ه95>اضْمر إلفم٣مدة أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل ٕصح٣مهب٣م، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

ويبدو أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم مل يٗمتٌم فمعم أؽمٙمقب اظمٜم٣مدٞم٥م 

 َمـ اظمقاومػ زم٣ميمتِمدي احل٣مزم ايمْمرف، وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ، زمؾ وم٣مم دم ىمثغم ونمض

ايمٗمرصٛم٥م ايمتل مت٣مرؽمٜم٣م ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، همٖمل ؽمٛم٥م  ٕفمامل

م وم٣مَم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض اظمراىم٤م ايمراؽمٝم٥م دم َمٝمٛمـ٣مء 5810هـ/:1>

ز ايمسٙمْم٣من ؿمرادًا زمحري٣ًم، وأفمْمك إواَمر ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يمٗم٣مئده  ايمُمحر وهن٤م محقيمتٜم٣م همجٜمَّ

ن وَمـ َمٔمف َمـ إسمراك واظمٜمرة، زمتٔمٗم٤م هذه ايمسٖمٝمٛم٥م ايمتل ٓذت زم٣ميمٖمرار فمٛمد صٖمر ؽمٙمٝمام

ومدوم ايمْمراد. وومد وصٙم٦م ؾم٘مقى َمـ احل٣مَمل سمٖمٝمد أن َمرىمب٣ًم جت٣مري٣ًم سمٔمرض يمٙمٛمٜم٤م َمـ 

ومبؾ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٟمرؽمؾ فمعم ايمٖمقر ؿمراديـ زمحريكم مت٘مٛم٣م َمـ إٞمٗم٣مذ اظمرىم٤م، 

 .(5)وايمٔمقدة زمف إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

                                                           

 .114 -113( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص :1)

 .206( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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وىم٣مٞم٦م حتتجز جمٚمقفم٥م َمـ إرسى اظمسٙمٚمكم، وؿمٙم٤م ه٠مٓء ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن ايمسامح هلؿ 

زمدطمقل اظمديٛم٥م، وؿمٙمبقا إَم٣من َمـ ايمسٙمْم٣من، همٟمصم٣مهبؿ ايمسٙمْم٣من ظم٣م ؿمٙمبقا، ىمام ؽمٚمح هلؿ 

ى زمٚمامرؽم٥م ايمتج٣مرة همٝمٜم٣م طمقهًم٣م َمٛمٜمؿ واسمٗم٣مء يمممهؿ، وومد سم٘مرر َمثؾ هذا اظمقومػ دم مج٣مد

. وسمٔمرض َمرىم٤م جت٣مري ضمرضَمل ىم٣من وم٣مدًَم٣م َمـ فمدن (5)م5815/ ه;1>أطمرة ؽمٛم٥م 

م ومل يتِمدَّ يمف أضمد، رزمام ٞمتٝمج٥م يمٙمُمٔمقر 5810هـ/:1>يمٙمٛمٜم٤م َمـ ومبؾ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ؽمٛم٥م 

م 5815هـ;1>زم٣ميمٔمجز، وفمدم ايمٗمدرة فمعم اظمقاصمٜم٥م. ودم ايمث٣مين فممم َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م 

و اؽمتقيم٦م فمعم زمٔمض ايمسٖمـ ايمراؽمٝم٥م دم اظمٝمٛم٣مء،  دامه٦م َمٝمٛم٣مء ايمُمحر أرزمع ؽمٖمـ زمرسمٕم٣ميمٝم٥م

وومد سمِمدى هلؿ مج٣مفم٥م َمـ إسمراك زمٗمٝم٣مدة يقؽمػ ايمؼمىمل، وضمدث سمب٣مدل إلؿمالق ايمٛم٣مر 

زمكم ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وايمبحري٥م ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمسٙمْم٣من. ودم ـمؾ هذه ايمٓمروف صم٣مءت أواَمر 

سمراك اؽمتٚمروا دم َمـ أَمراء ايمسٙمْم٣من زمقومػ حم٣مرزم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، يم٘مـ زمٔمض اجلٛمقد إ

إؿمالق اظمدهمٔمٝم٥م، وٞمتٝمج٥م ظمخ٣ميمٖمتٜمؿ  أَمر ايمسٙمْم٣من زم١ميمٗم٣مء ايمٗمبض فمٙمٝمٜمؿ، ووضٔمقا دم 

 .(5)ايمسجـ، وسمٔمرض زمٔمّمٜمؿ يمٙمجٙمد

ف ايمسٙمْم٣من َمـ اؽمتٚمرار اظمٔم٣مرك دم ؽمقاضمؾ ايمُمحر،  ويمٔمؾ ؽمب٤م هذا اظمقومػ ختقُّ

ض ايمُمحر يمٙمٜمجقم مم٣م يدهمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم إرؽم٣مل اظمزيد َمـ ايمٗمقات وايمتٔمزيزات، وسمٔمرُّ 

ب ايمسٙمْم٣من زمدر يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم يم٘مس٤م ودهؿ، وسمقومٝمع  َمرة ُأطمرى، وايمسب٤م أطمر سمٗمرُّ

صٙمح َمٔمٜمؿ اسمٗم٣مًء يمممهؿ. وومد أشمبت٦م احلقادث ايمتل أفمٗمب٦م ذيمؽ أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم 

                                                           

(1 )     -Idid: pp.     

 .207( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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اؽمتٚمروا دم ؽمٝم٣مؽمتٜمؿ، وىم٣من َمقومػ ؽم٘م٣من ضمرضَمقت زمجٚمٝمع همئ٣مهتؿ هق رهمض ؽمٝم٣مؽم٥م 

 ٣ميمٝمكم، وهق اظمقومػ ذاسمف ايمذي اختذه إسمراك.اظمٜم٣مدٞم٥م وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ يمٙمػمسمٕم

َمـ أصمؾ ذيمؽ سمٔمرض ايمسٙمْم٣من ظمقصم٥م فمٛمٝمٖم٥م َمـ ايمٛمٗمد، وارسمٖمٔم٦م ضم٣ميم٥م ايمسخط 

طم٣مص٥م فمٛمد ذائف ظمرىم٤م اؽمتقلم فمٙمٝمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن وأرسوا ص٣مضمبف، وهق  وايمٕمّم٤م،

سم٣مصمر َمـ جت٣مر ايمُمحر، ودهمع َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذدم، وفمٛمد َمْم٣ميمب٥م أصح٣مب 

 حلؼ زمٚمرىمبٜمؿ، ؿمٙم٤م َمٛمٜمؿ ؽمبٔم٥م خٓف ري٣مل، همدهمٔمقه٣م َمّمْمريـ، وزمسب٤م هذه آٞمتٗم٣مداتا

 .(5)م5818/ ه95>اضْمر إلفم٣مدة أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل ٕصح٣مهب٣م، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

ويبدو أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم مل يٗمتٌم فمعم أؽمٙمقب اظمٜم٣مدٞم٥م 

 َمـ اظمقاومػ زم٣ميمتِمدي احل٣مزم ايمْمرف، وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ، زمؾ وم٣مم دم ىمثغم ونمض

ايمٗمرصٛم٥م ايمتل مت٣مرؽمٜم٣م ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، همٖمل ؽمٛم٥م  ٕفمامل

م وم٣مَم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض اظمراىم٤م ايمراؽمٝم٥م دم َمٝمٛمـ٣مء 5810هـ/:1>

ز ايمسٙمْم٣من ؿمرادًا زمحري٣ًم، وأفمْمك إواَمر ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يمٗم٣مئده  ايمُمحر وهن٤م محقيمتٜم٣م همجٜمَّ

ن وَمـ َمٔمف َمـ إسمراك واظمٜمرة، زمتٔمٗم٤م هذه ايمسٖمٝمٛم٥م ايمتل ٓذت زم٣ميمٖمرار فمٛمد صٖمر ؽمٙمٝمام

ومدوم ايمْمراد. وومد وصٙم٦م ؾم٘مقى َمـ احل٣مَمل سمٖمٝمد أن َمرىمب٣ًم جت٣مري٣ًم سمٔمرض يمٙمٛمٜم٤م َمـ 

ومبؾ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٟمرؽمؾ فمعم ايمٖمقر ؿمراديـ زمحريكم مت٘مٛم٣م َمـ إٞمٗم٣مذ اظمرىم٤م، 

 .(5)وايمٔمقدة زمف إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

                                                           

 .114 -113( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص :1)
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اؽمتٚمروا دم ؽمٝم٣مؽمتٜمؿ، وىم٣من َمقومػ ؽم٘م٣من ضمرضَمقت زمجٚمٝمع همئ٣مهتؿ هق رهمض ؽمٝم٣مؽم٥م 

 ٣ميمٝمكم، وهق اظمقومػ ذاسمف ايمذي اختذه إسمراك.اظمٜم٣مدٞم٥م وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ يمٙمػمسمٕم

َمـ أصمؾ ذيمؽ سمٔمرض ايمسٙمْم٣من ظمقصم٥م فمٛمٝمٖم٥م َمـ ايمٛمٗمد، وارسمٖمٔم٦م ضم٣ميم٥م ايمسخط 

طم٣مص٥م فمٛمد ذائف ظمرىم٤م اؽمتقلم فمٙمٝمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن وأرسوا ص٣مضمبف، وهق  وايمٕمّم٤م،

سم٣مصمر َمـ جت٣مر ايمُمحر، ودهمع َمٗم٣مزمؾ ذيمؽ شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذدم، وفمٛمد َمْم٣ميمب٥م أصح٣مب 

 حلؼ زمٚمرىمبٜمؿ، ؿمٙم٤م َمٛمٜمؿ ؽمبٔم٥م خٓف ري٣مل، همدهمٔمقه٣م َمّمْمريـ، وزمسب٤م هذه آٞمتٗم٣مداتا

 .(5)م5818/ ه95>اضْمر إلفم٣مدة أرزمٔم٥م خٓف ري٣مل ٕصح٣مهب٣م، وىم٣من ذيمؽ ؽمٛم٥م 

ويبدو أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا دم سمٔم٣مَمٙمف َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم مل يٗمتٌم فمعم أؽمٙمقب اظمٜم٣مدٞم٥م 

 َمـ اظمقاومػ زم٣ميمتِمدي احل٣مزم ايمْمرف، وإـمٜم٣مر ايمّمٔمػ، زمؾ وم٣مم دم ىمثغم ونمض

ايمٗمرصٛم٥م ايمتل مت٣مرؽمٜم٣م ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت، همٖمل ؽمٛم٥م  ٕفمامل

م وم٣مَم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م زمٚمٜم٣ممج٥م زمٔمض اظمراىم٤م ايمراؽمٝم٥م دم َمٝمٛمـ٣مء 5810هـ/:1>

ز ايمسٙمْم٣من ؿمرادًا زمحري٣ًم، وأفمْمك إواَمر ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يمٗم٣مئده  ايمُمحر وهن٤م محقيمتٜم٣م همجٜمَّ

ن وَمـ َمٔمف َمـ إسمراك واظمٜمرة، زمتٔمٗم٤م هذه ايمسٖمٝمٛم٥م ايمتل ٓذت زم٣ميمٖمرار فمٛمد صٖمر ؽمٙمٝمام

ومدوم ايمْمراد. وومد وصٙم٦م ؾم٘مقى َمـ احل٣مَمل سمٖمٝمد أن َمرىمب٣ًم جت٣مري٣ًم سمٔمرض يمٙمٛمٜم٤م َمـ 

ومبؾ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، همٟمرؽمؾ فمعم ايمٖمقر ؿمراديـ زمحريكم مت٘مٛم٣م َمـ إٞمٗم٣مذ اظمرىم٤م، 

 .(5)وايمٔمقدة زمف إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر

                                                           

 .114 -113( حمؿد سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص :1)

 .206( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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م، 5815هـ/;1>يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر أن أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م زمٙمٕم٦م ذروهت٣م فم٣مم ومم٣م 

وسمِم٣مفمدت دم ايمقوم٦م ذاسمف اظمٗم٣موَم٥م ايمُمٔمبٝم٥م اظمس٣مٞمدة يمٙمجٜمقد ايمرؽمٚمٝم٥م، ايمتل سمِمدت 

 ٕفمامل ايمٗمرصٛم٥م، ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٗمقم هب٣م ؽمٖمـ ايمػمسمٕم٣مل دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت. 

ن زمٖم٣مفمٙمٝم٥م دم أفمامل اظمٗم٣موَم٥م، وىم٣من فمدد َمـ اجلٛمقد إسمراك وايمبح٣مرة اظمٕم٣مرزم٥م يُم٣مرىمق

وٓؽمٝمام أن أفمامل ايمٗمرصٛم٥م مل سمستٜمدف َمراىم٤م ايمتج٣مرة احلرضَمٝم٥م، زمؾ ىم٣مٞم٦م سمستٜمدف 

 ىمؾ َم٣م يِم٣مدهمٜم٣م َمـ َمراىم٤م اظمسٙمٚمكم.

م سمٔمرض٦م ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م ٕضمد اظمراىم٤م 5815هـ/;1>همٖمل مج٣مد أطمرة َمـ فم٣مم 

يمٕم٥م، وؽمٗمط فمدد َمـ ايمٗمتعم واجلرضمك ايمٔمرزمٝم٥م وأؾمٔمٙمقا همٝمف ايمٛمغمان، وأوومٔمقا همٝمف أرضارًا زم٣م

واؽمتسٙمؿ ايمب٣مومقن،  وضم٣مويم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م أطمرى ايمتٔمرض ظمرىم٤م فمريب زم٣ميمٗمرب َمـ ايمُمحر، 

ى هلؿ مج٣مفم٥م َمـ اظمٕم٣مرزم٥م وإسمراك، ومت٘مٛمقا َمـ إٞمٗم٣مذ اظمرىم٤م  .(5)همتِمدَّ

ودم ؾمٔمب٣من َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف سمٔمرض٦م  زمٔمض َمراىم٤م إسمراك هلجقم َمـ ؽمبع ؽمٖمـ 

ضمتك دطمٙم٦م َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وزمقصقل ٞمجدة َمـ صمٛمد إسمراك، وزمٔمض زمرسمٕم٣ميمٝم٥م، وؿم٣مردهت٣م 

 . (5)اظمالضمكم اظمٕم٣مرزم٥م، ُاصمػم ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن فمعم ايمٖمرار

وومد يمقضمظ ازدي٣مد ايمٛمُم٣مط ايمتجسز ايمػمسمٕم٣مرم، َمع سمِم٣مفمد ضمدة اظمٛم٣مهمس٥م وايمٌماع 

ٗمقَمقن زمكم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م يمٙمسٝمْمرة فمعم اظمٛمْمٗم٥م= ضمٝم٧م ىم٣من ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن ي

زم٣ميمتجسس، ومجع اظمٔمٙمقَم٣مت فمـ ايمُمحر، وحترك إسمراك دم اظمٛمْمٗم٥م، ونمغم ذيمؽ َمـ 

 اظمٔمٙمقَم٣مت .

                                                           

(1. )R . B. Serjeant: the Portuguese off the south arbian    Coast,P.    -    

 .111، حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:195-193( حمؿد قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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م هبدف احلِمقل 5810هـ/:1>وصٙم٦م إلم ايمُمحر ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم ؾمٔمب٣من َمـ فم٣مم 

 فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ إرسى ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ايمذيـ وّزفمقا فمعم َمٛم٣مؿمؼ فمدة دم ضمرضَمقت.

 / ه>1>َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم رَمّم٣من ؽمٛم٥م وزمٔمد ذيمؽ زمٔم٣مَمكم رؽم٦م دم 

م، وؿمٙمب٦م ايمتزود زم٣مظم٣مء، وؽمٔم٦م يمٙمحِمقل فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ َمديٛم٥م ايمُمحر، 5815

 .(5)وحتِمٝمٛم٣مهت٣م، ودهم٣مفم٣مهت٣م

وصؾ إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٖمٝمٛمت٣من زمرسمٕم٣ميمٝمت٣من هبدف مجع اظمٔمٙمقَم٣مت فمـ جتٜمٝمز احلٚمٙم٥م 

 .(5)م:581هـ/99>ايمٔمثامٞمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم اهلٛمد دم ؾمقال فم٣مم 

وَمـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمتل اسمبٔم٦م ظمٔم٣مجل٥م أشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم ايمٗمرصٛم٥م ، أؽمٙمقب ايمتٖم٣موض 

ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من، أوَمـ ومبؾ أصح٣مب اظمراىم٤م، وهق أؽمٙمقب ومد يٛمجح 

أضمٝم٣مٞم٣ًم دم إؿمالق إرسى، ورد إَمقال اظمٛمٜمقزم٥م، وايمبّم٣مئع اظمحتجزة، يمٗم٣مء همدي٥م سمدهمع 

 وومد يٖمُمؾ دم أضمٝم٣من أطمرى.يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، 

ومت٘مـ  م،5811هـ/90>اضمتجز ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زمٔمض اظمراىم٤م ايمٗم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم فم٣مم 

 أصح٣مهب٣م فمـ ؿمريؼ ايمتٖم٣موض َمـ اؽمؼمداد أضمد اظمراىم٤م، وإؿمالق ايمبح٣مرة وايمرىم٣مب،

وسمسٙمٝمؿ ايمبّم٣مئع ايمٔم٣مئدة يمت٣مصمر ضمرضَمل يدفمك ازمـ َمٛمٗمقش، زمٝمٛمام همُمٙم٦م اظمٖم٣موض٣مت َمع 

 .(1)ـ  اؽمتقيمقا فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م يمت٣مصمر خطمرخمتْمٖمكم خطمري

                                                           

 .199–198( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .185–184: شماريخ طمرضموت ) اًمعدة اعمػقدة (، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن محقد 2)

 .221 -220، 215 – 214( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق، ص : 3)
230

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

919 

م هبدف احلِمقل 5810هـ/:1>وصٙم٦م إلم ايمُمحر ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم ؾمٔمب٣من َمـ فم٣مم 

 فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ إرسى ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ايمذيـ وّزفمقا فمعم َمٛم٣مؿمؼ فمدة دم ضمرضَمقت.

 / ه>1>َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم رَمّم٣من ؽمٛم٥م وزمٔمد ذيمؽ زمٔم٣مَمكم رؽم٦م دم 

م، وؿمٙمب٦م ايمتزود زم٣مظم٣مء، وؽمٔم٦م يمٙمحِمقل فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ َمديٛم٥م ايمُمحر، 5815

 .(5)وحتِمٝمٛم٣مهت٣م، ودهم٣مفم٣مهت٣م

وصؾ إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٖمٝمٛمت٣من زمرسمٕم٣ميمٝمت٣من هبدف مجع اظمٔمٙمقَم٣مت فمـ جتٜمٝمز احلٚمٙم٥م 

 .(5)م:581هـ/99>ايمٔمثامٞمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم اهلٛمد دم ؾمقال فم٣مم 

وَمـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمتل اسمبٔم٦م ظمٔم٣مجل٥م أشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم ايمٗمرصٛم٥م ، أؽمٙمقب ايمتٖم٣موض 

ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من، أوَمـ ومبؾ أصح٣مب اظمراىم٤م، وهق أؽمٙمقب ومد يٛمجح 

أضمٝم٣مٞم٣ًم دم إؿمالق إرسى، ورد إَمقال اظمٛمٜمقزم٥م، وايمبّم٣مئع اظمحتجزة، يمٗم٣مء همدي٥م سمدهمع 

 وومد يٖمُمؾ دم أضمٝم٣من أطمرى.يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، 

ومت٘مـ  م،5811هـ/90>اضمتجز ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زمٔمض اظمراىم٤م ايمٗم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم فم٣مم 

 أصح٣مهب٣م فمـ ؿمريؼ ايمتٖم٣موض َمـ اؽمؼمداد أضمد اظمراىم٤م، وإؿمالق ايمبح٣مرة وايمرىم٣مب،

وسمسٙمٝمؿ ايمبّم٣مئع ايمٔم٣مئدة يمت٣مصمر ضمرضَمل يدفمك ازمـ َمٛمٗمقش، زمٝمٛمام همُمٙم٦م اظمٖم٣موض٣مت َمع 

 .(1)ـ  اؽمتقيمقا فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م يمت٣مصمر خطمرخمتْمٖمكم خطمري

                                                           

 .199–198( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .185–184: شماريخ طمرضموت ) اًمعدة اعمػقدة (، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن محقد 2)

 .221 -220، 215 – 214( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق، ص : 3)
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م، 5815هـ/;1>يٙمٖم٦م ايمٛمٓمر أن أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م زمٙمٕم٦م ذروهت٣م فم٣مم ومم٣م 

وسمِم٣مفمدت دم ايمقوم٦م ذاسمف اظمٗم٣موَم٥م ايمُمٔمبٝم٥م اظمس٣مٞمدة يمٙمجٜمقد ايمرؽمٚمٝم٥م، ايمتل سمِمدت 

 ٕفمامل ايمٗمرصٛم٥م، ايمتل ىم٣مٞم٦م سمٗمقم هب٣م ؽمٖمـ ايمػمسمٕم٣مل دم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت. 

ن زمٖم٣مفمٙمٝم٥م دم أفمامل اظمٗم٣موَم٥م، وىم٣من فمدد َمـ اجلٛمقد إسمراك وايمبح٣مرة اظمٕم٣مرزم٥م يُم٣مرىمق

وٓؽمٝمام أن أفمامل ايمٗمرصٛم٥م مل سمستٜمدف َمراىم٤م ايمتج٣مرة احلرضَمٝم٥م، زمؾ ىم٣مٞم٦م سمستٜمدف 

 ىمؾ َم٣م يِم٣مدهمٜم٣م َمـ َمراىم٤م اظمسٙمٚمكم.

م سمٔمرض٦م ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م ٕضمد اظمراىم٤م 5815هـ/;1>همٖمل مج٣مد أطمرة َمـ فم٣مم 

يمٕم٥م، وؽمٗمط فمدد َمـ ايمٗمتعم واجلرضمك ايمٔمرزمٝم٥م وأؾمٔمٙمقا همٝمف ايمٛمغمان، وأوومٔمقا همٝمف أرضارًا زم٣م

واؽمتسٙمؿ ايمب٣مومقن،  وضم٣مويم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م أطمرى ايمتٔمرض ظمرىم٤م فمريب زم٣ميمٗمرب َمـ ايمُمحر، 

ى هلؿ مج٣مفم٥م َمـ اظمٕم٣مرزم٥م وإسمراك، ومت٘مٛمقا َمـ إٞمٗم٣مذ اظمرىم٤م  .(5)همتِمدَّ

ودم ؾمٔمب٣من َمـ ايمٔم٣مم ذاسمف سمٔمرض٦م  زمٔمض َمراىم٤م إسمراك هلجقم َمـ ؽمبع ؽمٖمـ 

ضمتك دطمٙم٦م َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وزمقصقل ٞمجدة َمـ صمٛمد إسمراك، وزمٔمض زمرسمٕم٣ميمٝم٥م، وؿم٣مردهت٣م 

 . (5)اظمالضمكم اظمٕم٣مرزم٥م، ُاصمػم ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن فمعم ايمٖمرار

وومد يمقضمظ ازدي٣مد ايمٛمُم٣مط ايمتجسز ايمػمسمٕم٣مرم، َمع سمِم٣مفمد ضمدة اظمٛم٣مهمس٥م وايمٌماع 

ٗمقَمقن زمكم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م يمٙمسٝمْمرة فمعم اظمٛمْمٗم٥م= ضمٝم٧م ىم٣من ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن ي

زم٣ميمتجسس، ومجع اظمٔمٙمقَم٣مت فمـ ايمُمحر، وحترك إسمراك دم اظمٛمْمٗم٥م، ونمغم ذيمؽ َمـ 

 اظمٔمٙمقَم٣مت .

                                                           

(1. )R . B. Serjeant: the Portuguese off the south arbian    Coast,P.    -    

 .111، حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: اًمشفداء اًمسبعة، ص:195-193( حمؿد قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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م هبدف احلِمقل 5810هـ/:1>وصٙم٦م إلم ايمُمحر ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم ؾمٔمب٣من َمـ فم٣مم 

 فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ إرسى ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ايمذيـ وّزفمقا فمعم َمٛم٣مؿمؼ فمدة دم ضمرضَمقت.

 / ه>1>َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م دم رَمّم٣من ؽمٛم٥م وزمٔمد ذيمؽ زمٔم٣مَمكم رؽم٦م دم 

م، وؿمٙمب٦م ايمتزود زم٣مظم٣مء، وؽمٔم٦م يمٙمحِمقل فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ َمديٛم٥م ايمُمحر، 5815

 .(5)وحتِمٝمٛم٣مهت٣م، ودهم٣مفم٣مهت٣م

وصؾ إلم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٖمٝمٛمت٣من زمرسمٕم٣ميمٝمت٣من هبدف مجع اظمٔمٙمقَم٣مت فمـ جتٜمٝمز احلٚمٙم٥م 

 .(5)م:581هـ/99>ايمٔمثامٞمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم اهلٛمد دم ؾمقال فم٣مم 

وَمـ إؽم٣ميمٝم٤م ايمتل اسمبٔم٦م ظمٔم٣مجل٥م أشم٣مر اظمؼمسمب٥م فمعم ايمٗمرصٛم٥م ، أؽمٙمقب ايمتٖم٣موض 

ؽمقاء ىم٣من ذيمؽ َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من، أوَمـ ومبؾ أصح٣مب اظمراىم٤م، وهق أؽمٙمقب ومد يٛمجح 

أضمٝم٣مٞم٣ًم دم إؿمالق إرسى، ورد إَمقال اظمٛمٜمقزم٥م، وايمبّم٣مئع اظمحتجزة، يمٗم٣مء همدي٥م سمدهمع 

 وومد يٖمُمؾ دم أضمٝم٣من أطمرى.يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، 

ومت٘مـ  م،5811هـ/90>اضمتجز ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زمٔمض اظمراىم٤م ايمٗم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم فم٣مم 

 أصح٣مهب٣م فمـ ؿمريؼ ايمتٖم٣موض َمـ اؽمؼمداد أضمد اظمراىم٤م، وإؿمالق ايمبح٣مرة وايمرىم٣مب،

وسمسٙمٝمؿ ايمبّم٣مئع ايمٔم٣مئدة يمت٣مصمر ضمرضَمل يدفمك ازمـ َمٛمٗمقش، زمٝمٛمام همُمٙم٦م اظمٖم٣موض٣مت َمع 

 .(1)ـ  اؽمتقيمقا فمعم ؽمٖمٝمٛم٥م يمت٣مصمر خطمرخمتْمٖمكم خطمري

                                                           

 .199–198( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .185–184: شماريخ طمرضموت ) اًمعدة اعمػقدة (، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن محقد 2)

 .221 -220، 215 – 214( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق، ص : 3)
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 وومد يٖمُمؾ دم أضمٝم٣من أطمرى.يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، 

ومت٘مـ  م،5811هـ/90>اضمتجز ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن زمٔمض اظمراىم٤م ايمٗم٣مدَم٥م َمـ اهلٛمد دم فم٣مم 

 أصح٣مهب٣م فمـ ؿمريؼ ايمتٖم٣موض َمـ اؽمؼمداد أضمد اظمراىم٤م، وإؿمالق ايمبح٣مرة وايمرىم٣مب،
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 .199–198( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .185–184: شماريخ طمرضموت ) اًمعدة اعمػقدة (، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن محقد 2)

 .221 -220، 215 – 214( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : اعمرضمع اًمساسمق، ص : 3)
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وأَم٣م اظمٖم٣موض٣مت زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وايمػمسمٕم٣ميمٝمكم همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمبداي٥م َمـ ومَِبٙمِِٜمْؿ ضمٝم٧م 

م، وفمرضقا 5815هـ/>1>اؽمتٕمؾ زمٔمُض ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وصمقدهؿ دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٛم٥م 

سمٕم٣مرم زمٟمن فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر اومؼماضم٣ًم َم٘متقزم٣ًم زمُمٟمن زمدء اظمٖم٣موض٣مت، وصم٣مء دم آومؼماح ايمػم

يرؽمؾ ايمسٙمْم٣من َمـ صم٣مٞمبف رؽمقًٓ و هدي٥م إلم ايمٛم٣مئ٤م ايمٔم٣مم ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد، ويْمٙم٤م سمقومٝمع 

 . (5)صٙمح َمٔمف 

ويبدو أن هذا آومؼماح ايمػمسمٕم٣مرم يٟميت دم ؽمٝم٣مق ايمٌماع وايمتٛم٣مهمس زمكم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم 

وم٥م َمع وايمٔمثامٞمٝمكم= ضمٝم٧م يٚم٘مـ همٜمٚمف فمعم أٞمف حم٣مويم٥م َمـ صم٣مٞم٤م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلوم٣مَم٥م فمال

ايمسٙمْم٣من زمدر، هتدف إلم زفمزفم٥م ايمٔمالوم٥م ايمتل يسٔمك ايمسٙمْم٣من زمدر إلم سمْمقيره٣م وسمثبٝمتٜم٣م 

َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، ىمام هتدف إلم همرض اسمٖم٣مق ـم٣ممل فمعم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، فمعم ٞمٚمط آسمٖم٣مق 

 م.:580ايمذي همرضف ايمبقىمغمك فمعم ضم٣مىمؿ َمّمٝمؼ هرَمز ؽمٛم٥م 

ؽمتج٣مزم٥م هلذا آومؼماح ايمػمسمٕم٣مرم، أَم٣م َمـ صم٣مٞم٤م ايمسٙمْم٣من زمدر، همٙمؿ يتٔمجؾ دم آ

ويٚم٘مـ أن ُيَٖمرسَّ هذا اظمقومػ زمحرصف فمعم فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، وطمُمٝمتف َمـ ايمقومقع دم همخ 

ايمٔمالوم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وايمتل يقضمل َمّمٚمقن آومؼماح ايمػمسمٕم٣مرم، وؿمبٝمٔمتف آؽمتٔمالئٝم٥م 

 زمٟمهن٣م ؽمت٘مقن ؾمبٝمٜم٥م زمٔمالوم٥م ايمذئ٤م زم٣ميمٕمٛمؿ.

ًا يمتٟمطمر آسمِم٣مل وايمتٖم٣موض اظمب٣مذ َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ويٚم٘مـ أن ي٘مقن هذا سمٖمسغم

ايمذي زمدأ زمٔمد فمرض اظمٗمؼمح ايمػمسمٕم٣مرم زمثالث ؽمٛمقات، فمٛمدَم٣م وصؾ إلم ايمُمحر زمٔمض 

م، وومد اصمتٚمٔمقا َمع 5818هـ/95>ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمع ومبْم٣مهنؿ. دم ؾمٜمر رزمٝمع إول 
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، ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر، ودار احلدي٧م ضمقل سمقومٝمع صٙمح، وفمٛمد َمٕم٣مدرهتؿ أرض ايمُمحر

ايمسٙمْم٣من زمدر دم ودافمٜمؿ، همٗمدم هلؿ زمٔمض اهلداي٣م َمـ اخلٝمقل وإزمٗم٣مر وإنمٛم٣مم، وراهمٗمٜمؿ 

 اظمبٔمقث ايمُمخيص يمٙمسٙمْم٣من إلم اهلٛمد، واؽمٚمف فمبداهلل زمـ ايمزَمـ، وهق سم٣مصمر سمرىمل، ومحؾ

َمٔمف طمْم٣مزًم٣م َمـ ايمسٙمْم٣من، وفمدًدا َمـ اخلٝمقل َمـ ايمدرصم٥م إولم وزمٔمض اخلٝمقل إطمرى، 

 . (5)عم ايمِمٙمح َمع ايمٛم٣مئ٤م ايمٔم٣مم ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد دم صمقاهبدف ايمتقومٝمع فم

ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أزمدى ضمسـ ايمٛمّٝم٥م، وسمٔم٣مَمؾ زم١مجي٣مزمٝم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأـمٜمر 

ضمرصف فمعم ايمبدء زمٔمٗمد اظمٖم٣موض٣مت، هم١منَّ هذا مل يٛمف أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م= ضمٝم٧م 

ٛمد دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، شمؿ اجتٜم٦م إلم سمٟمطمرت ؽمٖمٝمٛم٥م َمـ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم اهل

 .(5)أضمقر، ووم٣مم ومراصٛمتٜم٣م زمٛمٜم٤م زمٔمض اظمراىم٤م هٛم٣مك

م هجقَم٣ًم خطمر فمعم فمدٍد َمـ 5818هـ/95>ىمام ؾمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن دم رزمٝمع أطمر 

اظمراىم٤م دم َمٝمٛم٣مء ومُمـ، وىم٣مٞم٦م حتٚمؾ فمعم ـمٜمره٣م فمددًا َمـ اظمج٣مهديـ، َمـ اظمٜمرة 

٤م َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ايمذي يسٔمك إلم سمٔمزيز ومقاسمف، واحلّم٣مرَم٥م، يتٜمٝمٟمون يمٙمسٖمر إلم فمدن، زمْمٙم

ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وومد ضمدشم٦م دم اظمٝمٛم٣مء َمٔمرىم٥م ض٣مري٥م، اؽمتخدم ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن 

همٝمٜم٣م اظمدهمٔمٝم٥م وايمب٣مرود، وومد أؽمٖمرت هذه اظمٔمرىم٥م فمـ اؽمتُمٜم٣مد ضمقارم مخسكم جم٣مهدًا 

ء ومُمـ فمٗمقزم٥م ٕهٙمٜم٣م، نمروم٣ًم أو ضمروم٣ًم. شمؿ سمقاصٙم٦م أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ضمقل َمٝمٛم٣م

 . (1)وازدادت وؿمٟمهت٣م، هنب٣ًم، وإضمراوم٣ًم، وإهمس٣مداً 
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، ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر، ودار احلدي٧م ضمقل سمقومٝمع صٙمح، وفمٛمد َمٕم٣مدرهتؿ أرض ايمُمحر

ايمسٙمْم٣من زمدر دم ودافمٜمؿ، همٗمدم هلؿ زمٔمض اهلداي٣م َمـ اخلٝمقل وإزمٗم٣مر وإنمٛم٣مم، وراهمٗمٜمؿ 

 اظمبٔمقث ايمُمخيص يمٙمسٙمْم٣من إلم اهلٛمد، واؽمٚمف فمبداهلل زمـ ايمزَمـ، وهق سم٣مصمر سمرىمل، ومحؾ

َمٔمف طمْم٣مزًم٣م َمـ ايمسٙمْم٣من، وفمدًدا َمـ اخلٝمقل َمـ ايمدرصم٥م إولم وزمٔمض اخلٝمقل إطمرى، 

 . (5)عم ايمِمٙمح َمع ايمٛم٣مئ٤م ايمٔم٣مم ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد دم صمقاهبدف ايمتقومٝمع فم

ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أزمدى ضمسـ ايمٛمّٝم٥م، وسمٔم٣مَمؾ زم١مجي٣مزمٝم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأـمٜمر 

ضمرصف فمعم ايمبدء زمٔمٗمد اظمٖم٣موض٣مت، هم١منَّ هذا مل يٛمف أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م= ضمٝم٧م 

ٛمد دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، شمؿ اجتٜم٦م إلم سمٟمطمرت ؽمٖمٝمٛم٥م َمـ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم اهل

 .(5)أضمقر، ووم٣مم ومراصٛمتٜم٣م زمٛمٜم٤م زمٔمض اظمراىم٤م هٛم٣مك

م هجقَم٣ًم خطمر فمعم فمدٍد َمـ 5818هـ/95>ىمام ؾمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن دم رزمٝمع أطمر 

اظمراىم٤م دم َمٝمٛم٣مء ومُمـ، وىم٣مٞم٦م حتٚمؾ فمعم ـمٜمره٣م فمددًا َمـ اظمج٣مهديـ، َمـ اظمٜمرة 

٤م َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ايمذي يسٔمك إلم سمٔمزيز ومقاسمف، واحلّم٣مرَم٥م، يتٜمٝمٟمون يمٙمسٖمر إلم فمدن، زمْمٙم

ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وومد ضمدشم٦م دم اظمٝمٛم٣مء َمٔمرىم٥م ض٣مري٥م، اؽمتخدم ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن 

همٝمٜم٣م اظمدهمٔمٝم٥م وايمب٣مرود، وومد أؽمٖمرت هذه اظمٔمرىم٥م فمـ اؽمتُمٜم٣مد ضمقارم مخسكم جم٣مهدًا 

ء ومُمـ فمٗمقزم٥م ٕهٙمٜم٣م، نمروم٣ًم أو ضمروم٣ًم. شمؿ سمقاصٙم٦م أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ضمقل َمٝمٛم٣م
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وأَم٣م اظمٖم٣موض٣مت زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وايمػمسمٕم٣ميمٝمكم همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمبداي٥م َمـ ومَِبٙمِِٜمْؿ ضمٝم٧م 

م، وفمرضقا 5815هـ/>1>اؽمتٕمؾ زمٔمُض ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وصمقدهؿ دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر ؽمٛم٥م 

سمٕم٣مرم زمٟمن فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر اومؼماضم٣ًم َم٘متقزم٣ًم زمُمٟمن زمدء اظمٖم٣موض٣مت، وصم٣مء دم آومؼماح ايمػم

يرؽمؾ ايمسٙمْم٣من َمـ صم٣مٞمبف رؽمقًٓ و هدي٥م إلم ايمٛم٣مئ٤م ايمٔم٣مم ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد، ويْمٙم٤م سمقومٝمع 

 . (5)صٙمح َمٔمف 

ويبدو أن هذا آومؼماح ايمػمسمٕم٣مرم يٟميت دم ؽمٝم٣مق ايمٌماع وايمتٛم٣مهمس زمكم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم 

وم٥م َمع وايمٔمثامٞمٝمكم= ضمٝم٧م يٚم٘مـ همٜمٚمف فمعم أٞمف حم٣مويم٥م َمـ صم٣مٞم٤م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلوم٣مَم٥م فمال

ايمسٙمْم٣من زمدر، هتدف إلم زفمزفم٥م ايمٔمالوم٥م ايمتل يسٔمك ايمسٙمْم٣من زمدر إلم سمْمقيره٣م وسمثبٝمتٜم٣م 

َمع ايمٔمثامٞمٝمكم، ىمام هتدف إلم همرض اسمٖم٣مق ـم٣ممل فمعم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، فمعم ٞمٚمط آسمٖم٣مق 

 م.:580ايمذي همرضف ايمبقىمغمك فمعم ضم٣مىمؿ َمّمٝمؼ هرَمز ؽمٛم٥م 

ؽمتج٣مزم٥م هلذا آومؼماح ايمػمسمٕم٣مرم، أَم٣م َمـ صم٣مٞم٤م ايمسٙمْم٣من زمدر، همٙمؿ يتٔمجؾ دم آ

ويٚم٘مـ أن ُيَٖمرسَّ هذا اظمقومػ زمحرصف فمعم فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم، وطمُمٝمتف َمـ ايمقومقع دم همخ 

ايمٔمالوم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وايمتل يقضمل َمّمٚمقن آومؼماح ايمػمسمٕم٣مرم، وؿمبٝمٔمتف آؽمتٔمالئٝم٥م 

 زمٟمهن٣م ؽمت٘مقن ؾمبٝمٜم٥م زمٔمالوم٥م ايمذئ٤م زم٣ميمٕمٛمؿ.

ًا يمتٟمطمر آسمِم٣مل وايمتٖم٣موض اظمب٣مذ َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ويٚم٘مـ أن ي٘مقن هذا سمٖمسغم

ايمذي زمدأ زمٔمد فمرض اظمٗمؼمح ايمػمسمٕم٣مرم زمثالث ؽمٛمقات، فمٛمدَم٣م وصؾ إلم ايمُمحر زمٔمض 

م، وومد اصمتٚمٔمقا َمع 5818هـ/95>ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمع ومبْم٣مهنؿ. دم ؾمٜمر رزمٝمع إول 
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، ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر، ودار احلدي٧م ضمقل سمقومٝمع صٙمح، وفمٛمد َمٕم٣مدرهتؿ أرض ايمُمحر

ايمسٙمْم٣من زمدر دم ودافمٜمؿ، همٗمدم هلؿ زمٔمض اهلداي٣م َمـ اخلٝمقل وإزمٗم٣مر وإنمٛم٣مم، وراهمٗمٜمؿ 

 اظمبٔمقث ايمُمخيص يمٙمسٙمْم٣من إلم اهلٛمد، واؽمٚمف فمبداهلل زمـ ايمزَمـ، وهق سم٣مصمر سمرىمل، ومحؾ

َمٔمف طمْم٣مزًم٣م َمـ ايمسٙمْم٣من، وفمدًدا َمـ اخلٝمقل َمـ ايمدرصم٥م إولم وزمٔمض اخلٝمقل إطمرى، 

 . (5)عم ايمِمٙمح َمع ايمٛم٣مئ٤م ايمٔم٣مم ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد دم صمقاهبدف ايمتقومٝمع فم

ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أزمدى ضمسـ ايمٛمّٝم٥م، وسمٔم٣مَمؾ زم١مجي٣مزمٝم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأـمٜمر 

ضمرصف فمعم ايمبدء زمٔمٗمد اظمٖم٣موض٣مت، هم١منَّ هذا مل يٛمف أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م= ضمٝم٧م 

ٛمد دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، شمؿ اجتٜم٦م إلم سمٟمطمرت ؽمٖمٝمٛم٥م َمـ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم اهل

 .(5)أضمقر، ووم٣مم ومراصٛمتٜم٣م زمٛمٜم٤م زمٔمض اظمراىم٤م هٛم٣مك

م هجقَم٣ًم خطمر فمعم فمدٍد َمـ 5818هـ/95>ىمام ؾمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن دم رزمٝمع أطمر 

اظمراىم٤م دم َمٝمٛم٣مء ومُمـ، وىم٣مٞم٦م حتٚمؾ فمعم ـمٜمره٣م فمددًا َمـ اظمج٣مهديـ، َمـ اظمٜمرة 

٤م َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ايمذي يسٔمك إلم سمٔمزيز ومقاسمف، واحلّم٣مرَم٥م، يتٜمٝمٟمون يمٙمسٖمر إلم فمدن، زمْمٙم

ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وومد ضمدشم٦م دم اظمٝمٛم٣مء َمٔمرىم٥م ض٣مري٥م، اؽمتخدم ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن 

همٝمٜم٣م اظمدهمٔمٝم٥م وايمب٣مرود، وومد أؽمٖمرت هذه اظمٔمرىم٥م فمـ اؽمتُمٜم٣مد ضمقارم مخسكم جم٣مهدًا 

ء ومُمـ فمٗمقزم٥م ٕهٙمٜم٣م، نمروم٣ًم أو ضمروم٣ًم. شمؿ سمقاصٙم٦م أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ضمقل َمٝمٛم٣م

 . (1)وازدادت وؿمٟمهت٣م، هنب٣ًم، وإضمراوم٣ًم، وإهمس٣مداً 

                                                           

 . 230،231( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقة : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ص:1)

 .113-112( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: كػس اعمرضمع ، ص: 2)

 .113-112(حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص: 3)
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، ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر، ودار احلدي٧م ضمقل سمقومٝمع صٙمح، وفمٛمد َمٕم٣مدرهتؿ أرض ايمُمحر

ايمسٙمْم٣من زمدر دم ودافمٜمؿ، همٗمدم هلؿ زمٔمض اهلداي٣م َمـ اخلٝمقل وإزمٗم٣مر وإنمٛم٣مم، وراهمٗمٜمؿ 

 اظمبٔمقث ايمُمخيص يمٙمسٙمْم٣من إلم اهلٛمد، واؽمٚمف فمبداهلل زمـ ايمزَمـ، وهق سم٣مصمر سمرىمل، ومحؾ

َمٔمف طمْم٣مزًم٣م َمـ ايمسٙمْم٣من، وفمدًدا َمـ اخلٝمقل َمـ ايمدرصم٥م إولم وزمٔمض اخلٝمقل إطمرى، 

 . (5)عم ايمِمٙمح َمع ايمٛم٣مئ٤م ايمٔم٣مم ايمػمسمٕم٣مرم زم٣مهلٛمد دم صمقاهبدف ايمتقومٝمع فم

ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا أزمدى ضمسـ ايمٛمّٝم٥م، وسمٔم٣مَمؾ زم١مجي٣مزمٝم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأـمٜمر 

ضمرصف فمعم ايمبدء زمٔمٗمد اظمٖم٣موض٣مت، هم١منَّ هذا مل يٛمف أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م= ضمٝم٧م 

ٛمد دم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، شمؿ اجتٜم٦م إلم سمٟمطمرت ؽمٖمٝمٛم٥م َمـ ايمسٖمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م اظمتجٜم٥م إلم اهل

 .(5)أضمقر، ووم٣مم ومراصٛمتٜم٣م زمٛمٜم٤م زمٔمض اظمراىم٤م هٛم٣مك

م هجقَم٣ًم خطمر فمعم فمدٍد َمـ 5818هـ/95>ىمام ؾمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن دم رزمٝمع أطمر 

اظمراىم٤م دم َمٝمٛم٣مء ومُمـ، وىم٣مٞم٦م حتٚمؾ فمعم ـمٜمره٣م فمددًا َمـ اظمج٣مهديـ، َمـ اظمٜمرة 

٤م َمـ ضم٣مىمٚمٜم٣م ايمذي يسٔمك إلم سمٔمزيز ومقاسمف، واحلّم٣مرَم٥م، يتٜمٝمٟمون يمٙمسٖمر إلم فمدن، زمْمٙم

ظمقاصمٜم٥م ايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وومد ضمدشم٦م دم اظمٝمٛم٣مء َمٔمرىم٥م ض٣مري٥م، اؽمتخدم ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن 

همٝمٜم٣م اظمدهمٔمٝم٥م وايمب٣مرود، وومد أؽمٖمرت هذه اظمٔمرىم٥م فمـ اؽمتُمٜم٣مد ضمقارم مخسكم جم٣مهدًا 

ء ومُمـ فمٗمقزم٥م ٕهٙمٜم٣م، نمروم٣ًم أو ضمروم٣ًم. شمؿ سمقاصٙم٦م أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ضمقل َمٝمٛم٣م

 . (1)وازدادت وؿمٟمهت٣م، هنب٣ًم، وإضمراوم٣ًم، وإهمس٣مداً 

                                                           

 . 230،231( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقة : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم ص:1)

 .113-112( حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف: كػس اعمرضمع ، ص: 2)

 .113-112(حمؿد قمبد اًمؼادر سمامطرف : اًمشفداء اًمسبعة، ص: 3)
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وهذا يدل زمقضقح فمعم فمدم صمدي٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع َمقضقع َمٖم٣موض٣مت 

ىمام يدل أيّم٣ًم فمعم ايمٛمقاي٣م ايمسٝمئ٥م ايمتل ُيبٝمتقهن٣م، ايمِمٙمح ايمذي ٞمٗمّمقه ومبؾ أن ئمٗمدوه، 

 وايممم ايمذي يّمٚمروٞمف جت٣مه ايمٔمرب واظمسٙمٚمكم.

وَمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ نم٣مهمالً فمـ هذه احلٗم٣مئؼ، وهق يستٗمبؾ 

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ومبؾ ؾمٜمر واضمٍد دم ومٌمه، وجيتٚمع هبؿ، وي٘مرم وهم٣مدهتؿ، ويقدفمٜمؿ، ويٚمٛمحٜمؿ

 هداي٣مه، زمؾ ىم٣من فمعم يٗمكم زمام حيٚمٙمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ احلٗمد ايمِمٙمٝمبل ضد إَم٥م، وَم٣م يّمٚمروٞمف

َمـ  زم٘مؾ إؽم٣ميمٝم٤م يمتجٛم٤ُّم ايمِمدام َمٔمٜمؿ، إدراىم٣ًم َمٛمف ظم٣م يتٚمتٔمقن زمفَمـ ايممم هل٣م، يم٘مٛمف فمٚمؾ 

ة ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، وَم٣م سمسبب٦م همٝمف َمـ طمس٣مئر  ومقة زمحري٥م ض٣مرزم٥م، ويم٘مـ ؾمدَّ

َم٣مدي٥م وزمممي٥م ٕزمٛم٣مء ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت ونمغمهؿ دم ايمبالد ايمٔمرزمٝم٥م، وطم٣مص٥م دم اظمج٣مل 

 . (5)م زم٣مخت٣مذ إصمراءات ص٣مرَم٥م ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكمايمتج٣مري، أصمػمت ايمسٙمْم٣من زمدًرا فمعم ايمٗمٝم٣م

نمغم أن ايمسب٤م اظمب٣مذ ايمذي دهمٔمف دهمٔم٣ًم إلم اخت٣مذ هذا اظمقومػ ايمِم٣مرم ىم٣من يتٔمٙمؼ زمف 

ؾمخِمٝم٣ًم، ضمٝم٧م دزمَّر يمف مج٣مفم٥م َمـ صمٙمس٣مئف اظمٗمرزمكم إيمٝمف َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َم٠ماَمرة ٓنمتٝم٣ميمف، 

ـ إرسى ايمذيـ يستٔمٚمٙمٜمؿ َمستٕمٙمكم شمٗمتف هبؿ، وحيتٚمؾ أن ي٘مقن ه٠مٓء ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َم

ايمسٙمْم٣من دم زمٔمض أفمامل ايمدويم٥م أو َمـ ايمتج٣مر ايمذيـ يٖمدون إلم ايمُمحر زمكم همؼمة وأطمرى. 

وومد اؽمتْم٣مع ىمُمػ هذه اظم٠ماَمرة، فمـ ؿمريؼ واضمدة َمـ صمقاريف، مهس٦م يمف دم أذٞمف زمام 

 .(5)ُيدزّمر يمف دم اخلٖم٣مء، هم٘م٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم دم ٞمج٣مسمف

                                                           
 .235( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

، حمؿد سمن 192، ص : 2ام آل سماقمؾوي، ج( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكّم: اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽر2)

 .43هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية،ص:
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قف ايمذي ىم٣من يثبِّط فمزم ايمسٙمْم٣من زمدر، هذه اظم٠ماَمرة ايمبُمٔم٥م ضمْمٚم٦م ضم٣مصمز اخل

وحيقل زمٝمٛمف وزمكم احلزم دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، مم٣م دهمٔمف إلم ايممموع ايمٖمقري دم اخت٣مذ 

ع أرزمٔمكم ؽمجٝمٛم٣مً  إصمراءات ص٣مرَم٥م ضدهؿ، ضمٝم٧م ومتؾ شمالشمكم َمٛمٜمؿ دهمٔم٥ًم واضمدة، ووزَّ

ايمٔمبٝمد، واؽمتقلم فمعم وضمداسمف ايمٔمس٘مري٥م، وص٣مدر مجٝمع ممتٙم٘م٣مهتؿ َمـ ايمٛمٗمد وايمبّم٣مئع و

فمعم أرزمع فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م َمـ خمتٙمػ إضمج٣مم، وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم فمدد َمٛمٜمؿ دم 

َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وسمٔمٗم٤َّم َمـ ضم٣مول آطمتب٣مء َمٛمٜمؿ، وأرؽمؾ إلم ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين مخس٥م 

وشمالشمكم َمٛمٜمؿ، وأَمر ضم٣مىمؿ ـمٖم٣مر زمٗمتؾ مخس٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا حمتجزيـ فمٛمده. وىم٣من 

 .(5)م5818م/ 95>رَمّم٣من ؽمٛم٥م  ذيمؽ دم ؾمٜمر

هذه اإلصمراءات دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمسٔمل إلٞمٗم٣مذ َمـ سمبٗمك َمـ أرساهؿ دم َمديٛم٥م 

م سمْم٣ميم٤م 5819هـ/91>ايمُمحر،  همٙمجٟموا إلم ايمتٖم٣موض ، وومد اسمِمٙم٦م مج٣مفم٥م َمٛمٜمؿ ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زم٣مإلهمراج فمـ إرسى، همْمٙم٤م همدي٥ًم ىمبغمة، وردًا فمعم ذيمؽ اختذ ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم 

 َمس٣مريـ َمتقازيكم:

إول: سم٘مثٝمػ أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايممميرة، وايمٛمُم٣مط ايمتجسز= ضمٝم٧م سمٔمرض َمٝمٛم٣مء 

 / ه99>ايمُمحر، وَمٝمٛم٣مء ومُمـ، وزمٔمض ومرى أطمرى زم٣ميمٗمرب َمـ ؽم٣مضمؾ اظمُمٗم٣مص ؽمٛم٥م 

ٞمُم٣مؿمٜمؿ ايمتجسز دم هذه ايمٖمؼمة هبدف م هلذه إفمامل، ىمام ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن :581

يمٔمثامٞمٝم٥م اظمرسمٗمب٥م فمعم اهلٛمد، ؽم٣مفمكم دم ايمقوم٦م ذاسمف إلم احلِمقل فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ احلٚمٙم٥م ا

 .(5)احلٝمٙمقيم٥م دون ايمتٗم٣مرب زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

                                                           
 ،235( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  2)

       R. B.Serjeant:  the Portuguese off the south arbian    Coast P.   -   
(2  )Ibid: p p.     -    
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قف ايمذي ىم٣من يثبِّط فمزم ايمسٙمْم٣من زمدر، هذه اظم٠ماَمرة ايمبُمٔم٥م ضمْمٚم٦م ضم٣مصمز اخل

وحيقل زمٝمٛمف وزمكم احلزم دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، مم٣م دهمٔمف إلم ايممموع ايمٖمقري دم اخت٣مذ 

ع أرزمٔمكم ؽمجٝمٛم٣مً  إصمراءات ص٣مرَم٥م ضدهؿ، ضمٝم٧م ومتؾ شمالشمكم َمٛمٜمؿ دهمٔم٥ًم واضمدة، ووزَّ

ايمٔمبٝمد، واؽمتقلم فمعم وضمداسمف ايمٔمس٘مري٥م، وص٣مدر مجٝمع ممتٙم٘م٣مهتؿ َمـ ايمٛمٗمد وايمبّم٣مئع و

فمعم أرزمع فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م َمـ خمتٙمػ إضمج٣مم، وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم فمدد َمٛمٜمؿ دم 

َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وسمٔمٗم٤َّم َمـ ضم٣مول آطمتب٣مء َمٛمٜمؿ، وأرؽمؾ إلم ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين مخس٥م 

وشمالشمكم َمٛمٜمؿ، وأَمر ضم٣مىمؿ ـمٖم٣مر زمٗمتؾ مخس٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا حمتجزيـ فمٛمده. وىم٣من 

 .(5)م5818م/ 95>رَمّم٣من ؽمٛم٥م  ذيمؽ دم ؾمٜمر

هذه اإلصمراءات دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمسٔمل إلٞمٗم٣مذ َمـ سمبٗمك َمـ أرساهؿ دم َمديٛم٥م 

م سمْم٣ميم٤م 5819هـ/91>ايمُمحر،  همٙمجٟموا إلم ايمتٖم٣موض ، وومد اسمِمٙم٦م مج٣مفم٥م َمٛمٜمؿ ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زم٣مإلهمراج فمـ إرسى، همْمٙم٤م همدي٥ًم ىمبغمة، وردًا فمعم ذيمؽ اختذ ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم 

 َمس٣مريـ َمتقازيكم:

إول: سم٘مثٝمػ أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايممميرة، وايمٛمُم٣مط ايمتجسز= ضمٝم٧م سمٔمرض َمٝمٛم٣مء 

 / ه99>ايمُمحر، وَمٝمٛم٣مء ومُمـ، وزمٔمض ومرى أطمرى زم٣ميمٗمرب َمـ ؽم٣مضمؾ اظمُمٗم٣مص ؽمٛم٥م 

ٞمُم٣مؿمٜمؿ ايمتجسز دم هذه ايمٖمؼمة هبدف م هلذه إفمامل، ىمام ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن :581

يمٔمثامٞمٝم٥م اظمرسمٗمب٥م فمعم اهلٛمد، ؽم٣مفمكم دم ايمقوم٦م ذاسمف إلم احلِمقل فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ احلٚمٙم٥م ا

 .(5)احلٝمٙمقيم٥م دون ايمتٗم٣مرب زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

                                                           
 ،235( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  2)

       R. B.Serjeant:  the Portuguese off the south arbian    Coast P.   -   
(2  )Ibid: p p.     -    
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وهذا يدل زمقضقح فمعم فمدم صمدي٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع َمقضقع َمٖم٣موض٣مت 

ىمام يدل أيّم٣ًم فمعم ايمٛمقاي٣م ايمسٝمئ٥م ايمتل ُيبٝمتقهن٣م، ايمِمٙمح ايمذي ٞمٗمّمقه ومبؾ أن ئمٗمدوه، 

 وايممم ايمذي يّمٚمروٞمف جت٣مه ايمٔمرب واظمسٙمٚمكم.

وَمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ نم٣مهمالً فمـ هذه احلٗم٣مئؼ، وهق يستٗمبؾ 

 ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ومبؾ ؾمٜمر واضمٍد دم ومٌمه، وجيتٚمع هبؿ، وي٘مرم وهم٣مدهتؿ، ويقدفمٜمؿ، ويٚمٛمحٜمؿ

 هداي٣مه، زمؾ ىم٣من فمعم يٗمكم زمام حيٚمٙمف ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ احلٗمد ايمِمٙمٝمبل ضد إَم٥م، وَم٣م يّمٚمروٞمف

َمـ  زم٘مؾ إؽم٣ميمٝم٤م يمتجٛم٤ُّم ايمِمدام َمٔمٜمؿ، إدراىم٣ًم َمٛمف ظم٣م يتٚمتٔمقن زمفَمـ ايممم هل٣م، يم٘مٛمف فمٚمؾ 

ة ايمٗمرصٛم٥م ايمبحري٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، وَم٣م سمسبب٦م همٝمف َمـ طمس٣مئر  ومقة زمحري٥م ض٣مرزم٥م، ويم٘مـ ؾمدَّ

َم٣مدي٥م وزمممي٥م ٕزمٛم٣مء ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت ونمغمهؿ دم ايمبالد ايمٔمرزمٝم٥م، وطم٣مص٥م دم اظمج٣مل 

 . (5)م زم٣مخت٣مذ إصمراءات ص٣مرَم٥م ضد ايمػمسمٕم٣ميمٝمكمايمتج٣مري، أصمػمت ايمسٙمْم٣من زمدًرا فمعم ايمٗمٝم٣م

نمغم أن ايمسب٤م اظمب٣مذ ايمذي دهمٔمف دهمٔم٣ًم إلم اخت٣مذ هذا اظمقومػ ايمِم٣مرم ىم٣من يتٔمٙمؼ زمف 

ؾمخِمٝم٣ًم، ضمٝم٧م دزمَّر يمف مج٣مفم٥م َمـ صمٙمس٣مئف اظمٗمرزمكم إيمٝمف َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َم٠ماَمرة ٓنمتٝم٣ميمف، 

ـ إرسى ايمذيـ يستٔمٚمٙمٜمؿ َمستٕمٙمكم شمٗمتف هبؿ، وحيتٚمؾ أن ي٘مقن ه٠مٓء ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َم

ايمسٙمْم٣من دم زمٔمض أفمامل ايمدويم٥م أو َمـ ايمتج٣مر ايمذيـ يٖمدون إلم ايمُمحر زمكم همؼمة وأطمرى. 

وومد اؽمتْم٣مع ىمُمػ هذه اظم٠ماَمرة، فمـ ؿمريؼ واضمدة َمـ صمقاريف، مهس٦م يمف دم أذٞمف زمام 

 .(5)ُيدزّمر يمف دم اخلٖم٣مء، هم٘م٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم دم ٞمج٣مسمف

                                                           
 .235( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

، حمؿد سمن 192، ص : 2ام آل سماقمؾوي، ج( حمؿد سمن أيب سمؽر اًمشكّم: اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽر2)

 .43هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية،ص:
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قف ايمذي ىم٣من يثبِّط فمزم ايمسٙمْم٣من زمدر، هذه اظم٠ماَمرة ايمبُمٔم٥م ضمْمٚم٦م ضم٣مصمز اخل

وحيقل زمٝمٛمف وزمكم احلزم دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، مم٣م دهمٔمف إلم ايممموع ايمٖمقري دم اخت٣مذ 

ع أرزمٔمكم ؽمجٝمٛم٣مً  إصمراءات ص٣مرَم٥م ضدهؿ، ضمٝم٧م ومتؾ شمالشمكم َمٛمٜمؿ دهمٔم٥ًم واضمدة، ووزَّ

ايمٔمبٝمد، واؽمتقلم فمعم وضمداسمف ايمٔمس٘مري٥م، وص٣مدر مجٝمع ممتٙم٘م٣مهتؿ َمـ ايمٛمٗمد وايمبّم٣مئع و

فمعم أرزمع فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م َمـ خمتٙمػ إضمج٣مم، وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم فمدد َمٛمٜمؿ دم 

َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وسمٔمٗم٤َّم َمـ ضم٣مول آطمتب٣مء َمٛمٜمؿ، وأرؽمؾ إلم ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين مخس٥م 

وشمالشمكم َمٛمٜمؿ، وأَمر ضم٣مىمؿ ـمٖم٣مر زمٗمتؾ مخس٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا حمتجزيـ فمٛمده. وىم٣من 

 .(5)م5818م/ 95>رَمّم٣من ؽمٛم٥م  ذيمؽ دم ؾمٜمر

هذه اإلصمراءات دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمسٔمل إلٞمٗم٣مذ َمـ سمبٗمك َمـ أرساهؿ دم َمديٛم٥م 

م سمْم٣ميم٤م 5819هـ/91>ايمُمحر،  همٙمجٟموا إلم ايمتٖم٣موض ، وومد اسمِمٙم٦م مج٣مفم٥م َمٛمٜمؿ ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زم٣مإلهمراج فمـ إرسى، همْمٙم٤م همدي٥ًم ىمبغمة، وردًا فمعم ذيمؽ اختذ ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم 

 َمس٣مريـ َمتقازيكم:

إول: سم٘مثٝمػ أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايممميرة، وايمٛمُم٣مط ايمتجسز= ضمٝم٧م سمٔمرض َمٝمٛم٣مء 

 / ه99>ايمُمحر، وَمٝمٛم٣مء ومُمـ، وزمٔمض ومرى أطمرى زم٣ميمٗمرب َمـ ؽم٣مضمؾ اظمُمٗم٣مص ؽمٛم٥م 

ٞمُم٣مؿمٜمؿ ايمتجسز دم هذه ايمٖمؼمة هبدف م هلذه إفمامل، ىمام ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن :581

يمٔمثامٞمٝم٥م اظمرسمٗمب٥م فمعم اهلٛمد، ؽم٣مفمكم دم ايمقوم٦م ذاسمف إلم احلِمقل فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ احلٚمٙم٥م ا

 .(5)احلٝمٙمقيم٥م دون ايمتٗم٣مرب زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

                                                           
 ،235( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  2)

       R. B.Serjeant:  the Portuguese off the south arbian    Coast P.   -   
(2  )Ibid: p p.     -    
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قف ايمذي ىم٣من يثبِّط فمزم ايمسٙمْم٣من زمدر، هذه اظم٠ماَمرة ايمبُمٔم٥م ضمْمٚم٦م ضم٣مصمز اخل

وحيقل زمٝمٛمف وزمكم احلزم دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، مم٣م دهمٔمف إلم ايممموع ايمٖمقري دم اخت٣مذ 

ع أرزمٔمكم ؽمجٝمٛم٣مً  إصمراءات ص٣مرَم٥م ضدهؿ، ضمٝم٧م ومتؾ شمالشمكم َمٛمٜمؿ دهمٔم٥ًم واضمدة، ووزَّ

ايمٔمبٝمد، واؽمتقلم فمعم وضمداسمف ايمٔمس٘مري٥م، وص٣مدر مجٝمع ممتٙم٘م٣مهتؿ َمـ ايمٛمٗمد وايمبّم٣مئع و

فمعم أرزمع فمممة ؽمٖمٝمٛم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م َمـ خمتٙمػ إضمج٣مم، وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم فمدد َمٛمٜمؿ دم 

َمٝمٛم٣مء ايمُمحر، وسمٔمٗم٤َّم َمـ ضم٣مول آطمتب٣مء َمٛمٜمؿ، وأرؽمؾ إلم ايمسٙمْم٣من ايمٔمثامين مخس٥م 

وشمالشمكم َمٛمٜمؿ، وأَمر ضم٣مىمؿ ـمٖم٣مر زمٗمتؾ مخس٥م َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ىم٣مٞمقا حمتجزيـ فمٛمده. وىم٣من 

 .(5)م5818م/ 95>رَمّم٣من ؽمٛم٥م  ذيمؽ دم ؾمٜمر

هذه اإلصمراءات دهمٔم٦م ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمسٔمل إلٞمٗم٣مذ َمـ سمبٗمك َمـ أرساهؿ دم َمديٛم٥م 

م سمْم٣ميم٤م 5819هـ/91>ايمُمحر،  همٙمجٟموا إلم ايمتٖم٣موض ، وومد اسمِمٙم٦م مج٣مفم٥م َمٛمٜمؿ ؽمٛم٥م 

ايمسٙمْم٣من زم٣مإلهمراج فمـ إرسى، همْمٙم٤م همدي٥ًم ىمبغمة، وردًا فمعم ذيمؽ اختذ ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم 

 َمس٣مريـ َمتقازيكم:

إول: سم٘مثٝمػ أفمامل ايمٗمرصٛم٥م ايممميرة، وايمٛمُم٣مط ايمتجسز= ضمٝم٧م سمٔمرض َمٝمٛم٣مء 

 / ه99>ايمُمحر، وَمٝمٛم٣مء ومُمـ، وزمٔمض ومرى أطمرى زم٣ميمٗمرب َمـ ؽم٣مضمؾ اظمُمٗم٣مص ؽمٛم٥م 

ٞمُم٣مؿمٜمؿ ايمتجسز دم هذه ايمٖمؼمة هبدف م هلذه إفمامل، ىمام ىمثػ ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن :581

يمٔمثامٞمٝم٥م اظمرسمٗمب٥م فمعم اهلٛمد، ؽم٣مفمكم دم ايمقوم٦م ذاسمف إلم احلِمقل فمعم َمٔمٙمقَم٣مت فمـ احلٚمٙم٥م ا

 .(5)احلٝمٙمقيم٥م دون ايمتٗم٣مرب زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

                                                           
 ،235( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  2)

       R. B.Serjeant:  the Portuguese off the south arbian    Coast P.   -   
(2  )Ibid: p p.     -    
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واظمس٣مر ايمث٣مين زم٣مجت٣مه ايمتٖم٣موض وفمٗمد ايمِمٙمح= ضمٝم٧م وصٙم٦م إلم ايمُمحر جمٚمقفم٥م َمـ  

 ايمسٙمْم٣من ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، زمِمحب٥م فمبداهلل زمـ ايمزَمـ ايمؼمىمل، ايمذي وم٣مم زمدور ايمقؽم٣مؿم٥م زمكم

م، وزمٚمقصمبف مت٘مـ ;581/ ه98>زمدر وايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وسمؿ فمٗمد صٙمح زمكم ايمْمرهمكم دم ؽمٛم٥م 

ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ همؽ أرساهؿ، ىمام ضمِمٙمقا فمعم  شمٙم٧م ايمٔممم َمـ   اإليرادات   ايمتج٣مري٥م،   

وومد ؽمٚمح ايمسٙمْم٣من زمدر يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم َمٗم٣مزمؾ فمدم ايمتٔمرض يمٙمٚمراىم٤م احلرضَمٝم٥م، 

 .(5)يٗمٝمؿ دم ايمُمحر يمٝمتقلم اظمراؽمالت وآسمِم٣مٓت همٝمام زمٝمٛمٜمؿ زمتٔمٝمكم ىم٣مسم٤م َمـ ومبٙمٜمؿ،

ودم ضقء ايمبٛمقد ايمتل ٞمص فمٙمٝمٜم٣م هذا آسمٖم٣مق يٚم٘مـ ايمٗمقل إن ؽمٝم٣مؽم٥م سم٘مثٝمػ أفمامل 

ايمٗمرصٛم٥م وايمتجسس ايمتل اٞمتٜمجٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أهمٙمح٦م دم دهمع ايمسٙمْم٣من زمدر إلم سمٗمديؿ 

َمٗم٣مزمؾ سمٙمؽ ايمتٛم٣مزٓت ؽمقى  سمٛم٣مزٓت واضح٥م يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، َمـ نمغم أن حيِمؾ فمعم رء

إَمؾ دم أن جمرد ايمتقومٝمع فمٙمٝمف ؽمقف يبدد خم٣موف ايمسٙمْم٣من َمـ اهلجامت وأفمامل 

 ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ىمام يٖمتح ايمْمريؼ أَم٣مم حتسكم ايمٔمالوم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

وحت٦م سمٟمشمغم هذا إَمؾ صمٛمَّد ايمسٙمْم٣من زمدر دم صمٝمُمف مخسكم زمرسمٕم٣ميمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

وصٙم٦م إلم سمْمقرات إضمداث زمددت هذا إَمؾ= ضمٝم٧م نمغم أن  (5)م;581/ ه98>

م محٙم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ فممميـ ؽمٖمٝمٛم٥م، ;589هـ/88>َمٝمٛم٣مء زمروم دم صٖمر َمـ فم٣مم 

هبدف ايمتحرك إلم فمدن، ظم٠مازرة زفمٝمؿ شمقرة فمدن فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمبدوي، ايمذي اؽمتْم٣مع 

٣مر صم٣مءهتؿ إلم م، نمغم أن إطمب:589هـ/98>إطمراج إسمراك َمـ فمدن دم مج٣مدى إولم 

                                                           

 ،249، 248( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : 1)

R. B.Serjeant:  the Portuguese off the south arbian  Coast .   . 
(2)Ibid: P.     :253، 249، 248، حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع: ص. 
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زمروم زم٣مؽمتٔم٣مدة إسمراك يمٔمدن، وومتؾ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمبدوي ومبؾ ؾمٜمر َمـ وصقهلؿ، ويمذا 

اجتٜمقا َمب٣مذة إلم ومُمـ، ظمس٣مفمدة ؽمٔمد زمـ فمٖمرار، ايمذي أراد اٞمتزاع ومُمـ َمـ ايمسٙمْم٣من 

 ، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ فمٛمد احلدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر.(5)زمدر

أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد نمّض ايمْمرف ىمثغمًا هذه اظمرة، ومل يتخذ  وسُمبكمِّ هذه احل٣مدشم٥م

َمقومٖم٣ًم ضم٣مؽماًم يمدى وصقل هذه احلٚمٙم٥م إلم َمٝمٛم٣مء زمروم ايمت٣مزمع يمدويمتف، َمع أن احلٚمٙم٥م 

اٞمتٜم٘م٦م ؽمٝم٣مدة دويمتف، واؽمتٜمدهم٦م ؽمٙمْمتف، ىمام اؽمتٜمدهم٦م ايمٔمثامٞمٝمكم ايمذيـ سمرزمْمف هبؿ 

ؿ وٓ ذَم٥م، همٗمد وومٖمقا زمٗمقة َمع ؽمٔمد زمـ فمالوم٣مت ؿمٝمب٥م، ىمام سمثب٦م أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ٓ فمٜمد هل

فمٝمسك زمـ فمٖمرار، رنمؿ أن إَمر يستٜمدف دويم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي مل جيػَّ زَمْٔمُد ضمػم 

ٔمقه  .(5)َمٔمف آسمٖم٣مق ايمذي وومَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،330-329: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع: ص1)

R. B.Serjeant: Ibid: PP.   -   . 
 .249، 248( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 2)
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زمروم زم٣مؽمتٔم٣مدة إسمراك يمٔمدن، وومتؾ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمبدوي ومبؾ ؾمٜمر َمـ وصقهلؿ، ويمذا 

اجتٜمقا َمب٣مذة إلم ومُمـ، ظمس٣مفمدة ؽمٔمد زمـ فمٖمرار، ايمذي أراد اٞمتزاع ومُمـ َمـ ايمسٙمْم٣من 

 ، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ فمٛمد احلدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر.(5)زمدر

أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد نمّض ايمْمرف ىمثغمًا هذه اظمرة، ومل يتخذ  وسُمبكمِّ هذه احل٣مدشم٥م

َمقومٖم٣ًم ضم٣مؽماًم يمدى وصقل هذه احلٚمٙم٥م إلم َمٝمٛم٣مء زمروم ايمت٣مزمع يمدويمتف، َمع أن احلٚمٙم٥م 

اٞمتٜم٘م٦م ؽمٝم٣مدة دويمتف، واؽمتٜمدهم٦م ؽمٙمْمتف، ىمام اؽمتٜمدهم٦م ايمٔمثامٞمٝمكم ايمذيـ سمرزمْمف هبؿ 

ؿ وٓ ذَم٥م، همٗمد وومٖمقا زمٗمقة َمع ؽمٔمد زمـ فمالوم٣مت ؿمٝمب٥م، ىمام سمثب٦م أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ٓ فمٜمد هل

فمٝمسك زمـ فمٖمرار، رنمؿ أن إَمر يستٜمدف دويم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي مل جيػَّ زَمْٔمُد ضمػم 

ٔمقه  .(5)َمٔمف آسمٖم٣مق ايمذي وومَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،330-329: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع: ص1)

R. B.Serjeant: Ibid: PP.   -   . 
 .249، 248( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 2)
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919 

واظمس٣مر ايمث٣مين زم٣مجت٣مه ايمتٖم٣موض وفمٗمد ايمِمٙمح= ضمٝم٧م وصٙم٦م إلم ايمُمحر جمٚمقفم٥م َمـ  

 ايمسٙمْم٣من ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، زمِمحب٥م فمبداهلل زمـ ايمزَمـ ايمؼمىمل، ايمذي وم٣مم زمدور ايمقؽم٣مؿم٥م زمكم

م، وزمٚمقصمبف مت٘مـ ;581/ ه98>زمدر وايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وسمؿ فمٗمد صٙمح زمكم ايمْمرهمكم دم ؽمٛم٥م 

ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن َمـ همؽ أرساهؿ، ىمام ضمِمٙمقا فمعم  شمٙم٧م ايمٔممم َمـ   اإليرادات   ايمتج٣مري٥م،   

وومد ؽمٚمح ايمسٙمْم٣من زمدر يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم دم َمٗم٣مزمؾ فمدم ايمتٔمرض يمٙمٚمراىم٤م احلرضَمٝم٥م، 

 .(5)يٗمٝمؿ دم ايمُمحر يمٝمتقلم اظمراؽمالت وآسمِم٣مٓت همٝمام زمٝمٛمٜمؿ زمتٔمٝمكم ىم٣مسم٤م َمـ ومبٙمٜمؿ،

ودم ضقء ايمبٛمقد ايمتل ٞمص فمٙمٝمٜم٣م هذا آسمٖم٣مق يٚم٘مـ ايمٗمقل إن ؽمٝم٣مؽم٥م سم٘مثٝمػ أفمامل 

ايمٗمرصٛم٥م وايمتجسس ايمتل اٞمتٜمجٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن أهمٙمح٦م دم دهمع ايمسٙمْم٣من زمدر إلم سمٗمديؿ 

َمٗم٣مزمؾ سمٙمؽ ايمتٛم٣مزٓت ؽمقى  سمٛم٣مزٓت واضح٥م يمٙمػمسمٕم٣ميمٝمكم، َمـ نمغم أن حيِمؾ فمعم رء

إَمؾ دم أن جمرد ايمتقومٝمع فمٙمٝمف ؽمقف يبدد خم٣موف ايمسٙمْم٣من َمـ اهلجامت وأفمامل 

 ايمٗمرصٛم٥م ايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م، ىمام يٖمتح ايمْمريؼ أَم٣مم حتسكم ايمٔمالوم٥م َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

وحت٦م سمٟمشمغم هذا إَمؾ صمٛمَّد ايمسٙمْم٣من زمدر دم صمٝمُمف مخسكم زمرسمٕم٣ميمٝم٣ًم ؽمٛم٥م 

وصٙم٦م إلم سمْمقرات إضمداث زمددت هذا إَمؾ= ضمٝم٧م نمغم أن  (5)م;581/ ه98>

م محٙم٥م زمرسمٕم٣ميمٝم٥م َم٘مقٞم٥م َمـ فممميـ ؽمٖمٝمٛم٥م، ;589هـ/88>َمٝمٛم٣مء زمروم دم صٖمر َمـ فم٣مم 

هبدف ايمتحرك إلم فمدن، ظم٠مازرة زفمٝمؿ شمقرة فمدن فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمبدوي، ايمذي اؽمتْم٣مع 

٣مر صم٣مءهتؿ إلم م، نمغم أن إطمب:589هـ/98>إطمراج إسمراك َمـ فمدن دم مج٣مدى إولم 

                                                           

 ،249، 248( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : 1)

R. B.Serjeant:  the Portuguese off the south arbian  Coast .   . 
(2)Ibid: P.     :253، 249، 248، حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع: ص. 
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زمروم زم٣مؽمتٔم٣مدة إسمراك يمٔمدن، وومتؾ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمبدوي ومبؾ ؾمٜمر َمـ وصقهلؿ، ويمذا 

اجتٜمقا َمب٣مذة إلم ومُمـ، ظمس٣مفمدة ؽمٔمد زمـ فمٖمرار، ايمذي أراد اٞمتزاع ومُمـ َمـ ايمسٙمْم٣من 

 ، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ فمٛمد احلدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر.(5)زمدر

أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد نمّض ايمْمرف ىمثغمًا هذه اظمرة، ومل يتخذ  وسُمبكمِّ هذه احل٣مدشم٥م

َمقومٖم٣ًم ضم٣مؽماًم يمدى وصقل هذه احلٚمٙم٥م إلم َمٝمٛم٣مء زمروم ايمت٣مزمع يمدويمتف، َمع أن احلٚمٙم٥م 

اٞمتٜم٘م٦م ؽمٝم٣مدة دويمتف، واؽمتٜمدهم٦م ؽمٙمْمتف، ىمام اؽمتٜمدهم٦م ايمٔمثامٞمٝمكم ايمذيـ سمرزمْمف هبؿ 

ؿ وٓ ذَم٥م، همٗمد وومٖمقا زمٗمقة َمع ؽمٔمد زمـ فمالوم٣مت ؿمٝمب٥م، ىمام سمثب٦م أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ٓ فمٜمد هل

فمٝمسك زمـ فمٖمرار، رنمؿ أن إَمر يستٜمدف دويم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي مل جيػَّ زَمْٔمُد ضمػم 

ٔمقه  .(5)َمٔمف آسمٖم٣مق ايمذي وومَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،330-329: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع: ص1)

R. B.Serjeant: Ibid: PP.   -   . 
 .249، 248( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 2)
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زمروم زم٣مؽمتٔم٣مدة إسمراك يمٔمدن، وومتؾ فمقم زمـ ؽمٙمٝمامن ايمبدوي ومبؾ ؾمٜمر َمـ وصقهلؿ، ويمذا 

اجتٜمقا َمب٣مذة إلم ومُمـ، ظمس٣مفمدة ؽمٔمد زمـ فمٖمرار، ايمذي أراد اٞمتزاع ومُمـ َمـ ايمسٙمْم٣من 

 ، وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إلم ذيمؽ فمٛمد احلدي٧م فمـ سمقؽمٔم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر.(5)زمدر

أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد نمّض ايمْمرف ىمثغمًا هذه اظمرة، ومل يتخذ  وسُمبكمِّ هذه احل٣مدشم٥م

َمقومٖم٣ًم ضم٣مؽماًم يمدى وصقل هذه احلٚمٙم٥م إلم َمٝمٛم٣مء زمروم ايمت٣مزمع يمدويمتف، َمع أن احلٚمٙم٥م 

اٞمتٜم٘م٦م ؽمٝم٣مدة دويمتف، واؽمتٜمدهم٦م ؽمٙمْمتف، ىمام اؽمتٜمدهم٦م ايمٔمثامٞمٝمكم ايمذيـ سمرزمْمف هبؿ 

ؿ وٓ ذَم٥م، همٗمد وومٖمقا زمٗمقة َمع ؽمٔمد زمـ فمالوم٣مت ؿمٝمب٥م، ىمام سمثب٦م أن ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم ٓ فمٜمد هل

فمٝمسك زمـ فمٖمرار، رنمؿ أن إَمر يستٜمدف دويم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي مل جيػَّ زَمْٔمُد ضمػم 

ٔمقه  .(5)َمٔمف آسمٖم٣مق ايمذي وومَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،330-329: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع: ص1)

R. B.Serjeant: Ibid: PP.   -   . 
 .249، 248( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 2)
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 الفصل السابع
 
 

 َهاٌة حكى انسهغاٌ

 بىعىٌرق انكثرييبٍ عبداهلل بدر 
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 َهاٌة حكى انسهغاٌ
 بدر بٍ عبداهلل بىعىٌرق انكثريي

اؽمتٜمؾ ايمسٙمْم٣من زمدر فمٜمده زم٣ميمتقؽمٔم٣مت ، وومد اهتؿ َمٛمذ زمداي٥م إَمر زم١مطمّم٣مع وادي 

ضمرضَمقت، َمـ طمالل إؽمٗم٣مط ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م، وايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م، وومد ضمٗمؼ 

خ٥م ايمٔمٚمقدي ٞمج٣مضًم٣م ىمبغًما دم صمٔمؾ هذه اظمٛمْمٗم٥م طم٣مضٔم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، زم٣مؽمتثٛم٣مء َمُمٝم

ايمتل ـمٙم٦م َمِمدر ومٙمؼ، همام إن ختّمع همؼمة وسمٔمٗمد صٙمح٣ًم َمٔمف، ضمتك سمٔمقد يمٙمتٚمرد شم٣مٞمٝم٥م، 

 ذيمؽ. وومد أذٞم٣م إلم

تٜم٣م،  نمغم أن أطمْمر َم٣م ىم٣من هيدد ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر، وهيدد ىمٝم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمُرَمَّ

هبذا ايمٛمزاع هق ايمٛمزاع داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم ٞمٖمسٜم٣م، ويم٘مل ٞمحٗمؼ ومدرًا َمٔمٗمقًٓ َمـ اإلضم٣مؿم٥م 

ضمقل ايمسٙمْم٥م، وهمٜمٚمف زمُم٘مؾ واضح، ؽمقف ٞمح٣مول َمت٣مزمٔمتف وزمحثف َمـ طمالل اجت٣مهكم 

 رئٝمسكم مه٣م:

إول: ايمٛمزاع فمعم ايمسٙمْم٥م داطمؾ إرسة ايم٘مثغمي٥م احل٣مىمٚم٥م ٞمٖمسٜم٣م، ىم٣ميمٛمزاع زمكم 

ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وَم٣م ٞمت٨م فمٛمف َمـ اسمس٣مع اجلٖمقة زمٝمٛمٜمام، مم٣م أدى 

 يمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اظمس٣مٞمدة يمْمردم ايمٛمزاع.إلم ـمٜمقر زمٔمض ا

ايمث٣مين: ايمٛمزاع فمعم ايمسٙمْم٥م داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م ايم٘مثغمي٥م، وٞمٗمِمد حم٣موٓت زمٔمض ايمزفم٣مَم٣مت 

 زمدر. َمـ خل ىمثغم آٞمٖمراد زمح٘مؿ زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م، أو َمٔم٣مرض٥م ايمسٙمْم٣من
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ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وَم٣م ٞمت٨م فمٛمف َمـ اسمس٣مع اجلٖمقة زمٝمٛمٜمام، مم٣م أدى 

 يمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اظمس٣مٞمدة يمْمردم ايمٛمزاع.إلم ـمٜمقر زمٔمض ا

ايمث٣مين: ايمٛمزاع فمعم ايمسٙمْم٥م داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م ايم٘مثغمي٥م، وٞمٗمِمد حم٣موٓت زمٔمض ايمزفم٣مَم٣مت 

 زمدر. َمـ خل ىمثغم آٞمٖمراد زمح٘مؿ زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م، أو َمٔم٣مرض٥م ايمسٙمْم٣من
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سٙمْم٣من وؽمقف ٞمتٔمرض دم شمٛم٣مي٣م احلدي٧م ظمقومػ ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م َمـ ايم

زمدر دم نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م وذومٜم٣م، وسمٟمشمغمات هذه اظمقاومػ فمعم ايمٌماع 

 ايمداطمقم دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وفمعم َمِمغم ايمسٙمْم٣من زمدر دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف.

وومد زمدأت زمقادر أول َمٔم٣مرض٥م وم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد ضد أطمٝمف  ايمسٙمْم٣من زمدر فمٛمدَم٣م 

، (5)م>585هـ/19>ي٥م، وذيمؽ ؽمٛم٥م ضؿ إطمغم نمٝمؾ زمـ يٚمكم إلم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغم

واختذ ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمقومًٖم٣م َمٔم٣مرًض٣م خلْمقة ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي أراد ايمتقؽمع دم ؽم٣مضمؾ 

 ضمرضَمقت، وومد أذٞم٣م إلم ذيمؽ.

وَمـ اظمٛم٣مؽم٤م هٛم٣م ايمقومقف أَم٣مم هذا احلدث، ايمذي صم٣مء زمٔمد فممم ؽمٛمقات َمـ سمٛم٣مزل 

 م،>585هـ 59>دسمف دم ؽمٛم٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمـ ايمسٙمْمٛم٥م ٕطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر زمٚمحض إرا

وىم٣مٞم٦م أَمقر ايمسٙمْمٛم٥م سمسغم هبدوء، وومد ىم٣مٞم٦م فمالوم٥م إطمقيـ ؿمٝمب٥م، ومل سمػمز أي٥م 

 طمالهم٣مت سمٔم٘مر ايمِمٖم٣مء ايمذي ىم٣من زمٝمٛمٜمام، نمغم أن ضم٣مدشم٥م ضؿ نمٝمؾ زمـ يٚمكم أـمٜمرت َم٣م ىم٣من

طم٣مهمٝم٣ًم، همٗمد رهمض ايمسٙمْم٣من حمٚمد ؽمٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، 

ه اظمٛمْمٗم٥م واومٔم٥م حت٦م مح٣ميتف ، وهذه إضمدى ايمِمٔم٣مب ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمحج٥م أن هذ

زمدًرا دم سمقضمٝمد ضمرضَمقت ايمس٣مضمؾ وايمداطمؾ حت٦م يمقاء ايمدويم٥م اظمرىمزي٥م ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م 

 أطمرسمف فمـ ايمتقؽمع دم ايمس٣مضمؾ .

                                                           

، 193 – 192( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : 1)

ريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة  اعمػقدة اجلامعة ًمتوا

 .168 – 167احلبٌم، ص: 
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وسم٘مُمػ هذه احل٣مدشم٥م أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ٓ زال واومًٔم٣م حت٦م سمٟمشمغم ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٔمُم٣مئري٥م، 

ـ زمٟمن ىمؾ ومبٝمٙم٥م سمتقلم ضم٘مؿ َمٛمْمٗمتٜم٣م، وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ايمتل سم٠مَم

ؿمٙم٤م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر إفم٣مدة ومري٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم إلم أهٙمٜم٣م ، يم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدًرا رهمض 

 ذيمؽ دم زمداي٥م إَمر، وافمتػم ذيمؽ إفم٣موم٥م خلْمقاسمف ٞمحق حتٗمٝمؼ وضمدة َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت.

تٛمٗمؾ دم ومرى وادي ضمرضَمقت هبدف واؽمتٕمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد هذا اظمقومػ، وأطمذ ي

جتٚمٝمع إٞمِم٣مر ضمقيمف ، همٙمؿ يستج٤م يمف إٓ خل ىمثغم دم ومري٥م زمقر، وطم٣مص٥م ايمذيـ 

 .(5)اؽمتبٔمدهؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمسب٤م أؿمامفمٜمؿ دم احل٘مؿ، أو َمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽم٣مسمف

وأطمذت ايمقؾم٣مي٣مت سمٖمٔمؾ همٔمٙمٜم٣م، زمام يذىمل ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمٝمٛمٜمام، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا 

ٚم٥م سمٗمتيض أٓ جئمؾ َمقضقع نمٝمؾ زمـ يٚمكم ؽمبًب٣م يمتٔمٚمٝمؼ اخلالف َمع أطمٝمف، رأى أن احل٘م

همٙمؿ متض ؽمقى همؼمة وصمٝمزة ضمتك أفم٣مد زمٔمده٣م نمٝمؾ زمـ يٚمكم ٕهٙمف فمػم أطمٝمف حمٚمد، دم 

 .(5)ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، رنمؿ أن ذيمؽ يتٔم٣مرض  َمع آجت٣مه ايمٔم٣مم يمبٛم٣مء ايمدويم٥م اظمرىمزي٥م ايم٘مثغمي٥م

 م5855هـ>1> خلالف زمكم إطمقيـ ، همٖمل ؽمٛم٥ممل متِض إٓ همؼمة وصمٝمزة ضمتك جتدد ا

واصمتٚمع زمٗمب٣مئؾ زمٝم٦م حمٚمد وزمٝم٦م زي٣مد اظمٜمري٥م، ايمذيـ   اظمُمَٗم٣مص، إلم حمٚمد ايمسٙمْم٣من ؽم٣مر

ىم٣مٞمقا فمعم فمالوم٥م ؿمٝمب٥م زمف، ويُم٣مرىمقٞمف فمدم ايمرىض فمـ ؽمٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي ىم٣من 

ضمرضَمقت، وؽم٣مر ضمٝمٛمٜم٣م َمُمٕمقًٓ زمٚمتـ٣مزمٔم٥م إضم٘مـ٣مم ومبّمـ٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم وادي 

َمـ اظمُمٗم٣مص، زمٔمد أن أفمد ومقة فمس٘مري٥م، زمٙمغ فمدده٣م شمالشمامئ٥م َمٗم٣مسمؾ، َمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ اظمٜمرة، 

َمتجٜم٣ًم هبؿ إلم ايمُمحر، هبدف آؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، ودطمٙم٦م هذه ايمٗمقة اظمديٛم٥م يقم ايمسب٦م 
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وسم٘مُمػ هذه احل٣مدشم٥م أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ٓ زال واومًٔم٣م حت٦م سمٟمشمغم ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٔمُم٣مئري٥م، 

ـ زمٟمن ىمؾ ومبٝمٙم٥م سمتقلم ضم٘مؿ َمٛمْمٗمتٜم٣م، وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ايمتل سم٠مَم

ؿمٙم٤م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر إفم٣مدة ومري٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم إلم أهٙمٜم٣م ، يم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدًرا رهمض 

 ذيمؽ دم زمداي٥م إَمر، وافمتػم ذيمؽ إفم٣موم٥م خلْمقاسمف ٞمحق حتٗمٝمؼ وضمدة َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت.

تٛمٗمؾ دم ومرى وادي ضمرضَمقت هبدف واؽمتٕمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد هذا اظمقومػ، وأطمذ ي

جتٚمٝمع إٞمِم٣مر ضمقيمف ، همٙمؿ يستج٤م يمف إٓ خل ىمثغم دم ومري٥م زمقر، وطم٣مص٥م ايمذيـ 

 .(5)اؽمتبٔمدهؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمسب٤م أؿمامفمٜمؿ دم احل٘مؿ، أو َمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽم٣مسمف

وأطمذت ايمقؾم٣مي٣مت سمٖمٔمؾ همٔمٙمٜم٣م، زمام يذىمل ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمٝمٛمٜمام، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا 

ٚم٥م سمٗمتيض أٓ جئمؾ َمقضقع نمٝمؾ زمـ يٚمكم ؽمبًب٣م يمتٔمٚمٝمؼ اخلالف َمع أطمٝمف، رأى أن احل٘م

همٙمؿ متض ؽمقى همؼمة وصمٝمزة ضمتك أفم٣مد زمٔمده٣م نمٝمؾ زمـ يٚمكم ٕهٙمف فمػم أطمٝمف حمٚمد، دم 

 .(5)ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، رنمؿ أن ذيمؽ يتٔم٣مرض  َمع آجت٣مه ايمٔم٣مم يمبٛم٣مء ايمدويم٥م اظمرىمزي٥م ايم٘مثغمي٥م

 م5855هـ>1> خلالف زمكم إطمقيـ ، همٖمل ؽمٛم٥ممل متِض إٓ همؼمة وصمٝمزة ضمتك جتدد ا

واصمتٚمع زمٗمب٣مئؾ زمٝم٦م حمٚمد وزمٝم٦م زي٣مد اظمٜمري٥م، ايمذيـ   اظمُمَٗم٣مص، إلم حمٚمد ايمسٙمْم٣من ؽم٣مر

ىم٣مٞمقا فمعم فمالوم٥م ؿمٝمب٥م زمف، ويُم٣مرىمقٞمف فمدم ايمرىض فمـ ؽمٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي ىم٣من 

ضمرضَمقت، وؽم٣مر ضمٝمٛمٜم٣م َمُمٕمقًٓ زمٚمتـ٣مزمٔم٥م إضم٘مـ٣مم ومبّمـ٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم وادي 

َمـ اظمُمٗم٣مص، زمٔمد أن أفمد ومقة فمس٘مري٥م، زمٙمغ فمدده٣م شمالشمامئ٥م َمٗم٣مسمؾ، َمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ اظمٜمرة، 

َمتجٜم٣ًم هبؿ إلم ايمُمحر، هبدف آؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، ودطمٙم٦م هذه ايمٗمقة اظمديٛم٥م يقم ايمسب٦م 
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سٙمْم٣من وؽمقف ٞمتٔمرض دم شمٛم٣مي٣م احلدي٧م ظمقومػ ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م وايمروضمٝم٥م َمـ ايم

زمدر دم نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م وذومٜم٣م، وسمٟمشمغمات هذه اظمقاومػ فمعم ايمٌماع 

 ايمداطمقم دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وفمعم َمِمغم ايمسٙمْم٣من زمدر دم هن٣مي٥م اظمْم٣مف.

وومد زمدأت زمقادر أول َمٔم٣مرض٥م وم٣مده٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد ضد أطمٝمف  ايمسٙمْم٣من زمدر فمٛمدَم٣م 

، (5)م>585هـ/19>ي٥م، وذيمؽ ؽمٛم٥م ضؿ إطمغم نمٝمؾ زمـ يٚمكم إلم ممتٙم٘م٣مت ايمدويم٥م ايم٘مثغم

واختذ ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمقومًٖم٣م َمٔم٣مرًض٣م خلْمقة ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي أراد ايمتقؽمع دم ؽم٣مضمؾ 

 ضمرضَمقت، وومد أذٞم٣م إلم ذيمؽ.

وَمـ اظمٛم٣مؽم٤م هٛم٣م ايمقومقف أَم٣مم هذا احلدث، ايمذي صم٣مء زمٔمد فممم ؽمٛمقات َمـ سمٛم٣مزل 

 م،>585هـ 59>دسمف دم ؽمٛم٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمـ ايمسٙمْمٛم٥م ٕطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر زمٚمحض إرا

وىم٣مٞم٦م أَمقر ايمسٙمْمٛم٥م سمسغم هبدوء، وومد ىم٣مٞم٦م فمالوم٥م إطمقيـ ؿمٝمب٥م، ومل سمػمز أي٥م 

 طمالهم٣مت سمٔم٘مر ايمِمٖم٣مء ايمذي ىم٣من زمٝمٛمٜمام، نمغم أن ضم٣مدشم٥م ضؿ نمٝمؾ زمـ يٚمكم أـمٜمرت َم٣م ىم٣من

طم٣مهمٝم٣ًم، همٗمد رهمض ايمسٙمْم٣من حمٚمد ؽمٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، 

ه اظمٛمْمٗم٥م واومٔم٥م حت٦م مح٣ميتف ، وهذه إضمدى ايمِمٔم٣مب ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمحج٥م أن هذ

زمدًرا دم سمقضمٝمد ضمرضَمقت ايمس٣مضمؾ وايمداطمؾ حت٦م يمقاء ايمدويم٥م اظمرىمزي٥م ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م 

 أطمرسمف فمـ ايمتقؽمع دم ايمس٣مضمؾ .

                                                           

، 193 – 192( حمؿد قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : 1)

ريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل ؾمامل حمؿد سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة  اعمػقدة اجلامعة ًمتوا

 .168 – 167احلبٌم، ص: 
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وسم٘مُمػ هذه احل٣مدشم٥م أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ٓ زال واومًٔم٣م حت٦م سمٟمشمغم ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٔمُم٣مئري٥م، 

ـ زمٟمن ىمؾ ومبٝمٙم٥م سمتقلم ضم٘مؿ َمٛمْمٗمتٜم٣م، وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ايمتل سم٠مَم

ؿمٙم٤م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر إفم٣مدة ومري٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم إلم أهٙمٜم٣م ، يم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدًرا رهمض 

 ذيمؽ دم زمداي٥م إَمر، وافمتػم ذيمؽ إفم٣موم٥م خلْمقاسمف ٞمحق حتٗمٝمؼ وضمدة َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت.

تٛمٗمؾ دم ومرى وادي ضمرضَمقت هبدف واؽمتٕمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد هذا اظمقومػ، وأطمذ ي

جتٚمٝمع إٞمِم٣مر ضمقيمف ، همٙمؿ يستج٤م يمف إٓ خل ىمثغم دم ومري٥م زمقر، وطم٣مص٥م ايمذيـ 

 .(5)اؽمتبٔمدهؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمسب٤م أؿمامفمٜمؿ دم احل٘مؿ، أو َمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽم٣مسمف

وأطمذت ايمقؾم٣مي٣مت سمٖمٔمؾ همٔمٙمٜم٣م، زمام يذىمل ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمٝمٛمٜمام، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا 

ٚم٥م سمٗمتيض أٓ جئمؾ َمقضقع نمٝمؾ زمـ يٚمكم ؽمبًب٣م يمتٔمٚمٝمؼ اخلالف َمع أطمٝمف، رأى أن احل٘م

همٙمؿ متض ؽمقى همؼمة وصمٝمزة ضمتك أفم٣مد زمٔمده٣م نمٝمؾ زمـ يٚمكم ٕهٙمف فمػم أطمٝمف حمٚمد، دم 

 .(5)ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، رنمؿ أن ذيمؽ يتٔم٣مرض  َمع آجت٣مه ايمٔم٣مم يمبٛم٣مء ايمدويم٥م اظمرىمزي٥م ايم٘مثغمي٥م

 م5855هـ>1> خلالف زمكم إطمقيـ ، همٖمل ؽمٛم٥ممل متِض إٓ همؼمة وصمٝمزة ضمتك جتدد ا

واصمتٚمع زمٗمب٣مئؾ زمٝم٦م حمٚمد وزمٝم٦م زي٣مد اظمٜمري٥م، ايمذيـ   اظمُمَٗم٣مص، إلم حمٚمد ايمسٙمْم٣من ؽم٣مر

ىم٣مٞمقا فمعم فمالوم٥م ؿمٝمب٥م زمف، ويُم٣مرىمقٞمف فمدم ايمرىض فمـ ؽمٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي ىم٣من 

ضمرضَمقت، وؽم٣مر ضمٝمٛمٜم٣م َمُمٕمقًٓ زمٚمتـ٣مزمٔم٥م إضم٘مـ٣مم ومبّمـ٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم وادي 

َمـ اظمُمٗم٣مص، زمٔمد أن أفمد ومقة فمس٘مري٥م، زمٙمغ فمدده٣م شمالشمامئ٥م َمٗم٣مسمؾ، َمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ اظمٜمرة، 

َمتجٜم٣ًم هبؿ إلم ايمُمحر، هبدف آؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، ودطمٙم٦م هذه ايمٗمقة اظمديٛم٥م يقم ايمسب٦م 

                                                           

 .194– 192( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

 .168( ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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وسم٘مُمػ هذه احل٣مدشم٥م أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ٓ زال واومًٔم٣م حت٦م سمٟمشمغم ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٔمُم٣مئري٥م، 

ـ زمٟمن ىمؾ ومبٝمٙم٥م سمتقلم ضم٘مؿ َمٛمْمٗمتٜم٣م، وايمديمٝمؾ فمعم ذيمؽ أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ايمتل سم٠مَم

ؿمٙم٤م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر إفم٣مدة ومري٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم إلم أهٙمٜم٣م ، يم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدًرا رهمض 

 ذيمؽ دم زمداي٥م إَمر، وافمتػم ذيمؽ إفم٣موم٥م خلْمقاسمف ٞمحق حتٗمٝمؼ وضمدة َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت.

تٛمٗمؾ دم ومرى وادي ضمرضَمقت هبدف واؽمتٕمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد هذا اظمقومػ، وأطمذ ي

جتٚمٝمع إٞمِم٣مر ضمقيمف ، همٙمؿ يستج٤م يمف إٓ خل ىمثغم دم ومري٥م زمقر، وطم٣مص٥م ايمذيـ 

 .(5)اؽمتبٔمدهؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمسب٤م أؿمامفمٜمؿ دم احل٘مؿ، أو َمٔم٣مرضتٜمؿ يمسٝم٣مؽم٣مسمف

وأطمذت ايمقؾم٣مي٣مت سمٖمٔمؾ همٔمٙمٜم٣م، زمام يذىمل ٞم٣مر ايمٖمتٛم٥م زمٝمٛمٜمام، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا 

ٚم٥م سمٗمتيض أٓ جئمؾ َمقضقع نمٝمؾ زمـ يٚمكم ؽمبًب٣م يمتٔمٚمٝمؼ اخلالف َمع أطمٝمف، رأى أن احل٘م

همٙمؿ متض ؽمقى همؼمة وصمٝمزة ضمتك أفم٣مد زمٔمده٣م نمٝمؾ زمـ يٚمكم ٕهٙمف فمػم أطمٝمف حمٚمد، دم 

 .(5)ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، رنمؿ أن ذيمؽ يتٔم٣مرض  َمع آجت٣مه ايمٔم٣مم يمبٛم٣مء ايمدويم٥م اظمرىمزي٥م ايم٘مثغمي٥م

 م5855هـ>1> خلالف زمكم إطمقيـ ، همٖمل ؽمٛم٥ممل متِض إٓ همؼمة وصمٝمزة ضمتك جتدد ا

واصمتٚمع زمٗمب٣مئؾ زمٝم٦م حمٚمد وزمٝم٦م زي٣مد اظمٜمري٥م، ايمذيـ   اظمُمَٗم٣مص، إلم حمٚمد ايمسٙمْم٣من ؽم٣مر

ىم٣مٞمقا فمعم فمالوم٥م ؿمٝمب٥م زمف، ويُم٣مرىمقٞمف فمدم ايمرىض فمـ ؽمٝم٣مؽم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذي ىم٣من 

ضمرضَمقت، وؽم٣مر ضمٝمٛمٜم٣م َمُمٕمقًٓ زمٚمتـ٣مزمٔم٥م إضم٘مـ٣مم ومبّمـ٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم وادي 

َمـ اظمُمٗم٣مص، زمٔمد أن أفمد ومقة فمس٘مري٥م، زمٙمغ فمدده٣م شمالشمامئ٥م َمٗم٣مسمؾ، َمٔمٓمٚمٜمؿ َمـ اظمٜمرة، 

َمتجٜم٣ًم هبؿ إلم ايمُمحر، هبدف آؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، ودطمٙم٦م هذه ايمٗمقة اظمديٛم٥م يقم ايمسب٦م 

                                                           

 .194– 192( حمؿد قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 1)

 .168( ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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م، ومترىمزت وؽمط ايمبٙمد زم٣ميمٗمرب َمـ 5811هـ90>ايمرازمع وايمٔممميـ َمـ اظمحرم ؽمٛم٥م 

ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م اظمرازمْم٥م دم ضمِمـ ايمُمحر )ايمٛمٗمٝم٤م وايمرَم٣مة(  َمسجد زمـ فمتٝمؼ يم٘مـ

أؿمٙمٗمقا فمٙمٝمٜمؿ اظمدهمٔمٝم٥م، وىم٣مدت هذه ايمٗمقة أن سمب٣مد زم٣ميم٘م٣مَمؾ، فمٛمدئذ أفمْمك ايمسٙمْم٣من حمٚمد 

إواَمر إلم فمس٘مره زمرسفم٥م سمٕمٝمغم َمقومٔمٜمؿ، ايمذي ىم٣من زم٣ميمٗمرب َمـ َمسجد زمـ فمتٝمؼ، 

 دم اظمقومع اجلديد، ويٗمع زم٣ميمٗمرب وحترىم٦م ايمٗمقة َمب٣مذة، واومؼمزم٦م َمـ ايمبٝمـقت يمتحتٚمل هب٣م

 .(5)َمـ َمسجد زم٣مؽمبقفم٥م

يم٘مـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من زمدر ـمٙمقا يت٣مزمٔمقن حترىم٣مت ومقة حمٚمد داطمؾ اظمديٛم٥م، هم٘مثٖمقا 

أضمد  َمـ إؿمالق ايمبٛم٣مدق، ضمٖم٣مـم٣ًم فمعم ؽمالَم٥م زمٝمقت ؽم٘م٣من اظمديٛم٥م، وىم٣مٞم٦م ايمٛمتٝمج٥م إولم ومتؾ

، ا ايمقضع ؽمٝمجٔمؾ ايمدائرة فمٙمٝمٜمؿفمبٝمد زمٝم٦م زي٣مد، وأدرك ايمسٙمْم٣من حمٚمد أن آؽمتٚمرار هبذ

 .(5)ويئس َمـ ايمقصقل إلم احلِمـ، ودم ايمٝمقم ٞمٖمسف أفمْمك إواَمر زم٣مٓٞمسح٣مب إلم اظمُمٗم٣مص

ىم٣من هذا أول فمٚمؾ فمس٘مري يٙمجٟم إيمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، و ئمٙمـ همٝمف مترده فمعم 

ذا ايمسٙمْم٣من زمدر،  وُئِمدُّ ايمٗمقة يمالؽمتٝمالء فمعم ايمُمحر فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وُئمّد ه

ايمٔمٚمؾ حم٣مويم٥م اٞمٗمالزمٝم٥م، سمؿ إهمُم٣مهل٣م ٞمتٝمج٥م إلطمالص فمس٘مر ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذيـ داهمٔمقا 

فمـ فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م زم٘مؾ َم٣م أوسمقا َمـ ومقة، ويتّمح يمٛم٣م أن ايمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م 

 .(1)ايمسٙمْم٣من زمدر مل سمٔمج٤م ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا، وطم٣مص٥م سمقؽمٔم٣مسمف دم وادي ضمرضَمقت

                                                           

 .219، 218(  حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

اريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبداهلل (  ؾمامل سمن محقد: شم2)

 ..176احلبٌم، ص: 

 ،.176، ؾمامل حمؿد سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص219 – 218( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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ٙمْم٣من حمٚمد دم ايمُمحر، هم١مٞمف ـمؾ يٚمٝمؾ إلم وفمعم ايمرنمؿ َمـ اهلزيٚم٥م ايمتل حلٗم٦م زم٣ميمس

اسمب٣مع أؽمٙمقب إشم٣مرة ايمٛمزاع َمع أطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر، همام أن وصؾ ـمٖم٣مر وم٣مدَم٣ًم َمـ اظمُمٗم٣مص 

م ضمتك ؽمجـ أَمغم ـمٖم٣مر، ووم٣مضٝمٜم٣م اظمٔمٝمٛمكم َمـ ومبؾ 5811هـ 90>دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

دم، وفمعم ايمسٙمْم٣من زمدر، وهمرض فمعم إول نمراَم٥ًم َم٣ميمٝم٥ًم ومدره٣م شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذ

، ورنمؿ رفمقٞم٥م (5)ايمث٣مين أرزمٔم٥م خٓف، أَم٣م ايمٛمٗمٝم٤م ايمذي دم احلِمـ همٙمؿ سمٖمرض فمٙمٝمف ايمٕمراَم٥م

هذا ايمتٌمف هم١منَّ ايمسٙمْم٣من زمدًرا أرؽمؾ َمـ صم٣مٞمبف فمبد اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي إلم 

م، نمغم أن 5811/هـ90>أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، هبدف ايمِمٙمح زمٝمٛمٜمام، دم مج٣مدى أطمرة 

ت زم٣مجت٣مه َمٔم٣مىمس يمرنمب٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، همٙمؿ يستٗمبؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد اظمرهقن إَمقر ؽم٣مر

آؽمتٗمب٣مل ايمالئؼ، زمؾ أَمر زم١مطمراصمف َمـ ـمٖم٣مر، َمُم٘م٘م٣ًم دم ٞمقاي٣مه، زافماًم أهن٣م ٓ هتدف إلم 

 . (5)ايمِمٙمح، زمؾ هتدف إلم ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمٍؾ ضده

 إلم ـمٖم٣مر، مل يتٗمبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر هذا اظمقومػ َمـ أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، همٔمجؾ زم٣ميمسٖمر

واصْمح٤م َمٔمف ومقة َمـ خل ىمثغم َمـ خل فمبد ايمٔمزيز، وفمٛمد وصقيمف ـمٖم٣مر همرض ضمِم٣مرًا 

فمـ ـمٖم٣مر، ، وزمدأت دم أشمٛم٣مئٜم٣م اظمٖم٣موض٣مت، وايمتل اٞمتٜم٦م زمرهمع احلِم٣مر (1)فمٙمٝمٜم٣م يمٔمدة أي٣مم

وسمؿ ايمِمٙمح زمكم إطمقيـ، وأهؿ ٞمٗمْم٥ٍم سمؿ ايمتقصؾ إيمٝمٜم٣م هق إفمْم٣مء ايمسٙمْم٣من حمٚمد ضم٘مؿ 

احلِمـ زمتسٙمٝمؿ سمٖم٣مق أفمْمك ايمسٙمْم٣من زمدر أواَمره ايمٖمقري٥م إلم ٞمٗمٝم٤م ـمٖم٣مر، وسمٛمٖمٝمذًا يمال

                                                           

 .219-218حلبٌم، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل ا1)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 2)

 .176احلبٌم،  ص: 

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.3)
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ٙمْم٣من حمٚمد دم ايمُمحر، هم١مٞمف ـمؾ يٚمٝمؾ إلم وفمعم ايمرنمؿ َمـ اهلزيٚم٥م ايمتل حلٗم٦م زم٣ميمس

اسمب٣مع أؽمٙمقب إشم٣مرة ايمٛمزاع َمع أطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر، همام أن وصؾ ـمٖم٣مر وم٣مدَم٣ًم َمـ اظمُمٗم٣مص 

م ضمتك ؽمجـ أَمغم ـمٖم٣مر، ووم٣مضٝمٜم٣م اظمٔمٝمٛمكم َمـ ومبؾ 5811هـ 90>دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

دم، وفمعم ايمسٙمْم٣من زمدر، وهمرض فمعم إول نمراَم٥ًم َم٣ميمٝم٥ًم ومدره٣م شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذ

، ورنمؿ رفمقٞم٥م (5)ايمث٣مين أرزمٔم٥م خٓف، أَم٣م ايمٛمٗمٝم٤م ايمذي دم احلِمـ همٙمؿ سمٖمرض فمٙمٝمف ايمٕمراَم٥م

هذا ايمتٌمف هم١منَّ ايمسٙمْم٣من زمدًرا أرؽمؾ َمـ صم٣مٞمبف فمبد اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي إلم 

م، نمغم أن 5811/هـ90>أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، هبدف ايمِمٙمح زمٝمٛمٜمام، دم مج٣مدى أطمرة 

ت زم٣مجت٣مه َمٔم٣مىمس يمرنمب٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، همٙمؿ يستٗمبؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد اظمرهقن إَمقر ؽم٣مر

آؽمتٗمب٣مل ايمالئؼ، زمؾ أَمر زم١مطمراصمف َمـ ـمٖم٣مر، َمُم٘م٘م٣ًم دم ٞمقاي٣مه، زافماًم أهن٣م ٓ هتدف إلم 

 . (5)ايمِمٙمح، زمؾ هتدف إلم ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمٍؾ ضده

 إلم ـمٖم٣مر، مل يتٗمبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر هذا اظمقومػ َمـ أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، همٔمجؾ زم٣ميمسٖمر

واصْمح٤م َمٔمف ومقة َمـ خل ىمثغم َمـ خل فمبد ايمٔمزيز، وفمٛمد وصقيمف ـمٖم٣مر همرض ضمِم٣مرًا 

فمـ ـمٖم٣مر، ، وزمدأت دم أشمٛم٣مئٜم٣م اظمٖم٣موض٣مت، وايمتل اٞمتٜم٦م زمرهمع احلِم٣مر (1)فمٙمٝمٜم٣م يمٔمدة أي٣مم

وسمؿ ايمِمٙمح زمكم إطمقيـ، وأهؿ ٞمٗمْم٥ٍم سمؿ ايمتقصؾ إيمٝمٜم٣م هق إفمْم٣مء ايمسٙمْم٣من حمٚمد ضم٘مؿ 

احلِمـ زمتسٙمٝمؿ سمٖم٣مق أفمْمك ايمسٙمْم٣من زمدر أواَمره ايمٖمقري٥م إلم ٞمٗمٝم٤م ـمٖم٣مر، وسمٛمٖمٝمذًا يمال

                                                           

 .219-218حلبٌم، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل ا1)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 2)

 .176احلبٌم،  ص: 

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.3)
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م، ومترىمزت وؽمط ايمبٙمد زم٣ميمٗمرب َمـ 5811هـ90>ايمرازمع وايمٔممميـ َمـ اظمحرم ؽمٛم٥م 

ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م اظمرازمْم٥م دم ضمِمـ ايمُمحر )ايمٛمٗمٝم٤م وايمرَم٣مة(  َمسجد زمـ فمتٝمؼ يم٘مـ

أؿمٙمٗمقا فمٙمٝمٜمؿ اظمدهمٔمٝم٥م، وىم٣مدت هذه ايمٗمقة أن سمب٣مد زم٣ميم٘م٣مَمؾ، فمٛمدئذ أفمْمك ايمسٙمْم٣من حمٚمد 

إواَمر إلم فمس٘مره زمرسفم٥م سمٕمٝمغم َمقومٔمٜمؿ، ايمذي ىم٣من زم٣ميمٗمرب َمـ َمسجد زمـ فمتٝمؼ، 

 دم اظمقومع اجلديد، ويٗمع زم٣ميمٗمرب وحترىم٦م ايمٗمقة َمب٣مذة، واومؼمزم٦م َمـ ايمبٝمـقت يمتحتٚمل هب٣م

 .(5)َمـ َمسجد زم٣مؽمبقفم٥م

يم٘مـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من زمدر ـمٙمقا يت٣مزمٔمقن حترىم٣مت ومقة حمٚمد داطمؾ اظمديٛم٥م، هم٘مثٖمقا 

أضمد  َمـ إؿمالق ايمبٛم٣مدق، ضمٖم٣مـم٣ًم فمعم ؽمالَم٥م زمٝمقت ؽم٘م٣من اظمديٛم٥م، وىم٣مٞم٦م ايمٛمتٝمج٥م إولم ومتؾ

، ا ايمقضع ؽمٝمجٔمؾ ايمدائرة فمٙمٝمٜمؿفمبٝمد زمٝم٦م زي٣مد، وأدرك ايمسٙمْم٣من حمٚمد أن آؽمتٚمرار هبذ

 .(5)ويئس َمـ ايمقصقل إلم احلِمـ، ودم ايمٝمقم ٞمٖمسف أفمْمك إواَمر زم٣مٓٞمسح٣مب إلم اظمُمٗم٣مص

ىم٣من هذا أول فمٚمؾ فمس٘مري يٙمجٟم إيمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، و ئمٙمـ همٝمف مترده فمعم 

ذا ايمسٙمْم٣من زمدر،  وُئِمدُّ ايمٗمقة يمالؽمتٝمالء فمعم ايمُمحر فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وُئمّد ه

ايمٔمٚمؾ حم٣مويم٥م اٞمٗمالزمٝم٥م، سمؿ إهمُم٣مهل٣م ٞمتٝمج٥م إلطمالص فمس٘مر ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمذيـ داهمٔمقا 

فمـ فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م زم٘مؾ َم٣م أوسمقا َمـ ومقة، ويتّمح يمٛم٣م أن ايمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م 

 .(1)ايمسٙمْم٣من زمدر مل سمٔمج٤م ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا، وطم٣مص٥م سمقؽمٔم٣مسمف دم وادي ضمرضَمقت

                                                           

 .219، 218(  حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

اريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبداهلل (  ؾمامل سمن محقد: شم2)

 ..176احلبٌم، ص: 

 ،.176، ؾمامل حمؿد سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص219 – 218( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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ٙمْم٣من حمٚمد دم ايمُمحر، هم١مٞمف ـمؾ يٚمٝمؾ إلم وفمعم ايمرنمؿ َمـ اهلزيٚم٥م ايمتل حلٗم٦م زم٣ميمس

اسمب٣مع أؽمٙمقب إشم٣مرة ايمٛمزاع َمع أطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر، همام أن وصؾ ـمٖم٣مر وم٣مدَم٣ًم َمـ اظمُمٗم٣مص 

م ضمتك ؽمجـ أَمغم ـمٖم٣مر، ووم٣مضٝمٜم٣م اظمٔمٝمٛمكم َمـ ومبؾ 5811هـ 90>دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

دم، وفمعم ايمسٙمْم٣من زمدر، وهمرض فمعم إول نمراَم٥ًم َم٣ميمٝم٥ًم ومدره٣م شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذ

، ورنمؿ رفمقٞم٥م (5)ايمث٣مين أرزمٔم٥م خٓف، أَم٣م ايمٛمٗمٝم٤م ايمذي دم احلِمـ همٙمؿ سمٖمرض فمٙمٝمف ايمٕمراَم٥م

هذا ايمتٌمف هم١منَّ ايمسٙمْم٣من زمدًرا أرؽمؾ َمـ صم٣مٞمبف فمبد اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي إلم 

م، نمغم أن 5811/هـ90>أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، هبدف ايمِمٙمح زمٝمٛمٜمام، دم مج٣مدى أطمرة 

ت زم٣مجت٣مه َمٔم٣مىمس يمرنمب٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، همٙمؿ يستٗمبؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد اظمرهقن إَمقر ؽم٣مر

آؽمتٗمب٣مل ايمالئؼ، زمؾ أَمر زم١مطمراصمف َمـ ـمٖم٣مر، َمُم٘م٘م٣ًم دم ٞمقاي٣مه، زافماًم أهن٣م ٓ هتدف إلم 

 . (5)ايمِمٙمح، زمؾ هتدف إلم ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمٍؾ ضده

 إلم ـمٖم٣مر، مل يتٗمبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر هذا اظمقومػ َمـ أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، همٔمجؾ زم٣ميمسٖمر

واصْمح٤م َمٔمف ومقة َمـ خل ىمثغم َمـ خل فمبد ايمٔمزيز، وفمٛمد وصقيمف ـمٖم٣مر همرض ضمِم٣مرًا 

فمـ ـمٖم٣مر، ، وزمدأت دم أشمٛم٣مئٜم٣م اظمٖم٣موض٣مت، وايمتل اٞمتٜم٦م زمرهمع احلِم٣مر (1)فمٙمٝمٜم٣م يمٔمدة أي٣مم

وسمؿ ايمِمٙمح زمكم إطمقيـ، وأهؿ ٞمٗمْم٥ٍم سمؿ ايمتقصؾ إيمٝمٜم٣م هق إفمْم٣مء ايمسٙمْم٣من حمٚمد ضم٘مؿ 

احلِمـ زمتسٙمٝمؿ سمٖم٣مق أفمْمك ايمسٙمْم٣من زمدر أواَمره ايمٖمقري٥م إلم ٞمٗمٝم٤م ـمٖم٣مر، وسمٛمٖمٝمذًا يمال

                                                           

 .219-218حلبٌم، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل ا1)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 2)

 .176احلبٌم،  ص: 

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.3)
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ٙمْم٣من حمٚمد دم ايمُمحر، هم١مٞمف ـمؾ يٚمٝمؾ إلم وفمعم ايمرنمؿ َمـ اهلزيٚم٥م ايمتل حلٗم٦م زم٣ميمس

اسمب٣مع أؽمٙمقب إشم٣مرة ايمٛمزاع َمع أطمٝمف ايمسٙمْم٣من زمدر، همام أن وصؾ ـمٖم٣مر وم٣مدَم٣ًم َمـ اظمُمٗم٣مص 

م ضمتك ؽمجـ أَمغم ـمٖم٣مر، ووم٣مضٝمٜم٣م اظمٔمٝمٛمكم َمـ ومبؾ 5811هـ 90>دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

دم، وفمعم ايمسٙمْم٣من زمدر، وهمرض فمعم إول نمراَم٥ًم َم٣ميمٝم٥ًم ومدره٣م شمالشم٥م خٓف ري٣مل أذ

، ورنمؿ رفمقٞم٥م (5)ايمث٣مين أرزمٔم٥م خٓف، أَم٣م ايمٛمٗمٝم٤م ايمذي دم احلِمـ همٙمؿ سمٖمرض فمٙمٝمف ايمٕمراَم٥م

هذا ايمتٌمف هم١منَّ ايمسٙمْم٣من زمدًرا أرؽمؾ َمـ صم٣مٞمبف فمبد اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي إلم 

م، نمغم أن 5811/هـ90>أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، هبدف ايمِمٙمح زمٝمٛمٜمام، دم مج٣مدى أطمرة 

ت زم٣مجت٣مه َمٔم٣مىمس يمرنمب٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، همٙمؿ يستٗمبؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد اظمرهقن إَمقر ؽم٣مر

آؽمتٗمب٣مل ايمالئؼ، زمؾ أَمر زم١مطمراصمف َمـ ـمٖم٣مر، َمُم٘م٘م٣ًم دم ٞمقاي٣مه، زافماًم أهن٣م ٓ هتدف إلم 

 . (5)ايمِمٙمح، زمؾ هتدف إلم ايمٗمٝم٣مم زمٔمٚمٍؾ ضده

 إلم ـمٖم٣مر، مل يتٗمبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر هذا اظمقومػ َمـ أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، همٔمجؾ زم٣ميمسٖمر

واصْمح٤م َمٔمف ومقة َمـ خل ىمثغم َمـ خل فمبد ايمٔمزيز، وفمٛمد وصقيمف ـمٖم٣مر همرض ضمِم٣مرًا 

فمـ ـمٖم٣مر، ، وزمدأت دم أشمٛم٣مئٜم٣م اظمٖم٣موض٣مت، وايمتل اٞمتٜم٦م زمرهمع احلِم٣مر (1)فمٙمٝمٜم٣م يمٔمدة أي٣مم

وسمؿ ايمِمٙمح زمكم إطمقيـ، وأهؿ ٞمٗمْم٥ٍم سمؿ ايمتقصؾ إيمٝمٜم٣م هق إفمْم٣مء ايمسٙمْم٣من حمٚمد ضم٘مؿ 

احلِمـ زمتسٙمٝمؿ سمٖم٣مق أفمْمك ايمسٙمْم٣من زمدر أواَمره ايمٖمقري٥م إلم ٞمٗمٝم٤م ـمٖم٣مر، وسمٛمٖمٝمذًا يمال

                                                           

 .219-218حلبٌم، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل ا1)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 2)

 .176احلبٌم،  ص: 

 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة.3)
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، (5)م5811هـ/90>احلِمـ إلم ايمسٙمْم٣من حمٚمد زم٘م٣مَمؾ فمدسمف وفمت٣مده، وىم٣من ذيمؽ دم ؽمٛم٥م 

نمغم أن هذا ايمِمٙمح مل حيسؿ َمس٣مئؾ اخلالف زمكم إطمقيـ زمِمقرة هن٣مئٝم٥م= ضمٝم٧م جتدد 

 ايمٛمزاع زمٝمٛمٜمام َمرة أطمرى، وؽمقف ٞمٔمقد إيمٝمٜم٣م همٝمام زمٔمد.

أَم٣م فمعم صٔمٝمد ايمٔمالوم٥م َمع ومبٝمٙم٥م هند همٗمد ضمٗمؼ ايمسٙمْم٣من زمدر ٞمج٣مضم٣ًم دم سمقومٝمع صٙمح 

م زمٚمقصمبف سمٛم٣مزل ايمسٙمْم٣من زمدر هل٣م فمـ إيرادات وادي دوفمـ، 5815هـ/>1>َمٔمٜم٣م ؽمٛم٥م 

وزم٣مظمٗم٣مزمؾ سمٔمٜمدت ومبٝمٙم٥م هند يمٙمسٙمْم٣من أن ي٘مقن أهمراده٣م رَم٣مة يمف دم احلِمقن مم٣م ؽم٣مفمد فمعم 

م، 5811هـ/90>ؿ أض٣مف إلم ذيمؽ صٙمح٣ًم خطمر دم ؽمٛم٥م حتسكم فمالومتف هبذه ايمٗمبٝمٙم٥م، شم

  ،(5)زمٚمقصمبف زاد ايمسٙمْم٣من َمـ سمقؽمٝمع صالضمٝم٣مت ومبٝمٙم٥م هند= إذ ؽمٙمَّٚمٜم٣م ومري٥م اخلريب٥م )وَمِمٛمٔمتٜم٣م(

د زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م هند فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر يمٙمسٙمْم٣من زمدر زمٟمن يستجٝمبقا يمدفمقة احلرب  وسمٔمٜمَّ

 .(1)آؽمتدفم٣مء َمٛمٜمؿ أضمد َمٔمف دم أي٥م َمٛمْمٗم٥م يتجف إيمٝمٜم٣م، وأن ٓ يتٟمطمر فمـ

 ومتّ٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدر زمتقومٝمع هذا ايمِمٙمح َمـ حتٗمٝمؼ مجٙم٥م َمـ إهداف:

 : أٞمف َضِٚمـ سمبٔمٝم٥م ومبٝمٙم٥م هند وَم٣م سمسٝمْمر فمٙمٝمف َمـ ايمبالد يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.أوهل٣م 

: أٞمف َضِٚمـ حت٣ميمػ ومبٝمٙم٥م ومقي٥م ذات ؾمٟمن ىمبغم إلم صم٣مٞمبف، طمِمقص٣ًم أن خل فم٣مَمر شم٣مٞمٝمٜم٣م

وأومقاه٣م، وأىمثره٣م فمددًا ومترؽم٣ًم دم احلروب.  وزم٣ميمت٣مرم هم١مٞمف  هؿ أؾمٜمر همروع هند،

زمقاؽمْم٥م ومبٝمٙم٥م هند يٚم٘مٛمف إطمّم٣مع نمرب وادي ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، طم٣مص٥م وأن 

 هذه اظمٛمْمٗم٥م متٝمزت زم٘مثرة مترده٣م وفمدم آؽمتٗمرار همٝمٜم٣م.
                                                           

 .222، 219( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 1)

 ًمألقم ال احلرسمقة وهو سمؿثاسمة احلصن، رمز اًمـػوذ ومريمز احلؽم.( اعمصـعة : مبـى ممقز قمن اًمبقوت ، جيفز 2)

، ؾمامل سمن 218– 214(حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : 3)

 ،.176محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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:  أٞمف وَمْمع ايمْمريؼ أَم٣مم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وضمرَمف إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايمتح٣ميمػ َمع هذه شم٣ميمثٜم٣م

 ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.ايمٗمبٝمٙم٥م ضد 

وأـمٜمرت ومبٝمٙم٥م هند ايمتزاَمٜم٣م هبذا ايمِمٙمح، وحت٣ميمٖم٦م َمع فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من ضد 

 ايمٔمٚمقدي،  وديم٦َّم فمعم ذيمؽ زمٔمض إضمداث َمٛمٜم٣م: ايمُمٝمخ

 حم٣مسة ومري٥م ايمٗمريـ، وآؽمتٝمالء فمعم احلِمـ، وومتؾ زم٣مضم٘مٝمؿ ضم٣مىمؿ ايمٗمري٥م اظمتح٣ميمػ

 .(5)م5811هـ/90>َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم ؽمٛم٥م 

٦م ايمسٙمْم٣من زمدر يمٗمبٝمٙم٥م هند، وطم٣مص٥م خل فم٣مَمر، أٞمف ودمٌّ زمقفمقده هلؿ، همٗمد ويم٘مل يثب

ؽمّٙمؿ ومري٥م ضمريّم٥م، زمٔمد أن أطمذه٣م َمـ خل فمبد اهلل، ايمذيـ فم٣مدوا إلم ومري٥م إضمروم وذيمؽ 

دم  م5811/ ه90>ومتٙمقا دم ؽمٛم٥م  -وهؿ همخٝمذة َمـ هند  -إرض٣مًء ٔل فم٣مَمر= ٕن خل فمبد اهلل 

 . (5)دل َمـ خل فم٣مَمر ظم٣َِم ىم٣من زمكم ايمٖمخذيـ َمـ طمالفضمريّم٥م فمقم زمـ فمبد اهلل زمـ فمٛم

ومل ي٘مد ايمسٙمْم٣من زمدر يٛمتٜمل َمـ فمٗمد ايمِمٙمح َمع ومبٝمٙم٥م هند، ضمتك زمدأت زمقادر 

اخلالف سمػمز َمـ صمديد زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، ايمذي ض٣مق ذرفم٣ًم زمسٝم٣مؽم٣مت 

ٖم٘مغم اجلدي دم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتقؽمٔمٝم٥م، وٓ يستبٔمد أن ي٘مقن هذا اظمقومػ ومد دهمٔمف إلم ايمت

 اؽمتٔم٣مدة احل٘مؿ، زمٔمد أن سمٛم٣مزل فمٛمف ٕطمٝمف زمٚمحض إرادسمف ومبؾ أىمثر َمـ فممم ؽمٛمقات.

وسمُمغم اظمِم٣مدر ايمت٣مرخيٝم٥م إلم أن ؽمب٤م جتدد اخلالف أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا سمسّٙمؿ ومري٥م 

م، وأضم٘مؿ ؽمٝمْمرسمف فمٙمٝمٜم٣م، وأطمرج أهٙمٜم٣م خل أمحد 5811/ ه90>ايمٙمسؽ دم ؾمّقال 

، سمٟمديب٣ًم هلؿ، زمٔمد أن ومتٙمقا ايمٛمٗمٝم٤م اظمٔمكم َمـ ومبٙمف وَمـ َمٔمف ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم زمقر

                                                           

 .176( ؾمامل حمؿد سمن محقد : كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .216( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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 .(5)م5811هـ/90>َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم ؽمٛم٥م 
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ؽمّٙمؿ ومري٥م ضمريّم٥م، زمٔمد أن أطمذه٣م َمـ خل فمبد اهلل، ايمذيـ فم٣مدوا إلم ومري٥م إضمروم وذيمؽ 

دم  م5811/ ه90>ومتٙمقا دم ؽمٛم٥م  -وهؿ همخٝمذة َمـ هند  -إرض٣مًء ٔل فم٣مَمر= ٕن خل فمبد اهلل 
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، (5)م5811هـ/90>احلِمـ إلم ايمسٙمْم٣من حمٚمد زم٘م٣مَمؾ فمدسمف وفمت٣مده، وىم٣من ذيمؽ دم ؽمٛم٥م 

نمغم أن هذا ايمِمٙمح مل حيسؿ َمس٣مئؾ اخلالف زمكم إطمقيـ زمِمقرة هن٣مئٝم٥م= ضمٝم٧م جتدد 

 ايمٛمزاع زمٝمٛمٜمام َمرة أطمرى، وؽمقف ٞمٔمقد إيمٝمٜم٣م همٝمام زمٔمد.

أَم٣م فمعم صٔمٝمد ايمٔمالوم٥م َمع ومبٝمٙم٥م هند همٗمد ضمٗمؼ ايمسٙمْم٣من زمدر ٞمج٣مضم٣ًم دم سمقومٝمع صٙمح 

م زمٚمقصمبف سمٛم٣مزل ايمسٙمْم٣من زمدر هل٣م فمـ إيرادات وادي دوفمـ، 5815هـ/>1>َمٔمٜم٣م ؽمٛم٥م 

وزم٣مظمٗم٣مزمؾ سمٔمٜمدت ومبٝمٙم٥م هند يمٙمسٙمْم٣من أن ي٘مقن أهمراده٣م رَم٣مة يمف دم احلِمقن مم٣م ؽم٣مفمد فمعم 

م، 5811هـ/90>ؿ أض٣مف إلم ذيمؽ صٙمح٣ًم خطمر دم ؽمٛم٥م حتسكم فمالومتف هبذه ايمٗمبٝمٙم٥م، شم

  ،(5)زمٚمقصمبف زاد ايمسٙمْم٣من َمـ سمقؽمٝمع صالضمٝم٣مت ومبٝمٙم٥م هند= إذ ؽمٙمَّٚمٜم٣م ومري٥م اخلريب٥م )وَمِمٛمٔمتٜم٣م(

د زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م هند فمقم زمـ هم٣مرس خل فم٣مَمر يمٙمسٙمْم٣من زمدر زمٟمن يستجٝمبقا يمدفمقة احلرب  وسمٔمٜمَّ

 .(1)آؽمتدفم٣مء َمٛمٜمؿ أضمد َمٔمف دم أي٥م َمٛمْمٗم٥م يتجف إيمٝمٜم٣م، وأن ٓ يتٟمطمر فمـ

 ومتّ٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدر زمتقومٝمع هذا ايمِمٙمح َمـ حتٗمٝمؼ مجٙم٥م َمـ إهداف:

 : أٞمف َضِٚمـ سمبٔمٝم٥م ومبٝمٙم٥م هند وَم٣م سمسٝمْمر فمٙمٝمف َمـ ايمبالد يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م.أوهل٣م 

: أٞمف َضِٚمـ حت٣ميمػ ومبٝمٙم٥م ومقي٥م ذات ؾمٟمن ىمبغم إلم صم٣مٞمبف، طمِمقص٣ًم أن خل فم٣مَمر شم٣مٞمٝمٜم٣م

وأومقاه٣م، وأىمثره٣م فمددًا ومترؽم٣ًم دم احلروب.  وزم٣ميمت٣مرم هم١مٞمف  هؿ أؾمٜمر همروع هند،

زمقاؽمْم٥م ومبٝمٙم٥م هند يٚم٘مٛمف إطمّم٣مع نمرب وادي ضمرضَمقت ووؽمْمٜم٣م، طم٣مص٥م وأن 

 هذه اظمٛمْمٗم٥م متٝمزت زم٘مثرة مترده٣م وفمدم آؽمتٗمرار همٝمٜم٣م.
                                                           

 .222، 219( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 1)

 ًمألقم ال احلرسمقة وهو سمؿثاسمة احلصن، رمز اًمـػوذ ومريمز احلؽم.( اعمصـعة : مبـى ممقز قمن اًمبقوت ، جيفز 2)

، ؾمامل سمن 218– 214(حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : 3)
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:  أٞمف وَمْمع ايمْمريؼ أَم٣مم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وضمرَمف إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايمتح٣ميمػ َمع هذه شم٣ميمثٜم٣م

 ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.ايمٗمبٝمٙم٥م ضد 

وأـمٜمرت ومبٝمٙم٥م هند ايمتزاَمٜم٣م هبذا ايمِمٙمح، وحت٣ميمٖم٦م َمع فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من ضد 

 ايمٔمٚمقدي،  وديم٦َّم فمعم ذيمؽ زمٔمض إضمداث َمٛمٜم٣م: ايمُمٝمخ

 حم٣مسة ومري٥م ايمٗمريـ، وآؽمتٝمالء فمعم احلِمـ، وومتؾ زم٣مضم٘مٝمؿ ضم٣مىمؿ ايمٗمري٥م اظمتح٣ميمػ

 .(5)م5811هـ/90>َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم ؽمٛم٥م 

٦م ايمسٙمْم٣من زمدر يمٗمبٝمٙم٥م هند، وطم٣مص٥م خل فم٣مَمر، أٞمف ودمٌّ زمقفمقده هلؿ، همٗمد ويم٘مل يثب

ؽمّٙمؿ ومري٥م ضمريّم٥م، زمٔمد أن أطمذه٣م َمـ خل فمبد اهلل، ايمذيـ فم٣مدوا إلم ومري٥م إضمروم وذيمؽ 

دم  م5811/ ه90>ومتٙمقا دم ؽمٛم٥م  -وهؿ همخٝمذة َمـ هند  -إرض٣مًء ٔل فم٣مَمر= ٕن خل فمبد اهلل 

 . (5)دل َمـ خل فم٣مَمر ظم٣َِم ىم٣من زمكم ايمٖمخذيـ َمـ طمالفضمريّم٥م فمقم زمـ فمبد اهلل زمـ فمٛم

ومل ي٘مد ايمسٙمْم٣من زمدر يٛمتٜمل َمـ فمٗمد ايمِمٙمح َمع ومبٝمٙم٥م هند، ضمتك زمدأت زمقادر 

اخلالف سمػمز َمـ صمديد زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، ايمذي ض٣مق ذرفم٣ًم زمسٝم٣مؽم٣مت 

ٖم٘مغم اجلدي دم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتقؽمٔمٝم٥م، وٓ يستبٔمد أن ي٘مقن هذا اظمقومػ ومد دهمٔمف إلم ايمت

 اؽمتٔم٣مدة احل٘مؿ، زمٔمد أن سمٛم٣مزل فمٛمف ٕطمٝمف زمٚمحض إرادسمف ومبؾ أىمثر َمـ فممم ؽمٛمقات.

وسمُمغم اظمِم٣مدر ايمت٣مرخيٝم٥م إلم أن ؽمب٤م جتدد اخلالف أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا سمسّٙمؿ ومري٥م 

م، وأضم٘مؿ ؽمٝمْمرسمف فمٙمٝمٜم٣م، وأطمرج أهٙمٜم٣م خل أمحد 5811/ ه90>ايمٙمسؽ دم ؾمّقال 

، سمٟمديب٣ًم هلؿ، زمٔمد أن ومتٙمقا ايمٛمٗمٝم٤م اظمٔمكم َمـ ومبٙمف وَمـ َمٔمف ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم زمقر

                                                           

 .176( ؾمامل حمؿد سمن محقد : كػس اعمرضمع، ص : 1)
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:  أٞمف وَمْمع ايمْمريؼ أَم٣مم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وضمرَمف إَم٘م٣مٞمٝم٥م ايمتح٣ميمػ َمع هذه شم٣ميمثٜم٣م

 ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.ايمٗمبٝمٙم٥م ضد 

وأـمٜمرت ومبٝمٙم٥م هند ايمتزاَمٜم٣م هبذا ايمِمٙمح، وحت٣ميمٖم٦م َمع فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من ضد 

 ايمٔمٚمقدي،  وديم٦َّم فمعم ذيمؽ زمٔمض إضمداث َمٛمٜم٣م: ايمُمٝمخ

 حم٣مسة ومري٥م ايمٗمريـ، وآؽمتٝمالء فمعم احلِمـ، وومتؾ زم٣مضم٘مٝمؿ ضم٣مىمؿ ايمٗمري٥م اظمتح٣ميمػ

 .(5)م5811هـ/90>َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم ؽمٛم٥م 

٦م ايمسٙمْم٣من زمدر يمٗمبٝمٙم٥م هند، وطم٣مص٥م خل فم٣مَمر، أٞمف ودمٌّ زمقفمقده هلؿ، همٗمد ويم٘مل يثب

ؽمّٙمؿ ومري٥م ضمريّم٥م، زمٔمد أن أطمذه٣م َمـ خل فمبد اهلل، ايمذيـ فم٣مدوا إلم ومري٥م إضمروم وذيمؽ 

دم  م5811/ ه90>ومتٙمقا دم ؽمٛم٥م  -وهؿ همخٝمذة َمـ هند  -إرض٣مًء ٔل فم٣مَمر= ٕن خل فمبد اهلل 

 . (5)دل َمـ خل فم٣مَمر ظم٣َِم ىم٣من زمكم ايمٖمخذيـ َمـ طمالفضمريّم٥م فمقم زمـ فمبد اهلل زمـ فمٛم

ومل ي٘مد ايمسٙمْم٣من زمدر يٛمتٜمل َمـ فمٗمد ايمِمٙمح َمع ومبٝمٙم٥م هند، ضمتك زمدأت زمقادر 

اخلالف سمػمز َمـ صمديد زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، ايمذي ض٣مق ذرفم٣ًم زمسٝم٣مؽم٣مت 

ٖم٘مغم اجلدي دم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتقؽمٔمٝم٥م، وٓ يستبٔمد أن ي٘مقن هذا اظمقومػ ومد دهمٔمف إلم ايمت

 اؽمتٔم٣مدة احل٘مؿ، زمٔمد أن سمٛم٣مزل فمٛمف ٕطمٝمف زمٚمحض إرادسمف ومبؾ أىمثر َمـ فممم ؽمٛمقات.

وسمُمغم اظمِم٣مدر ايمت٣مرخيٝم٥م إلم أن ؽمب٤م جتدد اخلالف أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا سمسّٙمؿ ومري٥م 

م، وأضم٘مؿ ؽمٝمْمرسمف فمٙمٝمٜم٣م، وأطمرج أهٙمٜم٣م خل أمحد 5811/ ه90>ايمٙمسؽ دم ؾمّقال 

، سمٟمديب٣ًم هلؿ، زمٔمد أن ومتٙمقا ايمٛمٗمٝم٤م اظمٔمكم َمـ ومبٙمف وَمـ َمٔمف ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم زمقر

                                                           

 .176( ؾمامل حمؿد سمن محقد : كػس اعمرضمع، ص : 1)

 .216( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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دم احلِمـ ايمت٣مزمع يمف دم ايمٗمري٥م، وزمسب٤م ختقهمٜمؿ َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر اٞمتٗمٙمقا إلم ايمسٙمْم٣من 

 حمٚمد دم اظمُمٗم٣مص، همٟمىمرَمٜمؿ، ووفمدهؿ زم٣مجلٚمٝمؾ.

وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مٞمتٗم٣مل خل أمحد إلم اظمُمٗم٣مص طمًم أن سُمٛمٗمؾ صقرة ايمقضع دم 

ٙمسؽ إلم أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمعم نمغم َم٣م هل فمٙمٝمف زم٣ميمٖمٔمؾ، مم٣م يٚم٘مـ أن ي٠مدي إلم ايم

سمٖم٣مومؿ اخلالف زمٝمٛمٜمام، همب٣مدر زم١مرؽم٣مل فمقم زمـ حمٚمد زم٣مَمدرك دم ذي ايمٗمٔمدة َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف 

يمتْمٝمٝم٤م طم٣مؿمره، وايمدطمقل دم َمراضٝمف، ىمام ؽمٔمك دم إمت٣مم ايمِمٙمح زمٝمٛمٜمام زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م هند 

٣مفم٥م َمـ خل ىمثغم، وومد سمقصم٦م هذه اظمس٣مفمل زمتقومٝمع ايمِمٙمح حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس، ومج

 .(5)م5819/ ه95>دم ومري٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم دم صٖمر 

وومد سمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح سمٗمسٝمؿ ممتٙم٘م٣مت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م زمكم ايمْمرهمكم فمعم ايمٛمحق 

 ايمت٣مرم:

َمديٛم٥م ـمٖم٣مر و)اظمسٖمٙم٥م( فمٛمد هن٣مي٥م وادي ضمرضَمقت َمـ صمٜم٥م ايمممق، وسمُمٚمؾ  -5

 ّمع حل٘مؿ ايمسٙمْم٣من حمٚمد.سمريؿ وَم٣م ضمقهل٣م خت

َمديٛم٥م ايمُمحر وومري٥م هٝمٛمـ و)اظمٔماله( أفم٣مرم وادي ضمرضَمقت، يُمٚمؾ َمٛمْمٗم٥م  -5

 ايم٘مرس، ووادي دوفمـ وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف ختّمع حل٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر.

 وومد ٞمص آسمٖم٣مق فمعم حتديد ايمٗمب٣مئؾ ايمتل سمُمٚمٙمٜم٣م مح٣مي٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وهل خل أمحد،

ٞمص فمعم ضمٙمٖم٣مئف وهؿ: ايمُمٝمخ فمثامن ايمٔمٚمقدي، وخل فمبداهلل وخل يامين، وزمٛمق ؽمٔمد، ىمام 

 َمـ هند، ىمام ٞمص فمعم أن زمٝم٦م زي٣مد دم صٙمح ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وزمٝم٦م حمٚمد دم صٙمح زمدر.

                                                           

 .224-220( كػس اعمرضمع، ص: 1)
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ويمّمامن سمٛمٖمٝمذ هذا ايمِمٙمح ٞمص آسمٖم٣مق فمعم وضع ايمره٣مئـ َمـ ومبؾ ايمْمرهمكم= ضمٝم٧م 

، ووضع وضع ايمسٙمْم٣من زمدر َمديٛم٥م ايمُمحر وشمالشم٥م ضمِمقن دم أفم٣مرم وادي ضمرضَمقت

، وفم٣مدة وضع ايمره٣مئـ َمٟميمقهم٥م دم (5)ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمديٛم٥م ـمٖم٣مر وشمالشم٥م ضمِمقن دم اظمسٖمٙم٥م

 ضمرضَمقت، وهل سمُمبف ايمممط اجلزائل ايمذي ئمتػم فمٗمقزم٥م ظمـ طم٣ميمػ َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف.

وزمٚمقصم٤م هذا آسمٖم٣مق فم٣مد ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم ؽمدة احل٘مؿ َمـ صمديد، وَمـ ايمقاضح 

َمقهمٗم٣ًم دم ايمتٛم٣مزٓت ايمتل ومدَمٜم٣م دم هذا آسمٖم٣مق، هم٣ميمِمٝمٕم٥م  أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ

ايمتقهمٝمٗمٝم٥م نمغم اظمدروؽم٥م ايمتل أؽمٖمر فمٛمٜم٣م هذا آسمٖم٣مق ٓ يٚم٘مـ أن سمس٣مفمد فمعم ٞمزع همتٝمؾ 

ايمٛمزاع زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ هم١من ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمب٣مئؾ احلٙمٝمٖم٥م 

زم٣مٓٞمٖمج٣مر دم أي٥م حلٓم٥م، ىمام أن صٝمٕم٥م ايمتٗمسٝمؿ  واظمُمٚمقيم٥م زم٣محلامي٥م يُم٘مؾ يمٕماًم َمقومقسم٣ًم هيدد

 ايمتل سمٔمتػم ايمبٛمد إؽم٣مس دم آسمٖم٣مق سمٛمذر زمتٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ.

وومد أشمبت٦م إضمداث اظمتالضمٗم٥م همٝمام زمٔمد أن هذا آسمٖم٣مق ىم٣من اخلْمقة إولم دم سمٖمتٝم٦م 

٥م ومتؾ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همبٔمد أومؾ َمـ أرزمٔم٥م أؾمٜمر َمـ سمقومٝمع ايمِمٙمح، وزمسب٤م ضم٣مدشم

سمٔمرض هل٣م واضمد َمـ ومبٝمٙم٥م ايمسٔمدي، ايمقاومٔم٥م حت٦م مح٣مي٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ومَِبِؾ واضمد َمـ 

ايمٔمزيز ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، سمقسمر اظمقومػ َمرة أطمرى زمكم إطمقيـ وذيمؽ دم  خل فمبد

م، ويمذا اصمتٚمع إطمقان دم سمريؿ وسمقصال إلم 5819/ ه95>ؾمٜمر مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م 

تٗمسٝمؿ، وم٢م زمٟمن ُيٙمٕمك ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمره٣مئـ زمكم ايمْمرهمكم، اسمٖم٣مق شمٛم٣مئل َم٘مٚمؾ يمِمٙمح ايم

، ورنمؿ أن صٙمح (5)وأن يْمٙمؼ يم٘مؾ َمٛمٜمام ضم٘مٚمف دم اجلٜم٣مت ايمتل ٞمص فمٙمٝمٜم٣م ايمِمٙمح

                                                           

 .224-222( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .178( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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960 

ويمّمامن سمٛمٖمٝمذ هذا ايمِمٙمح ٞمص آسمٖم٣مق فمعم وضع ايمره٣مئـ َمـ ومبؾ ايمْمرهمكم= ضمٝم٧م 

، ووضع وضع ايمسٙمْم٣من زمدر َمديٛم٥م ايمُمحر وشمالشم٥م ضمِمقن دم أفم٣مرم وادي ضمرضَمقت

، وفم٣مدة وضع ايمره٣مئـ َمٟميمقهم٥م دم (5)ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمديٛم٥م ـمٖم٣مر وشمالشم٥م ضمِمقن دم اظمسٖمٙم٥م

 ضمرضَمقت، وهل سمُمبف ايمممط اجلزائل ايمذي ئمتػم فمٗمقزم٥م ظمـ طم٣ميمػ َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف.

وزمٚمقصم٤م هذا آسمٖم٣مق فم٣مد ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم ؽمدة احل٘مؿ َمـ صمديد، وَمـ ايمقاضح 

َمقهمٗم٣ًم دم ايمتٛم٣مزٓت ايمتل ومدَمٜم٣م دم هذا آسمٖم٣مق، هم٣ميمِمٝمٕم٥م  أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ

ايمتقهمٝمٗمٝم٥م نمغم اظمدروؽم٥م ايمتل أؽمٖمر فمٛمٜم٣م هذا آسمٖم٣مق ٓ يٚم٘مـ أن سمس٣مفمد فمعم ٞمزع همتٝمؾ 

ايمٛمزاع زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ هم١من ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمب٣مئؾ احلٙمٝمٖم٥م 

زم٣مٓٞمٖمج٣مر دم أي٥م حلٓم٥م، ىمام أن صٝمٕم٥م ايمتٗمسٝمؿ  واظمُمٚمقيم٥م زم٣محلامي٥م يُم٘مؾ يمٕماًم َمقومقسم٣ًم هيدد

 ايمتل سمٔمتػم ايمبٛمد إؽم٣مس دم آسمٖم٣مق سمٛمذر زمتٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ.

وومد أشمبت٦م إضمداث اظمتالضمٗم٥م همٝمام زمٔمد أن هذا آسمٖم٣مق ىم٣من اخلْمقة إولم دم سمٖمتٝم٦م 

٥م ومتؾ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همبٔمد أومؾ َمـ أرزمٔم٥م أؾمٜمر َمـ سمقومٝمع ايمِمٙمح، وزمسب٤م ضم٣مدشم

سمٔمرض هل٣م واضمد َمـ ومبٝمٙم٥م ايمسٔمدي، ايمقاومٔم٥م حت٦م مح٣مي٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ومَِبِؾ واضمد َمـ 

ايمٔمزيز ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، سمقسمر اظمقومػ َمرة أطمرى زمكم إطمقيـ وذيمؽ دم  خل فمبد

م، ويمذا اصمتٚمع إطمقان دم سمريؿ وسمقصال إلم 5819/ ه95>ؾمٜمر مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م 

تٗمسٝمؿ، وم٢م زمٟمن ُيٙمٕمك ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمره٣مئـ زمكم ايمْمرهمكم، اسمٖم٣مق شمٛم٣مئل َم٘مٚمؾ يمِمٙمح ايم

، ورنمؿ أن صٙمح (5)وأن يْمٙمؼ يم٘مؾ َمٛمٜمام ضم٘مٚمف دم اجلٜم٣مت ايمتل ٞمص فمٙمٝمٜم٣م ايمِمٙمح

                                                           

 .224-222( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .178( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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دم احلِمـ ايمت٣مزمع يمف دم ايمٗمري٥م، وزمسب٤م ختقهمٜمؿ َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر اٞمتٗمٙمقا إلم ايمسٙمْم٣من 

 حمٚمد دم اظمُمٗم٣مص، همٟمىمرَمٜمؿ، ووفمدهؿ زم٣مجلٚمٝمؾ.

وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مٞمتٗم٣مل خل أمحد إلم اظمُمٗم٣مص طمًم أن سُمٛمٗمؾ صقرة ايمقضع دم 

ٙمسؽ إلم أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمعم نمغم َم٣م هل فمٙمٝمف زم٣ميمٖمٔمؾ، مم٣م يٚم٘مـ أن ي٠مدي إلم ايم

سمٖم٣مومؿ اخلالف زمٝمٛمٜمام، همب٣مدر زم١مرؽم٣مل فمقم زمـ حمٚمد زم٣مَمدرك دم ذي ايمٗمٔمدة َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف 

يمتْمٝمٝم٤م طم٣مؿمره، وايمدطمقل دم َمراضٝمف، ىمام ؽمٔمك دم إمت٣مم ايمِمٙمح زمٝمٛمٜمام زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م هند 

٣مفم٥م َمـ خل ىمثغم، وومد سمقصم٦م هذه اظمس٣مفمل زمتقومٝمع ايمِمٙمح حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس، ومج

 .(5)م5819/ ه95>دم ومري٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم دم صٖمر 

وومد سمّمٚمـ هذا ايمِمٙمح سمٗمسٝمؿ ممتٙم٘م٣مت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م زمكم ايمْمرهمكم فمعم ايمٛمحق 

 ايمت٣مرم:

َمديٛم٥م ـمٖم٣مر و)اظمسٖمٙم٥م( فمٛمد هن٣مي٥م وادي ضمرضَمقت َمـ صمٜم٥م ايمممق، وسمُمٚمؾ  -5

 ّمع حل٘مؿ ايمسٙمْم٣من حمٚمد.سمريؿ وَم٣م ضمقهل٣م خت

َمديٛم٥م ايمُمحر وومري٥م هٝمٛمـ و)اظمٔماله( أفم٣مرم وادي ضمرضَمقت، يُمٚمؾ َمٛمْمٗم٥م  -5

 ايم٘مرس، ووادي دوفمـ وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف ختّمع حل٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر.

 وومد ٞمص آسمٖم٣مق فمعم حتديد ايمٗمب٣مئؾ ايمتل سمُمٚمٙمٜم٣م مح٣مي٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وهل خل أمحد،

ٞمص فمعم ضمٙمٖم٣مئف وهؿ: ايمُمٝمخ فمثامن ايمٔمٚمقدي، وخل فمبداهلل وخل يامين، وزمٛمق ؽمٔمد، ىمام 

 َمـ هند، ىمام ٞمص فمعم أن زمٝم٦م زي٣مد دم صٙمح ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وزمٝم٦م حمٚمد دم صٙمح زمدر.
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ويمّمامن سمٛمٖمٝمذ هذا ايمِمٙمح ٞمص آسمٖم٣مق فمعم وضع ايمره٣مئـ َمـ ومبؾ ايمْمرهمكم= ضمٝم٧م 

، ووضع وضع ايمسٙمْم٣من زمدر َمديٛم٥م ايمُمحر وشمالشم٥م ضمِمقن دم أفم٣مرم وادي ضمرضَمقت

، وفم٣مدة وضع ايمره٣مئـ َمٟميمقهم٥م دم (5)ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمديٛم٥م ـمٖم٣مر وشمالشم٥م ضمِمقن دم اظمسٖمٙم٥م

 ضمرضَمقت، وهل سمُمبف ايمممط اجلزائل ايمذي ئمتػم فمٗمقزم٥م ظمـ طم٣ميمػ َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف.

وزمٚمقصم٤م هذا آسمٖم٣مق فم٣مد ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم ؽمدة احل٘مؿ َمـ صمديد، وَمـ ايمقاضح 

َمقهمٗم٣ًم دم ايمتٛم٣مزٓت ايمتل ومدَمٜم٣م دم هذا آسمٖم٣مق، هم٣ميمِمٝمٕم٥م  أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ

ايمتقهمٝمٗمٝم٥م نمغم اظمدروؽم٥م ايمتل أؽمٖمر فمٛمٜم٣م هذا آسمٖم٣مق ٓ يٚم٘مـ أن سمس٣مفمد فمعم ٞمزع همتٝمؾ 

ايمٛمزاع زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ هم١من ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمب٣مئؾ احلٙمٝمٖم٥م 

زم٣مٓٞمٖمج٣مر دم أي٥م حلٓم٥م، ىمام أن صٝمٕم٥م ايمتٗمسٝمؿ  واظمُمٚمقيم٥م زم٣محلامي٥م يُم٘مؾ يمٕماًم َمقومقسم٣ًم هيدد

 ايمتل سمٔمتػم ايمبٛمد إؽم٣مس دم آسمٖم٣مق سمٛمذر زمتٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ.

وومد أشمبت٦م إضمداث اظمتالضمٗم٥م همٝمام زمٔمد أن هذا آسمٖم٣مق ىم٣من اخلْمقة إولم دم سمٖمتٝم٦م 

٥م ومتؾ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همبٔمد أومؾ َمـ أرزمٔم٥م أؾمٜمر َمـ سمقومٝمع ايمِمٙمح، وزمسب٤م ضم٣مدشم

سمٔمرض هل٣م واضمد َمـ ومبٝمٙم٥م ايمسٔمدي، ايمقاومٔم٥م حت٦م مح٣مي٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ومَِبِؾ واضمد َمـ 

ايمٔمزيز ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، سمقسمر اظمقومػ َمرة أطمرى زمكم إطمقيـ وذيمؽ دم  خل فمبد

م، ويمذا اصمتٚمع إطمقان دم سمريؿ وسمقصال إلم 5819/ ه95>ؾمٜمر مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م 

تٗمسٝمؿ، وم٢م زمٟمن ُيٙمٕمك ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمره٣مئـ زمكم ايمْمرهمكم، اسمٖم٣مق شمٛم٣مئل َم٘مٚمؾ يمِمٙمح ايم

، ورنمؿ أن صٙمح (5)وأن يْمٙمؼ يم٘مؾ َمٛمٜمام ضم٘مٚمف دم اجلٜم٣مت ايمتل ٞمص فمٙمٝمٜم٣م ايمِمٙمح

                                                           

 .224-222( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .178( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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ويمّمامن سمٛمٖمٝمذ هذا ايمِمٙمح ٞمص آسمٖم٣مق فمعم وضع ايمره٣مئـ َمـ ومبؾ ايمْمرهمكم= ضمٝم٧م 

، ووضع وضع ايمسٙمْم٣من زمدر َمديٛم٥م ايمُمحر وشمالشم٥م ضمِمقن دم أفم٣مرم وادي ضمرضَمقت

، وفم٣مدة وضع ايمره٣مئـ َمٟميمقهم٥م دم (5)ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمديٛم٥م ـمٖم٣مر وشمالشم٥م ضمِمقن دم اظمسٖمٙم٥م

 ضمرضَمقت، وهل سمُمبف ايمممط اجلزائل ايمذي ئمتػم فمٗمقزم٥م ظمـ طم٣ميمػ َم٣م سمؿ آسمٖم٣مق فمٙمٝمف.

وزمٚمقصم٤م هذا آسمٖم٣مق فم٣مد ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم ؽمدة احل٘مؿ َمـ صمديد، وَمـ ايمقاضح 

َمقهمٗم٣ًم دم ايمتٛم٣مزٓت ايمتل ومدَمٜم٣م دم هذا آسمٖم٣مق، هم٣ميمِمٝمٕم٥م  أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ

ايمتقهمٝمٗمٝم٥م نمغم اظمدروؽم٥م ايمتل أؽمٖمر فمٛمٜم٣م هذا آسمٖم٣مق ٓ يٚم٘مـ أن سمس٣مفمد فمعم ٞمزع همتٝمؾ 

ايمٛمزاع زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ هم١من ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمٗمب٣مئؾ احلٙمٝمٖم٥م 

زم٣مٓٞمٖمج٣مر دم أي٥م حلٓم٥م، ىمام أن صٝمٕم٥م ايمتٗمسٝمؿ  واظمُمٚمقيم٥م زم٣محلامي٥م يُم٘مؾ يمٕماًم َمقومقسم٣ًم هيدد

 ايمتل سمٔمتػم ايمبٛمد إؽم٣مس دم آسمٖم٣مق سمٛمذر زمتٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ.

وومد أشمبت٦م إضمداث اظمتالضمٗم٥م همٝمام زمٔمد أن هذا آسمٖم٣مق ىم٣من اخلْمقة إولم دم سمٖمتٝم٦م 

٥م ومتؾ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همبٔمد أومؾ َمـ أرزمٔم٥م أؾمٜمر َمـ سمقومٝمع ايمِمٙمح، وزمسب٤م ضم٣مدشم

سمٔمرض هل٣م واضمد َمـ ومبٝمٙم٥م ايمسٔمدي، ايمقاومٔم٥م حت٦م مح٣مي٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ومَِبِؾ واضمد َمـ 

ايمٔمزيز ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، سمقسمر اظمقومػ َمرة أطمرى زمكم إطمقيـ وذيمؽ دم  خل فمبد

م، ويمذا اصمتٚمع إطمقان دم سمريؿ وسمقصال إلم 5819/ ه95>ؾمٜمر مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م 

تٗمسٝمؿ، وم٢م زمٟمن ُيٙمٕمك ايمبٛمد اظمتٔمٙمؼ زم٣ميمره٣مئـ زمكم ايمْمرهمكم، اسمٖم٣مق شمٛم٣مئل َم٘مٚمؾ يمِمٙمح ايم

، ورنمؿ أن صٙمح (5)وأن يْمٙمؼ يم٘مؾ َمٛمٜمام ضم٘مٚمف دم اجلٜم٣مت ايمتل ٞمص فمٙمٝمٜم٣م ايمِمٙمح

                                                           

 .224-222( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .178( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
249

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

969 

ايمتٗمسٝمؿ ايمذي سمؿ سمقومٝمٔمف زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم ؾمٜمر صٖمر 

ف، هم١منَّ هذا م حيدد زمقضقح َمٛم٣مؿمؼ ىمؾ َمٛمٜمام، وايمٗمب٣مئؾ اخل٣مضٔم٥م حل٘مٚم5819/ ه95>

آسمٖم٣مق مل يٛمف ايمٛمزاع زمٝمٛمٜمام= ٕن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا مل ي٘مـ َمٗمتٛمٔم٣ًم، زمٛمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ، وهلذا همٗمد 

ـمّؾ فمعم ايمدوام يتحكّم ايمٖمرص٥م، ىمٙمام ؽمٛمح٦م يمف يمٙمخروج فمـ هذا ايمِمٙمح َمستٔمٝمٛم٣ًم فمعم 

 .(5)ذيمؽ زمٚمـ يٗمػ إلم صم٣مٞمبف َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

كم إطمقيـ هق ايمذي يٖمرس َمقومػ ايمسٙمْم٣من ويمٔمؾ فمدم ايمتقاهمؼ دم ؿمريٗم٥م ايمتٖم٘مغم زم

حمٚمد ايمذي يت٘مرر زمِمقرة َمستٚمرة، هم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد مل يٖمٜمؿ اهلدف ايم٘مبغم ايمذي يسٔمك 

إيمٝمف أطمقه، واظمتٚمثؾ دم إوم٣مَم٥م دويم٥م َمرىمزي٥م َمقضمدة، وٓ يرى دم ؽمٝم٣مؽم٣مسمف ايمتقؽمٔمٝم٥م، 

َمـ ايمتٌمف  وؽمٔمٝمف إلم همرض ؽمٝم٣مدة ايمدويم٥م دم مجٝمع اظمٛم٣مؿمؼ اخل٣مضٔم٥م حل٘مٚمٜم٣م، إٓ ٞمقفم٣مً 

ايمْم٣مئش، ايمذي يبدد ومدرات ايمدويم٥م، وي٠ميم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمب٣مئؾ، ويٖمتح فمٙمٝمٜم٣م اجلبٜم٣مت َمـ 

خمتٙمػ اجلٜم٣مت، ىمام مل يٕم٤م فمـ ذاىمرسمف اإلصمراءات اإلداري٥م ايمتل اختذه٣م دم زمداي٥م ضم٘مٚمف 

ىم٣ميمتٛم٘مر ٕطمٝمف، واإلفمراض فمـ َمُم٣مورسمف، وَم٣م همٔمٙمف َمع إَمغم َمْمران ونمغمه َمـ ذوي 

ايمدويم٥م، واؽمتبٔم٣مده يمبٔمض ايمبْمقن َمـ خل ىمثغم، وافمتامده زمدًٓ فمـ ذيمؽ  اخلػمة َمـ رصم٣مل

 فمعم ايمٗمقى إطمرى ايمتل ؽمبؼ ذىمره٣م.

ىمؾ هذه ايمٔمقاَمؾ َمـ اظمٔمٗمقل أن سم٘مقن هل ايمسب٤م ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا 

م، ودهمٔمتف إلم 5859/ ه59>يُمٔمر زمٟمٞمف أطمْمٟم يقم أن سمٛم٣مزل فمـ احل٘مؿ ٕطمٝمف دم ؽمٛم٥م 

ة احل٘مؿ، يمتِمحٝمح هذه إطمْم٣مء، وَمـ نمغم اظمستبٔمد أن ي٘مقن ايمتٖم٘مغم دم اؽمتٔم٣مد
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يمٙمٚمحٝمْمكم زم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد، اظمٔم٣مرضكم يمسٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، دور دم سمٕمذي٥م هذا 

 ايمتٖم٘مغم يمديف، وايمدهمع زمف ٞمحق اخت٣مذ طمْمقات فمٚمٙمٝم٥م دم هذا آجت٣مه.

ف مل يٖمّمؾ ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا هق إومقى َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، هم١مٞمَّ 

ضمؾ اخلالهم٣مت اظمت٘مررة زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف زمٟمؽمٙمقب ايمٗمرس واإلومِم٣مء، ويمذا همٗمد ـمؾ يٗمدم 

ايمتٛم٣مزٓت سمٙمق ايمتٛم٣مزٓت، حم٣مويم٥م َمٛمف يم٘مس٤م رض٣م أطمٝمف، َمع أن ذيمؽ فمعم ضمس٣مب ومّمٝم٥م 

 وؿمٛمٝم٥م أىمػم، وهل ومّمٝم٥م وضمدة ضمرضَمقت، ايمتل هيدده٣م ذيمؽ آسمٖم٣مق زم٣ميمتٖمتٝم٦م وايمّمٝم٣مع.

ٜمقد واظمس٣مفمل وايمقؽم٣مؿم٣مت ايمتل سمبذل هبدف إزايم٥م أي٥م ويمذا همٗمد ـمؾ يُمجع اجل

 َمٔمقوم٣مت، وايمقصقل إلم ضمٙمقل َمٗمٛمٔم٥م، يٗمبٙمٜم٣م ايمْمرهم٣من زمرض٣ًم واطمتٝم٣مر.

م سمقصؾ إطمقان ايمسٙمْم٣من زمدر وايمسٙمْم٣من حمٚمد 5819/ ه95>ودم ؾمٜمر ؾمقال 

زمجٜمقد ووؽم٣مؿم٣مت َمتقاصٙم٥م، إلم صٙمح خطمر حيؾ حمؾ ٞمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ، ضمٝم٧م اؽْمُتْحِدث 

ٞمٓم٣مم ايممماىم٥م، وايمذي ئمٛمل أن يتقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٙمْم٣مٞم٣من دم ووم٦م  زمدًٓ فمٛمف

واضمد )فمعم أن مجٝمع ايمبٙمدان َمٛمِمقهم٥م زمٝمٛمٜمام(. وـم٣مهرة ايممماىم٥م أو آومتس٣مم حل٘مؿ زمٔمض 

 اظمٛم٣مؿمؼ ـم٣مهرة اٞمتممت دم ضمرضَمقت َمٛمذ ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري، ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي.

مل يزد إَمر إٓ سمٔمٗمٝمدًا، ظم٣م حيٚمٙمف َمـ َمٖمٜمقم  وَم٣م َمـ ؾمؽ أن هذا ايمٛمٓم٣مم ايمبديؾ

اظمٛم٣مصٖم٥م، زمٚمٔمٛمك أن ىمؾ ضمِمـ دم أي٥م ومري٥م أو َمديٛم٥م، يِمبح طم٣مضًٔم٣م حل٘مؿ ايمسٙمْم٣مٞمكم، 

وىمؾ ؽمٙمْم٣من يّمع ٞمٗمٝمب٣م ورَم٣مة َمرازمْمكم دم احلِمـ، همّماًل فمـ وصمقد فمدد َمـ ايمٔمامل 

 .(5)إلدارة ؾم٠مون ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م
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يمٙمٚمحٝمْمكم زم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد، اظمٔم٣مرضكم يمسٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، دور دم سمٕمذي٥م هذا 

 ايمتٖم٘مغم يمديف، وايمدهمع زمف ٞمحق اخت٣مذ طمْمقات فمٚمٙمٝم٥م دم هذا آجت٣مه.

ف مل يٖمّمؾ ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا هق إومقى َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، هم١مٞمَّ 

ضمؾ اخلالهم٣مت اظمت٘مررة زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف زمٟمؽمٙمقب ايمٗمرس واإلومِم٣مء، ويمذا همٗمد ـمؾ يٗمدم 

ايمتٛم٣مزٓت سمٙمق ايمتٛم٣مزٓت، حم٣مويم٥م َمٛمف يم٘مس٤م رض٣م أطمٝمف، َمع أن ذيمؽ فمعم ضمس٣مب ومّمٝم٥م 

 وؿمٛمٝم٥م أىمػم، وهل ومّمٝم٥م وضمدة ضمرضَمقت، ايمتل هيدده٣م ذيمؽ آسمٖم٣مق زم٣ميمتٖمتٝم٦م وايمّمٝم٣مع.

ٜمقد واظمس٣مفمل وايمقؽم٣مؿم٣مت ايمتل سمبذل هبدف إزايم٥م أي٥م ويمذا همٗمد ـمؾ يُمجع اجل

 َمٔمقوم٣مت، وايمقصقل إلم ضمٙمقل َمٗمٛمٔم٥م، يٗمبٙمٜم٣م ايمْمرهم٣من زمرض٣ًم واطمتٝم٣مر.

م سمقصؾ إطمقان ايمسٙمْم٣من زمدر وايمسٙمْم٣من حمٚمد 5819/ ه95>ودم ؾمٜمر ؾمقال 

زمجٜمقد ووؽم٣مؿم٣مت َمتقاصٙم٥م، إلم صٙمح خطمر حيؾ حمؾ ٞمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ، ضمٝم٧م اؽْمُتْحِدث 

ٞمٓم٣مم ايممماىم٥م، وايمذي ئمٛمل أن يتقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٙمْم٣مٞم٣من دم ووم٦م  زمدًٓ فمٛمف

واضمد )فمعم أن مجٝمع ايمبٙمدان َمٛمِمقهم٥م زمٝمٛمٜمام(. وـم٣مهرة ايممماىم٥م أو آومتس٣مم حل٘مؿ زمٔمض 

 اظمٛم٣مؿمؼ ـم٣مهرة اٞمتممت دم ضمرضَمقت َمٛمذ ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري، ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي.

مل يزد إَمر إٓ سمٔمٗمٝمدًا، ظم٣م حيٚمٙمف َمـ َمٖمٜمقم  وَم٣م َمـ ؾمؽ أن هذا ايمٛمٓم٣مم ايمبديؾ

اظمٛم٣مصٖم٥م، زمٚمٔمٛمك أن ىمؾ ضمِمـ دم أي٥م ومري٥م أو َمديٛم٥م، يِمبح طم٣مضًٔم٣م حل٘مؿ ايمسٙمْم٣مٞمكم، 

وىمؾ ؽمٙمْم٣من يّمع ٞمٗمٝمب٣م ورَم٣مة َمرازمْمكم دم احلِمـ، همّماًل فمـ وصمقد فمدد َمـ ايمٔمامل 
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ايمتٗمسٝمؿ ايمذي سمؿ سمقومٝمٔمف زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم ؾمٜمر صٖمر 

ف، هم١منَّ هذا م حيدد زمقضقح َمٛم٣مؿمؼ ىمؾ َمٛمٜمام، وايمٗمب٣مئؾ اخل٣مضٔم٥م حل٘مٚم5819/ ه95>

آسمٖم٣مق مل يٛمف ايمٛمزاع زمٝمٛمٜمام= ٕن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا مل ي٘مـ َمٗمتٛمٔم٣ًم، زمٛمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ، وهلذا همٗمد 

ـمّؾ فمعم ايمدوام يتحكّم ايمٖمرص٥م، ىمٙمام ؽمٛمح٦م يمف يمٙمخروج فمـ هذا ايمِمٙمح َمستٔمٝمٛم٣ًم فمعم 

 .(5)ذيمؽ زمٚمـ يٗمػ إلم صم٣مٞمبف َمـ ومب٣مئؾ ضمرضَمقت

كم إطمقيـ هق ايمذي يٖمرس َمقومػ ايمسٙمْم٣من ويمٔمؾ فمدم ايمتقاهمؼ دم ؿمريٗم٥م ايمتٖم٘مغم زم

حمٚمد ايمذي يت٘مرر زمِمقرة َمستٚمرة، هم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد مل يٖمٜمؿ اهلدف ايم٘مبغم ايمذي يسٔمك 

إيمٝمف أطمقه، واظمتٚمثؾ دم إوم٣مَم٥م دويم٥م َمرىمزي٥م َمقضمدة، وٓ يرى دم ؽمٝم٣مؽم٣مسمف ايمتقؽمٔمٝم٥م، 

َمـ ايمتٌمف  وؽمٔمٝمف إلم همرض ؽمٝم٣مدة ايمدويم٥م دم مجٝمع اظمٛم٣مؿمؼ اخل٣مضٔم٥م حل٘مٚمٜم٣م، إٓ ٞمقفم٣مً 

ايمْم٣مئش، ايمذي يبدد ومدرات ايمدويم٥م، وي٠ميم٤م فمٙمٝمٜم٣م ايمٗمب٣مئؾ، ويٖمتح فمٙمٝمٜم٣م اجلبٜم٣مت َمـ 

خمتٙمػ اجلٜم٣مت، ىمام مل يٕم٤م فمـ ذاىمرسمف اإلصمراءات اإلداري٥م ايمتل اختذه٣م دم زمداي٥م ضم٘مٚمف 

ىم٣ميمتٛم٘مر ٕطمٝمف، واإلفمراض فمـ َمُم٣مورسمف، وَم٣م همٔمٙمف َمع إَمغم َمْمران ونمغمه َمـ ذوي 

ايمدويم٥م، واؽمتبٔم٣مده يمبٔمض ايمبْمقن َمـ خل ىمثغم، وافمتامده زمدًٓ فمـ ذيمؽ  اخلػمة َمـ رصم٣مل

 فمعم ايمٗمقى إطمرى ايمتل ؽمبؼ ذىمره٣م.

ىمؾ هذه ايمٔمقاَمؾ َمـ اظمٔمٗمقل أن سم٘مقن هل ايمسب٤م ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا 

م، ودهمٔمتف إلم 5859/ ه59>يُمٔمر زمٟمٞمف أطمْمٟم يقم أن سمٛم٣مزل فمـ احل٘مؿ ٕطمٝمف دم ؽمٛم٥م 

ة احل٘مؿ، يمتِمحٝمح هذه إطمْم٣مء، وَمـ نمغم اظمستبٔمد أن ي٘مقن ايمتٖم٘مغم دم اؽمتٔم٣مد

                                                           

 .225-224( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

969 

يمٙمٚمحٝمْمكم زم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد، اظمٔم٣مرضكم يمسٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، دور دم سمٕمذي٥م هذا 

 ايمتٖم٘مغم يمديف، وايمدهمع زمف ٞمحق اخت٣مذ طمْمقات فمٚمٙمٝم٥م دم هذا آجت٣مه.

ف مل يٖمّمؾ ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا هق إومقى َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، هم١مٞمَّ 

ضمؾ اخلالهم٣مت اظمت٘مررة زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف زمٟمؽمٙمقب ايمٗمرس واإلومِم٣مء، ويمذا همٗمد ـمؾ يٗمدم 

ايمتٛم٣مزٓت سمٙمق ايمتٛم٣مزٓت، حم٣مويم٥م َمٛمف يم٘مس٤م رض٣م أطمٝمف، َمع أن ذيمؽ فمعم ضمس٣مب ومّمٝم٥م 

 وؿمٛمٝم٥م أىمػم، وهل ومّمٝم٥م وضمدة ضمرضَمقت، ايمتل هيدده٣م ذيمؽ آسمٖم٣مق زم٣ميمتٖمتٝم٦م وايمّمٝم٣مع.

ٜمقد واظمس٣مفمل وايمقؽم٣مؿم٣مت ايمتل سمبذل هبدف إزايم٥م أي٥م ويمذا همٗمد ـمؾ يُمجع اجل

 َمٔمقوم٣مت، وايمقصقل إلم ضمٙمقل َمٗمٛمٔم٥م، يٗمبٙمٜم٣م ايمْمرهم٣من زمرض٣ًم واطمتٝم٣مر.

م سمقصؾ إطمقان ايمسٙمْم٣من زمدر وايمسٙمْم٣من حمٚمد 5819/ ه95>ودم ؾمٜمر ؾمقال 

زمجٜمقد ووؽم٣مؿم٣مت َمتقاصٙم٥م، إلم صٙمح خطمر حيؾ حمؾ ٞمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ، ضمٝم٧م اؽْمُتْحِدث 

ٞمٓم٣مم ايممماىم٥م، وايمذي ئمٛمل أن يتقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٙمْم٣مٞم٣من دم ووم٦م  زمدًٓ فمٛمف

واضمد )فمعم أن مجٝمع ايمبٙمدان َمٛمِمقهم٥م زمٝمٛمٜمام(. وـم٣مهرة ايممماىم٥م أو آومتس٣مم حل٘مؿ زمٔمض 

 اظمٛم٣مؿمؼ ـم٣مهرة اٞمتممت دم ضمرضَمقت َمٛمذ ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري، ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي.

مل يزد إَمر إٓ سمٔمٗمٝمدًا، ظم٣م حيٚمٙمف َمـ َمٖمٜمقم  وَم٣م َمـ ؾمؽ أن هذا ايمٛمٓم٣مم ايمبديؾ

اظمٛم٣مصٖم٥م، زمٚمٔمٛمك أن ىمؾ ضمِمـ دم أي٥م ومري٥م أو َمديٛم٥م، يِمبح طم٣مضًٔم٣م حل٘مؿ ايمسٙمْم٣مٞمكم، 

وىمؾ ؽمٙمْم٣من يّمع ٞمٗمٝمب٣م ورَم٣مة َمرازمْمكم دم احلِمـ، همّماًل فمـ وصمقد فمدد َمـ ايمٔمامل 

 .(5)إلدارة ؾم٠مون ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

                                                           

 .227، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم1)
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يمٙمٚمحٝمْمكم زم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد، اظمٔم٣مرضكم يمسٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، دور دم سمٕمذي٥م هذا 

 ايمتٖم٘مغم يمديف، وايمدهمع زمف ٞمحق اخت٣مذ طمْمقات فمٚمٙمٝم٥م دم هذا آجت٣مه.

ف مل يٖمّمؾ ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا هق إومقى َمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، هم١مٞمَّ 

ضمؾ اخلالهم٣مت اظمت٘مررة زمٝمٛمف وزمكم أطمٝمف زمٟمؽمٙمقب ايمٗمرس واإلومِم٣مء، ويمذا همٗمد ـمؾ يٗمدم 

ايمتٛم٣مزٓت سمٙمق ايمتٛم٣مزٓت، حم٣مويم٥م َمٛمف يم٘مس٤م رض٣م أطمٝمف، َمع أن ذيمؽ فمعم ضمس٣مب ومّمٝم٥م 

 وؿمٛمٝم٥م أىمػم، وهل ومّمٝم٥م وضمدة ضمرضَمقت، ايمتل هيدده٣م ذيمؽ آسمٖم٣مق زم٣ميمتٖمتٝم٦م وايمّمٝم٣مع.

ٜمقد واظمس٣مفمل وايمقؽم٣مؿم٣مت ايمتل سمبذل هبدف إزايم٥م أي٥م ويمذا همٗمد ـمؾ يُمجع اجل

 َمٔمقوم٣مت، وايمقصقل إلم ضمٙمقل َمٗمٛمٔم٥م، يٗمبٙمٜم٣م ايمْمرهم٣من زمرض٣ًم واطمتٝم٣مر.

م سمقصؾ إطمقان ايمسٙمْم٣من زمدر وايمسٙمْم٣من حمٚمد 5819/ ه95>ودم ؾمٜمر ؾمقال 

زمجٜمقد ووؽم٣مؿم٣مت َمتقاصٙم٥م، إلم صٙمح خطمر حيؾ حمؾ ٞمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ، ضمٝم٧م اؽْمُتْحِدث 

ٞمٓم٣مم ايممماىم٥م، وايمذي ئمٛمل أن يتقلم ضم٘مؿ ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ؽمٙمْم٣مٞم٣من دم ووم٦م  زمدًٓ فمٛمف

واضمد )فمعم أن مجٝمع ايمبٙمدان َمٛمِمقهم٥م زمٝمٛمٜمام(. وـم٣مهرة ايممماىم٥م أو آومتس٣مم حل٘مؿ زمٔمض 

 اظمٛم٣مؿمؼ ـم٣مهرة اٞمتممت دم ضمرضَمقت َمٛمذ ايمٗمرن ايمس٣مزمع اهلجري، ايمث٣مين فممم اظمٝمالدي.

مل يزد إَمر إٓ سمٔمٗمٝمدًا، ظم٣م حيٚمٙمف َمـ َمٖمٜمقم  وَم٣م َمـ ؾمؽ أن هذا ايمٛمٓم٣مم ايمبديؾ

اظمٛم٣مصٖم٥م، زمٚمٔمٛمك أن ىمؾ ضمِمـ دم أي٥م ومري٥م أو َمديٛم٥م، يِمبح طم٣مضًٔم٣م حل٘مؿ ايمسٙمْم٣مٞمكم، 

وىمؾ ؽمٙمْم٣من يّمع ٞمٗمٝمب٣م ورَم٣مة َمرازمْمكم دم احلِمـ، همّماًل فمـ وصمقد فمدد َمـ ايمٔمامل 

 .(5)إلدارة ؾم٠مون ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

                                                           

 .227، ص: ( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم1)
251

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

961 

ن حمٚمد، ويمٔمؾ َم٣م أصمػم ايمسٙمْم٣من زمدًرا فمعم ومبقل وٓ ؾمؽ أن ذيمؽ ئمد ٞمًٌما يمٙمسٙمْم٣م

ؿ ايمسالح=  هذه احلٙمقل هق طمقهمف َمـ أن سمِمؾ إَمقر إلم َم٣م هق أؽمقأ، طم٣مص٥م إذا ضُم٘مِّ

ٕن ايمٔمُم٣مئري٥م ايمٗمبٙمٝم٥م ٓزايم٦م ومقي٥م، ورنمب٥م زفمامء هذه ايمٔمُم٣مئر دم آٞمٖمراد زمح٘مؿ 

ؽمتزداد ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م سمزال وم٣مئٚم٥م، هم١مذا سمٖم٣مومؿ ايمٛمزاع دم إرسة احل٣مىمٚم٥م،  َمٛم٣مؿمٗمٜم٣م ٓ

ـ زفمامء ايمٔمُم٣مئر َمـ حتٗمٝمؼ هذه ايمرنمب٣مت، همّماًل فمـ ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م  ضٔمًٖم٣م، مم٣م يٚم٘مِّ

ايمتل سمتحكم ايمٖمرص٥م اظمٛم٣مؽمب٥م يمٙمتٚمرد، هم٘مؾ هذه إؽمب٣مب دهمٔم٦م زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر إلم حت٘مٝمؿ 

 .ايمٔمٗمؾ واظمٛمْمؼ ضمٖم٣مـم٣ًم فمعم َم٣م يٚم٘مـ احلٖم٣مظ فمٙمٝمف َمـ ومقة وهٝمب٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

وئمتػم ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي َمـ أطمْمر ايمزفم٣مَم٣مت اظمٛم٣مهّم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، واظم٠مهٙم٥م 

يمٙمٗمٝم٣مم زمدور طمْمغم دم سمٟمصمٝم٨م ايمٛمزاع زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف، واؽمتثامره همٝمام خيدم أؿمامفمف 

دم آٞمٖمراد زمح٘مؿ َمٛمْمٗمتف دم نمرب وادي ضمرضَمقت، وَم٣م َمـ ؾمؽ دم أٞمف ىم٣من يراوم٤م 

، ويُمٔمر زمٟمن حت٣ميمٖمف َمع هند يُم٘مؾ طمْمرًا ىمبغمًا، زم٣مهتامم ؾمديد حترىم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر

يّمٝمؼ اخلٛم٣مق فمٙمٝمف، وحيقل دون حتٗمٝمؼ أؿمامفمف، يمذيمؽ فمٚمؾ فمعم إجي٣مد ضمٙمٖم٣مء، يمتقؽمٝمع 

فمالوم٣مسمف َمع ايمٗمب٣مئؾ اظمختٙمٖم٥م، َمـ ذيمؽ إفمالن َمٛم٣مسسمف حل٣مىمؿ وادي ضمجر، َمـ ومبٝمٙم٥م 

ذيمؽ اصمتٚمع  م، ىمام وم٣مم زمزي٣مرة يمٗمري٥م حلروم، وطمالل5819/ ه95>إؾمٚمقس دم ؽمٛم٥م 

 . (5)زمبٔمض همخ٣مئذ هند وهؿ خل فمبد اهلل، وخل فمٗمٝمؾ، هبدف ايمتح٣ميمػ ضد ايمسٙمْم٣من زمدر

 وَمـ أطمْمر َم٣م وم٣مم زمف دم هذا آجت٣مه أٞمف اؽمتٕمؾ ايمٛمزاع ايمذي زمرز زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف

، م5819/ ه95>ايمسٙمْم٣من حمٚمد، همقشمؼ فمالوم٣مسمف زم٣مٕطمغم، ايمذي وم٣مم زمزي٣مرة إلم ومٝمدون ؽمٛم٥م 

                                                           

 .227-224( حمؿد قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)
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فمدة أي٣مم، سمب٣مدٓ طمالهل٣م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر، واختذا َمقومٖم٣ًم واضمدًا وؾم٘مال ضمٙمًٖم٣م وَم٘م٧م هب٣م 

 .(5)خيدم َمِمٙمح٥م ايمْمرهمكم

ودم هذه ايمٓمروف زمدأ ايمسٙمْم٣من حمٚمد حترىم٣مسمف دم وادي ضمرضَمقت سمٛمٖمٝمًذا يمٛمٓم٣مم 

ايممماىم٥م دم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م ذع دم اخت٣مذ زمٔمض اخلْمقات ايمتٛمٖمٝمذي٥م، وَمـ أمهٜم٣م:  

 دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس وؽمط وادي ضمرضَمقت، زمٚمس٣مفمدة (5)قومع يسٚمك اظمٛمبٔم٧مزمٛم٣مء ضمِمـ دم َم

، (1)م5819هـ95>زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف، وىم٣من هذا دم أواطمر ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة 

وسمقصمٝمف إواَمر ظمجٚمقفم٥م َمـ ايمرَم٣مة ايمت٣مزمٔمكم يمف زم٣ميمتٚمرىمز دم وؽمط ضمِمـ ايمُمحر، زمٛم٣مًء 

ة إيمٝمف، ىمام وصؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمعم َم٣م همٜمٚمف َمـ ٞمٓم٣مم ايممماىم٥م ايمذي ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مر

وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي إلم ومري٥م صٙمٝمع، هبدف زمٛم٣مء ضمِمـ هب٣م، إَمر ايمذي أدى إلم طمروج 

زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس إيمٝمٜمؿ َمـ ومري٥م اهلجريـ ايمٗمريب٥م َمـ صٙمٝمع، 

وضمدشم٦م َمٔمرىم٥م زمكم ايمْمرهمكم، هم٘م٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ومتؾ أفمداٍد َمـ ايمْمرهمكم وصمرضمٜمؿ، وىم٣من 

م، طم٣مص٥م أٞمف ؽمبؼ أن مت٘مـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ زمٛم٣مء ضمِمـ دم 5819هـ/95>ؽ ؽمٛم٥م ذيم

ومري٥م سمسٚمك )ومرن خل فمج٣مج(، زم٣ميمٗمرب َمـ ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، وهذا ىم٣من ايمسب٤م اظمب٣مذ 

 .(9)يمرهمض خل فم٣مَمر يمبٛم٣مء أي٥م ضمِمقن َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم هذه اظمٛمْمٗم٥م

                                                           
( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 1)

 .178احلبٌم، ص : 

اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان ( اعمـبعث: من ىمرى اًمؽرس، همرب اًمؼطن، قمبد 2)

 أ.108طمرضموت، ق:

 .227( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 3)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 4)

 .183 – 178احلبٌم، ص:  
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فمدة أي٣مم، سمب٣مدٓ طمالهل٣م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر، واختذا َمقومٖم٣ًم واضمدًا وؾم٘مال ضمٙمًٖم٣م وَم٘م٧م هب٣م 

 .(5)خيدم َمِمٙمح٥م ايمْمرهمكم

ودم هذه ايمٓمروف زمدأ ايمسٙمْم٣من حمٚمد حترىم٣مسمف دم وادي ضمرضَمقت سمٛمٖمٝمًذا يمٛمٓم٣مم 

ايممماىم٥م دم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م ذع دم اخت٣مذ زمٔمض اخلْمقات ايمتٛمٖمٝمذي٥م، وَمـ أمهٜم٣م:  

 دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس وؽمط وادي ضمرضَمقت، زمٚمس٣مفمدة (5)قومع يسٚمك اظمٛمبٔم٧مزمٛم٣مء ضمِمـ دم َم

، (1)م5819هـ95>زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف، وىم٣من هذا دم أواطمر ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة 

وسمقصمٝمف إواَمر ظمجٚمقفم٥م َمـ ايمرَم٣مة ايمت٣مزمٔمكم يمف زم٣ميمتٚمرىمز دم وؽمط ضمِمـ ايمُمحر، زمٛم٣مًء 

ة إيمٝمف، ىمام وصؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمعم َم٣م همٜمٚمف َمـ ٞمٓم٣مم ايممماىم٥م ايمذي ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مر

وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي إلم ومري٥م صٙمٝمع، هبدف زمٛم٣مء ضمِمـ هب٣م، إَمر ايمذي أدى إلم طمروج 

زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس إيمٝمٜمؿ َمـ ومري٥م اهلجريـ ايمٗمريب٥م َمـ صٙمٝمع، 

وضمدشم٦م َمٔمرىم٥م زمكم ايمْمرهمكم، هم٘م٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ومتؾ أفمداٍد َمـ ايمْمرهمكم وصمرضمٜمؿ، وىم٣من 

م، طم٣مص٥م أٞمف ؽمبؼ أن مت٘مـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ زمٛم٣مء ضمِمـ دم 5819هـ/95>ؽ ؽمٛم٥م ذيم

ومري٥م سمسٚمك )ومرن خل فمج٣مج(، زم٣ميمٗمرب َمـ ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، وهذا ىم٣من ايمسب٤م اظمب٣مذ 

 .(9)يمرهمض خل فم٣مَمر يمبٛم٣مء أي٥م ضمِمقن َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم هذه اظمٛمْمٗم٥م

                                                           
( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 1)

 .178احلبٌم، ص : 

اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان ( اعمـبعث: من ىمرى اًمؽرس، همرب اًمؼطن، قمبد 2)

 أ.108طمرضموت، ق:

 .227( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 3)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 4)

 .183 – 178احلبٌم، ص:  
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ن حمٚمد، ويمٔمؾ َم٣م أصمػم ايمسٙمْم٣من زمدًرا فمعم ومبقل وٓ ؾمؽ أن ذيمؽ ئمد ٞمًٌما يمٙمسٙمْم٣م

ؿ ايمسالح=  هذه احلٙمقل هق طمقهمف َمـ أن سمِمؾ إَمقر إلم َم٣م هق أؽمقأ، طم٣مص٥م إذا ضُم٘مِّ

ٕن ايمٔمُم٣مئري٥م ايمٗمبٙمٝم٥م ٓزايم٦م ومقي٥م، ورنمب٥م زفمامء هذه ايمٔمُم٣مئر دم آٞمٖمراد زمح٘مؿ 
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يمٙمٗمٝم٣مم زمدور طمْمغم دم سمٟمصمٝم٨م ايمٛمزاع زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف، واؽمتثامره همٝمام خيدم أؿمامفمف 
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فمالوم٣مسمف َمع ايمٗمب٣مئؾ اظمختٙمٖم٥م، َمـ ذيمؽ إفمالن َمٛم٣مسسمف حل٣مىمؿ وادي ضمجر، َمـ ومبٝمٙم٥م 

ذيمؽ اصمتٚمع  م، ىمام وم٣مم زمزي٣مرة يمٗمري٥م حلروم، وطمالل5819/ ه95>إؾمٚمقس دم ؽمٛم٥م 

 . (5)زمبٔمض همخ٣مئذ هند وهؿ خل فمبد اهلل، وخل فمٗمٝمؾ، هبدف ايمتح٣ميمػ ضد ايمسٙمْم٣من زمدر

 وَمـ أطمْمر َم٣م وم٣مم زمف دم هذا آجت٣مه أٞمف اؽمتٕمؾ ايمٛمزاع ايمذي زمرز زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف

، م5819/ ه95>ايمسٙمْم٣من حمٚمد، همقشمؼ فمالوم٣مسمف زم٣مٕطمغم، ايمذي وم٣مم زمزي٣مرة إلم ومٝمدون ؽمٛم٥م 
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فمدة أي٣مم، سمب٣مدٓ طمالهل٣م وصمٜم٣مت ايمٛمٓمر، واختذا َمقومٖم٣ًم واضمدًا وؾم٘مال ضمٙمًٖم٣م وَم٘م٧م هب٣م 

 .(5)خيدم َمِمٙمح٥م ايمْمرهمكم

ودم هذه ايمٓمروف زمدأ ايمسٙمْم٣من حمٚمد حترىم٣مسمف دم وادي ضمرضَمقت سمٛمٖمٝمًذا يمٛمٓم٣مم 

ايممماىم٥م دم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م= ضمٝم٧م ذع دم اخت٣مذ زمٔمض اخلْمقات ايمتٛمٖمٝمذي٥م، وَمـ أمهٜم٣م:  

 دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس وؽمط وادي ضمرضَمقت، زمٚمس٣مفمدة (5)قومع يسٚمك اظمٛمبٔم٧مزمٛم٣مء ضمِمـ دم َم

، (1)م5819هـ95>زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف، وىم٣من هذا دم أواطمر ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة 

وسمقصمٝمف إواَمر ظمجٚمقفم٥م َمـ ايمرَم٣مة ايمت٣مزمٔمكم يمف زم٣ميمتٚمرىمز دم وؽمط ضمِمـ ايمُمحر، زمٛم٣مًء 

ة إيمٝمف، ىمام وصؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمعم َم٣م همٜمٚمف َمـ ٞمٓم٣مم ايممماىم٥م ايمذي ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مر

وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي إلم ومري٥م صٙمٝمع، هبدف زمٛم٣مء ضمِمـ هب٣م، إَمر ايمذي أدى إلم طمروج 

زفمٝمؿ ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس إيمٝمٜمؿ َمـ ومري٥م اهلجريـ ايمٗمريب٥م َمـ صٙمٝمع، 

وضمدشم٦م َمٔمرىم٥م زمكم ايمْمرهمكم، هم٘م٣مٞم٦م ٞمتٝمجتٜم٣م ومتؾ أفمداٍد َمـ ايمْمرهمكم وصمرضمٜمؿ، وىم٣من 

م، طم٣مص٥م أٞمف ؽمبؼ أن مت٘مـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ زمٛم٣مء ضمِمـ دم 5819هـ/95>ؽ ؽمٛم٥م ذيم

ومري٥م سمسٚمك )ومرن خل فمج٣مج(، زم٣ميمٗمرب َمـ ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، وهذا ىم٣من ايمسب٤م اظمب٣مذ 

 .(9)يمرهمض خل فم٣مَمر يمبٛم٣مء أي٥م ضمِمقن َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم هذه اظمٛمْمٗم٥م

                                                           
( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق قمبد اهلل 1)
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اًمرمحن سمن قمبقد اًماله اًمسؼاف: إدام اًمؼوت ذم ذيمر سمؾدان ( اعمـبعث: من ىمرى اًمؽرس، همرب اًمؼطن، قمبد 2)

 أ.108طمرضموت، ق:
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ظمامشمٙم٥م دم فمدد َمـ ومرى اظمسٖمٙم٥م ىمام فمٚمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمعم زمٛم٣مء فمدد َمـ احلِمقن ا

ذق وادي ضمرضَمقت، زم٣ميمتٔم٣مون َمع ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف هٛم٣مك،  وزمذل صمٜمقًدا ظمقاصٙم٥م 

 .(5)ايمٔمٚمؾ فمعم سمقشمٝمؼ فمالوم٣مسمف زم٣ميمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف، وايمقاومٔم٥م حت٦م مح٣ميتف، وسمٛمٓمٝمؿ حت٣ميمٖم٣مهت٣م

ٙمسٙمْم٣من زمدر، زمؾ ومل ي٘متػ ايمسٙمْم٣من حمٚمد هبذه اإلصمراءات ايمتل سمُم٘مؾ اؽمتٖمزاًزا يم

وم٣مم زمام هق أؾمد حتدي٣ًم واؽمتٖمزازًا وسمٔمْمٝماًل جلٜمقد ايمتقضمٝمد ايمتل يٗمقم هب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر، 

ىم١مسمالهمف يمٙمزرافم٥م دم زمٔمض إرايض اخل٣مضٔم٥م يمٛمٖمقذ ايمسٙمْم٣من زمدر دم نمرب وادي 

، وَمقومٖمف دم ومّمٝم٥م ضمغمي٨م واظمُمٗم٣مص، ضمٝم٧م ضمّرض ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م خل أمحد (5)ضمرضَمقت

ل يامين فمعم فمدم اظمُم٣مرىم٥م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم محٙمتف فمعم اظمُمٗم٣مص، وايمِمػمات وفمبٝمد خ

ىمام أصمػمه فمعم إفم٣مدة ضمغمي٨م إلم زم٣مدصم٣مٞمف، زمٔمد أن اٞمتزفمٜم٣م َمٛمف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م 

 (1)م5818/ ه95>

وَمـ ايمقاضح أن هذا اظمقومػ ايمذي يت٘مرر َمـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد، يس٣مهؿ دم إضٔم٣مف 

 قد ايمراَمٝم٥م إلم ايمتقضمٝمد.هٝمب٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وئمرومؾ اجلٜم

                                                           

 .228ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : ( حمؿد سمن قمؿر سما1)

 .182( ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 .32( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 3)
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َمع سمٛم٣مَمل ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ اٞمٗمسٚم٦م ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم إلم ضمززمكم ىمبغميـ، يٙمتػ ىمؾ 

َمٛمٜمام ضمقل ومْم٤م َمـ ومْمبل ايمٛمزاع دم إرسة احل٣مىمٚم٥م، إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ جتددت صقرة 

سمدهمع إيمٝمٜم٣م إؿمامع ايمذاسمٝم٥م يمدى زمٔمض أطمرى َمـ صقر ايمٛمزاع داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، 

ايمبٝمقت ايم٘مثغمي٥م ايمتل ىم٣من هل٣م ؽم٣مزمؼ فمٜمد زم٣ميمسٙمْم٥م واحل٘مؿ، ودم احلٗمٝمٗم٥م إن هذا ايمٛمزاع زمدأ 

َمب٘مًرا سمٔمقد زمدايتف َمع سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر، وأطمذت هذه إؿمامع سمْمٖمق فمعم ايمسْمح َمٛمذ 

سٙمْم٣من زمدر، م، فمٛمدَم٣م زمدأ خل حمٚمد يقؽمٔمقن ٞمُم٣مؿمٜمؿ اظمٔم٣مرض يمٙم5859/  ه11>ؽمٛم٥م 

وحيٝم٘مقن اظم٠ماَمرات ضده، وحي٣مويمقن اؽمتٔم٣مدة ضم٘مؿ ؾمب٣مم، اٞمْمالوًم٣م َمـ هٝمٛمـ ايمتل همروا 

، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اؽمتْم٣مع أن (5)إيمٝمٜم٣م زمٔمد أن اٞمتزع ايمسٙمْم٣من زمدر ضم٘مٚمٜم٣م َمـ أيدهيؿ

خيٚمد هذه اجلبٜم٥م، ويٙمٗمل ايمٗمبض فمعم زفمامئٜم٣م، حمٚمد زمـ زمدر زمـ حمٚمد، و حمٚمد زمـ فمبد 

 .(5)ٚمد، و يقدفمٜمام ؽمجـ َمريٚم٥م دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسفاهلل زمـ حم

ويمٗمد زمرزت زمقضقح ايمٛمت٣مئ٨م اخلْمغمة يمٛمٓم٣مم اظمٛم٣مصٖم٥م= إذ َمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من 

حمٚمًدا يٖمٜمؿ هذا ايمٛمٓم٣مم فمعم نمغم َم٣م يٖمٜمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر، هم٣مٕول يٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمُم٣مرىم٥م 

، وأَم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم احل٘مؿ، دم ىمؾ اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمسٙمْم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

همٝمٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمٛم٣مصٖم٥م ؾم٘مٙمٝم٥م، ؾمبٝمٜم٥م زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٖمخري٥م، يٓمٜمر همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد أَم٣مم 

 ومب٣مئؾ ضمرضَمقت زمٚمٓمٜمر ايممميؽ ايمٖمٔمقم ايمذي حُيؼمم رأيف، ويٚميض ومراره.
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َمع سمٛم٣مَمل ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ اٞمٗمسٚم٦م ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم إلم ضمززمكم ىمبغميـ، يٙمتػ ىمؾ 

َمٛمٜمام ضمقل ومْم٤م َمـ ومْمبل ايمٛمزاع دم إرسة احل٣مىمٚم٥م، إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ جتددت صقرة 

سمدهمع إيمٝمٜم٣م إؿمامع ايمذاسمٝم٥م يمدى زمٔمض أطمرى َمـ صقر ايمٛمزاع داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، 

ايمبٝمقت ايم٘مثغمي٥م ايمتل ىم٣من هل٣م ؽم٣مزمؼ فمٜمد زم٣ميمسٙمْم٥م واحل٘مؿ، ودم احلٗمٝمٗم٥م إن هذا ايمٛمزاع زمدأ 

َمب٘مًرا سمٔمقد زمدايتف َمع سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر، وأطمذت هذه إؿمامع سمْمٖمق فمعم ايمسْمح َمٛمذ 

سٙمْم٣من زمدر، م، فمٛمدَم٣م زمدأ خل حمٚمد يقؽمٔمقن ٞمُم٣مؿمٜمؿ اظمٔم٣مرض يمٙم5859/  ه11>ؽمٛم٥م 

وحيٝم٘مقن اظم٠ماَمرات ضده، وحي٣مويمقن اؽمتٔم٣مدة ضم٘مؿ ؾمب٣مم، اٞمْمالوًم٣م َمـ هٝمٛمـ ايمتل همروا 

، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اؽمتْم٣مع أن (5)إيمٝمٜم٣م زمٔمد أن اٞمتزع ايمسٙمْم٣من زمدر ضم٘مٚمٜم٣م َمـ أيدهيؿ

خيٚمد هذه اجلبٜم٥م، ويٙمٗمل ايمٗمبض فمعم زفمامئٜم٣م، حمٚمد زمـ زمدر زمـ حمٚمد، و حمٚمد زمـ فمبد 

 .(5)ٚمد، و يقدفمٜمام ؽمجـ َمريٚم٥م دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسفاهلل زمـ حم

ويمٗمد زمرزت زمقضقح ايمٛمت٣مئ٨م اخلْمغمة يمٛمٓم٣مم اظمٛم٣مصٖم٥م= إذ َمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من 

حمٚمًدا يٖمٜمؿ هذا ايمٛمٓم٣مم فمعم نمغم َم٣م يٖمٜمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر، هم٣مٕول يٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمُم٣مرىم٥م 

، وأَم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم احل٘مؿ، دم ىمؾ اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمسٙمْم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

همٝمٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمٛم٣مصٖم٥م ؾم٘مٙمٝم٥م، ؾمبٝمٜم٥م زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٖمخري٥م، يٓمٜمر همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد أَم٣مم 

 ومب٣مئؾ ضمرضَمقت زمٚمٓمٜمر ايممميؽ ايمٖمٔمقم ايمذي حُيؼمم رأيف، ويٚميض ومراره.
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ظمامشمٙم٥م دم فمدد َمـ ومرى اظمسٖمٙم٥م ىمام فمٚمؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد فمعم زمٛم٣مء فمدد َمـ احلِمقن ا

ذق وادي ضمرضَمقت، زم٣ميمتٔم٣مون َمع ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف هٛم٣مك،  وزمذل صمٜمقًدا ظمقاصٙم٥م 

 .(5)ايمٔمٚمؾ فمعم سمقشمٝمؼ فمالوم٣مسمف زم٣ميمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م َمٔمف، وايمقاومٔم٥م حت٦م مح٣ميتف، وسمٛمٓمٝمؿ حت٣ميمٖم٣مهت٣م

ٙمسٙمْم٣من زمدر، زمؾ ومل ي٘متػ ايمسٙمْم٣من حمٚمد هبذه اإلصمراءات ايمتل سمُم٘مؾ اؽمتٖمزاًزا يم

وم٣مم زمام هق أؾمد حتدي٣ًم واؽمتٖمزازًا وسمٔمْمٝماًل جلٜمقد ايمتقضمٝمد ايمتل يٗمقم هب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر، 

ىم١مسمالهمف يمٙمزرافم٥م دم زمٔمض إرايض اخل٣مضٔم٥م يمٛمٖمقذ ايمسٙمْم٣من زمدر دم نمرب وادي 

، وَمقومٖمف دم ومّمٝم٥م ضمغمي٨م واظمُمٗم٣مص، ضمٝم٧م ضمّرض ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م خل أمحد (5)ضمرضَمقت

ل يامين فمعم فمدم اظمُم٣مرىم٥م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر دم محٙمتف فمعم اظمُمٗم٣مص، وايمِمػمات وفمبٝمد خ

ىمام أصمػمه فمعم إفم٣مدة ضمغمي٨م إلم زم٣مدصم٣مٞمف، زمٔمد أن اٞمتزفمٜم٣م َمٛمف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م 

 (1)م5818/ ه95>

وَمـ ايمقاضح أن هذا اظمقومػ ايمذي يت٘مرر َمـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد، يس٣مهؿ دم إضٔم٣مف 

 قد ايمراَمٝم٥م إلم ايمتقضمٝمد.هٝمب٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وئمرومؾ اجلٜم

                                                           

 .228ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : ( حمؿد سمن قمؿر سما1)

 .182( ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)
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َمع سمٛم٣مَمل ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ اٞمٗمسٚم٦م ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم إلم ضمززمكم ىمبغميـ، يٙمتػ ىمؾ 

َمٛمٜمام ضمقل ومْم٤م َمـ ومْمبل ايمٛمزاع دم إرسة احل٣مىمٚم٥م، إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ جتددت صقرة 

سمدهمع إيمٝمٜم٣م إؿمامع ايمذاسمٝم٥م يمدى زمٔمض أطمرى َمـ صقر ايمٛمزاع داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، 

ايمبٝمقت ايم٘مثغمي٥م ايمتل ىم٣من هل٣م ؽم٣مزمؼ فمٜمد زم٣ميمسٙمْم٥م واحل٘مؿ، ودم احلٗمٝمٗم٥م إن هذا ايمٛمزاع زمدأ 

َمب٘مًرا سمٔمقد زمدايتف َمع سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر، وأطمذت هذه إؿمامع سمْمٖمق فمعم ايمسْمح َمٛمذ 

سٙمْم٣من زمدر، م، فمٛمدَم٣م زمدأ خل حمٚمد يقؽمٔمقن ٞمُم٣مؿمٜمؿ اظمٔم٣مرض يمٙم5859/  ه11>ؽمٛم٥م 

وحيٝم٘مقن اظم٠ماَمرات ضده، وحي٣مويمقن اؽمتٔم٣مدة ضم٘مؿ ؾمب٣مم، اٞمْمالوًم٣م َمـ هٝمٛمـ ايمتل همروا 

، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اؽمتْم٣مع أن (5)إيمٝمٜم٣م زمٔمد أن اٞمتزع ايمسٙمْم٣من زمدر ضم٘مٚمٜم٣م َمـ أيدهيؿ

خيٚمد هذه اجلبٜم٥م، ويٙمٗمل ايمٗمبض فمعم زفمامئٜم٣م، حمٚمد زمـ زمدر زمـ حمٚمد، و حمٚمد زمـ فمبد 

 .(5)ٚمد، و يقدفمٜمام ؽمجـ َمريٚم٥م دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسفاهلل زمـ حم

ويمٗمد زمرزت زمقضقح ايمٛمت٣مئ٨م اخلْمغمة يمٛمٓم٣مم اظمٛم٣مصٖم٥م= إذ َمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من 

حمٚمًدا يٖمٜمؿ هذا ايمٛمٓم٣مم فمعم نمغم َم٣م يٖمٜمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر، هم٣مٕول يٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمُم٣مرىم٥م 

، وأَم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم احل٘مؿ، دم ىمؾ اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمسٙمْم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

همٝمٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمٛم٣مصٖم٥م ؾم٘مٙمٝم٥م، ؾمبٝمٜم٥م زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٖمخري٥م، يٓمٜمر همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد أَم٣مم 

 ومب٣مئؾ ضمرضَمقت زمٚمٓمٜمر ايممميؽ ايمٖمٔمقم ايمذي حُيؼمم رأيف، ويٚميض ومراره.
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َمع سمٛم٣مَمل ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ اٞمٗمسٚم٦م ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم إلم ضمززمكم ىمبغميـ، يٙمتػ ىمؾ 

َمٛمٜمام ضمقل ومْم٤م َمـ ومْمبل ايمٛمزاع دم إرسة احل٣مىمٚم٥م، إلم صم٣مٞم٤م ذيمؽ جتددت صقرة 

سمدهمع إيمٝمٜم٣م إؿمامع ايمذاسمٝم٥م يمدى زمٔمض أطمرى َمـ صقر ايمٛمزاع داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، 

ايمبٝمقت ايم٘مثغمي٥م ايمتل ىم٣من هل٣م ؽم٣مزمؼ فمٜمد زم٣ميمسٙمْم٥م واحل٘مؿ، ودم احلٗمٝمٗم٥م إن هذا ايمٛمزاع زمدأ 

َمب٘مًرا سمٔمقد زمدايتف َمع سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر، وأطمذت هذه إؿمامع سمْمٖمق فمعم ايمسْمح َمٛمذ 

سٙمْم٣من زمدر، م، فمٛمدَم٣م زمدأ خل حمٚمد يقؽمٔمقن ٞمُم٣مؿمٜمؿ اظمٔم٣مرض يمٙم5859/  ه11>ؽمٛم٥م 

وحيٝم٘مقن اظم٠ماَمرات ضده، وحي٣مويمقن اؽمتٔم٣مدة ضم٘مؿ ؾمب٣مم، اٞمْمالوًم٣م َمـ هٝمٛمـ ايمتل همروا 

، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اؽمتْم٣مع أن (5)إيمٝمٜم٣م زمٔمد أن اٞمتزع ايمسٙمْم٣من زمدر ضم٘مٚمٜم٣م َمـ أيدهيؿ

خيٚمد هذه اجلبٜم٥م، ويٙمٗمل ايمٗمبض فمعم زفمامئٜم٣م، حمٚمد زمـ زمدر زمـ حمٚمد، و حمٚمد زمـ فمبد 

 .(5)ٚمد، و يقدفمٜمام ؽمجـ َمريٚم٥م دم ايمٔم٣مم ٞمٖمسفاهلل زمـ حم

ويمٗمد زمرزت زمقضقح ايمٛمت٣مئ٨م اخلْمغمة يمٛمٓم٣مم اظمٛم٣مصٖم٥م= إذ َمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من 

حمٚمًدا يٖمٜمؿ هذا ايمٛمٓم٣مم فمعم نمغم َم٣م يٖمٜمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر، هم٣مٕول يٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمُم٣مرىم٥م 

، وأَم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر ضمٗمٝمٗمٝم٥م دم احل٘مؿ، دم ىمؾ اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمسٙمْم٥م ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م

همٝمٖمٜمٚمف فمعم أٞمف َمٛم٣مصٖم٥م ؾم٘مٙمٝم٥م، ؾمبٝمٜم٥م زم٣ميمرئ٣مؽم٥م ايمٖمخري٥م، يٓمٜمر همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من حمٚمد أَم٣مم 

 ومب٣مئؾ ضمرضَمقت زمٚمٓمٜمر ايممميؽ ايمٖمٔمقم ايمذي حُيؼمم رأيف، ويٚميض ومراره.
                                                           

، صالح اًمبؽري: طمرضموت وقمدن 59، 56حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: ( 1)

 .78  -.77يب، ص:وإمارات اجلـوب اًمعر

 .131( حمؿد سمن هاؿمم: كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم، ؾمعقد قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص:2)
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969 

وزم٣ميمٖمٔمؾ َم٢م ىمؾ َمـ إطمقيـ خيْمق طمْمقاسمف وهمٗم٣ًم وَم٣م همٜمٚمف َمـ هذا ايمٛمٓم٣مم، وهلذا 

ؽمقأ مم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف ومبؾ إومرار هذا ايمٛمٓم٣مم= ضمٝم٧م اجتف ىمؾ َمـ ؽم٣مرت إَمقر زمُم٘مؾ أ

إطمقيـ إلم سمٔمزيز ٞمٖمقذه، وسمٟمىمٝمد وصمقده، ىمام زمرز آجت٣مه إلم سمٔمزيز آٞمٖمراد زمح٘مؿ 

اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وومد زمرز هذا آجت٣مه زمُم٘مؾ واضح دم ؾمب٣مم وـمٖم٣مر، همٖمل 

َمٜم٣م َمـ خل ىمثغم يمف، إَمر ايمذي أشم٣مر ؾمب٣مم مت٘مـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ىمس٤م َمقآة ضم٘م٣م

زمدر َمـ سمٖمرد أطمٝمف هب٣م، ودهمٔمف إلم اإلئم٣مز إلم فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر  طمُمٝم٥م ايمسٙمْم٣من

ايم٘مثغمي زم٣مٓؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ إطمغم َمـ سم٘مقيـ ومقة فمس٘مري٥م. ودم ؾمٜمر 

قة م جتٚمٔم٦م هذه ايمٗمقة ومريًب٣م َمـ ؾمب٣مم، ووصٙم٦م إيمٝمٜم٣م وم5818/ ه95>ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

إض٣مهمٝم٥م زمٗمٝم٣مدة فمبد اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي، ووم٣مد هذه ايمٗمقة ايم٘مثغمي٥م ىمٙمٜم٣م فمقم زمـ 

 .(5)فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي وهمرض٦م ضمِم٣مرًا فمعم ؾمب٣مم

وردًا فمعم ذيمؽ وصٙم٦م ومقة أطمرى َمّم٣مدة، َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلٙمٝمٖم٥م يمٙمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ 

ايمٗمقة اظمتحِمٛم٥م  خل ىمثغم ونمغمهؿ َمـ ؽمٝمئقن وذق وادي ضمرضَمقت يمٖمؽ احلِم٣مر فمـ

، ((َمٔمرىم٥م اخِلب٥ِّم))زمُمب٣مم، وضمدشم٦م َمٔمرىم٥م ضم٣مؽمٚم٥م، ؽمٚمٝم٦م زم٣مؽمؿ اظم٘م٣من ايمذي وومٔم٦م همٝمف 

وهزَم٦م ايمٗمقة اظمٜم٣ممج٥م، وهمر أهمراده٣م إلم هٝمٛمـ، نمغم أهنؿ ىمرروا حم٣موٓهتؿ، ضمتك ٞمجحقا 

دم إضمدى اظمرات دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، وظم٣م وصؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد وايمٗمقة ايمتل ضمُمده٣م، ظمس٣مٞمدة 

٣مئف دم ؾمب٣مم إلم ايمٕمرهم٥م، صم٣مءهؿ اخلػم زمٟمن ايمٗمقة اظمٔم٣مدي٥م ايمتل يٗمقده٣م فمقم زمـ فمٚمر زمـ ضمٙمٖم

صمٔمٖمر ايم٘مثغمي وَمـ َمٔمف ومد مت٘مٛم٦م َمـ ايمدطمقل إلم ؾمب٣مم، وايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م، ومل متض 

                                                           

 .235 – 234( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)
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ؽمقى همؼمة وصمٝمزة ضمتك أفمٙمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم ؽمٛم٥م 

زمدًرا أفمْمك أواَمره احل٣مؽمٚم٥م َٕمرائف دم وادي  م، نمغم أن ايمسٙمْم٣من5819/هـ91>

ضمرضَمقت زم٣مٞمتزافمٜم٣م َمٛمف، ومت٘مٛمقا زم٣ميمٖمٔمؾ َمـ ذيمؽ دم ذي احلج٥م َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، همٙمجٟم 

يمدى زم٣مدي٥م خل ىمثغم. شمؿ اؽمتدفم٣مه ايمسٙمْم٣من  (5)فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي إلم ايمٗم٣مرة

 .(5)زمدر إلم ايمُمحر همٔمٖم٣م فمٛمف وأىمرَمف

حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي اٞمٖمراده زمح٘مؿ ـمٖم٣مر دم  وَمـ صمٜم٥م أطمرى أفمٙمـ فمقم زمـ

م، واؽمتبدل ايمٛمٗمٝم٤م وايمرَم٣مة دم ضمِمٛمٜم٣م زمٕمغمهؿ ممـ أفمٙمٛمقا 5819/ ه91>ؾمٜمر رصم٤م 

. ويٓمٜمر أن هذا ايمتٌمف ىم٣من زم١مؾم٣مرة َمـ وايمده ايمسٙمْم٣من حمٚمد ىمرد (1)ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م يمف

 همٔمؾ ظم٣م ضمدث دم ؾمب٣مم.

د زمح٘مؿ ؾمب٣مم وـمٖم٣مر َمـ ومبؾ زمٔمض أهمراد وَمـ ايمقاضح أن ه٣مسمكم اظمح٣مويمتكم يمالٞمٖمرا

ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، ىم٣مٞمت٣م سمٙمٗمٝم٣من ايمتٟميٝمد واظمس٣مٞمدة ايمرسي٥م َمـ ؿمردم ايمٛمزاع داطمؾ إرسة فمعم 

احل٘مؿ وذيمؽ ئمٛمل أن َمٛم٣مزفم٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد ٕطمٝمف فمعم ايمسٙمْم٥م أفمْمك ايمٖمرص٥م يمبٔمض 

ضم٥م، وهبذا اٞمتٗمؾ َمـ أهمراد ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، ايمذيـ يْمٚمحقن دم ايمسٙمْم٥م أن ئمٙمٛمقا ذيمؽ سا

ايمٛمزاع َمـ داطمؾ إرسة إلم داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م زم٘م٣مهم٥م همخ٣مئذه٣م، مم٣م سمرسم٤ََّم فمٙمٝمف إضٔم٣مف 

 ومدرات ايمدويم٥م وهتديد وضمدة ايمبالد.

                                                           

 .131زير : صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: ( اًمؼارة:  إطمدى اًمؼرى اًمتاسمعة ًمظػار، ؾمعقد قموض سماو1)

 .241 – 238( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 2)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثه، حتؼقق قمبد اهلل 3)

 .183  -182احلبٌم، ص:
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ؽمقى همؼمة وصمٝمزة ضمتك أفمٙمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم ؽمٛم٥م 

زمدًرا أفمْمك أواَمره احل٣مؽمٚم٥م َٕمرائف دم وادي  م، نمغم أن ايمسٙمْم٣من5819/هـ91>

ضمرضَمقت زم٣مٞمتزافمٜم٣م َمٛمف، ومت٘مٛمقا زم٣ميمٖمٔمؾ َمـ ذيمؽ دم ذي احلج٥م َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، همٙمجٟم 

يمدى زم٣مدي٥م خل ىمثغم. شمؿ اؽمتدفم٣مه ايمسٙمْم٣من  (5)فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي إلم ايمٗم٣مرة

 .(5)زمدر إلم ايمُمحر همٔمٖم٣م فمٛمف وأىمرَمف

حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي اٞمٖمراده زمح٘مؿ ـمٖم٣مر دم  وَمـ صمٜم٥م أطمرى أفمٙمـ فمقم زمـ

م، واؽمتبدل ايمٛمٗمٝم٤م وايمرَم٣مة دم ضمِمٛمٜم٣م زمٕمغمهؿ ممـ أفمٙمٛمقا 5819/ ه91>ؾمٜمر رصم٤م 

. ويٓمٜمر أن هذا ايمتٌمف ىم٣من زم١مؾم٣مرة َمـ وايمده ايمسٙمْم٣من حمٚمد ىمرد (1)ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م يمف

 همٔمؾ ظم٣م ضمدث دم ؾمب٣مم.

د زمح٘مؿ ؾمب٣مم وـمٖم٣مر َمـ ومبؾ زمٔمض أهمراد وَمـ ايمقاضح أن ه٣مسمكم اظمح٣مويمتكم يمالٞمٖمرا

ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، ىم٣مٞمت٣م سمٙمٗمٝم٣من ايمتٟميٝمد واظمس٣مٞمدة ايمرسي٥م َمـ ؿمردم ايمٛمزاع داطمؾ إرسة فمعم 

احل٘مؿ وذيمؽ ئمٛمل أن َمٛم٣مزفم٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد ٕطمٝمف فمعم ايمسٙمْم٥م أفمْمك ايمٖمرص٥م يمبٔمض 

ضم٥م، وهبذا اٞمتٗمؾ َمـ أهمراد ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، ايمذيـ يْمٚمحقن دم ايمسٙمْم٥م أن ئمٙمٛمقا ذيمؽ سا

ايمٛمزاع َمـ داطمؾ إرسة إلم داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م زم٘م٣مهم٥م همخ٣مئذه٣م، مم٣م سمرسم٤ََّم فمٙمٝمف إضٔم٣مف 

 ومدرات ايمدويم٥م وهتديد وضمدة ايمبالد.

                                                           

 .131زير : صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص: ( اًمؼارة:  إطمدى اًمؼرى اًمتاسمعة ًمظػار، ؾمعقد قموض سماو1)

 .241 – 238( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 2)

( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثه، حتؼقق قمبد اهلل 3)
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وزم٣ميمٖمٔمؾ َم٢م ىمؾ َمـ إطمقيـ خيْمق طمْمقاسمف وهمٗم٣ًم وَم٣م همٜمٚمف َمـ هذا ايمٛمٓم٣مم، وهلذا 

ؽمقأ مم٣م ىم٣مٞم٦م فمٙمٝمف ومبؾ إومرار هذا ايمٛمٓم٣مم= ضمٝم٧م اجتف ىمؾ َمـ ؽم٣مرت إَمقر زمُم٘مؾ أ

إطمقيـ إلم سمٔمزيز ٞمٖمقذه، وسمٟمىمٝمد وصمقده، ىمام زمرز آجت٣مه إلم سمٔمزيز آٞمٖمراد زمح٘مؿ 

اظمٛم٣مؿمؼ ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وومد زمرز هذا آجت٣مه زمُم٘مؾ واضح دم ؾمب٣مم وـمٖم٣مر، همٖمل 

َمٜم٣م َمـ خل ىمثغم يمف، إَمر ايمذي أشم٣مر ؾمب٣مم مت٘مـ ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ىمس٤م َمقآة ضم٘م٣م

زمدر َمـ سمٖمرد أطمٝمف هب٣م، ودهمٔمف إلم اإلئم٣مز إلم فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر  طمُمٝم٥م ايمسٙمْم٣من

ايم٘مثغمي زم٣مٓؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ إطمغم َمـ سم٘مقيـ ومقة فمس٘مري٥م. ودم ؾمٜمر 

قة م جتٚمٔم٦م هذه ايمٗمقة ومريًب٣م َمـ ؾمب٣مم، ووصٙم٦م إيمٝمٜم٣م وم5818/ ه95>ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

إض٣مهمٝم٥م زمٗمٝم٣مدة فمبد اهلل زمـ فمقم اظمرهقن ايم٘مثغمي، ووم٣مد هذه ايمٗمقة ايم٘مثغمي٥م ىمٙمٜم٣م فمقم زمـ 

 .(5)فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي وهمرض٦م ضمِم٣مرًا فمعم ؾمب٣مم

وردًا فمعم ذيمؽ وصٙم٦م ومقة أطمرى َمّم٣مدة، َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلٙمٝمٖم٥م يمٙمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ 

ايمٗمقة اظمتحِمٛم٥م  خل ىمثغم ونمغمهؿ َمـ ؽمٝمئقن وذق وادي ضمرضَمقت يمٖمؽ احلِم٣مر فمـ

، ((َمٔمرىم٥م اخِلب٥ِّم))زمُمب٣مم، وضمدشم٦م َمٔمرىم٥م ضم٣مؽمٚم٥م، ؽمٚمٝم٦م زم٣مؽمؿ اظم٘م٣من ايمذي وومٔم٦م همٝمف 

وهزَم٦م ايمٗمقة اظمٜم٣ممج٥م، وهمر أهمراده٣م إلم هٝمٛمـ، نمغم أهنؿ ىمرروا حم٣موٓهتؿ، ضمتك ٞمجحقا 

دم إضمدى اظمرات دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، وظم٣م وصؾ ايمسٙمْم٣من حمٚمد وايمٗمقة ايمتل ضمُمده٣م، ظمس٣مٞمدة 

٣مئف دم ؾمب٣مم إلم ايمٕمرهم٥م، صم٣مءهؿ اخلػم زمٟمن ايمٗمقة اظمٔم٣مدي٥م ايمتل يٗمقده٣م فمقم زمـ فمٚمر زمـ ضمٙمٖم

صمٔمٖمر ايم٘مثغمي وَمـ َمٔمف ومد مت٘مٛم٦م َمـ ايمدطمقل إلم ؾمب٣مم، وايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م، ومل متض 
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ؽمقى همؼمة وصمٝمزة ضمتك أفمٙمـ فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي آٞمٖمراد زمح٘مؿ ؾمب٣مم ؽمٛم٥م 

زمدًرا أفمْمك أواَمره احل٣مؽمٚم٥م َٕمرائف دم وادي  م، نمغم أن ايمسٙمْم٣من5819/هـ91>

ضمرضَمقت زم٣مٞمتزافمٜم٣م َمٛمف، ومت٘مٛمقا زم٣ميمٖمٔمؾ َمـ ذيمؽ دم ذي احلج٥م َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف، همٙمجٟم 

يمدى زم٣مدي٥م خل ىمثغم. شمؿ اؽمتدفم٣مه ايمسٙمْم٣من  (5)فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي إلم ايمٗم٣مرة

 .(5)زمدر إلم ايمُمحر همٔمٖم٣م فمٛمف وأىمرَمف

حمٚمد زمـ فمبد اهلل ايم٘مثغمي اٞمٖمراده زمح٘مؿ ـمٖم٣مر دم  وَمـ صمٜم٥م أطمرى أفمٙمـ فمقم زمـ

م، واؽمتبدل ايمٛمٗمٝم٤م وايمرَم٣مة دم ضمِمٛمٜم٣م زمٕمغمهؿ ممـ أفمٙمٛمقا 5819/ ه91>ؾمٜمر رصم٤م 

. ويٓمٜمر أن هذا ايمتٌمف ىم٣من زم١مؾم٣مرة َمـ وايمده ايمسٙمْم٣من حمٚمد ىمرد (1)ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م يمف

 همٔمؾ ظم٣م ضمدث دم ؾمب٣مم.

د زمح٘مؿ ؾمب٣مم وـمٖم٣مر َمـ ومبؾ زمٔمض أهمراد وَمـ ايمقاضح أن ه٣مسمكم اظمح٣مويمتكم يمالٞمٖمرا

ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، ىم٣مٞمت٣م سمٙمٗمٝم٣من ايمتٟميٝمد واظمس٣مٞمدة ايمرسي٥م َمـ ؿمردم ايمٛمزاع داطمؾ إرسة فمعم 

احل٘مؿ وذيمؽ ئمٛمل أن َمٛم٣مزفم٥م ايمسٙمْم٣من حمٚمد ٕطمٝمف فمعم ايمسٙمْم٥م أفمْمك ايمٖمرص٥م يمبٔمض 

ضم٥م، وهبذا اٞمتٗمؾ َمـ أهمراد ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، ايمذيـ يْمٚمحقن دم ايمسٙمْم٥م أن ئمٙمٛمقا ذيمؽ سا

ايمٛمزاع َمـ داطمؾ إرسة إلم داطمؾ ايمٗمبٝمٙم٥م زم٘م٣مهم٥م همخ٣مئذه٣م، مم٣م سمرسم٤ََّم فمٙمٝمف إضٔم٣مف 

 ومدرات ايمدويم٥م وهتديد وضمدة ايمبالد.
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هذا ايمقاومع اظمرير ايمذي أهمرزه ٞمٓم٣مم اظمُم٣مرىم٥م، ايمذي مل يٚمض فمعم سمقومٝمٔمف ؽمقى همؼمة 

ٙمٝمف أٞمف نمغم ص٣ميمٍح حلؾ وصمٝمزة، ٓ سمتج٣موز شمالث ؽمٛمقات أومٛمع ايمْمرهمكم ايمٙمذيـ وومٔم٣م فم

م فمعم ايمٔمقدة َمرة 5819هـ/91>ايمٛمزاع ايمٗم٣مئؿ زمٝمٛمٜمام، ويمذيمؽ اسمٖمٗم٣م دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

أطمرى يمٛمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ ايمس٣مزمؼ، َمع إصمراء زمٔمض ايمتٔمديؾ ايمْمٖمٝمػ فمٙمٝمف، ضمٝم٧م ٞمّص دم 

 صٝمٕمتف اظمٔمديم٥م فمعم أن: 

وأؽمٖمؾ  (5)ٙم٤ميؼمىمز ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم ـمٖم٣مر وايمٗم٣مرة وايمٕمٝمّم٥م ونمٝمؾ ازمـ شمٔم -

 وادي ضمرضَمقت سمريؿ وَم٣م ضمقهل٣م. 

يؼمىمز ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر دم ايمُمحر وهٝمٛمـ وأفم٣مرم وادي ضمرضَمقت، وايمذي  -

 .(5)يُمٚمؾ ايمٗمرى واظمٛم٣مؿمؼ ايمقاومٔم٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف

وَمـ ايمقاضح أن هذه ايمِمٝمٕم٥م اظمٔمديم٥م يمٛمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ مل سمّمػ صمديدًا، وزم٣ميمت٣مرم هم١مهن٣م 

 ٛمزاع زمكم ايمْمرهمكم، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ، همٗمد ديم٦م إضمداث ايمس٣مزمٗم٥منمغم َم٠مهٙم٥م حلؾ ايم

 فمعم أهن٣م ىم٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم دم سمٖم٣مومؿ هذا ايمٛمزاع ىمام زمٝمٛم٣ّم، وإن ىم٣مٞم٦م أومؾ رضرًا َمـ صٝمٕم٥م اظمُم٣مرىم٥م.

م، مل >585/ ه19>هذا ايمٛمزاع ايمذي اؽمتٚمر ؿمقياًل َمٛمذ ضم٣مدشم٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم ؽمٛم٥م 

ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ؽمقاضمؾ ضمرض َمقت، ىمام مل يٚمٛمٔمف  يٚمٛمع ايمسٙمْم٣من زمدًرا َمـ َمقاصمٜم٥م اخلْمر

َمـ زمذل اجلٜمقد يمتقؿمٝمد فمالومتف َمع ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، ىمام مل يٌمف اهتامَمف فمـ زمذل اجلٜمقد 

ايمراَمٝم٥م إلم سمثبٝم٦م إوض٣مع، وهمرض هٝمب٥م ايمدويم٥م، همٗمد ىم٣من َمـ أولم اهتامَم٣مسمف ايمسٔمل إلم 

ي ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إيمٝمف أصبح فمٗمد صٙمح َمع ومبٝمٙم٥م هند، وزم٣ميمتقومٝمع فمعم هذا ايمِمٙمح ايمذ
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َمٔمٓمؿ وادي ضمرض َمقت طم٣مضٔم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٙمؿ سمبؼ إٓ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي ايمتل 

ؾم٘مٙم٦م واضمدة َمـ ايمِمٔم٣مب ايم٘مػمى ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا، فمٛمدَم٣م أراد زمسط 

ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت= ضمٝم٧م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من أن يٙمحؼ اهلزيٚم٥م ايمٔمس٘مري٥م 

يستْمع أن يرنمٚمٜم٣م فمعم سمقومٝمع صٙمح دائؿ َمٔمف، ئمؼمف همٝمف ايمٔمٚمقدي احل٣مؽمٚم٥م هب٣م، ىمام مل 

زم٣ميمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من، ويديـ يمف زم٣ميمْم٣مفم٥م، ويم٘مثرة َم٣م ىم٣من يٗمع َمٛمف َمـ حم٣موٓت ايمتٚمرد وفمدم 

آيمتزام زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت ايمِمٙمح همٗمد ـمؾ َمِمدر ومٙمؼ دائؿ، يستٛمزف ومدرات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

اهل٣مدهم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت حت٦م يمقاء  اظم٣مدي٥م وايمبممي٥م، وئمرومؾ صمٜمقد ايمسٙمْم٣من زمدر

 .(5)دويم٥م َمرىمزي٥م واضمده

وهلذا وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف، واؽمتٔم٣من زمخٚمسكم َمـ إرسى ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ايمذيـ 

صمٛمّدهؿ دم صمٝمُمف، وؽم٣مرت ايمٗمقات ضمتك ص٣مرت فمعم َمٗمرزم٥م َمـ زمَِّم٥م، وضمٌمهت٣م، ورأى 

ت ايمٗمقات ٞمحق ايمٗمٛم٣مة ايمسٙمْم٣من أن إَم٘م٣مٞمٝم٥م اومتح٣مَمٜم٣م َمـ ايمِمٔمقزم٥م زمٚم٘م٣من، يمذيمؽ ؽم٣مر

َمـ  >5ايمرئٝمس٥م ايمتل سمروي إرايض، وأضمدشم٦م طمرازًم٣م زمجزء ىمبغم َمٛمٜم٣م، وىم٣من ذيمؽ دم 

 ،(5)م;581/هـ98>اظمحرم ؽمٛم٥م

وفمٛمدَم٣م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من إؽمٗم٣مط زمّم٥م، َمٔمٗمؾ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ؽم٣مر زمٗمقاسمف ٞمحق 

خ فمثامن زمـ أمحد وادي فمٚمد، ظمٜم٣ممج٥م سمٙمؽ ايمٗمرى ايمتل ارسمبط زفمامء ومب٣مئٙمٜم٣م زمٔمالوم٣مت زم٣ميمُمٝم

ايمٔمٚمقدي، وَمٛمٜم٣م ومري٥م حلروم وهل سم٣مزمٔم٥م ٔل فمبداهلل وخل زممم َمـ هند، وومري٥م ٞمب٣مع ٔل 

                                                           

، ؾمعقد قموض سماوزير : صػحات من اًمتاريخ 47( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .129احلرضمي، ص : 
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َمٔمٓمؿ وادي ضمرض َمقت طم٣مضٔم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٙمؿ سمبؼ إٓ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي ايمتل 

ؾم٘مٙم٦م واضمدة َمـ ايمِمٔم٣مب ايم٘مػمى ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا، فمٛمدَم٣م أراد زمسط 

ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت= ضمٝم٧م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من أن يٙمحؼ اهلزيٚم٥م ايمٔمس٘مري٥م 

يستْمع أن يرنمٚمٜم٣م فمعم سمقومٝمع صٙمح دائؿ َمٔمف، ئمؼمف همٝمف ايمٔمٚمقدي احل٣مؽمٚم٥م هب٣م، ىمام مل 

زم٣ميمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من، ويديـ يمف زم٣ميمْم٣مفم٥م، ويم٘مثرة َم٣م ىم٣من يٗمع َمٛمف َمـ حم٣موٓت ايمتٚمرد وفمدم 

آيمتزام زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت ايمِمٙمح همٗمد ـمؾ َمِمدر ومٙمؼ دائؿ، يستٛمزف ومدرات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

اهل٣مدهم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت حت٦م يمقاء  اظم٣مدي٥م وايمبممي٥م، وئمرومؾ صمٜمقد ايمسٙمْم٣من زمدر

 .(5)دويم٥م َمرىمزي٥م واضمده

وهلذا وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف، واؽمتٔم٣من زمخٚمسكم َمـ إرسى ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ايمذيـ 

صمٛمّدهؿ دم صمٝمُمف، وؽم٣مرت ايمٗمقات ضمتك ص٣مرت فمعم َمٗمرزم٥م َمـ زمَِّم٥م، وضمٌمهت٣م، ورأى 

ت ايمٗمقات ٞمحق ايمٗمٛم٣مة ايمسٙمْم٣من أن إَم٘م٣مٞمٝم٥م اومتح٣مَمٜم٣م َمـ ايمِمٔمقزم٥م زمٚم٘م٣من، يمذيمؽ ؽم٣مر

َمـ  >5ايمرئٝمس٥م ايمتل سمروي إرايض، وأضمدشم٦م طمرازًم٣م زمجزء ىمبغم َمٛمٜم٣م، وىم٣من ذيمؽ دم 

 ،(5)م;581/هـ98>اظمحرم ؽمٛم٥م

وفمٛمدَم٣م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من إؽمٗم٣مط زمّم٥م، َمٔمٗمؾ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ؽم٣مر زمٗمقاسمف ٞمحق 

خ فمثامن زمـ أمحد وادي فمٚمد، ظمٜم٣ممج٥م سمٙمؽ ايمٗمرى ايمتل ارسمبط زفمامء ومب٣مئٙمٜم٣م زمٔمالوم٣مت زم٣ميمُمٝم

ايمٔمٚمقدي، وَمٛمٜم٣م ومري٥م حلروم وهل سم٣مزمٔم٥م ٔل فمبداهلل وخل زممم َمـ هند، وومري٥م ٞمب٣مع ٔل 

                                                           

، ؾمعقد قموض سماوزير : صػحات من اًمتاريخ 47( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .129احلرضمي، ص : 

 .253اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن 2)
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هذا ايمقاومع اظمرير ايمذي أهمرزه ٞمٓم٣مم اظمُم٣مرىم٥م، ايمذي مل يٚمض فمعم سمقومٝمٔمف ؽمقى همؼمة 

ٙمٝمف أٞمف نمغم ص٣ميمٍح حلؾ وصمٝمزة، ٓ سمتج٣موز شمالث ؽمٛمقات أومٛمع ايمْمرهمكم ايمٙمذيـ وومٔم٣م فم

م فمعم ايمٔمقدة َمرة 5819هـ/91>ايمٛمزاع ايمٗم٣مئؿ زمٝمٛمٜمام، ويمذيمؽ اسمٖمٗم٣م دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

أطمرى يمٛمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ ايمس٣مزمؼ، َمع إصمراء زمٔمض ايمتٔمديؾ ايمْمٖمٝمػ فمٙمٝمف، ضمٝم٧م ٞمّص دم 

 صٝمٕمتف اظمٔمديم٥م فمعم أن: 

وأؽمٖمؾ  (5)ٙم٤ميؼمىمز ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم ـمٖم٣مر وايمٗم٣مرة وايمٕمٝمّم٥م ونمٝمؾ ازمـ شمٔم -

 وادي ضمرضَمقت سمريؿ وَم٣م ضمقهل٣م. 

يؼمىمز ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر دم ايمُمحر وهٝمٛمـ وأفم٣مرم وادي ضمرضَمقت، وايمذي  -

 .(5)يُمٚمؾ ايمٗمرى واظمٛم٣مؿمؼ ايمقاومٔم٥م دم وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف

وَمـ ايمقاضح أن هذه ايمِمٝمٕم٥م اظمٔمديم٥م يمٛمٓم٣مم ايمتٗمسٝمؿ مل سمّمػ صمديدًا، وزم٣ميمت٣مرم هم١مهن٣م 

 ٛمزاع زمكم ايمْمرهمكم، زمؾ فمعم ايمٔم٘مس َمـ ذيمؽ، همٗمد ديم٦م إضمداث ايمس٣مزمٗم٥منمغم َم٠مهٙم٥م حلؾ ايم

 فمعم أهن٣م ىم٣مٞم٦م ؽمبب٣ًم دم سمٖم٣مومؿ هذا ايمٛمزاع ىمام زمٝمٛم٣ّم، وإن ىم٣مٞم٦م أومؾ رضرًا َمـ صٝمٕم٥م اظمُم٣مرىم٥م.

م، مل >585/ ه19>هذا ايمٛمزاع ايمذي اؽمتٚمر ؿمقياًل َمٛمذ ضم٣مدشم٥م نمٝمؾ زمـ يٚمكم ؽمٛم٥م 

ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ؽمقاضمؾ ضمرض َمقت، ىمام مل يٚمٛمٔمف  يٚمٛمع ايمسٙمْم٣من زمدًرا َمـ َمقاصمٜم٥م اخلْمر

َمـ زمذل اجلٜمقد يمتقؿمٝمد فمالومتف َمع ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م، ىمام مل يٌمف اهتامَمف فمـ زمذل اجلٜمقد 

ايمراَمٝم٥م إلم سمثبٝم٦م إوض٣مع، وهمرض هٝمب٥م ايمدويم٥م، همٗمد ىم٣من َمـ أولم اهتامَم٣مسمف ايمسٔمل إلم 

ي ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إيمٝمف أصبح فمٗمد صٙمح َمع ومبٝمٙم٥م هند، وزم٣ميمتقومٝمع فمعم هذا ايمِمٙمح ايمذ

                                                           

 ضمفة اًمنمق.( همقل سمن صمعؾب : يؼع هناية وادي طمرضموت ذم 1)
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َمٔمٓمؿ وادي ضمرض َمقت طم٣مضٔم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٙمؿ سمبؼ إٓ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي ايمتل 

ؾم٘مٙم٦م واضمدة َمـ ايمِمٔم٣مب ايم٘مػمى ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا، فمٛمدَم٣م أراد زمسط 

ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت= ضمٝم٧م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من أن يٙمحؼ اهلزيٚم٥م ايمٔمس٘مري٥م 

يستْمع أن يرنمٚمٜم٣م فمعم سمقومٝمع صٙمح دائؿ َمٔمف، ئمؼمف همٝمف ايمٔمٚمقدي احل٣مؽمٚم٥م هب٣م، ىمام مل 

زم٣ميمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من، ويديـ يمف زم٣ميمْم٣مفم٥م، ويم٘مثرة َم٣م ىم٣من يٗمع َمٛمف َمـ حم٣موٓت ايمتٚمرد وفمدم 

آيمتزام زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت ايمِمٙمح همٗمد ـمؾ َمِمدر ومٙمؼ دائؿ، يستٛمزف ومدرات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

اهل٣مدهم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت حت٦م يمقاء  اظم٣مدي٥م وايمبممي٥م، وئمرومؾ صمٜمقد ايمسٙمْم٣من زمدر

 .(5)دويم٥م َمرىمزي٥م واضمده

وهلذا وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف، واؽمتٔم٣من زمخٚمسكم َمـ إرسى ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ايمذيـ 

صمٛمّدهؿ دم صمٝمُمف، وؽم٣مرت ايمٗمقات ضمتك ص٣مرت فمعم َمٗمرزم٥م َمـ زمَِّم٥م، وضمٌمهت٣م، ورأى 

ت ايمٗمقات ٞمحق ايمٗمٛم٣مة ايمسٙمْم٣من أن إَم٘م٣مٞمٝم٥م اومتح٣مَمٜم٣م َمـ ايمِمٔمقزم٥م زمٚم٘م٣من، يمذيمؽ ؽم٣مر

َمـ  >5ايمرئٝمس٥م ايمتل سمروي إرايض، وأضمدشم٦م طمرازًم٣م زمجزء ىمبغم َمٛمٜم٣م، وىم٣من ذيمؽ دم 

 ،(5)م;581/هـ98>اظمحرم ؽمٛم٥م

وفمٛمدَم٣م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من إؽمٗم٣مط زمّم٥م، َمٔمٗمؾ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ؽم٣مر زمٗمقاسمف ٞمحق 

خ فمثامن زمـ أمحد وادي فمٚمد، ظمٜم٣ممج٥م سمٙمؽ ايمٗمرى ايمتل ارسمبط زفمامء ومب٣مئٙمٜم٣م زمٔمالوم٣مت زم٣ميمُمٝم

ايمٔمٚمقدي، وَمٛمٜم٣م ومري٥م حلروم وهل سم٣مزمٔم٥م ٔل فمبداهلل وخل زممم َمـ هند، وومري٥م ٞمب٣مع ٔل 

                                                           

، ؾمعقد قموض سماوزير : صػحات من اًمتاريخ 47( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .129احلرضمي، ص : 
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َمٔمٓمؿ وادي ضمرض َمقت طم٣مضٔم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، همٙمؿ سمبؼ إٓ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي ايمتل 

ؾم٘مٙم٦م واضمدة َمـ ايمِمٔم٣مب ايم٘مػمى ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا، فمٛمدَم٣م أراد زمسط 

ٞمٖمقذه فمعم ؽم٣مئر ضمرضَمقت= ضمٝم٧م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من أن يٙمحؼ اهلزيٚم٥م ايمٔمس٘مري٥م 

يستْمع أن يرنمٚمٜم٣م فمعم سمقومٝمع صٙمح دائؿ َمٔمف، ئمؼمف همٝمف ايمٔمٚمقدي احل٣مؽمٚم٥م هب٣م، ىمام مل 

زم٣ميمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من، ويديـ يمف زم٣ميمْم٣مفم٥م، ويم٘مثرة َم٣م ىم٣من يٗمع َمٛمف َمـ حم٣موٓت ايمتٚمرد وفمدم 

آيمتزام زم٣مسمٖم٣مومٝم٣مت ايمِمٙمح همٗمد ـمؾ َمِمدر ومٙمؼ دائؿ، يستٛمزف ومدرات ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م 

اهل٣مدهم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت حت٦م يمقاء  اظم٣مدي٥م وايمبممي٥م، وئمرومؾ صمٜمقد ايمسٙمْم٣من زمدر

 .(5)دويم٥م َمرىمزي٥م واضمده

وهلذا وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف، واؽمتٔم٣من زمخٚمسكم َمـ إرسى ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، ايمذيـ 

صمٛمّدهؿ دم صمٝمُمف، وؽم٣مرت ايمٗمقات ضمتك ص٣مرت فمعم َمٗمرزم٥م َمـ زمَِّم٥م، وضمٌمهت٣م، ورأى 

ت ايمٗمقات ٞمحق ايمٗمٛم٣مة ايمسٙمْم٣من أن إَم٘م٣مٞمٝم٥م اومتح٣مَمٜم٣م َمـ ايمِمٔمقزم٥م زمٚم٘م٣من، يمذيمؽ ؽم٣مر

َمـ  >5ايمرئٝمس٥م ايمتل سمروي إرايض، وأضمدشم٦م طمرازًم٣م زمجزء ىمبغم َمٛمٜم٣م، وىم٣من ذيمؽ دم 

 ،(5)م;581/هـ98>اظمحرم ؽمٛم٥م

وفمٛمدَم٣م مل يستْمع ايمسٙمْم٣من إؽمٗم٣مط زمّم٥م، َمٔمٗمؾ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ؽم٣مر زمٗمقاسمف ٞمحق 

خ فمثامن زمـ أمحد وادي فمٚمد، ظمٜم٣ممج٥م سمٙمؽ ايمٗمرى ايمتل ارسمبط زفمامء ومب٣مئٙمٜم٣م زمٔمالوم٣مت زم٣ميمُمٝم

ايمٔمٚمقدي، وَمٛمٜم٣م ومري٥م حلروم وهل سم٣مزمٔم٥م ٔل فمبداهلل وخل زممم َمـ هند، وومري٥م ٞمب٣مع ٔل 

                                                           

، ؾمعقد قموض سماوزير : صػحات من اًمتاريخ 47( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 1)

 .129احلرضمي، ص : 

 .253اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن 2)
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، ىمام اٞمتزفم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من ومري٥م فمٛمؼ َمـ خل اظمٓمٖمر َمـ (5)فمبداهلل َمـ اجلٔمدة وخل ؾمحبؾ

 ومبٝمٙم٥م خل ؾمحبؾ. 

 5إلم  م;581هـ/ 98>َمـ اظمحرم ؽمٛمف  >5واخلالص٥م إٞمف طمالل ايمٖمؼمة اظمٚمتدة َمـ 

 مج٣مدى إولم َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، طم٣مض ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايمٔمٚمقدي فمدة ضمروب، واؽمتْم٣مع

طمالهل٣م أن خيّمع َمٔمٓمؿ ايمٗمرى ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمٔمٚمقدي وضمٙمٖم٣مئف دم وادي دوفمـ ووادي فمٚمد زمام 

همٝمٜم٣م ومٝمدون، نمغم أٞمف مل يستْمع أن يستقرم فمعم َمٔمٗمٙمف إؽم٣مس )زمّم٥م(، رنمؿ أٞمف همرض 

يمٖمؼمة شمالث َمرات، هم٣مضْمر أن ئمٗمد َمٔمف صٙمح٣ًم ٞمص فمعم فمٙمٝمٜم٣م احلِم٣مر طمالل هذه ا

إفم٣مدة ومري٥م ومٝمدون يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، َمٗم٣مزمؾ إفمالٞمف ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م، ووضع ايمُمٝمخ ومري٥م 

 . (5)اجلبٝمؾ رهٝمٛم٥م ضامٞم٣ًم يمتٛمٖمٝمذ ايمِمٙمح

مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  5هبذا ايمِمٙمح ايمذي أزمرَمف ايمسٙمْم٣من َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم 

َمـ ضمٌم ٞمٖمقذ ايمٔمٚمقدي دم َمٛمْمٗمتل زمّم٥م وومٝمدون، شمؿ  م مت٘مـ ايمسٙمْم٣من;581/ ه98>

واصؾ طمْمتف يمٖمرض ؽمٝمْمرسمف ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة فمعم زمٗمٝم٥م ايمٗمرى دم وادي دوفمـ وهل 

ه َمع ايمُمٝمخ  ق، وٓ ئمد هذا ٞمٗمّم٣ًم يمٙمِمٙمح ايمذي فمٗمده يمتقِّ ومرى ايمٗمريـ، واخلريب٥م، وَذَ

ْمٗمتل زمّم٥م ايمٔمٚمقدي، هم١من هذا ايمِمٙمح ومد ضمٌم ٞمٖمقذ ايمٔمٚمقدي زمُم٘مؾ واضح دم َمٛم

وومٝمدون، ومل ئمؼمف يمف ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م هذا ايمِمٙمح زمٕمغم ذيمؽ. وأَم٣م زمٗمٝم٥م ايمٗمرى دم 

                                                           

( آل ؿمحبل: ومرع من ىمبقؾة آل متقم اًمتي شمسؽن ذق شمريم، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 1)
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وادي دوفمـ همٗمد ىم٣مٞم٦م طم٣مضٔم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، سمتقلم ضم٘مٚمٜم٣م ومبٝمٙم٥م هند ٞمٝم٣مزم٥م فمـ 

م. وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة 5815/ ه>1>ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م ايمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م ؽمٛم٥م 

ؿمؼ إٓ أؽمٙمقب احل٘مؿ اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف إلم ذيمؽ، ومل يتٕمغم دم وضع هذه اظمٛم٣م

ايمسٙمْم٣من زمدر، وومد مت٘مـ َمـ إطمّم٣مع هذه اظمٛم٣مؿمؼ يمسٝمْمرسمف ايمٔمس٘مري٥م زمٚمس٣مفمدة زفمامء 

ايمٗمب٣مئؾ همٝمٜم٣م= ضمٝم٧م اؽمتامهلؿ زمقاؽمْم٥م اظمب٣ميمغ اظم٣ميمٝم٥م ايمتل دهمٔمٜم٣م هلؿ شمٚمٛم٣ًم يمٗمبقهلؿ هبذا 

وخل فمبد اهلل إلم ايمقضع، ىمام اجتف إلم َمِم٣محل٥م زمٔمض ومب٣مئؾ وادي فمٚمد همٟمفم٣مد خل ؾمحبؾ 

 .(5)م>581/ ه99>ومراهؿ دم رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

هذا إؽمٙمقب اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف ايمسٙمْم٣من زمدر دم إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي 

ضمرضَمقت ونمرزمف، َمـ طمالل ايمسٝمْمرة ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة يمٗمقاسمف زمدًٓ َمـ آفمتامد فمعم 

زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر= ٕن ومبٝمٙم٥م هند ومد أشم٣مر ضمٖمٝمٓم٥م هند، وأدى إلم ضمدوث طمالف زمٝمٛمٜم٣م و

م، وومد 5815/ ه>1>هذا إؽمٙمقب ئمتػم طمروم٣ًم يمٙمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م دم ؽمٛم٥م 

ضمرَمٜم٣م زمتخٙمٝمف فمٛمف َمـ َمِم٣ميمح ؽمٝم٣مؽمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م ىمبغمة= ضمٝم٧م همٗمدت ايمسٛمد 

ايمذي يٚمٛمحٜم٣م ايمٛمٖمقذ ايمسٝم٣مد وآصمتامفمل ايم٘مبغم زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، ىمام ضُمِرََم٦م َمـ 

بغمة ايمتل ىم٣مٞم٦م حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمٗم٣مزمؾ ومٝم٣مَمٜم٣م زم٣ميمدور ايمٔمس٘مري ايمذي سمٖمرض اإليرادات ايم٘م

 زمف هٝمب٥م ايمدويم٥م.

ويمٔمؾ ايمسب٤م ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا يٛمتٜم٨م هذا إؽمٙمقب افمتٗم٣مده أٞمف ومد وصؾ 

إلم َمرضمٙم٥م َمتٗمدَم٥م دم زمٛم٣مء صمٝمُمف، وأن هذا اجلٝمش أصبح وم٣مدرًا فمعم مح٣مي٥م أرايض ايمدويم٥م، 
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وادي دوفمـ همٗمد ىم٣مٞم٦م طم٣مضٔم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، سمتقلم ضم٘مٚمٜم٣م ومبٝمٙم٥م هند ٞمٝم٣مزم٥م فمـ 

م. وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة 5815/ ه>1>ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م ايمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م ؽمٛم٥م 

ؿمؼ إٓ أؽمٙمقب احل٘مؿ اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف إلم ذيمؽ، ومل يتٕمغم دم وضع هذه اظمٛم٣م

ايمسٙمْم٣من زمدر، وومد مت٘مـ َمـ إطمّم٣مع هذه اظمٛم٣مؿمؼ يمسٝمْمرسمف ايمٔمس٘مري٥م زمٚمس٣مفمدة زفمامء 

ايمٗمب٣مئؾ همٝمٜم٣م= ضمٝم٧م اؽمتامهلؿ زمقاؽمْم٥م اظمب٣ميمغ اظم٣ميمٝم٥م ايمتل دهمٔمٜم٣م هلؿ شمٚمٛم٣ًم يمٗمبقهلؿ هبذا 

وخل فمبد اهلل إلم ايمقضع، ىمام اجتف إلم َمِم٣محل٥م زمٔمض ومب٣مئؾ وادي فمٚمد همٟمفم٣مد خل ؾمحبؾ 

 .(5)م>581/ ه99>ومراهؿ دم رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

هذا إؽمٙمقب اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف ايمسٙمْم٣من زمدر دم إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي 

ضمرضَمقت ونمرزمف، َمـ طمالل ايمسٝمْمرة ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة يمٗمقاسمف زمدًٓ َمـ آفمتامد فمعم 

زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر= ٕن ومبٝمٙم٥م هند ومد أشم٣مر ضمٖمٝمٓم٥م هند، وأدى إلم ضمدوث طمالف زمٝمٛمٜم٣م و

م، وومد 5815/ ه>1>هذا إؽمٙمقب ئمتػم طمروم٣ًم يمٙمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م دم ؽمٛم٥م 

ضمرَمٜم٣م زمتخٙمٝمف فمٛمف َمـ َمِم٣ميمح ؽمٝم٣مؽمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م ىمبغمة= ضمٝم٧م همٗمدت ايمسٛمد 

ايمذي يٚمٛمحٜم٣م ايمٛمٖمقذ ايمسٝم٣مد وآصمتامفمل ايم٘مبغم زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، ىمام ضُمِرََم٦م َمـ 

بغمة ايمتل ىم٣مٞم٦م حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمٗم٣مزمؾ ومٝم٣مَمٜم٣م زم٣ميمدور ايمٔمس٘مري ايمذي سمٖمرض اإليرادات ايم٘م

 زمف هٝمب٥م ايمدويم٥م.

ويمٔمؾ ايمسب٤م ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا يٛمتٜم٨م هذا إؽمٙمقب افمتٗم٣مده أٞمف ومد وصؾ 

إلم َمرضمٙم٥م َمتٗمدَم٥م دم زمٛم٣مء صمٝمُمف، وأن هذا اجلٝمش أصبح وم٣مدرًا فمعم مح٣مي٥م أرايض ايمدويم٥م، 
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، ىمام اٞمتزفم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من ومري٥م فمٛمؼ َمـ خل اظمٓمٖمر َمـ (5)فمبداهلل َمـ اجلٔمدة وخل ؾمحبؾ

 ومبٝمٙم٥م خل ؾمحبؾ. 

 5إلم  م;581هـ/ 98>َمـ اظمحرم ؽمٛمف  >5واخلالص٥م إٞمف طمالل ايمٖمؼمة اظمٚمتدة َمـ 

 مج٣مدى إولم َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، طم٣مض ايمسٙمْم٣من زمدر َمع ايمٔمٚمقدي فمدة ضمروب، واؽمتْم٣مع

طمالهل٣م أن خيّمع َمٔمٓمؿ ايمٗمرى ايمت٣مزمٔم٥م يمٙمٔمٚمقدي وضمٙمٖم٣مئف دم وادي دوفمـ ووادي فمٚمد زمام 

همٝمٜم٣م ومٝمدون، نمغم أٞمف مل يستْمع أن يستقرم فمعم َمٔمٗمٙمف إؽم٣مس )زمّم٥م(، رنمؿ أٞمف همرض 

يمٖمؼمة شمالث َمرات، هم٣مضْمر أن ئمٗمد َمٔمف صٙمح٣ًم ٞمص فمعم فمٙمٝمٜم٣م احلِم٣مر طمالل هذه ا

إفم٣مدة ومري٥م ومٝمدون يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، َمٗم٣مزمؾ إفمالٞمف ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م، ووضع ايمُمٝمخ ومري٥م 

 . (5)اجلبٝمؾ رهٝمٛم٥م ضامٞم٣ًم يمتٛمٖمٝمذ ايمِمٙمح

مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  5هبذا ايمِمٙمح ايمذي أزمرَمف ايمسٙمْم٣من َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم 

َمـ ضمٌم ٞمٖمقذ ايمٔمٚمقدي دم َمٛمْمٗمتل زمّم٥م وومٝمدون، شمؿ  م مت٘مـ ايمسٙمْم٣من;581/ ه98>

واصؾ طمْمتف يمٖمرض ؽمٝمْمرسمف ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة فمعم زمٗمٝم٥م ايمٗمرى دم وادي دوفمـ وهل 

ه َمع ايمُمٝمخ  ق، وٓ ئمد هذا ٞمٗمّم٣ًم يمٙمِمٙمح ايمذي فمٗمده يمتقِّ ومرى ايمٗمريـ، واخلريب٥م، وَذَ

ْمٗمتل زمّم٥م ايمٔمٚمقدي، هم١من هذا ايمِمٙمح ومد ضمٌم ٞمٖمقذ ايمٔمٚمقدي زمُم٘مؾ واضح دم َمٛم

وومٝمدون، ومل ئمؼمف يمف ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م هذا ايمِمٙمح زمٕمغم ذيمؽ. وأَم٣م زمٗمٝم٥م ايمٗمرى دم 

                                                           

( آل ؿمحبل: ومرع من ىمبقؾة آل متقم اًمتي شمسؽن ذق شمريم، حمؿد سمن أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ 1)

 .354، 352، ص: 2احلرضمي، ج

،ؾمامل سمن 255 -253( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .186قد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثه، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: مح
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وادي دوفمـ همٗمد ىم٣مٞم٦م طم٣مضٔم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، سمتقلم ضم٘مٚمٜم٣م ومبٝمٙم٥م هند ٞمٝم٣مزم٥م فمـ 

م. وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة 5815/ ه>1>ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م ايمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م ؽمٛم٥م 

ؿمؼ إٓ أؽمٙمقب احل٘مؿ اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف إلم ذيمؽ، ومل يتٕمغم دم وضع هذه اظمٛم٣م

ايمسٙمْم٣من زمدر، وومد مت٘مـ َمـ إطمّم٣مع هذه اظمٛم٣مؿمؼ يمسٝمْمرسمف ايمٔمس٘مري٥م زمٚمس٣مفمدة زفمامء 

ايمٗمب٣مئؾ همٝمٜم٣م= ضمٝم٧م اؽمتامهلؿ زمقاؽمْم٥م اظمب٣ميمغ اظم٣ميمٝم٥م ايمتل دهمٔمٜم٣م هلؿ شمٚمٛم٣ًم يمٗمبقهلؿ هبذا 

وخل فمبد اهلل إلم ايمقضع، ىمام اجتف إلم َمِم٣محل٥م زمٔمض ومب٣مئؾ وادي فمٚمد همٟمفم٣مد خل ؾمحبؾ 

 .(5)م>581/ ه99>ومراهؿ دم رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

هذا إؽمٙمقب اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف ايمسٙمْم٣من زمدر دم إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي 

ضمرضَمقت ونمرزمف، َمـ طمالل ايمسٝمْمرة ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة يمٗمقاسمف زمدًٓ َمـ آفمتامد فمعم 

زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر= ٕن ومبٝمٙم٥م هند ومد أشم٣مر ضمٖمٝمٓم٥م هند، وأدى إلم ضمدوث طمالف زمٝمٛمٜم٣م و

م، وومد 5815/ ه>1>هذا إؽمٙمقب ئمتػم طمروم٣ًم يمٙمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م دم ؽمٛم٥م 

ضمرَمٜم٣م زمتخٙمٝمف فمٛمف َمـ َمِم٣ميمح ؽمٝم٣مؽمٝم٥م واصمتامفمٝم٥م واومتِم٣مدي٥م ىمبغمة= ضمٝم٧م همٗمدت ايمسٛمد 

ايمذي يٚمٛمحٜم٣م ايمٛمٖمقذ ايمسٝم٣مد وآصمتامفمل ايم٘مبغم زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، ىمام ضُمِرََم٦م َمـ 

بغمة ايمتل ىم٣مٞم٦م حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمٗم٣مزمؾ ومٝم٣مَمٜم٣م زم٣ميمدور ايمٔمس٘مري ايمذي سمٖمرض اإليرادات ايم٘م

 زمف هٝمب٥م ايمدويم٥م.

ويمٔمؾ ايمسب٤م ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا يٛمتٜم٨م هذا إؽمٙمقب افمتٗم٣مده أٞمف ومد وصؾ 

إلم َمرضمٙم٥م َمتٗمدَم٥م دم زمٛم٣مء صمٝمُمف، وأن هذا اجلٝمش أصبح وم٣مدرًا فمعم مح٣مي٥م أرايض ايمدويم٥م، 

                                                           

 .187، ؾمامل سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص: 255(  حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، ص: 1)
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وادي دوفمـ همٗمد ىم٣مٞم٦م طم٣مضٔم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، سمتقلم ضم٘مٚمٜم٣م ومبٝمٙم٥م هند ٞمٝم٣مزم٥م فمـ 

م. وومد ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة 5815/ ه>1>ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م ايمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م ؽمٛم٥م 

ؿمؼ إٓ أؽمٙمقب احل٘مؿ اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف إلم ذيمؽ، ومل يتٕمغم دم وضع هذه اظمٛم٣م

ايمسٙمْم٣من زمدر، وومد مت٘مـ َمـ إطمّم٣مع هذه اظمٛم٣مؿمؼ يمسٝمْمرسمف ايمٔمس٘مري٥م زمٚمس٣مفمدة زفمامء 

ايمٗمب٣مئؾ همٝمٜم٣م= ضمٝم٧م اؽمتامهلؿ زمقاؽمْم٥م اظمب٣ميمغ اظم٣ميمٝم٥م ايمتل دهمٔمٜم٣م هلؿ شمٚمٛم٣ًم يمٗمبقهلؿ هبذا 

وخل فمبد اهلل إلم ايمقضع، ىمام اجتف إلم َمِم٣محل٥م زمٔمض ومب٣مئؾ وادي فمٚمد همٟمفم٣مد خل ؾمحبؾ 

 .(5)م>581/ ه99>ومراهؿ دم رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

هذا إؽمٙمقب اجلديد ايمذي اٞمتٜمجف ايمسٙمْم٣من زمدر دم إطمّم٣مع َمٛمْمٗم٥م وؽمط وادي 
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زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر= ٕن ومبٝمٙم٥م هند ومد أشم٣مر ضمٖمٝمٓم٥م هند، وأدى إلم ضمدوث طمالف زمٝمٛمٜم٣م و

م، وومد 5815/ ه>1>هذا إؽمٙمقب ئمتػم طمروم٣ًم يمٙمِمٙمح ايمذي فمٗمده َمٔمٜم٣م دم ؽمٛم٥م 
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ايمذي يٚمٛمحٜم٣م ايمٛمٖمقذ ايمسٝم٣مد وآصمتامفمل ايم٘مبغم زمكم ومب٣مئؾ ضمرضَمقت، ىمام ضُمِرََم٦م َمـ 

بغمة ايمتل ىم٣مٞم٦م حتِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمٗم٣مزمؾ ومٝم٣مَمٜم٣م زم٣ميمدور ايمٔمس٘مري ايمذي سمٖمرض اإليرادات ايم٘م

 زمف هٝمب٥م ايمدويم٥م.
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إلم َمرضمٙم٥م َمتٗمدَم٥م دم زمٛم٣مء صمٝمُمف، وأن هذا اجلٝمش أصبح وم٣مدرًا فمعم مح٣مي٥م أرايض ايمدويم٥م، 

                                                           

 .187، ؾمامل سمن محقد: كػس اعمرضمع، ص: 255(  حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، ص: 1)
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ايض ايمت٣مزمٔم٥م هل٣م زمٔمد أن مت٘مـ َمـ سمٔمزيزه زمٔمٛم٣مس َمدرزم٥م َمـ وزمسط ٞمٖمقذه٣م دم مجٝمع إر

إسمراك وايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وإذاف ايمزيدي٥م ونمغمهؿ، مم٣م صمٔمٙمف ئمتٗمد أٞمف ص٣مر دم نمٛمًك فمـ 

اخلدَم٣مت ايمتل سمٗمدَمٜم٣م هند، طمِمقص٣ًم وأن إؽمٙمقب ايمٗمديؿ ايمذي ئمتٚمد فمعم ايمٗمب٣مئؾ دم 

غم َمّمٚمقن زمسب٤م ؾمدة ايمقٓء يمٙمٗمبٝمٙم٥م، زمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ي٘مٙمٖمف ايم٘مثغم، إض٣مهم٥م إلم أٞمف نم

 مم٣م جئمؾ ايمدويم٥م حت٦م رمح٥م زفمامء ايمٗمب٣مئؾ فمعم ايمدوام.

ومم٣م زاد ايمْمكم زمٙم٥م أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اطمت٣مر ظمٜمٚم٥م زمسط ؽمٝمْمرسمف فمعم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس 

م وهل اظمٛمْمٗم٥م ايمتل سمس٘مٛمٜم٣م هند >581/ ه99>نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمف َمٛمذ فم٣مم 

ايمزيقد، وهق إَمر ايمذي ٓ يٚم٘مـ أن سمٗمبٙمف هند ايممميػ ٞم٣مس وفمس٣مىمره َمـ إذاف 

َمٛمْمٗم٥م زمح٣مل َمـ إضمقال، ىمام أن ايمسٙمْم٣من ؽمّٙمؿ ايممميػ ٞم٣مًسا أَمر شمالث ومرى رئٝمس٥م دم 

دم  ايم٘مرس، وهلذا ايمسب٤م دطمؾ ايممميػ ٞم٣مس وَمـ َمٔمف َمـ إذاف وفمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من

ٝمٛمٜمؿ، َمـ ذيمؽ سمٙمؽ اؾمتب٣مىم٣مت ىمثغمة َمع ومب٣مئؾ اظمٛمْمٗم٥م، أدت إلم ٞمٚمق َمُم٣مفمر ايم٘مراهٝم٥م زم

ايمٕم٣مرة ايمتل وم٣مم هب٣م ايممميػ ٞم٣مس وفمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم واظمٜمرة، فمعم زم٣مدي٥م 

 .(5)م همٗمتٙمقا َمـ هند شمامٞمٝم٥م، وهنبقا شمالشمامئ٥م َمـ اإلزمؾ ايمت٣مزمٔم٥م هلؿ>581/ ه99>هند ؽمٛم٥م 

وردًا فمعم هذا اإلصمراء، وَم٣م اومؼمن زمف َمـ نم٣مرات وأضمداث اجتٜم٦م هند ٞمحق ومب٣مئؾ 

ظمسٖمٙم٥م ذق وادي ضمرضَمقت، َمـ خل ـمٛمف صمٜم٥م سمريؿ وَم٣م ضمقهل٣م، يمتُم٘مٝمؾ ضمٙمػ ومبقم ا

، همسٔمك ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اؽمؼمض٣مئٜمؿ (5)م>581هـ /99>همٝمام زمٝمٛمٜمؿ دم ؾمٜمر صٖمر ؽمٛم٥م 

                                                           

، حمؿد سمن هاؿمم : 271 – 269ص:  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،( 1)
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واحلٝمٙمقيم٥م دون سمقومٝمع هذا احلٙمػ، همٟمفمْمك هلؿ ضمريّم٥م، واؾمؼمط فمٙمٝمٜمؿ سمرك أهؾ 

فمٙمٝمف أن ُيرصِمع فمس٣مىمر ايمٗمبٙم٥ِم يٗمِمدون )اظمسٖمٙم٥م(، وفمدم سمقومٝمع احلٙمػ َمٔمٜمؿ، واؾمؼمؿمقا 

 . (5)زمف ايممميػ ٞم٣مًسا وفمس٣مىمره إلم زمالدهؿ همٗمبؾ ذؿمٜمؿ

إن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ صم٣مدًا دم سمٛمٖمٝمذ هذا ايمممط وإٞمام ومبٙمف هبدف احلٝمٙمقيم٥م دون 

م 5890/ ه:9>ومٝم٣مم هذا احلٙمػ ايمٗمبقم، همٗمد وم٣مَم٦م فمس٣مىمره دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

هند زمٔمد اؾمتب٣مك وُمتؾ همٝمف َمٛمٜمؿ فمدد َمـ ايمرصم٣مل، َمـ زمٝمٛمٜمؿ اظمٗمدم زمٟمطمذ وادي فمٚمد َمـ 

 .(5)هم٣مرس زمـ فمبد اهلل زمـ فمقم خل فم٣مَمر

وومد سمرىم٦م هذه احل٣مدشم٥م أشمرًا ؽمٙمبٝم٣ًم فمعم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع هند، ايمتل حتقيم٦م َمـ 

صػ احلٙمٝمػ يمٙمسٙمْم٣من زمدر إلم صػ ايمٔمدو، وأطمذت َمٛمذ ذيمؽ ايمت٣مريخ سمبح٧م فمـ 

 ٙمْم٣من زمدر.ضمٙمٖم٣مء صمدد ضد ايمس

وَمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ىم٣من خمْمئ٣ًم فمٛمدَم٣م ختعم فمـ ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة ايمذي أشمب٦م 

دم  ٞمج٣مضمف دم َمٛمْمٗم٥م نمرب وادي ضمرضَمقت وؽمْمف، وأٞمف ىم٣من َمستٔمجاًل فمٛمدَم٣م ـمـ أٞمف ص٣مر

نمٛمًك فمـ طمدَم٣مت هند، وأن صمٝمُمف ص٣مر وم٣مدرًا فمعم زمسط ٞمٖمقذه دم َمٛمْمٗم٥م َمٙمٝمئ٥م زم٣مخلِمقم 

ٝمش ٓ يزال ضمتك سمٙمؽ ايمٖمؼمة دم ؿمقر ايمبٛم٣مء وايمت٘مقيـ، ىمام أن إومقي٣مء، هم١من هذا اجل

 ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م احلرضَمٝم٥م مل سمتٗمبؾ هم٘مرة اإلذفم٣من يمٙمجٝمش ايمٛمٓم٣مَمل.

                                                           

 .274( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 1)

 .280( كػس اعمرضمع، ص: 2)
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نمٛمًك فمـ طمدَم٣مت هند، وأن صمٝمُمف ص٣مر وم٣مدرًا فمعم زمسط ٞمٖمقذه دم َمٛمْمٗم٥م َمٙمٝمئ٥م زم٣مخلِمقم 
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ايض ايمت٣مزمٔم٥م هل٣م زمٔمد أن مت٘مـ َمـ سمٔمزيزه زمٔمٛم٣مس َمدرزم٥م َمـ وزمسط ٞمٖمقذه٣م دم مجٝمع إر

إسمراك وايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وإذاف ايمزيدي٥م ونمغمهؿ، مم٣م صمٔمٙمف ئمتٗمد أٞمف ص٣مر دم نمٛمًك فمـ 

اخلدَم٣مت ايمتل سمٗمدَمٜم٣م هند، طمِمقص٣ًم وأن إؽمٙمقب ايمٗمديؿ ايمذي ئمتٚمد فمعم ايمٗمب٣مئؾ دم 

غم َمّمٚمقن زمسب٤م ؾمدة ايمقٓء يمٙمٗمبٝمٙم٥م، زمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ي٘مٙمٖمف ايم٘مثغم، إض٣مهم٥م إلم أٞمف نم

 مم٣م جئمؾ ايمدويم٥م حت٦م رمح٥م زفمامء ايمٗمب٣مئؾ فمعم ايمدوام.

ومم٣م زاد ايمْمكم زمٙم٥م أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا اطمت٣مر ظمٜمٚم٥م زمسط ؽمٝمْمرسمف فمعم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس 

م وهل اظمٛمْمٗم٥م ايمتل سمس٘مٛمٜم٣م هند >581/ ه99>نمرب ضمرضَمقت ووؽمْمف َمٛمذ فم٣مم 

ايمزيقد، وهق إَمر ايمذي ٓ يٚم٘مـ أن سمٗمبٙمف هند ايممميػ ٞم٣مس وفمس٣مىمره َمـ إذاف 

َمٛمْمٗم٥م زمح٣مل َمـ إضمقال، ىمام أن ايمسٙمْم٣من ؽمّٙمؿ ايممميػ ٞم٣مًسا أَمر شمالث ومرى رئٝمس٥م دم 

دم  ايم٘مرس، وهلذا ايمسب٤م دطمؾ ايممميػ ٞم٣مس وَمـ َمٔمف َمـ إذاف وفمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من

ٝمٛمٜمؿ، َمـ ذيمؽ سمٙمؽ اؾمتب٣مىم٣مت ىمثغمة َمع ومب٣مئؾ اظمٛمْمٗم٥م، أدت إلم ٞمٚمق َمُم٣مفمر ايم٘مراهٝم٥م زم

ايمٕم٣مرة ايمتل وم٣مم هب٣م ايممميػ ٞم٣مس وفمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم واظمٜمرة، فمعم زم٣مدي٥م 

 .(5)م همٗمتٙمقا َمـ هند شمامٞمٝم٥م، وهنبقا شمالشمامئ٥م َمـ اإلزمؾ ايمت٣مزمٔم٥م هلؿ>581/ ه99>هند ؽمٛم٥م 

وردًا فمعم هذا اإلصمراء، وَم٣م اومؼمن زمف َمـ نم٣مرات وأضمداث اجتٜم٦م هند ٞمحق ومب٣مئؾ 

ظمسٖمٙم٥م ذق وادي ضمرضَمقت، َمـ خل ـمٛمف صمٜم٥م سمريؿ وَم٣م ضمقهل٣م، يمتُم٘مٝمؾ ضمٙمػ ومبقم ا

، همسٔمك ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اؽمؼمض٣مئٜمؿ (5)م>581هـ /99>همٝمام زمٝمٛمٜمؿ دم ؾمٜمر صٖمر ؽمٛم٥م 

                                                           

، حمؿد سمن هاؿمم : 271 – 269ص:  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،( 1)

 46شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية ، ص: 

 .188( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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واحلٝمٙمقيم٥م دون سمقومٝمع هذا احلٙمػ، همٟمفمْمك هلؿ ضمريّم٥م، واؾمؼمط فمٙمٝمٜمؿ سمرك أهؾ 

فمٙمٝمف أن ُيرصِمع فمس٣مىمر ايمٗمبٙم٥ِم يٗمِمدون )اظمسٖمٙم٥م(، وفمدم سمقومٝمع احلٙمػ َمٔمٜمؿ، واؾمؼمؿمقا 

 . (5)زمف ايممميػ ٞم٣مًسا وفمس٣مىمره إلم زمالدهؿ همٗمبؾ ذؿمٜمؿ

إن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ صم٣مدًا دم سمٛمٖمٝمذ هذا ايمممط وإٞمام ومبٙمف هبدف احلٝمٙمقيم٥م دون 

م 5890/ ه:9>ومٝم٣مم هذا احلٙمػ ايمٗمبقم، همٗمد وم٣مَم٦م فمس٣مىمره دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

هند زمٔمد اؾمتب٣مك وُمتؾ همٝمف َمٛمٜمؿ فمدد َمـ ايمرصم٣مل، َمـ زمٝمٛمٜمؿ اظمٗمدم زمٟمطمذ وادي فمٚمد َمـ 

 .(5)هم٣مرس زمـ فمبد اهلل زمـ فمقم خل فم٣مَمر

وومد سمرىم٦م هذه احل٣مدشم٥م أشمرًا ؽمٙمبٝم٣ًم فمعم فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع هند، ايمتل حتقيم٦م َمـ 

صػ احلٙمٝمػ يمٙمسٙمْم٣من زمدر إلم صػ ايمٔمدو، وأطمذت َمٛمذ ذيمؽ ايمت٣مريخ سمبح٧م فمـ 

 ٙمْم٣من زمدر.ضمٙمٖم٣مء صمدد ضد ايمس

وَمـ ايمقاضح أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ىم٣من خمْمئ٣ًم فمٛمدَم٣م ختعم فمـ ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة ايمذي أشمب٦م 

دم  ٞمج٣مضمف دم َمٛمْمٗم٥م نمرب وادي ضمرضَمقت وؽمْمف، وأٞمف ىم٣من َمستٔمجاًل فمٛمدَم٣م ـمـ أٞمف ص٣مر

نمٛمًك فمـ طمدَم٣مت هند، وأن صمٝمُمف ص٣مر وم٣مدرًا فمعم زمسط ٞمٖمقذه دم َمٛمْمٗم٥م َمٙمٝمئ٥م زم٣مخلِمقم 

ٝمش ٓ يزال ضمتك سمٙمؽ ايمٖمؼمة دم ؿمقر ايمبٛم٣مء وايمت٘مقيـ، ىمام أن إومقي٣مء، هم١من هذا اجل

 ايمٔمٗمٙمٝم٥م ايمٗمبٙمٝم٥م احلرضَمٝم٥م مل سمتٗمبؾ هم٘مرة اإلذفم٣من يمٙمجٝمش ايمٛمٓم٣مَمل.

                                                           

 .274( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 1)

 .280( كػس اعمرضمع، ص: 2)
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مل سمٖمٙمح ىمؾ اجلٜمقد ايمس٣مزمٗم٥م دم ٞمزع همتٝمؾ ايمٛمزاع ايمٗم٣مئؿ زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف 

هذا ايمٛمزاع يتِم٣مفمد ضمتك وصؾ إلم َمرضمٙم٥م ضمرصم٥م، فمٛمدَم٣م وم٣مم ايمسٙمْم٣من حمٚمد، زمؾ ـمؾ 

ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمٔمٗمد فمدد َمـ ايمتح٣ميمٖم٣مت َمع زمٔمض ومب٣مئؾ وادي ضمرضَمقت طمالل ؾمٜمر 

 م، وأهؿ هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت هل : 5890هـ/:9>رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

سمقومٝمع ايمِمٙمح َمع ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م ذق وادي ضمرضَمقت أهؾ َمُمْم٥م وايمقاؽمْم٥م  -

 محد، وخل فمٚمر، وفَمبِٝمد خل يامين.وهؿ ايمِمػمات وخل أ

 سمقومٝمع حت٣ميمػ َمع ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر َمـ هند. -

 سمقومٝمع حت٣ميمػ مم٣مشمؾ َمع خل زم٣مصمري َمـ خل ىمثغم َمـ ومري٥م زمقر. -

وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ سمٗمدم َمٗمدم خل زم٣مصمري فمبد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زاَمؾ ومبٝمٙمتف واؽمتقلم فمعم 

 .(5)وضمِمقهن٣م (5)ومري٥م َمٗمٝمبؾ

٣من زمدر طمْمرًا ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم يٗمّٙمص ٞمٖمقذه، ويٗمّقض هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت رأى همٝمٜم٣م ايمسٙمْم

صمٜمقده، ويمذيمؽ صمقهب٦م زمردود همٔمؾ رسئم٥م َمـ صم٣مٞمبف وصم٣مٞم٤م َمٔم٣موٞمٝمف دم إدارة ؾم٠مون 

 وادي ضمرضَمقت ىم٣مَٕمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح، وفمبد اهلل زمـ اظمرهقن ايم٘مثغمي.

، همٖمل ايمبداي٥م أرؽمؾ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمُمحر فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ظمٔم٣مجل٥م اظمقضقع

زم٣ميمتٔم٣مون َمع ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من وَمٔم٣موٞمٝمف دم ايمقادي، نمغم أن سمْمقرات اظمقومػ دم مج٣مدى 
                                                           

 ( مؼقبل: من اًمؼرى اعمجاورة ًمبور.1)

، ؾمامل سمن 281حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: (2)

 .189محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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م صمٔمٙم٦م أَمغم وادي ضمرضَمقت إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ 5890هـ/:9>إولم ؽمٛم٥م 

دضمدح وَمٔمف فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، وخل فمبد ايمٔمزيز َمـ خل ىمثغم يُمددون فمعم 

 . (5)ي ضمرضَمقترضورة ضمّمقر ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف إلم واد

اؽمتج٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر يمذيمؽ، ودم ايمث٣مين فممم َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف، ؽم٣مر َمـ ايمُمحر إلم 

ايمتل وم٣مم هب٣م هل: زمٛم٣مء ضمِمـ ايمريدة زمٗمرن ايمٔمٙمٝم٤م ظم٣م وادي ضمرضَمقت، وأهؿ اخلْمقات 

هلذا اظمقومع َمـ أمهٝم٥م ضمرزمٝم٥م، هم٣مظمٔمروف َمـ صمٕمراهمٝم٥م ضمرضَمقت أن ريدة اجلقهٝمكم وريدة 

َمقت دم اظمرسمٖمٔم٣مت ايمقؽمْمك، وَمٛمٜم٣م سمتٖمرع ايمْمرق إلم وادي اظمٔم٣مرة سمتقؽمط ضمرض

ـ َمـ سمٟمَمكم هذه ايمْمرق وايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م  .(5)ضمرضَمقت، وايمسٝمْمرة فمعم هذا اظمقومع مت٘مِّ

وزمٝمٛمام ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر دم هذه اظمٛمْمٗم٥م ومدَم٦م إيمٝمف ومبٝمٙم٥م خل يامين، وسمؿ سمقومٝمع صٙمح 

وهؿ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م، فمعم أن َمٔمٜم٣م: سمّمٚمـ أن ي٘مقن ضم٘مؿ سمريؿ ٔل دويس َمـ خل يامين 

يمت٘مقن  (1)ئمٙمٛمقا ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر. ىمام سمؿ حتديد ومري٥م ضمٝمد وم٣مؽمؿ

 .(9)طم٣مضٔم٥م حل٘مؿ خل فمٚمر، وفمٙمٝمٜمؿ ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م و ايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من

شمؿ واصؾ ايمسٙمْم٣من زمدر ؽمغمه زم٣مجت٣مه وادي ضمرضَمقت إلم ؽمٝمئقن، ودم هذه إشمٛم٣مء 

 ايمٗم٣مرة، واٞمتٗمؾ إيمٝمف خل زم٣مصمري، فمٛمد ذيمؽ حترك ايمسٙمْم٣من زمدر ؽم٣مر ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم

ة  يٗمقد ومقاسمف، وهمرض ضمِم٣مرًا فمعم ايمٗم٣مرة، واٞمتزفمٜم٣م زم٣ميمٗمقة َمـ أطمٝمف حمٚمد، مم٣م زاد َمـ ُهقَّ

                                                           

 .190( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .282 - 281سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد2)

 ( ىمرية طمقد ىماؾمم: شمؼع قمـد اعمدظمل اجلـويب عمديـة شمريم، سمسػح اجلبل.3)

 (  حمؿد قمؿر سماومؼقه، كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.4)
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م صمٔمٙم٦م أَمغم وادي ضمرضَمقت إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ 5890هـ/:9>إولم ؽمٛم٥م 

دضمدح وَمٔمف فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، وخل فمبد ايمٔمزيز َمـ خل ىمثغم يُمددون فمعم 

 . (5)ي ضمرضَمقترضورة ضمّمقر ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف إلم واد

اؽمتج٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر يمذيمؽ، ودم ايمث٣مين فممم َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف، ؽم٣مر َمـ ايمُمحر إلم 

ايمتل وم٣مم هب٣م هل: زمٛم٣مء ضمِمـ ايمريدة زمٗمرن ايمٔمٙمٝم٤م ظم٣م وادي ضمرضَمقت، وأهؿ اخلْمقات 

هلذا اظمقومع َمـ أمهٝم٥م ضمرزمٝم٥م، هم٣مظمٔمروف َمـ صمٕمراهمٝم٥م ضمرضَمقت أن ريدة اجلقهٝمكم وريدة 

َمقت دم اظمرسمٖمٔم٣مت ايمقؽمْمك، وَمٛمٜم٣م سمتٖمرع ايمْمرق إلم وادي اظمٔم٣مرة سمتقؽمط ضمرض

ـ َمـ سمٟمَمكم هذه ايمْمرق وايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م  .(5)ضمرضَمقت، وايمسٝمْمرة فمعم هذا اظمقومع مت٘مِّ

وزمٝمٛمام ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر دم هذه اظمٛمْمٗم٥م ومدَم٦م إيمٝمف ومبٝمٙم٥م خل يامين، وسمؿ سمقومٝمع صٙمح 

وهؿ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م، فمعم أن َمٔمٜم٣م: سمّمٚمـ أن ي٘مقن ضم٘مؿ سمريؿ ٔل دويس َمـ خل يامين 

يمت٘مقن  (1)ئمٙمٛمقا ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر. ىمام سمؿ حتديد ومري٥م ضمٝمد وم٣مؽمؿ

 .(9)طم٣مضٔم٥م حل٘مؿ خل فمٚمر، وفمٙمٝمٜمؿ ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م و ايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من

شمؿ واصؾ ايمسٙمْم٣من زمدر ؽمغمه زم٣مجت٣مه وادي ضمرضَمقت إلم ؽمٝمئقن، ودم هذه إشمٛم٣مء 

 ايمٗم٣مرة، واٞمتٗمؾ إيمٝمف خل زم٣مصمري، فمٛمد ذيمؽ حترك ايمسٙمْم٣من زمدر ؽم٣مر ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم

ة  يٗمقد ومقاسمف، وهمرض ضمِم٣مرًا فمعم ايمٗم٣مرة، واٞمتزفمٜم٣م زم٣ميمٗمقة َمـ أطمٝمف حمٚمد، مم٣م زاد َمـ ُهقَّ

                                                           

 .190( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .282 - 281سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد2)

 ( ىمرية طمقد ىماؾمم: شمؼع قمـد اعمدظمل اجلـويب عمديـة شمريم، سمسػح اجلبل.3)

 (  حمؿد قمؿر سماومؼقه، كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.4)
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مل سمٖمٙمح ىمؾ اجلٜمقد ايمس٣مزمٗم٥م دم ٞمزع همتٝمؾ ايمٛمزاع ايمٗم٣مئؿ زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأطمٝمف 

هذا ايمٛمزاع يتِم٣مفمد ضمتك وصؾ إلم َمرضمٙم٥م ضمرصم٥م، فمٛمدَم٣م وم٣مم ايمسٙمْم٣من حمٚمد، زمؾ ـمؾ 

ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمٔمٗمد فمدد َمـ ايمتح٣ميمٖم٣مت َمع زمٔمض ومب٣مئؾ وادي ضمرضَمقت طمالل ؾمٜمر 

 م، وأهؿ هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت هل : 5890هـ/:9>رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

سمقومٝمع ايمِمٙمح َمع ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م ذق وادي ضمرضَمقت أهؾ َمُمْم٥م وايمقاؽمْم٥م  -

 محد، وخل فمٚمر، وفَمبِٝمد خل يامين.وهؿ ايمِمػمات وخل أ

 سمقومٝمع حت٣ميمػ َمع ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر َمـ هند. -

 سمقومٝمع حت٣ميمػ مم٣مشمؾ َمع خل زم٣مصمري َمـ خل ىمثغم َمـ ومري٥م زمقر. -

وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ سمٗمدم َمٗمدم خل زم٣مصمري فمبد اهلل زمـ حمٚمد زمـ زاَمؾ ومبٝمٙمتف واؽمتقلم فمعم 

 .(5)وضمِمقهن٣م (5)ومري٥م َمٗمٝمبؾ

٣من زمدر طمْمرًا ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم يٗمّٙمص ٞمٖمقذه، ويٗمّقض هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت رأى همٝمٜم٣م ايمسٙمْم

صمٜمقده، ويمذيمؽ صمقهب٦م زمردود همٔمؾ رسئم٥م َمـ صم٣مٞمبف وصم٣مٞم٤م َمٔم٣موٞمٝمف دم إدارة ؾم٠مون 

 وادي ضمرضَمقت ىم٣مَٕمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ دضمدح، وفمبد اهلل زمـ اظمرهقن ايم٘مثغمي.

، همٖمل ايمبداي٥م أرؽمؾ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمُمحر فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ظمٔم٣مجل٥م اظمقضقع

زم٣ميمتٔم٣مون َمع ضمٙمٖم٣مء ايمسٙمْم٣من وَمٔم٣موٞمٝمف دم ايمقادي، نمغم أن سمْمقرات اظمقومػ دم مج٣مدى 
                                                           

 ( مؼقبل: من اًمؼرى اعمجاورة ًمبور.1)

، ؾمامل سمن 281حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: (2)

 .189محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:
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م صمٔمٙم٦م أَمغم وادي ضمرضَمقت إَمغم فمْمٝمػ زمـ فمقم زمـ 5890هـ/:9>إولم ؽمٛم٥م 

دضمدح وَمٔمف فمقم زمـ فمٚمر زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي، وخل فمبد ايمٔمزيز َمـ خل ىمثغم يُمددون فمعم 

 . (5)ي ضمرضَمقترضورة ضمّمقر ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف إلم واد

اؽمتج٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر يمذيمؽ، ودم ايمث٣مين فممم َمـ ايمُمٜمر ٞمٖمسف، ؽم٣مر َمـ ايمُمحر إلم 

ايمتل وم٣مم هب٣م هل: زمٛم٣مء ضمِمـ ايمريدة زمٗمرن ايمٔمٙمٝم٤م ظم٣م وادي ضمرضَمقت، وأهؿ اخلْمقات 

هلذا اظمقومع َمـ أمهٝم٥م ضمرزمٝم٥م، هم٣مظمٔمروف َمـ صمٕمراهمٝم٥م ضمرضَمقت أن ريدة اجلقهٝمكم وريدة 

َمقت دم اظمرسمٖمٔم٣مت ايمقؽمْمك، وَمٛمٜم٣م سمتٖمرع ايمْمرق إلم وادي اظمٔم٣مرة سمتقؽمط ضمرض

ـ َمـ سمٟمَمكم هذه ايمْمرق وايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م  .(5)ضمرضَمقت، وايمسٝمْمرة فمعم هذا اظمقومع مت٘مِّ

وزمٝمٛمام ىم٣من ايمسٙمْم٣من زمدر دم هذه اظمٛمْمٗم٥م ومدَم٦م إيمٝمف ومبٝمٙم٥م خل يامين، وسمؿ سمقومٝمع صٙمح 

وهؿ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م، فمعم أن َمٔمٜم٣م: سمّمٚمـ أن ي٘مقن ضم٘مؿ سمريؿ ٔل دويس َمـ خل يامين 

يمت٘مقن  (1)ئمٙمٛمقا ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م وايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر. ىمام سمؿ حتديد ومري٥م ضمٝمد وم٣مؽمؿ

 .(9)طم٣مضٔم٥م حل٘مؿ خل فمٚمر، وفمٙمٝمٜمؿ ايمقٓء وايمْم٣مفم٥م و ايمتبٔمٝم٥م يمٙمسٙمْم٣من

شمؿ واصؾ ايمسٙمْم٣من زمدر ؽمغمه زم٣مجت٣مه وادي ضمرضَمقت إلم ؽمٝمئقن، ودم هذه إشمٛم٣مء 

 ايمٗم٣مرة، واٞمتٗمؾ إيمٝمف خل زم٣مصمري، فمٛمد ذيمؽ حترك ايمسٙمْم٣من زمدر ؽم٣مر ايمسٙمْم٣من حمٚمد إلم

ة  يٗمقد ومقاسمف، وهمرض ضمِم٣مرًا فمعم ايمٗم٣مرة، واٞمتزفمٜم٣م زم٣ميمٗمقة َمـ أطمٝمف حمٚمد، مم٣م زاد َمـ ُهقَّ

                                                           

 .190( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .282 - 281سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد2)

 ( ىمرية طمقد ىماؾمم: شمؼع قمـد اعمدظمل اجلـويب عمديـة شمريم، سمسػح اجلبل.3)

 (  حمؿد قمؿر سماومؼقه، كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.4)
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 . (5)ي ضمرضَمقترضورة ضمّمقر ايمسٙمْم٣من زمدر زمٛمٖمسف إلم واد
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َمقت دم اظمرسمٖمٔم٣مت ايمقؽمْمك، وَمٛمٜم٣م سمتٖمرع ايمْمرق إلم وادي اظمٔم٣مرة سمتقؽمط ضمرض

ـ َمـ سمٟمَمكم هذه ايمْمرق وايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م  .(5)ضمرضَمقت، وايمسٝمْمرة فمعم هذا اظمقومع مت٘مِّ
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وهؿ َمـ زمٛمل ـمٛم٥م، فمعم أن َمٔمٜم٣م: سمّمٚمـ أن ي٘مقن ضم٘مؿ سمريؿ ٔل دويس َمـ خل يامين 
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 .190( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .282 - 281سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد2)

 ( ىمرية طمقد ىماؾمم: شمؼع قمـد اعمدظمل اجلـويب عمديـة شمريم، سمسػح اجلبل.3)

 (  حمؿد قمؿر سماومؼقه، كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحتلم.4)
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ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ، ودهمع زم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد إلم جتٚمٝمع أوٓده وأٞمِم٣مره َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم 

ٛمََّد أفمدادًا َمـ ومب٣مئؾ اظمٜمرة، هبدف إفم٣مدة ايمٗم٣مرة َمـ دم ـمٖم٣مر، ودطمؾ هبؿ إلم ومُمـ، وهمٝمٜم٣م صَم 

أطمٝمف زمدر. وـمٙم٦م هذه ايمٗمقة َمرازمْم٥م َمع ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ؾمٜمر ؾمٔمب٣من إلم خطمر رَمّم٣من 

م، يٌمف فمٙمٝمٜم٣م إَمقال، ويم٘مٛمٜم٣م مل سمٛمٖمذ َمٜمٚمتٜم٣م، وسمْمقرت إَمقر 5890هـ/:9>ؽمٛم٥م

ى إلم أن سمٗم٣مسمؾ ايمْمرهم٣من، فمٛمدَم٣م ٞمُمٟم طمالف زمكم فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من حمٚمد وومب٣مئؾ اظمٜمرة، أد

وسمٔمرض ايمبٔمض يمإلص٣مزم٣مت، وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ سمٖمروم٦م هذه ايمٗمقة، وىم٣مٞم٦م هذه هل 

 .(5)اظمح٣مويم٥م إطمغمة يمٙمسٙمْم٣من حمٚمد دم ٞمُم٣مؿمف ايمسٝم٣مد

 وٞمتٝمج٥م يمتح٣ميمػ ومبٝمٙم٥م هند َمع ايمسٙمْم٣من حمٚمد وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف إلم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس

 أشم٣مر حت٣ميمٖمٜمؿ َمع ايمسٙمْم٣من حمٚمد نمّمبف، وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف هبدف سمٟمديبٜمؿ، همٗمد

وسمس٣مرفم٦م وسمغمة ايمتدهقر دم ايمٔمالوم٥م زمكم ايمْمرهمكم، همٖمل ايمت٣مؽمع وايمٔممميـ َمـ ذي احلج٥م 

م أطمذ ايمسٙمْم٣من زمدر ومري٥م اهلجريـ َمـ خل فمقم زمـ هم٣مرس، وأطمرج 5890هـ/:9>ؽمٛم٥م 

 ،(5)خل ىمثغمَمٛمٜم٣م شم٣مزمت٣ًم وأوٓد أطمٝمف حمٚمد فمقم زمـ هم٣مرس إلم ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر حت٦م ضمراؽم٥م 

ىمام اٞمتزع ايمٗمرى ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى َمـ أيدهيؿ ضمتك أطمذ مجٝمع ايمٗمرى، وىمؾ َم٣م ىم٣من 

حت٦م أيدهيؿ َمـ ممتٙم٘م٣مت، وزمٛمك فمٙمٝمٜمؿ ضمِمٛم٣ًم دم ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، ومل يٖمٙمح َمٗمدَمٜمؿ 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس دم َمسٔم٣مه يمدى اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك، ايمذي ىم٣من َمُمٕمقًٓ 

 . (1)م5895/ ه;9>مل يستج٤م يمف، همٔم٣مد اظمٗمدم زمخٖمل ضمٛمكم دم صٖمر  زمٟمَمقر دويمتف، وهلذا

                                                           
 .33( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية ، ص : 1)

، 287، 282حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( 2)

 .47  -46حمؿد سمن هاؿمم: كػس اعمرضمع، ص: 

 191-190( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 3)
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وظم٣م وصٙم٦م إَمقر إلم هذا احلد، اجتف اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس إلم ؽمٝمئقن، 

ووم٣مزمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا، وؿمٙم٤م َمٛمف أن يسٚمح يمٙمٗمبٝمٙم٥م زم٣ميمبٗم٣مء همٗمط دم ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، 

 .(5)مم٣م ىم٣مٞمقا ئمت٣مدوٞمف َمـ نمغم احلِمقل فمعم أي٥م إيرادات أو َمٝمزات أطمرى

وزمذيمؽ اؽمتْم٣مفم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من أن حتٗمؼ اهلدف ايمتٟمديبل ايمذي حترىم٦م َمـ أصمٙمف، 

هم١من هذه اظمُم٣مهد اظمٜمٝمٚمٛم٥م سمقضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي ص٣مرت إيمٝمف ومبٝمٙم٥م هند، وَمدى 

 ايمتدهقر ايمرهٝم٤م دم فمالوم٣مهتؿ زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر.

ٙمْم٣من زمدر دم ؾمٜمر وسمالضمٗم٦م إضمداث زمٔمد ذيمؽ، ووصٙم٦م زمٔمض إطمب٣مر إلم ايمس

م، أن هٛم٣مك َمُم٣مورات جتري زمكم هند وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومب٣مئؾ 5895هـ/;9>رَمّم٣من 

اظمسٖمٙم٥م زمُمٟمن سمُم٘مٝمؾ حت٣ميمػ ومبقم، ودم أشمر ذيمؽ وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف إلم وادي دوفمـ 

دم ؾمٜمر رَمّم٣من َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، وٞمٓمرًا ظم٣م ئمٙمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمْمبٝمٔم٥م اظمتٚمردة 

َده، وزضمػ زمٗمقاسمف واضمتؾ فمددًا َمـ ايمٗمرى  يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي همٗمد زم٣منمتف ومبؾ أن ئمٙمـ مترُّ

ايمت٣مزمٔم٥م يمف، واومتحؿ ومٝمدون شم٣مٞمٝم٥ًم، وَم٣مرس همٝمٜم٣م أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م و اإلهمس٣مد، نمغم أٞمف 

مل ي٘مرر اظمح٣مويم٥م يمدطمقل زمّم٥م، ويمٔمؾ ايمذي َمٛمٔمف َمـ حم٣مويم٥م دطمقهل٣م َم٣م فمٙمٚمف َمـ 

 .(5)ٓسمف ايمس٣مزمٗم٥محتِمٝمٛم٣مهت٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م ؽمبًب٣م دم همُمؾ حم٣مو

ر ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؿمريٗم٥م ذىمٝم٥م يستْمٝمع هب٣م ؽمح٤م ايمبس٣مط َمـ  زمٔمد هذه اظمح٣موٓت هم٘مَّ

م 5895هـ/>9>حت٦م أومدام ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وجتريده َمـ زفم٣مَم٥م ومبٝمٙمتف، هم٣مسمٖمؼ دم ؽمٛم٥م 

د َمـ ايمْم٣مزمع  َمع خل ايمٔمٚمقدي دم ومٝمدون فمعم أن يسٙمٚمٜمؿ هذه ايمٗمري٥م، ذيْم٥م أن جترَّ

                                                           

 .191( كػس اعمرضمع: 1)

 .289 - 288قه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼ2)
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وظم٣م وصٙم٦م إَمقر إلم هذا احلد، اجتف اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس إلم ؽمٝمئقن، 

ووم٣مزمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا، وؿمٙم٤م َمٛمف أن يسٚمح يمٙمٗمبٝمٙم٥م زم٣ميمبٗم٣مء همٗمط دم ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، 

 .(5)مم٣م ىم٣مٞمقا ئمت٣مدوٞمف َمـ نمغم احلِمقل فمعم أي٥م إيرادات أو َمٝمزات أطمرى

وزمذيمؽ اؽمتْم٣مفم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من أن حتٗمؼ اهلدف ايمتٟمديبل ايمذي حترىم٦م َمـ أصمٙمف، 

هم١من هذه اظمُم٣مهد اظمٜمٝمٚمٛم٥م سمقضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي ص٣مرت إيمٝمف ومبٝمٙم٥م هند، وَمدى 

 ايمتدهقر ايمرهٝم٤م دم فمالوم٣مهتؿ زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر.

ٙمْم٣من زمدر دم ؾمٜمر وسمالضمٗم٦م إضمداث زمٔمد ذيمؽ، ووصٙم٦م زمٔمض إطمب٣مر إلم ايمس

م، أن هٛم٣مك َمُم٣مورات جتري زمكم هند وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومب٣مئؾ 5895هـ/;9>رَمّم٣من 

اظمسٖمٙم٥م زمُمٟمن سمُم٘مٝمؾ حت٣ميمػ ومبقم، ودم أشمر ذيمؽ وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف إلم وادي دوفمـ 

دم ؾمٜمر رَمّم٣من َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، وٞمٓمرًا ظم٣م ئمٙمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمْمبٝمٔم٥م اظمتٚمردة 

َده، وزضمػ زمٗمقاسمف واضمتؾ فمددًا َمـ ايمٗمرى  يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي همٗمد زم٣منمتف ومبؾ أن ئمٙمـ مترُّ

ايمت٣مزمٔم٥م يمف، واومتحؿ ومٝمدون شم٣مٞمٝم٥ًم، وَم٣مرس همٝمٜم٣م أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م و اإلهمس٣مد، نمغم أٞمف 

مل ي٘مرر اظمح٣مويم٥م يمدطمقل زمّم٥م، ويمٔمؾ ايمذي َمٛمٔمف َمـ حم٣مويم٥م دطمقهل٣م َم٣م فمٙمٚمف َمـ 

 .(5)ٓسمف ايمس٣مزمٗم٥محتِمٝمٛم٣مهت٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م ؽمبًب٣م دم همُمؾ حم٣مو

ر ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؿمريٗم٥م ذىمٝم٥م يستْمٝمع هب٣م ؽمح٤م ايمبس٣مط َمـ  زمٔمد هذه اظمح٣موٓت هم٘مَّ

م 5895هـ/>9>حت٦م أومدام ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وجتريده َمـ زفم٣مَم٥م ومبٝمٙمتف، هم٣مسمٖمؼ دم ؽمٛم٥م 

د َمـ ايمْم٣مزمع  َمع خل ايمٔمٚمقدي دم ومٝمدون فمعم أن يسٙمٚمٜمؿ هذه ايمٗمري٥م، ذيْم٥م أن جترَّ

                                                           

 .191( كػس اعمرضمع: 1)

 .289 - 288قه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼ2)
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ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ، ودهمع زم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد إلم جتٚمٝمع أوٓده وأٞمِم٣مره َمـ زم٣مدي٥م خل ىمثغم 

ٛمََّد أفمدادًا َمـ ومب٣مئؾ اظمٜمرة، هبدف إفم٣مدة ايمٗم٣مرة َمـ دم ـمٖم٣مر، ودطمؾ هبؿ إلم ومُمـ، وهمٝمٜم٣م صَم 

أطمٝمف زمدر. وـمٙم٦م هذه ايمٗمقة َمرازمْم٥م َمع ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمـ ؾمٜمر ؾمٔمب٣من إلم خطمر رَمّم٣من 

م، يٌمف فمٙمٝمٜم٣م إَمقال، ويم٘مٛمٜم٣م مل سمٛمٖمذ َمٜمٚمتٜم٣م، وسمْمقرت إَمقر 5890هـ/:9>ؽمٛم٥م

ى إلم أن سمٗم٣مسمؾ ايمْمرهم٣من، فمٛمدَم٣م ٞمُمٟم طمالف زمكم فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من حمٚمد وومب٣مئؾ اظمٜمرة، أد

وسمٔمرض ايمبٔمض يمإلص٣مزم٣مت، وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ سمٖمروم٦م هذه ايمٗمقة، وىم٣مٞم٦م هذه هل 

 .(5)اظمح٣مويم٥م إطمغمة يمٙمسٙمْم٣من حمٚمد دم ٞمُم٣مؿمف ايمسٝم٣مد

 وٞمتٝمج٥م يمتح٣ميمػ ومبٝمٙم٥م هند َمع ايمسٙمْم٣من حمٚمد وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف إلم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس

 أشم٣مر حت٣ميمٖمٜمؿ َمع ايمسٙمْم٣من حمٚمد نمّمبف، وؽمط وادي ضمرضَمقت ونمرزمف هبدف سمٟمديبٜمؿ، همٗمد

وسمس٣مرفم٦م وسمغمة ايمتدهقر دم ايمٔمالوم٥م زمكم ايمْمرهمكم، همٖمل ايمت٣مؽمع وايمٔممميـ َمـ ذي احلج٥م 

م أطمذ ايمسٙمْم٣من زمدر ومري٥م اهلجريـ َمـ خل فمقم زمـ هم٣مرس، وأطمرج 5890هـ/:9>ؽمٛم٥م 

 ،(5)خل ىمثغمَمٛمٜم٣م شم٣مزمت٣ًم وأوٓد أطمٝمف حمٚمد فمقم زمـ هم٣مرس إلم ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر حت٦م ضمراؽم٥م 

ىمام اٞمتزع ايمٗمرى ايمقاضمدة سمٙمق إطمرى َمـ أيدهيؿ ضمتك أطمذ مجٝمع ايمٗمرى، وىمؾ َم٣م ىم٣من 

حت٦م أيدهيؿ َمـ ممتٙم٘م٣مت، وزمٛمك فمٙمٝمٜمؿ ضمِمٛم٣ًم دم ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، ومل يٖمٙمح َمٗمدَمٜمؿ 

حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس دم َمسٔم٣مه يمدى اإلَم٣مم ذف ايمديـ حيٝمك، ايمذي ىم٣من َمُمٕمقًٓ 

 . (1)م5895/ ه;9>مل يستج٤م يمف، همٔم٣مد اظمٗمدم زمخٖمل ضمٛمكم دم صٖمر  زمٟمَمقر دويمتف، وهلذا
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وظم٣م وصٙم٦م إَمقر إلم هذا احلد، اجتف اظمٗمدم حمٚمد زمـ فمقم زمـ هم٣مرس إلم ؽمٝمئقن، 

ووم٣مزمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا، وؿمٙم٤م َمٛمف أن يسٚمح يمٙمٗمبٝمٙم٥م زم٣ميمبٗم٣مء همٗمط دم ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، 

 .(5)مم٣م ىم٣مٞمقا ئمت٣مدوٞمف َمـ نمغم احلِمقل فمعم أي٥م إيرادات أو َمٝمزات أطمرى

وزمذيمؽ اؽمتْم٣مفم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من أن حتٗمؼ اهلدف ايمتٟمديبل ايمذي حترىم٦م َمـ أصمٙمف، 

هم١من هذه اظمُم٣مهد اظمٜمٝمٚمٛم٥م سمقضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي ص٣مرت إيمٝمف ومبٝمٙم٥م هند، وَمدى 

 ايمتدهقر ايمرهٝم٤م دم فمالوم٣مهتؿ زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر.

ٙمْم٣من زمدر دم ؾمٜمر وسمالضمٗم٦م إضمداث زمٔمد ذيمؽ، ووصٙم٦م زمٔمض إطمب٣مر إلم ايمس

م، أن هٛم٣مك َمُم٣مورات جتري زمكم هند وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومب٣مئؾ 5895هـ/;9>رَمّم٣من 

اظمسٖمٙم٥م زمُمٟمن سمُم٘مٝمؾ حت٣ميمػ ومبقم، ودم أشمر ذيمؽ وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف إلم وادي دوفمـ 

دم ؾمٜمر رَمّم٣من َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، وٞمٓمرًا ظم٣م ئمٙمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمْمبٝمٔم٥م اظمتٚمردة 

َده، وزضمػ زمٗمقاسمف واضمتؾ فمددًا َمـ ايمٗمرى  يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي همٗمد زم٣منمتف ومبؾ أن ئمٙمـ مترُّ

ايمت٣مزمٔم٥م يمف، واومتحؿ ومٝمدون شم٣مٞمٝم٥ًم، وَم٣مرس همٝمٜم٣م أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م و اإلهمس٣مد، نمغم أٞمف 

مل ي٘مرر اظمح٣مويم٥م يمدطمقل زمّم٥م، ويمٔمؾ ايمذي َمٛمٔمف َمـ حم٣مويم٥م دطمقهل٣م َم٣م فمٙمٚمف َمـ 

 .(5)ٓسمف ايمس٣مزمٗم٥محتِمٝمٛم٣مهت٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م ؽمبًب٣م دم همُمؾ حم٣مو

ر ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؿمريٗم٥م ذىمٝم٥م يستْمٝمع هب٣م ؽمح٤م ايمبس٣مط َمـ  زمٔمد هذه اظمح٣موٓت هم٘مَّ

م 5895هـ/>9>حت٦م أومدام ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وجتريده َمـ زفم٣مَم٥م ومبٝمٙمتف، هم٣مسمٖمؼ دم ؽمٛم٥م 

د َمـ ايمْم٣مزمع  َمع خل ايمٔمٚمقدي دم ومٝمدون فمعم أن يسٙمٚمٜمؿ هذه ايمٗمري٥م، ذيْم٥م أن جترَّ
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 .(5)مم٣م ىم٣مٞمقا ئمت٣مدوٞمف َمـ نمغم احلِمقل فمعم أي٥م إيرادات أو َمٝمزات أطمرى

وزمذيمؽ اؽمتْم٣مفم٦م ومقات ايمسٙمْم٣من أن حتٗمؼ اهلدف ايمتٟمديبل ايمذي حترىم٦م َمـ أصمٙمف، 

هم١من هذه اظمُم٣مهد اظمٜمٝمٚمٛم٥م سمقضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي ص٣مرت إيمٝمف ومبٝمٙم٥م هند، وَمدى 

 ايمتدهقر ايمرهٝم٤م دم فمالوم٣مهتؿ زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر.

ٙمْم٣من زمدر دم ؾمٜمر وسمالضمٗم٦م إضمداث زمٔمد ذيمؽ، ووصٙم٦م زمٔمض إطمب٣مر إلم ايمس

م، أن هٛم٣مك َمُم٣مورات جتري زمكم هند وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومب٣مئؾ 5895هـ/;9>رَمّم٣من 

اظمسٖمٙم٥م زمُمٟمن سمُم٘مٝمؾ حت٣ميمػ ومبقم، ودم أشمر ذيمؽ وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر ومقاسمف إلم وادي دوفمـ 

دم ؾمٜمر رَمّم٣من َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م، وٞمٓمرًا ظم٣م ئمٙمٚمف ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمْمبٝمٔم٥م اظمتٚمردة 

َده، وزضمػ زمٗمقاسمف واضمتؾ فمددًا َمـ ايمٗمرى  يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي همٗمد زم٣منمتف ومبؾ أن ئمٙمـ مترُّ

ايمت٣مزمٔم٥م يمف، واومتحؿ ومٝمدون شم٣مٞمٝم٥ًم، وَم٣مرس همٝمٜم٣م أفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م و اإلهمس٣مد، نمغم أٞمف 

مل ي٘مرر اظمح٣مويم٥م يمدطمقل زمّم٥م، ويمٔمؾ ايمذي َمٛمٔمف َمـ حم٣مويم٥م دطمقهل٣م َم٣م فمٙمٚمف َمـ 

 .(5)ٓسمف ايمس٣مزمٗم٥محتِمٝمٛم٣مهت٣م ايمتل ىم٣مٞم٦م ؽمبًب٣م دم همُمؾ حم٣مو

ر ايمسٙمْم٣من زمدر دم ؿمريٗم٥م ذىمٝم٥م يستْمٝمع هب٣م ؽمح٤م ايمبس٣مط َمـ  زمٔمد هذه اظمح٣موٓت هم٘مَّ

م 5895هـ/>9>حت٦م أومدام ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وجتريده َمـ زفم٣مَم٥م ومبٝمٙمتف، هم٣مسمٖمؼ دم ؽمٛم٥م 

د َمـ ايمْم٣مزمع  َمع خل ايمٔمٚمقدي دم ومٝمدون فمعم أن يسٙمٚمٜمؿ هذه ايمٗمري٥م، ذيْم٥م أن جترَّ
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، وزم٣ميمٖمٔمؾ سمؿ (ضمقؿم٥م)ري، وحتتٖمظ زم٣ميمْم٣مزمع ايمديٛمل همٗمط، أي سم٘مقن ايمسٝم٣مد وايمٔمس٘م

ختري٤م ضمِمٛمٜم٣م، واطمتٝم٣مر ايمُمٝمخ فمبد ايمرمحـ زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي َمٛمِمًب٣م هلؿ. وهبذا 

إؽمٙمقب ضمٗمؼ ايمسٙمْم٣من هدهمف= ضمٝم٧م اٞمتٗمٙم٦م زفم٣مَم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م َمـ ايمُمٝمخ فمثامن إلم أطمٝمف، 

 .(5)سٝم٣مدواٞمحٌم ٞمُم٣مط ايمٗمبٝمٙم٥م دم اجل٣مٞم٤م ايمديٛمل دون اجل٣مٞم٤م ايم

هذه ايمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر دم ايمٗمّم٣مء فمعم ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م، ايمتل 

ؽمٔمك إلم سمُم٘مٝمٙمٜم٣م أطمقه ايمسٙمْم٣من حمٚمد، شمؿ ايمتح٣ميمػ ايمذي ؽمٔم٦م إلم سمُم٘مٝمٙمف هند 

وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م مل سم٘مـ هن٣مي٥م اظمْم٣مف زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، همٜمق ئمٙمؿ 

ٓت زمُمٟمن إوم٣مَم٥م هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت يمـ سمتقومػ، وهلذا أطمذ ئمٚمؾ زمح٘مؿ ايمتجرزم٥م أن اظمح٣مو

زمدأٍب فمعم هتدئ٥م إوض٣مع دم وادي ضمرضَمقت، وَم٣مل إلم َمِم٣محل٥م ايمٗمب٣مئؾ هٛم٣مك 

 يمٙمحٝمٙمقيم٥م دون ومٝم٣مم هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت.

َع صٙمًح٣م َمع خل فم٣مَمر َمـ هند، وأفم٣مدهؿ إلم 5895/ ه>9>همٖمل رصم٤م ؽمٛم٥م  م وومَّ

  اصْمٙمح دم ؾمٔمب٣من َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م َمع ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥مومريتٜمؿ ايمسقر، وزمٛمك هلؿ ايمسقر، ىمام

 ذق وادي ضمرضَمقت، ويمّمامن سمٛمٖمٝمذ ايمِمٙمح وضع خل أمحد ومري٥م ايمٙمسؽ رهٝمٛم٥م هلؿ. 

قن  ووضع ايمِمػمات ومري٥م ايمقاؽمْم٥م رهٝمٛم٥م هلؿ. أَم٣م ايمسٙمْم٣من همٗمد وضع ومري٥م دَمُّ

 .(5)ت سمريؿو)ضِمٝمد وم٣مؽمؿ( رهٝمٛمتف ضامٞم٣ًم يمتٛمٖمٝمذ ايمِمٙمح، وأفمْمك فمبٝمد خل يامين إيرادا

ومل يبؼ إٓ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ايمذي همُمٙم٦م مجٝمع اظمح٣موٓت ايمتل زمذهل٣م ايمسٙمْم٣من زمدر 

إلطمّم٣مفمف أو يمتقومٝمع صٙمح َمٔمف، أؽمقة زمبٗمٝم٥م ومب٣مئؾ وادي ضمرضَمقت إطمرى= ضمٝم٧م أن 
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ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي اَمتٛمع َمـ ايمِمٙمح. إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ هم١من ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ىم٣من ومد ضمِمـ 

وس. وَمـ صمٜم٥م اخلريب٥م ايمتل زمٛمك هب٣م ضمِمٛم٣ًم َمٛمٝمٔم٣ًم وادي دوفمـ َمـ صمٜم٥م ريدة زم٣مَمسد

ُـّ  يمٙمحٝمٙمقيم٥م دون دطمقل ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر إيمٝمف، إَمر ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا يُم

٣م دم ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة ؽمٛم٥م  م فمعم زمٔمض ومرى وادي دوفمـ 5895هـ/>9>هجقًَم٣م ومقيًّ

ومٛم٣مة زمّم٥م  َمٛمٜم٣م اخلريب٥م، دم مجع ىمثغم َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم، وضم٣مول أيًّم٣م إضمداث طمراب دم

ايمرئٝمس٥م، فمٛمد ذيمؽ ضمدشم٦م َمٔمرىم٥م زمكم فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وومقات ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وؽمٗمط 

 . (5)ومتعم َمـ اجل٣مٞمبكم، واٞمتٜم٦م اظمٔمرىم٥م َمـ نمغم أن حيرز ايمسٙمْم٣من ٞمًٌما فمعم ايمٔمٚمقدي

مل يٚمض فمعم ايمِمٙمح ايمذي وومٔمتف ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م ذق ضمرضَمقت َمع ايمسٙمْم٣من زمدر 

م، وزضمٖم٦م فمعم 5899هـ85>ٝمٛمٜم٣م دم ؾمٜمر اظمحرم ؽمٛم٥م ؽمقى فم٣مَمكم، ضمتك حت٣ميمٖم٦م همٝمام زم

ايمٙمسؽ ضد ضم٣مىمٚمٜم٣م فمٚمر زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ صمس٣مر، وىمذيمؽ ومري٥م ايمٔمجز وضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ 

، ودارت َمٔمرىم٥م ومتؾ همٝمٜم٣م ضم٣مىمؿ ايمٙمسؽ، وزمذيمؽ -َمـ فمس٘مر ايممميػ ٞم٣مس-إذف 

ٞمٗمّمقا صٙمحٜمؿ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر،  يم٘مـ ومقات ايمسٙمْم٣من حترىم٦م، يٗمقده٣م أمحد زمـ 

ٝمػ، وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، همٜم٣ممج٦ْم ومرى ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م، واٞمتزفمتٜم٣م َمٛمٜم٣م فمْم

 .(5)وأحلٗم٦م هب٣م اهلزيٚم٥م

ودم نمرب وادي ضمرضَمقت حت٣ميمػ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي َمع خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند، فمعم 

م، فمٛمدَم٣م أومدم إَمغم حمٚمد زمـ ;589هـ/88>طمٙمٖمٝم٥م َم٣م ضمدث دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

ْم٣من زمدر دم وادي ضمرضَمقت فمعم افمتٗم٣مل فمدد َمـ خل فم٣مَمر، وخل فمٚمر زمحرق، أَمغم ايمسٙم
                                                           

 (  كػس اعمرضمع،  كػس اًمصػحة.1)

 .303ار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمب2)
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ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي اَمتٛمع َمـ ايمِمٙمح. إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ هم١من ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ىم٣من ومد ضمِمـ 

وس. وَمـ صمٜم٥م اخلريب٥م ايمتل زمٛمك هب٣م ضمِمٛم٣ًم َمٛمٝمٔم٣ًم وادي دوفمـ َمـ صمٜم٥م ريدة زم٣مَمسد

ُـّ  يمٙمحٝمٙمقيم٥م دون دطمقل ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر إيمٝمف، إَمر ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا يُم

٣م دم ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة ؽمٛم٥م  م فمعم زمٔمض ومرى وادي دوفمـ 5895هـ/>9>هجقًَم٣م ومقيًّ

ومٛم٣مة زمّم٥م  َمٛمٜم٣م اخلريب٥م، دم مجع ىمثغم َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم، وضم٣مول أيًّم٣م إضمداث طمراب دم

ايمرئٝمس٥م، فمٛمد ذيمؽ ضمدشم٦م َمٔمرىم٥م زمكم فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وومقات ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وؽمٗمط 

 . (5)ومتعم َمـ اجل٣مٞمبكم، واٞمتٜم٦م اظمٔمرىم٥م َمـ نمغم أن حيرز ايمسٙمْم٣من ٞمًٌما فمعم ايمٔمٚمقدي

مل يٚمض فمعم ايمِمٙمح ايمذي وومٔمتف ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م ذق ضمرضَمقت َمع ايمسٙمْم٣من زمدر 

م، وزضمٖم٦م فمعم 5899هـ85>ٝمٛمٜم٣م دم ؾمٜمر اظمحرم ؽمٛم٥م ؽمقى فم٣مَمكم، ضمتك حت٣ميمٖم٦م همٝمام زم

ايمٙمسؽ ضد ضم٣مىمٚمٜم٣م فمٚمر زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ صمس٣مر، وىمذيمؽ ومري٥م ايمٔمجز وضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ 

، ودارت َمٔمرىم٥م ومتؾ همٝمٜم٣م ضم٣مىمؿ ايمٙمسؽ، وزمذيمؽ -َمـ فمس٘مر ايممميػ ٞم٣مس-إذف 

ٞمٗمّمقا صٙمحٜمؿ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر،  يم٘مـ ومقات ايمسٙمْم٣من حترىم٦م، يٗمقده٣م أمحد زمـ 

ٝمػ، وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، همٜم٣ممج٦ْم ومرى ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م، واٞمتزفمتٜم٣م َمٛمٜم٣م فمْم

 .(5)وأحلٗم٦م هب٣م اهلزيٚم٥م

ودم نمرب وادي ضمرضَمقت حت٣ميمػ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي َمع خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند، فمعم 

م، فمٛمدَم٣م أومدم إَمغم حمٚمد زمـ ;589هـ/88>طمٙمٖمٝم٥م َم٣م ضمدث دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

ْم٣من زمدر دم وادي ضمرضَمقت فمعم افمتٗم٣مل فمدد َمـ خل فم٣مَمر، وخل فمٚمر زمحرق، أَمغم ايمسٙم
                                                           

 (  كػس اعمرضمع،  كػس اًمصػحة.1)

 .303ار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمب2)
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، وزم٣ميمٖمٔمؾ سمؿ (ضمقؿم٥م)ري، وحتتٖمظ زم٣ميمْم٣مزمع ايمديٛمل همٗمط، أي سم٘مقن ايمسٝم٣مد وايمٔمس٘م

ختري٤م ضمِمٛمٜم٣م، واطمتٝم٣مر ايمُمٝمخ فمبد ايمرمحـ زمـ أمحد ايمٔمٚمقدي َمٛمِمًب٣م هلؿ. وهبذا 

إؽمٙمقب ضمٗمؼ ايمسٙمْم٣من هدهمف= ضمٝم٧م اٞمتٗمٙم٦م زفم٣مَم٥م ايمٗمبٝمٙم٥م َمـ ايمُمٝمخ فمثامن إلم أطمٝمف، 

 .(5)سٝم٣مدواٞمحٌم ٞمُم٣مط ايمٗمبٝمٙم٥م دم اجل٣مٞم٤م ايمديٛمل دون اجل٣مٞم٤م ايم

هذه ايمٛمج٣مضم٣مت ايمتل ضمٗمٗمٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر دم ايمٗمّم٣مء فمعم ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م، ايمتل 

ؽمٔمك إلم سمُم٘مٝمٙمٜم٣م أطمقه ايمسٙمْم٣من حمٚمد، شمؿ ايمتح٣ميمػ ايمذي ؽمٔم٦م إلم سمُم٘مٝمٙمف هند 

وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي وومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م مل سم٘مـ هن٣مي٥م اظمْم٣مف زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمسٙمْم٣من زمدر، همٜمق ئمٙمؿ 

ٓت زمُمٟمن إوم٣مَم٥م هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت يمـ سمتقومػ، وهلذا أطمذ ئمٚمؾ زمح٘مؿ ايمتجرزم٥م أن اظمح٣مو

زمدأٍب فمعم هتدئ٥م إوض٣مع دم وادي ضمرضَمقت، وَم٣مل إلم َمِم٣محل٥م ايمٗمب٣مئؾ هٛم٣مك 

 يمٙمحٝمٙمقيم٥م دون ومٝم٣مم هذه ايمتح٣ميمٖم٣مت.

َع صٙمًح٣م َمع خل فم٣مَمر َمـ هند، وأفم٣مدهؿ إلم 5895/ ه>9>همٖمل رصم٤م ؽمٛم٥م  م وومَّ

  اصْمٙمح دم ؾمٔمب٣من َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م َمع ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥مومريتٜمؿ ايمسقر، وزمٛمك هلؿ ايمسقر، ىمام

 ذق وادي ضمرضَمقت، ويمّمامن سمٛمٖمٝمذ ايمِمٙمح وضع خل أمحد ومري٥م ايمٙمسؽ رهٝمٛم٥م هلؿ. 

قن  ووضع ايمِمػمات ومري٥م ايمقاؽمْم٥م رهٝمٛم٥م هلؿ. أَم٣م ايمسٙمْم٣من همٗمد وضع ومري٥م دَمُّ

 .(5)ت سمريؿو)ضِمٝمد وم٣مؽمؿ( رهٝمٛمتف ضامٞم٣ًم يمتٛمٖمٝمذ ايمِمٙمح، وأفمْمك فمبٝمد خل يامين إيرادا

ومل يبؼ إٓ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ايمذي همُمٙم٦م مجٝمع اظمح٣موٓت ايمتل زمذهل٣م ايمسٙمْم٣من زمدر 

إلطمّم٣مفمف أو يمتقومٝمع صٙمح َمٔمف، أؽمقة زمبٗمٝم٥م ومب٣مئؾ وادي ضمرضَمقت إطمرى= ضمٝم٧م أن 

                                                           

 .296( كػس اعمرضمع، ص:  1)

 .193( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي اَمتٛمع َمـ ايمِمٙمح. إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ هم١من ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ىم٣من ومد ضمِمـ 

وس. وَمـ صمٜم٥م اخلريب٥م ايمتل زمٛمك هب٣م ضمِمٛم٣ًم َمٛمٝمٔم٣ًم وادي دوفمـ َمـ صمٜم٥م ريدة زم٣مَمسد

ُـّ  يمٙمحٝمٙمقيم٥م دون دطمقل ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر إيمٝمف، إَمر ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا يُم

٣م دم ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة ؽمٛم٥م  م فمعم زمٔمض ومرى وادي دوفمـ 5895هـ/>9>هجقًَم٣م ومقيًّ

ومٛم٣مة زمّم٥م  َمٛمٜم٣م اخلريب٥م، دم مجع ىمثغم َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم، وضم٣مول أيًّم٣م إضمداث طمراب دم

ايمرئٝمس٥م، فمٛمد ذيمؽ ضمدشم٦م َمٔمرىم٥م زمكم فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وومقات ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وؽمٗمط 

 . (5)ومتعم َمـ اجل٣مٞمبكم، واٞمتٜم٦م اظمٔمرىم٥م َمـ نمغم أن حيرز ايمسٙمْم٣من ٞمًٌما فمعم ايمٔمٚمقدي

مل يٚمض فمعم ايمِمٙمح ايمذي وومٔمتف ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م ذق ضمرضَمقت َمع ايمسٙمْم٣من زمدر 

م، وزضمٖم٦م فمعم 5899هـ85>ٝمٛمٜم٣م دم ؾمٜمر اظمحرم ؽمٛم٥م ؽمقى فم٣مَمكم، ضمتك حت٣ميمٖم٦م همٝمام زم

ايمٙمسؽ ضد ضم٣مىمٚمٜم٣م فمٚمر زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ صمس٣مر، وىمذيمؽ ومري٥م ايمٔمجز وضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ 

، ودارت َمٔمرىم٥م ومتؾ همٝمٜم٣م ضم٣مىمؿ ايمٙمسؽ، وزمذيمؽ -َمـ فمس٘مر ايممميػ ٞم٣مس-إذف 

ٞمٗمّمقا صٙمحٜمؿ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر،  يم٘مـ ومقات ايمسٙمْم٣من حترىم٦م، يٗمقده٣م أمحد زمـ 

ٝمػ، وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، همٜم٣ممج٦ْم ومرى ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م، واٞمتزفمتٜم٣م َمٛمٜم٣م فمْم

 .(5)وأحلٗم٦م هب٣م اهلزيٚم٥م

ودم نمرب وادي ضمرضَمقت حت٣ميمػ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي َمع خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند، فمعم 

م، فمٛمدَم٣م أومدم إَمغم حمٚمد زمـ ;589هـ/88>طمٙمٖمٝم٥م َم٣م ضمدث دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

ْم٣من زمدر دم وادي ضمرضَمقت فمعم افمتٗم٣مل فمدد َمـ خل فم٣مَمر، وخل فمٚمر زمحرق، أَمغم ايمسٙم
                                                           

 (  كػس اعمرضمع،  كػس اًمصػحة.1)

 .303ار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمب2)
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ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي اَمتٛمع َمـ ايمِمٙمح. إض٣مهم٥م إلم ذيمؽ هم١من ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي ىم٣من ومد ضمِمـ 

وس. وَمـ صمٜم٥م اخلريب٥م ايمتل زمٛمك هب٣م ضمِمٛم٣ًم َمٛمٝمٔم٣ًم وادي دوفمـ َمـ صمٜم٥م ريدة زم٣مَمسد

ُـّ  يمٙمحٝمٙمقيم٥م دون دطمقل ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر إيمٝمف، إَمر ايمذي صمٔمؾ ايمسٙمْم٣من زمدًرا يُم

٣م دم ؾمٜمر ذي ايمٗمٔمدة ؽمٛم٥م  م فمعم زمٔمض ومرى وادي دوفمـ 5895هـ/>9>هجقًَم٣م ومقيًّ

ومٛم٣مة زمّم٥م  َمٛمٜم٣م اخلريب٥م، دم مجع ىمثغم َمـ اظمٗم٣مسمٙمكم، وضم٣مول أيًّم٣م إضمداث طمراب دم

ايمرئٝمس٥م، فمٛمد ذيمؽ ضمدشم٦م َمٔمرىم٥م زمكم فمس٘مر ايمسٙمْم٣من وومقات ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وؽمٗمط 

 . (5)ومتعم َمـ اجل٣مٞمبكم، واٞمتٜم٦م اظمٔمرىم٥م َمـ نمغم أن حيرز ايمسٙمْم٣من ٞمًٌما فمعم ايمٔمٚمقدي

مل يٚمض فمعم ايمِمٙمح ايمذي وومٔمتف ومب٣مئؾ اظمسٖمٙم٥م ذق ضمرضَمقت َمع ايمسٙمْم٣من زمدر 

م، وزضمٖم٦م فمعم 5899هـ85>ٝمٛمٜم٣م دم ؾمٜمر اظمحرم ؽمٛم٥م ؽمقى فم٣مَمكم، ضمتك حت٣ميمٖم٦م همٝمام زم

ايمٙمسؽ ضد ضم٣مىمٚمٜم٣م فمٚمر زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ صمس٣مر، وىمذيمؽ ومري٥م ايمٔمجز وضم٣مىمٚمٜم٣م ازمـ 

، ودارت َمٔمرىم٥م ومتؾ همٝمٜم٣م ضم٣مىمؿ ايمٙمسؽ، وزمذيمؽ -َمـ فمس٘مر ايممميػ ٞم٣مس-إذف 

ٞمٗمّمقا صٙمحٜمؿ َمع ايمسٙمْم٣من زمدر،  يم٘مـ ومقات ايمسٙمْم٣من حترىم٦م، يٗمقده٣م أمحد زمـ 

ٝمػ، وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، همٜم٣ممج٦ْم ومرى ايمٗمب٣مئؾ اظمتح٣ميمٖم٥م، واٞمتزفمتٜم٣م َمٛمٜم٣م فمْم

 .(5)وأحلٗم٦م هب٣م اهلزيٚم٥م

ودم نمرب وادي ضمرضَمقت حت٣ميمػ ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي َمع خل فم٣مَمر َمـ ومبٝمٙم٥م هند، فمعم 

م، فمٛمدَم٣م أومدم إَمغم حمٚمد زمـ ;589هـ/88>طمٙمٖمٝم٥م َم٣م ضمدث دم ؾمٜمر رزمٝمع إول ؽمٛم٥م 

ْم٣من زمدر دم وادي ضمرضَمقت فمعم افمتٗم٣مل فمدد َمـ خل فم٣مَمر، وخل فمٚمر زمحرق، أَمغم ايمسٙم
                                                           

 (  كػس اعمرضمع،  كػس اًمصػحة.1)

 .303ار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمب2)
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خم٣مؾمـ، شمؿ زمٔم٧م زمرؽم٣ميم٥م إلم ايمُمحر خيػم ايمسٙمْم٣من همٝمٜم٣م زمام همٔمؾ، همٟمَمر ايمسٙمْم٣من زمٟمطمذ 

اخلٝمؾ يمٔمدد َمـ زفمامء خل فم٣مَمر ىم٣مٞمقا فمٛمده دم ايمُمحر، وسمؿ سمٛمٖمٝمذ إَمر زم٣ميمٖمٔمؾ، وأَم٣م 

 .(5)ٓذوا زم٣ميمٖمرار َمـ ايمُمحره٠مٓء ايمزفمامء أٞمٖمسٜمؿ همٗمد 

وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمٟمَمر هذا احلٙمػ صمٜمز محٙم٥م فمس٘مري٥م دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

م ظمح٣مرزم٥م هذا احلٙمػ، هم٣مسمٖمؼ احلٙمٝمٖم٣من فمعم حم٣مرزم٥م ايمسٙمْم٣من، وىم٣مٞم٦م ;589هـ/88>

 .(5)طمْمتٜمام أن يتجف خل فم٣مَمر ظمح٣مسة ؾمبقة، ويثقر ايمٔمٚمقدي دم دوفمـ

ٞمٖمسٜم٣م، فمٛمدَم٣م ضم٣مس  وزمدأت ايمٔمٚمٙمٝم٣مت احلرزمٝم٥م زم٣ميمٖمٔمؾ دم ؾمٜمر ؾمٔمب٣من َمـ ايمسٛم٥م

صمٝمش ايمسٙمْم٣من، ايمذي يٗمقده ايمٗم٣مئد يقؽمػ ايمؼمىمل وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ايمُمٝمخ 

 ايمٔمٚمقدي دم زمّم٥م، واؽمتٚمر هذا احلِم٣مر َمٖمروًض٣م ضمتك ؾمٜمر رَمّم٣من.

وأَم٣م فمعم اجلبٜم٥م إطمرى همٗمد وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف زمٛمٖمسف إلم ؾمبقة ايمتل حي٣مسه٣م 

وصقل محٙم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ورنمؿ ذيمؽ همّّمؾ  خل فم٣مَمر َمـ هند، نمغم أهنؿ هرزمقا فمٛمد

 ايمسٙمْم٣من زمدر زمٗم٣مء احلٚمٙم٥م يمتحٗمٝمؼ ؽمٝمْمرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم ايمٗمرى اظمج٣مورة يمُمبقة.

و أَم٣م دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، همٗمد ؾمٛم٦م ومبٝمٙم٥م هند زمٔمد همراره٣م َمـ ؾمبقة دم ؾمٜمر رَمّم٣من 

َمـ أطمذ  َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف هجقَم٣ًم َمٔم٣مىمس٣ًم فمعم سمٙمؽ اظمٛمْمٗم٥م، وفم٣مصٚمتٜم٣م هٝمٛمـ، ومت٘مٛم٦م

زمٔمض ايمٗمرى، وَمٛمٜم٣م ومري٥م ضمِمـ اظم٣مء، شمؿ سمقصمٜم٦م إلم زمّم٥م، يمٖمؽ احلِم٣مر اظمٖمروض فمعم 

ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، ومت٘مـ هذا احلٙمػ َمـ إحل٣مق اهلزيٚم٥م زمجٝمش ايمسٙمْم٣من، رنمؿ َم٣م يمديف 

                                                           

، حمؿد سمن 331( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 .47هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 

 اًمصػحة. ، حمؿد سمن هاؿمم: كػس اعمرضمع، كػس332-331( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، ص:2)
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، شمؿ جتٚمٔم٦م ومقات هذا احلٙمػ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ودطمٙم٦م َمع (5)َمـ إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م

ٝمٖم٥م، ىم٣من أمهٜم٣م َم٣م ضمدث دم ومري٥م سم٣مزمٔم٥م يمٙمٚمٗم٣مريؿ َمـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من دم اؾمتب٣مىم٣مت فمٛم

 .(5)هند، ضمٝم٧م ُهزَم٦م فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، و صمرح وم٣مئده٣م إَمغم فمٛمػم

هذه اهلزائؿ اظمتالضمٗم٥م ىم٣مٞم٦م َم٠مًذا طمْمغًما، يدل فمعم أن ايمّمٔمػ زمدأ يدب دم صمٝمش 

 ايمسٙمْم٣من رنمؿ َم٣م يٚمٙمؽ َمـ ايمسالح وَم٣م يّمؿ َمـ ايمرصم٣مل.

 تل ضمٗمٗمتٜم٣م ومقات ايمٔمٚمقدي وخل فم٣مَمر فمعم ومقات ايمسٙمْم٣منوزمٔمد آٞمتِم٣مرات ايم٘مبغمة ايم

زمدر سمٔمززت ايمروح اظمٔمٛمقي٥م يمدهيؿ، وؽمٔمك وم٣مدة هذا احلٙمػ ايمٗمبقم إلم سمقؽمٝمع احلٙمػ َمـ 

طمالل ضمُمد ايمٗمب٣مئؾ إطمرى، وضٚمٜم٣م إيمٝمف وسمزويد ومقاسمف زمٟمهمّمؾ أٞمقاع إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م 

هذه  هذه إؽمٙمح٥م، وحتٚمؾ ٞمٖمٗم٣مت ىم٣ميمبٛم٣مدق و اظمداهمع، و أزمدى ايمٔمٚمقدي اؽمتٔمداده ٓؽمتغماد

ىمام  وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ ه٠مٓء ايمٗم٣مدة َمـ ضؿ ومب٣مئؾ خل فمبد ايمقاضمد َمـ ضمب٣من إلم احلٙمػ،احلٚمٙم٥م، 

 .(1)جتٜمٝمز ومقاسمف زم٣مٕؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م، شمؿ اجتٜم٦م هذه ايمٗمقات زمٗمٝم٣مدة ايمٔمٚمقدي إلم ؾمبقةسمؿ 

٧م ىم٣مٞم٦م أَم٣م فمعم صٔمٝمد صمبٜم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر همٗمد ىم٣مٞم٦م إوض٣مع ؽمٝمئ٥م يمٙمٕم٣مي٥م= ضمٝم

سمِمٙمف أطمب٣مر ايمتح٣ميمػ ايمٗمبقم اظمٔم٣مرض أطمذ دم آسمس٣مع فمـ ؿمريؼ أَمغمه فمعم وادي 

ضمرضَمقت ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمحرق،  همج٣مءت سمقصمٝمٜم٣مسمف زمٟمن يتقلم ومٝم٣مدة ايمٗمقات 

ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، همبدأ هذا ايمٗم٣مئد فمعم ايمتق، دم زمذل حم٣موٓسمف يمتجٚمٝمع 

ايمسٙمْم٣من، ايمذي هق زمِمدد ايمتحرك إلم ؾمبقة ظمقاصمٜم٥م ايمٔمٚمقدي ايمٗمب٣مئؾ ظمس٣مٞمدة صمٝمش 

                                                           

 201( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .49، حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 332( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 201حلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن طمقؿد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل ا3)
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، شمؿ جتٚمٔم٦م ومقات هذا احلٙمػ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ودطمٙم٦م َمع (5)َمـ إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م

ٝمٖم٥م، ىم٣من أمهٜم٣م َم٣م ضمدث دم ومري٥م سم٣مزمٔم٥م يمٙمٚمٗم٣مريؿ َمـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من دم اؾمتب٣مىم٣مت فمٛم

 .(5)هند، ضمٝم٧م ُهزَم٦م فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، و صمرح وم٣مئده٣م إَمغم فمٛمػم

هذه اهلزائؿ اظمتالضمٗم٥م ىم٣مٞم٦م َم٠مًذا طمْمغًما، يدل فمعم أن ايمّمٔمػ زمدأ يدب دم صمٝمش 

 ايمسٙمْم٣من رنمؿ َم٣م يٚمٙمؽ َمـ ايمسالح وَم٣م يّمؿ َمـ ايمرصم٣مل.

 تل ضمٗمٗمتٜم٣م ومقات ايمٔمٚمقدي وخل فم٣مَمر فمعم ومقات ايمسٙمْم٣منوزمٔمد آٞمتِم٣مرات ايم٘مبغمة ايم

زمدر سمٔمززت ايمروح اظمٔمٛمقي٥م يمدهيؿ، وؽمٔمك وم٣مدة هذا احلٙمػ ايمٗمبقم إلم سمقؽمٝمع احلٙمػ َمـ 

طمالل ضمُمد ايمٗمب٣مئؾ إطمرى، وضٚمٜم٣م إيمٝمف وسمزويد ومقاسمف زمٟمهمّمؾ أٞمقاع إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م 

هذه  هذه إؽمٙمح٥م، وحتٚمؾ ٞمٖمٗم٣مت ىم٣ميمبٛم٣مدق و اظمداهمع، و أزمدى ايمٔمٚمقدي اؽمتٔمداده ٓؽمتغماد

ىمام  وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ ه٠مٓء ايمٗم٣مدة َمـ ضؿ ومب٣مئؾ خل فمبد ايمقاضمد َمـ ضمب٣من إلم احلٙمػ،احلٚمٙم٥م، 

 .(1)جتٜمٝمز ومقاسمف زم٣مٕؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م، شمؿ اجتٜم٦م هذه ايمٗمقات زمٗمٝم٣مدة ايمٔمٚمقدي إلم ؾمبقةسمؿ 

٧م ىم٣مٞم٦م أَم٣م فمعم صٔمٝمد صمبٜم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر همٗمد ىم٣مٞم٦م إوض٣مع ؽمٝمئ٥م يمٙمٕم٣مي٥م= ضمٝم

سمِمٙمف أطمب٣مر ايمتح٣ميمػ ايمٗمبقم اظمٔم٣مرض أطمذ دم آسمس٣مع فمـ ؿمريؼ أَمغمه فمعم وادي 

ضمرضَمقت ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمحرق،  همج٣مءت سمقصمٝمٜم٣مسمف زمٟمن يتقلم ومٝم٣مدة ايمٗمقات 

ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، همبدأ هذا ايمٗم٣مئد فمعم ايمتق، دم زمذل حم٣موٓسمف يمتجٚمٝمع 

ايمسٙمْم٣من، ايمذي هق زمِمدد ايمتحرك إلم ؾمبقة ظمقاصمٜم٥م ايمٔمٚمقدي ايمٗمب٣مئؾ ظمس٣مٞمدة صمٝمش 

                                                           

 201( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .49، حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 332( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 201حلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن طمقؿد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل ا3)
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خم٣مؾمـ، شمؿ زمٔم٧م زمرؽم٣ميم٥م إلم ايمُمحر خيػم ايمسٙمْم٣من همٝمٜم٣م زمام همٔمؾ، همٟمَمر ايمسٙمْم٣من زمٟمطمذ 

اخلٝمؾ يمٔمدد َمـ زفمامء خل فم٣مَمر ىم٣مٞمقا فمٛمده دم ايمُمحر، وسمؿ سمٛمٖمٝمذ إَمر زم٣ميمٖمٔمؾ، وأَم٣م 

 .(5)ٓذوا زم٣ميمٖمرار َمـ ايمُمحره٠مٓء ايمزفمامء أٞمٖمسٜمؿ همٗمد 

وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمٟمَمر هذا احلٙمػ صمٜمز محٙم٥م فمس٘مري٥م دم ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

م ظمح٣مرزم٥م هذا احلٙمػ، هم٣مسمٖمؼ احلٙمٝمٖم٣من فمعم حم٣مرزم٥م ايمسٙمْم٣من، وىم٣مٞم٦م ;589هـ/88>

 .(5)طمْمتٜمام أن يتجف خل فم٣مَمر ظمح٣مسة ؾمبقة، ويثقر ايمٔمٚمقدي دم دوفمـ

ٞمٖمسٜم٣م، فمٛمدَم٣م ضم٣مس  وزمدأت ايمٔمٚمٙمٝم٣مت احلرزمٝم٥م زم٣ميمٖمٔمؾ دم ؾمٜمر ؾمٔمب٣من َمـ ايمسٛم٥م

صمٝمش ايمسٙمْم٣من، ايمذي يٗمقده ايمٗم٣مئد يقؽمػ ايمؼمىمل وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي ايمُمٝمخ 

 ايمٔمٚمقدي دم زمّم٥م، واؽمتٚمر هذا احلِم٣مر َمٖمروًض٣م ضمتك ؾمٜمر رَمّم٣من.

وأَم٣م فمعم اجلبٜم٥م إطمرى همٗمد وم٣مد ايمسٙمْم٣من زمدر محٙمتف زمٛمٖمسف إلم ؾمبقة ايمتل حي٣مسه٣م 

وصقل محٙم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر، ورنمؿ ذيمؽ همّّمؾ  خل فم٣مَمر َمـ هند، نمغم أهنؿ هرزمقا فمٛمد

 ايمسٙمْم٣من زمدر زمٗم٣مء احلٚمٙم٥م يمتحٗمٝمؼ ؽمٝمْمرة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م فمعم ايمٗمرى اظمج٣مورة يمُمبقة.

و أَم٣م دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، همٗمد ؾمٛم٦م ومبٝمٙم٥م هند زمٔمد همراره٣م َمـ ؾمبقة دم ؾمٜمر رَمّم٣من 

َمـ أطمذ  َمـ ايمٔم٣مم ٞمٖمسف هجقَم٣ًم َمٔم٣مىمس٣ًم فمعم سمٙمؽ اظمٛمْمٗم٥م، وفم٣مصٚمتٜم٣م هٝمٛمـ، ومت٘مٛم٦م

زمٔمض ايمٗمرى، وَمٛمٜم٣م ومري٥م ضمِمـ اظم٣مء، شمؿ سمقصمٜم٦م إلم زمّم٥م، يمٖمؽ احلِم٣مر اظمٖمروض فمعم 

ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، ومت٘مـ هذا احلٙمػ َمـ إحل٣مق اهلزيٚم٥م زمجٝمش ايمسٙمْم٣من، رنمؿ َم٣م يمديف 

                                                           

، حمؿد سمن 331( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 .47هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 

 اًمصػحة. ، حمؿد سمن هاؿمم: كػس اعمرضمع، كػس332-331( حمؿد قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، ص:2)
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، شمؿ جتٚمٔم٦م ومقات هذا احلٙمػ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ودطمٙم٦م َمع (5)َمـ إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م

ٝمٖم٥م، ىم٣من أمهٜم٣م َم٣م ضمدث دم ومري٥م سم٣مزمٔم٥م يمٙمٚمٗم٣مريؿ َمـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من دم اؾمتب٣مىم٣مت فمٛم

 .(5)هند، ضمٝم٧م ُهزَم٦م فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، و صمرح وم٣مئده٣م إَمغم فمٛمػم

هذه اهلزائؿ اظمتالضمٗم٥م ىم٣مٞم٦م َم٠مًذا طمْمغًما، يدل فمعم أن ايمّمٔمػ زمدأ يدب دم صمٝمش 

 ايمسٙمْم٣من رنمؿ َم٣م يٚمٙمؽ َمـ ايمسالح وَم٣م يّمؿ َمـ ايمرصم٣مل.

 تل ضمٗمٗمتٜم٣م ومقات ايمٔمٚمقدي وخل فم٣مَمر فمعم ومقات ايمسٙمْم٣منوزمٔمد آٞمتِم٣مرات ايم٘مبغمة ايم

زمدر سمٔمززت ايمروح اظمٔمٛمقي٥م يمدهيؿ، وؽمٔمك وم٣مدة هذا احلٙمػ ايمٗمبقم إلم سمقؽمٝمع احلٙمػ َمـ 

طمالل ضمُمد ايمٗمب٣مئؾ إطمرى، وضٚمٜم٣م إيمٝمف وسمزويد ومقاسمف زمٟمهمّمؾ أٞمقاع إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م 

هذه  هذه إؽمٙمح٥م، وحتٚمؾ ٞمٖمٗم٣مت ىم٣ميمبٛم٣مدق و اظمداهمع، و أزمدى ايمٔمٚمقدي اؽمتٔمداده ٓؽمتغماد

ىمام  وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ ه٠مٓء ايمٗم٣مدة َمـ ضؿ ومب٣مئؾ خل فمبد ايمقاضمد َمـ ضمب٣من إلم احلٙمػ،احلٚمٙم٥م، 

 .(1)جتٜمٝمز ومقاسمف زم٣مٕؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م، شمؿ اجتٜم٦م هذه ايمٗمقات زمٗمٝم٣مدة ايمٔمٚمقدي إلم ؾمبقةسمؿ 

٧م ىم٣مٞم٦م أَم٣م فمعم صٔمٝمد صمبٜم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر همٗمد ىم٣مٞم٦م إوض٣مع ؽمٝمئ٥م يمٙمٕم٣مي٥م= ضمٝم

سمِمٙمف أطمب٣مر ايمتح٣ميمػ ايمٗمبقم اظمٔم٣مرض أطمذ دم آسمس٣مع فمـ ؿمريؼ أَمغمه فمعم وادي 

ضمرضَمقت ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمحرق،  همج٣مءت سمقصمٝمٜم٣مسمف زمٟمن يتقلم ومٝم٣مدة ايمٗمقات 

ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م فمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، همبدأ هذا ايمٗم٣مئد فمعم ايمتق، دم زمذل حم٣موٓسمف يمتجٚمٝمع 

ايمسٙمْم٣من، ايمذي هق زمِمدد ايمتحرك إلم ؾمبقة ظمقاصمٜم٥م ايمٔمٚمقدي ايمٗمب٣مئؾ ظمس٣مٞمدة صمٝمش 

                                                           

 201( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .49، حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 332( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 201حلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن طمقؿد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل ا3)
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طمالل ضمُمد ايمٗمب٣مئؾ إطمرى، وضٚمٜم٣م إيمٝمف وسمزويد ومقاسمف زمٟمهمّمؾ أٞمقاع إؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م 

هذه  هذه إؽمٙمح٥م، وحتٚمؾ ٞمٖمٗم٣مت ىم٣ميمبٛم٣مدق و اظمداهمع، و أزمدى ايمٔمٚمقدي اؽمتٔمداده ٓؽمتغماد

ىمام  وزم٣ميمٖمٔمؾ مت٘مـ ه٠مٓء ايمٗم٣مدة َمـ ضؿ ومب٣مئؾ خل فمبد ايمقاضمد َمـ ضمب٣من إلم احلٙمػ،احلٚمٙم٥م، 

 .(1)جتٜمٝمز ومقاسمف زم٣مٕؽمٙمح٥م ايمٛم٣مري٥م، شمؿ اجتٜم٦م هذه ايمٗمقات زمٗمٝم٣مدة ايمٔمٚمقدي إلم ؾمبقةسمؿ 

٧م ىم٣مٞم٦م أَم٣م فمعم صٔمٝمد صمبٜم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر همٗمد ىم٣مٞم٦م إوض٣مع ؽمٝمئ٥م يمٙمٕم٣مي٥م= ضمٝم
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 201( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:1)

 .49، حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص : 332( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 2)

 201حلبٌم، ص: ( ؾمامل حمؿد سمن طمقؿد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل ا3)
271

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

991 

وضمٙمٖم٣مئف، نمغم أن حم٣موٓسمف زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ= ضمٝم٧م رهمض زم٣مدي٥م خل ىمثغم دم اظمرسمٖمٔم٣مت 

 . (5)ايمُماميمٝم٥م َمـ ضمرضَمقت اظمُم٣مرىم٥م، ىمام اختذت اظمقومػ ٞمٖمسف ايمٗمقة اظمرازمْم٥م دم ؾمب٣مم

ؿمبٝمٔمٝم٥م يمٙمٛمزاع ضمقل ايمسٙمْم٥م وٓ خيٖمك أن هذا ايمتخ٣مذل دم َمقومػ خل ىمثغم ىم٣من ٞمتٝمج٥م 

داطمؾ هذه ايمٗمبٝمٙم٥م، ىمام أٞمف يُم٘مؾ ردة همٔمؾ ؿمبٝمٔمٝم٥م ضد ؽمٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمٗم٣مئٚم٥م 

 فمعم آؽمتٔم٣مٞم٥م زمٕمغمهؿ دم صمٝمُمف.

وإلم صم٣مٞم٤م َم٠مذات ايمّمٔمػ وايمتخ٣مذل، زمرزت أيًّم٣م فمقاَمؾ أطمرى، ؽم٣ممه٦م 

 : زمُم٘مؾ ىمبغم دم ايمتٟمشمغم ايمسٙمبل فمعم َمٔمس٘مر ايمسٙمْم٣من، وَمـ هذه ايمٔمقاَمؾ

أن إَمغم يقؽمػ ايمؼمىمل وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي، مل يتٖمٗم٣م فمعم رأي واضمد ظمقاصمٜم٥م   -

 ومقة اخل٣مرصمكم فمـ ؿم٣مفم٥م ايمسٙمْم٣من.

َمقت إَمغم ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمحرق دم هٝمٛمـ، وسمٟمشمغمه ايمسٙمبل فمعم َمٔمس٘مر  -

 ع،ايمسٙمْم٣من، ضمٝم٧م أطمذ وم٣مئدا ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م مجٝمع َم٣م دم احلِمـ َمـ أَمقال، ودرو

وؽم٣مرا هب٣م إلم ؾمب٣مم، وسمرىم٣م ودي٣من ايم٘مرس ونمرب ضمرضَمقت وهل سمُمٜمد فم٣مَمئذ 

ؿم٣م دم ضمِم٥م ايمدويم٥م َمـ ريع ذيمؽ اظمقؽمؿ،  َمقؽماًم زرافمٝم٣ًم صمٝمدًا، وئمٛمل ذيمؽ أهنام همرَّ

وأَم٣م ومقات ايمسٙمْم٣من همتٖمروم٦م هب٣م ايمسبؾ، وأطمذت إَمقر سمسغم َمـ دء إلم أؽمقأ، 

 . (5)د ىمٝم٣من ايمدويم٥م زم٣ميمسٗمقطضمتك زم٣مت ايمسٙمْم٣من يقاصمف َمستجدات طمْمغمة هتد

                                                           

سمن محقد:  ، ؾمامل333  - 332حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  (1)

 . 205، 202كػس اعمرضمع، ص : 

 .205، ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 333( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، ص:  2)
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دم هذه ايمٖمؼمة احلرصم٥م ايمتل َمٛمل همٝمٜم٣م صمٝمش ايمسٙمْم٣من هبزائؿ َمريرة فمعم يد ايمٔمٚمقدي 

ت سمْمقرات طمْمغمة داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم. همٖمل ؾمٜمر مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  وضمٙمٖم٣مئف صمدَّ

م. ٞمُمٟم حتزب ىمثغمي َمٛم٣مهض يمسٙمْم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، همٗمد >589هـ/89>

يز، وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي )وم٣مئد ومقات ايمسٙمْم٣من(، وزم٣مدي٥م خل ىمثغم، حت٣ميمػ خل فمبد ايمٔمز

 .(5)واٞمّمؿ إيمٝمٜمؿ خل ايمٔم٣مَمري، َمـ ومري٥م سم٣مرزم٥م ذق ؽمٝمئقن

وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ أَمرائف دم ضمرضَمقت هبذا ايمتح٣ميمػ اجلديد، أرؽمؾ ايمُمٝمخ 

وايمٔمقاَمر  حمٚمد زمـ أيب زم٘مر فمب٣مد، وصمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ رازمّم٥م، إلم خل فمبد ايمٔمزيز

حم٣مويم٥م َمٛمف ٓضمتقاء اظمقومػ، واحلٝمٙمقيم٥م دون ومٝم٣مم هذا ايمتح٣ميمػ ايمذي هيدف إلم اخلروج 

 فمعم ؽمٙمْم٣مٞمف.

يم٘مـ إَمر ومد جت٣موز ضمدود ايمسٝمْمرة، و أصبح أىمثر طمْمقرة= ضمٝم٧م ٞمجح فمقم زمـ 

فمٚمر ايم٘مثغمي وَمـ حت٣ميمػ َمٔمف َمـ ال ىمثغم و وايمٔمقاَمر دم سم٘مقيـ حت٣ميمػ ومبقم أوؽمع، 

أومقى ومب٣مئؾ وادي ضمرضَمقت= ضمٝم٧م اٞمّمؿ إلم ايمٗمب٣مئؾ اظم٠مؽمس٥م يُمٚمؾ فمدًدا َمـ 

 يمٙمحٙمػ خل زم٣مصمري وخل فم٣مَمر َمـ هند، وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي.

ويمذا أرسع ايمُمٝمخ فمب٣مد إلم ايمُمحر، و أؿمٙمع ايمسٙمْم٣من فمعم ايمقاومع اجلديد، زمٝمٛمام اسمٖمؼ 

اظم٠مؽمسقن هلذا احلٙمػ ايمقاؽمع دم ايمُمٜمر ٞمٖمسف فمعم أن جيتٚمع خل فم٣مَمر َمع ومقات ايمُمٝمخ 

ٔمٚمقدي دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ويتٚمرىمزوا ضمقل ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، فمعم أن سم٘مقن َمٜمٚمتٜمؿ ايم

زمٛم٣مء ؽمقر خل فم٣مَمر وإفم٣مدة زمٛم٣مء زمٝمقهتؿ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وايمبٗم٣مء همٝمٜم٣م، وأَم٣م خل فمبد ايمٔمزيز 
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دم هذه ايمٖمؼمة احلرصم٥م ايمتل َمٛمل همٝمٜم٣م صمٝمش ايمسٙمْم٣من هبزائؿ َمريرة فمعم يد ايمٔمٚمقدي 

ت سمْمقرات طمْمغمة داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم. همٖمل ؾمٜمر مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  وضمٙمٖم٣مئف صمدَّ
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يز، وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي )وم٣مئد ومقات ايمسٙمْم٣من(، وزم٣مدي٥م خل ىمثغم، حت٣ميمػ خل فمبد ايمٔمز

 .(5)واٞمّمؿ إيمٝمٜمؿ خل ايمٔم٣مَمري، َمـ ومري٥م سم٣مرزم٥م ذق ؽمٝمئقن

وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ أَمرائف دم ضمرضَمقت هبذا ايمتح٣ميمػ اجلديد، أرؽمؾ ايمُمٝمخ 

وايمٔمقاَمر  حمٚمد زمـ أيب زم٘مر فمب٣مد، وصمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ رازمّم٥م، إلم خل فمبد ايمٔمزيز

حم٣مويم٥م َمٛمف ٓضمتقاء اظمقومػ، واحلٝمٙمقيم٥م دون ومٝم٣مم هذا ايمتح٣ميمػ ايمذي هيدف إلم اخلروج 

 فمعم ؽمٙمْم٣مٞمف.

يم٘مـ إَمر ومد جت٣موز ضمدود ايمسٝمْمرة، و أصبح أىمثر طمْمقرة= ضمٝم٧م ٞمجح فمقم زمـ 

فمٚمر ايم٘مثغمي وَمـ حت٣ميمػ َمٔمف َمـ ال ىمثغم و وايمٔمقاَمر دم سم٘مقيـ حت٣ميمػ ومبقم أوؽمع، 

أومقى ومب٣مئؾ وادي ضمرضَمقت= ضمٝم٧م اٞمّمؿ إلم ايمٗمب٣مئؾ اظم٠مؽمس٥م يُمٚمؾ فمدًدا َمـ 

 يمٙمحٙمػ خل زم٣مصمري وخل فم٣مَمر َمـ هند، وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي.

ويمذا أرسع ايمُمٝمخ فمب٣مد إلم ايمُمحر، و أؿمٙمع ايمسٙمْم٣من فمعم ايمقاومع اجلديد، زمٝمٛمام اسمٖمؼ 

اظم٠مؽمسقن هلذا احلٙمػ ايمقاؽمع دم ايمُمٜمر ٞمٖمسف فمعم أن جيتٚمع خل فم٣مَمر َمع ومقات ايمُمٝمخ 

ٔمٚمقدي دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ويتٚمرىمزوا ضمقل ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، فمعم أن سم٘مقن َمٜمٚمتٜمؿ ايم
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وضمٙمٖم٣مئف، نمغم أن حم٣موٓسمف زم٣مءت زم٣ميمٖمُمؾ= ضمٝم٧م رهمض زم٣مدي٥م خل ىمثغم دم اظمرسمٖمٔم٣مت 

 . (5)ايمُماميمٝم٥م َمـ ضمرضَمقت اظمُم٣مرىم٥م، ىمام اختذت اظمقومػ ٞمٖمسف ايمٗمقة اظمرازمْم٥م دم ؾمب٣مم
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داطمؾ هذه ايمٗمبٝمٙم٥م، ىمام أٞمف يُم٘مؾ ردة همٔمؾ ؿمبٝمٔمٝم٥م ضد ؽمٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، ايمٗم٣مئٚم٥م 

 فمعم آؽمتٔم٣مٞم٥م زمٕمغمهؿ دم صمٝمُمف.

وإلم صم٣مٞم٤م َم٠مذات ايمّمٔمػ وايمتخ٣مذل، زمرزت أيًّم٣م فمقاَمؾ أطمرى، ؽم٣ممه٦م 
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 ومقة اخل٣مرصمكم فمـ ؿم٣مفم٥م ايمسٙمْم٣من.

َمقت إَمغم ايمٖمٗمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمحرق دم هٝمٛمـ، وسمٟمشمغمه ايمسٙمبل فمعم َمٔمس٘مر  -

 ع،ايمسٙمْم٣من، ضمٝم٧م أطمذ وم٣مئدا ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م مجٝمع َم٣م دم احلِمـ َمـ أَمقال، ودرو

وؽم٣مرا هب٣م إلم ؾمب٣مم، وسمرىم٣م ودي٣من ايم٘مرس ونمرب ضمرضَمقت وهل سمُمٜمد فم٣مَمئذ 

ؿم٣م دم ضمِم٥م ايمدويم٥م َمـ ريع ذيمؽ اظمقؽمؿ،  َمقؽماًم زرافمٝم٣ًم صمٝمدًا، وئمٛمل ذيمؽ أهنام همرَّ

وأَم٣م ومقات ايمسٙمْم٣من همتٖمروم٦م هب٣م ايمسبؾ، وأطمذت إَمقر سمسغم َمـ دء إلم أؽمقأ، 

 . (5)د ىمٝم٣من ايمدويم٥م زم٣ميمسٗمقطضمتك زم٣مت ايمسٙمْم٣من يقاصمف َمستجدات طمْمغمة هتد

                                                           

سمن محقد:  ، ؾمامل333  - 332حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:  (1)

 . 205، 202كػس اعمرضمع، ص : 

 .205، ؾمامل سمن محقد: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 333( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع، ص:  2)
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دم هذه ايمٖمؼمة احلرصم٥م ايمتل َمٛمل همٝمٜم٣م صمٝمش ايمسٙمْم٣من هبزائؿ َمريرة فمعم يد ايمٔمٚمقدي 

ت سمْمقرات طمْمغمة داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم. همٖمل ؾمٜمر مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  وضمٙمٖم٣مئف صمدَّ

م. ٞمُمٟم حتزب ىمثغمي َمٛم٣مهض يمسٙمْم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، همٗمد >589هـ/89>

يز، وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي )وم٣مئد ومقات ايمسٙمْم٣من(، وزم٣مدي٥م خل ىمثغم، حت٣ميمػ خل فمبد ايمٔمز

 .(5)واٞمّمؿ إيمٝمٜمؿ خل ايمٔم٣مَمري، َمـ ومري٥م سم٣مرزم٥م ذق ؽمٝمئقن

وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ أَمرائف دم ضمرضَمقت هبذا ايمتح٣ميمػ اجلديد، أرؽمؾ ايمُمٝمخ 

وايمٔمقاَمر  حمٚمد زمـ أيب زم٘مر فمب٣مد، وصمٔمٖمر زمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ رازمّم٥م، إلم خل فمبد ايمٔمزيز

حم٣مويم٥م َمٛمف ٓضمتقاء اظمقومػ، واحلٝمٙمقيم٥م دون ومٝم٣مم هذا ايمتح٣ميمػ ايمذي هيدف إلم اخلروج 

 فمعم ؽمٙمْم٣مٞمف.

يم٘مـ إَمر ومد جت٣موز ضمدود ايمسٝمْمرة، و أصبح أىمثر طمْمقرة= ضمٝم٧م ٞمجح فمقم زمـ 

فمٚمر ايم٘مثغمي وَمـ حت٣ميمػ َمٔمف َمـ ال ىمثغم و وايمٔمقاَمر دم سم٘مقيـ حت٣ميمػ ومبقم أوؽمع، 

أومقى ومب٣مئؾ وادي ضمرضَمقت= ضمٝم٧م اٞمّمؿ إلم ايمٗمب٣مئؾ اظم٠مؽمس٥م يُمٚمؾ فمدًدا َمـ 

 يمٙمحٙمػ خل زم٣مصمري وخل فم٣مَمر َمـ هند، وايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي.

ويمذا أرسع ايمُمٝمخ فمب٣مد إلم ايمُمحر، و أؿمٙمع ايمسٙمْم٣من فمعم ايمقاومع اجلديد، زمٝمٛمام اسمٖمؼ 

اظم٠مؽمسقن هلذا احلٙمػ ايمقاؽمع دم ايمُمٜمر ٞمٖمسف فمعم أن جيتٚمع خل فم٣مَمر َمع ومقات ايمُمٝمخ 

ٔمٚمقدي دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ويتٚمرىمزوا ضمقل ومري٥م ؽمقر خل فم٣مَمر، فمعم أن سم٘مقن َمٜمٚمتٜمؿ ايم

زمٛم٣مء ؽمقر خل فم٣مَمر وإفم٣مدة زمٛم٣مء زمٝمقهتؿ دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وايمبٗم٣مء همٝمٜم٣م، وأَم٣م خل فمبد ايمٔمزيز 
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وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي وخل زم٣مصمري همٚمٜمٚمتٜمؿ اومتح٣مم ومري٥م زمقر وآؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، وومد 

 .(5)م>589هـ/89>ٖم٣مق فمٙمٝمف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م ٞمٖمذ ايمٖمريٗم٣من َم٣م سمؿ آسم

وهلذا ىمت٤م إَمغم فمٛمػم َمـ ؽمٝمئقن إلم ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمُمحر خيػمه زمام ضمدث دم زمقر، 

همجٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م ومقي٥م وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، ووصٙم٦م يقم اإلشمٛمكم احل٣مدي وايمٔممميـ َمـ 

ـ فمٚمر ايم٘مثغمي وخل مج٣مدى إولم َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م إلم ؽمٝمئقن، وأطمذ ي٘مت٤م إلم فمقم زم

 فمبد ايمٔمزيز همٙمؿ يستج٤م يمف أضمد.

فمٛمد ذيمؽ ؽم٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر إلم زمقر وومد نم٣مدره٣م اجلٚمٝمع، وسمرىمقه٣م طم٣ميمٝم٥م، وسمٖمروم٦م 

هبؿ ايمسبؾ، همٚمٛمٜمؿ َمـ ؽم٣مر إلم ايم٘مرس، وَمٛمٜمؿ َمـ اجتف إلم اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م ضمٝم٧م سمس٘مـ 
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همٗمتؾ أَمغم سمريؿ نم٣مٞمؿ زمـ فمْمٝمػ اظمٔمكّم َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من، وأضمد ايمرَم٣مة دم ضمِمـ سمريؿ، 

 .(5)أَم٣م ايمٗمقة اظمٕمغمة همٚمٛمٜمؿ َمـ ومتؾ، وَمٛمٜمؿ َمـ صمرح، وَمٛمٜمؿ َمـ ٞمج٣م

 هٝمٛمـ همٟمرؽمؾ ىمت٣مزم٣ًم إلم خل فم٣مَمر همقومَّع صٙمح٣ًم وأؿمٙمؼ رساح وؽم٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر إلم
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 .(1)هذا ايمِمٙمح مل يٛمف َمس٣مئؾ اخلالف ايمرئٝمس٥م زمكم ايمْمرهمكم، ورسفم٣من َم٣م ٞمٗمّمتف ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر

                                                           

،  ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، 333( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه:كػس اعمرضمع، ص:  1)

 .49م : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  ،   حمؿد سمن هاؿم205حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: 

 . 205( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .49( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة، حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 3)
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مل سمٟمطمذ ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر صٙمحٜم٣م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي وومٔمتف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م 

م َمٟمطمذ اجلد، همٖمل زمداي٥م ؾمٜمر مج٣مدى أطمرة َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م وم٣مَم٦م >589هـ/89>

زمتقصمٝمف ايمدفمقة ٔل فمبد ايمٔمزيز، واصمتٚمع اجلٚمٝمع دم ايم٘مرس، وسمؿ آسمٖم٣مق فمعم أن سمٗمقم 

ء فمعم ومريتٜم٣م، وآٞمٖمراد زمح٘مٚمٜم٣م، وسمؿ زم٣ميمٖمٔمؾ سمٛمٖمٝمذ هذا آسمٖم٣مق ىمؾ ومبٝمٙم٥م زم٣مٓؽمتٝمال

 . (5)طمروصم٣ًم فمعم ؿم٣مفم٥م ايمسٙمْم٣من

ومل سم٘متِػ هذه ايمٗمب٣مئؾ زمذيمؽ زمؾ اٞمتٗمٙم٦م إلم اٞمتٜم٣مج اؽمؼماسمٝمجٝم٥م اهلجقم، ضمٝم٧م 

جتٚمٔم٦م وضم٣مست هٝمٛمـ، شمؿ اجتٜم٦م ذوم٣ًم وٞمٖمذت نم٣مرة فمعم ؾمب٣مم، وُئمدُّ هذا حتدي٣ًم 

 . (5)ص٣مرطم٣ًم يمسٙمْم٥م ايمسٙمْم٣من

وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمام ضمدث دم هٝمٛمـ وؾمب٣مم، زم٣مدر زم٣ميمتقصمف زمٗمقاسمف نمرزم٣ًم 

ظمقاصمٜم٥م هذا اظمقومػ، نمغم أٞمف سمقومػ دم ايمٕمرهم٥م، ورأى أن ومقاسمف يمٝمس٦م وم٣مدرة فمعم َمقاصمٜم٥م 

 هذه ايمتْمقرات اخلْمغمة، همٔمٚمؾ فمعم سمٔمزيز َمقومٖمف َمـ ٞم٣مضمٝمتكم: 

 صمديدٍة.ايمٛم٣مضمٝم٥م إولم: سمٔمزيز ومقاسمف ورهمده٣م زمدَم٣مٍء 

 ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: إضٔم٣مف حت٣ميمػ اجلبٜم٥م اظمٔم٣مدي٥م.

يْمٙم٤م َمٛمف أن يٚمده  ((صديؼ إَمس))همٚمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م إولم ىمت٤م إلم ايممميػ ٞم٣مس 

 زمامئتكم َمـ اخلٝم٣ميم٥م، يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف، َمٗم٣مزمؾ َمبٙمغ َمـ اظم٣مل، نمغم أٞمف مل يستج٤م يمْمٙمبف. 

                                                           

 .205بد اهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قم1)

 .334( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
274

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

996 

  

مل سمٟمطمذ ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر صٙمحٜم٣م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي وومٔمتف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م 
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 زمامئتكم َمـ اخلٝم٣ميم٥م، يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف، َمٗم٣مزمؾ َمبٙمغ َمـ اظم٣مل، نمغم أٞمف مل يستج٤م يمْمٙمبف. 

                                                           

 .205بد اهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قم1)

 .334( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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وفمقم زمـ فمٚمر ايم٘مثغمي وخل زم٣مصمري همٚمٜمٚمتٜمؿ اومتح٣مم ومري٥م زمقر وآؽمتٝمالء فمٙمٝمٜم٣م، وومد 

 .(5)م>589هـ/89>ٖم٣مق فمٙمٝمف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م ٞمٖمذ ايمٖمريٗم٣من َم٣م سمؿ آسم

وهلذا ىمت٤م إَمغم فمٛمػم َمـ ؽمٝمئقن إلم ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمُمحر خيػمه زمام ضمدث دم زمقر، 

همجٜمز ايمسٙمْم٣من زمدر محٙم٥م ومقي٥م وم٣مده٣م زمٛمٖمسف، ووصٙم٦م يقم اإلشمٛمكم احل٣مدي وايمٔممميـ َمـ 

ـ فمٚمر ايم٘مثغمي وخل مج٣مدى إولم َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م إلم ؽمٝمئقن، وأطمذ ي٘مت٤م إلم فمقم زم

 فمبد ايمٔمزيز همٙمؿ يستج٤م يمف أضمد.

فمٛمد ذيمؽ ؽم٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر إلم زمقر وومد نم٣مدره٣م اجلٚمٝمع، وسمرىمقه٣م طم٣ميمٝم٥م، وسمٖمروم٦م 

هبؿ ايمسبؾ، همٚمٛمٜمؿ َمـ ؽم٣مر إلم ايم٘مرس، وَمٛمٜمؿ َمـ اجتف إلم اهلّمب٥م ايمُماميمٝم٥م ضمٝم٧م سمس٘مـ 

سمريؿ َم٣مرؽمقا همٝمٜم٣م ايمسٙم٤م  زم٣مدي٥م خل ىمثغم، وَمٛمٜمؿ َمـ ؽم٣مر إلم سمريؿ، ووم٣مم ه٠مٓء زمٕم٣مرة فمعم

وايمٛمٜم٤م وسمرويع ايمٛم٣مس، واؾمتب٘مقا َمع فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من ايمتل سمس٣مٞمده٣م زمٔمض ايمٗمب٣مئؾ، 

همٗمتؾ أَمغم سمريؿ نم٣مٞمؿ زمـ فمْمٝمػ اظمٔمكّم َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من، وأضمد ايمرَم٣مة دم ضمِمـ سمريؿ، 

 .(5)أَم٣م ايمٗمقة اظمٕمغمة همٚمٛمٜمؿ َمـ ومتؾ، وَمٛمٜمؿ َمـ صمرح، وَمٛمٜمؿ َمـ ٞمج٣م

 هٝمٛمـ همٟمرؽمؾ ىمت٣مزم٣ًم إلم خل فم٣مَمر همقومَّع صٙمح٣ًم وأؿمٙمؼ رساح وؽم٣مر ايمسٙمْم٣من زمدر إلم

يم٘مـ أوٓد خل فم٣مَمر َمـ ضمِمـ اهلجريـ، ىمام أؿمٙمؼ رساح خل خم٣مؾمـ، وأفم٣مدهؿ إلم ومريتٜمؿ، 

 .(1)هذا ايمِمٙمح مل يٛمف َمس٣مئؾ اخلالف ايمرئٝمس٥م زمكم ايمْمرهمكم، ورسفم٣من َم٣م ٞمٗمّمتف ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر

                                                           

،  ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، 333( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه:كػس اعمرضمع، ص:  1)

 .49م : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  ،   حمؿد سمن هاؿم205حتؼقق قمبداهلل احلبٌم، ص: 

 . 205( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)

 .49( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة، حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 3)

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

996 

  

مل سمٟمطمذ ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر صٙمحٜم٣م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي وومٔمتف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م 
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ظمقاصمٜم٥م هذا اظمقومػ، نمغم أٞمف سمقومػ دم ايمٕمرهم٥م، ورأى أن ومقاسمف يمٝمس٦م وم٣مدرة فمعم َمقاصمٜم٥م 

 هذه ايمتْمقرات اخلْمغمة، همٔمٚمؾ فمعم سمٔمزيز َمقومٖمف َمـ ٞم٣مضمٝمتكم: 

 صمديدٍة.ايمٛم٣مضمٝم٥م إولم: سمٔمزيز ومقاسمف ورهمده٣م زمدَم٣مٍء 

 ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: إضٔم٣مف حت٣ميمػ اجلبٜم٥م اظمٔم٣مدي٥م.

يْمٙم٤م َمٛمف أن يٚمده  ((صديؼ إَمس))همٚمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م إولم ىمت٤م إلم ايممميػ ٞم٣مس 

 زمامئتكم َمـ اخلٝم٣ميم٥م، يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف، َمٗم٣مزمؾ َمبٙمغ َمـ اظم٣مل، نمغم أٞمف مل يستج٤م يمْمٙمبف. 

                                                           

 .205بد اهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قم1)

 .334( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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مل سمٟمطمذ ومبٝمٙم٥م خل فم٣مَمر صٙمحٜم٣م َمع ايمسٙمْم٣من زمدر ايمذي وومٔمتف دم مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م 

م َمٟمطمذ اجلد، همٖمل زمداي٥م ؾمٜمر مج٣مدى أطمرة َمـ ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م وم٣مَم٦م >589هـ/89>

زمتقصمٝمف ايمدفمقة ٔل فمبد ايمٔمزيز، واصمتٚمع اجلٚمٝمع دم ايم٘مرس، وسمؿ آسمٖم٣مق فمعم أن سمٗمقم 

ء فمعم ومريتٜم٣م، وآٞمٖمراد زمح٘مٚمٜم٣م، وسمؿ زم٣ميمٖمٔمؾ سمٛمٖمٝمذ هذا آسمٖم٣مق ىمؾ ومبٝمٙم٥م زم٣مٓؽمتٝمال

 . (5)طمروصم٣ًم فمعم ؿم٣مفم٥م ايمسٙمْم٣من

ومل سم٘متِػ هذه ايمٗمب٣مئؾ زمذيمؽ زمؾ اٞمتٗمٙم٦م إلم اٞمتٜم٣مج اؽمؼماسمٝمجٝم٥م اهلجقم، ضمٝم٧م 

جتٚمٔم٦م وضم٣مست هٝمٛمـ، شمؿ اجتٜم٦م ذوم٣ًم وٞمٖمذت نم٣مرة فمعم ؾمب٣مم، وُئمدُّ هذا حتدي٣ًم 

 . (5)ص٣مرطم٣ًم يمسٙمْم٥م ايمسٙمْم٣من

وفمٛمدَم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمام ضمدث دم هٝمٛمـ وؾمب٣مم، زم٣مدر زم٣ميمتقصمف زمٗمقاسمف نمرزم٣ًم 

ظمقاصمٜم٥م هذا اظمقومػ، نمغم أٞمف سمقومػ دم ايمٕمرهم٥م، ورأى أن ومقاسمف يمٝمس٦م وم٣مدرة فمعم َمقاصمٜم٥م 

 هذه ايمتْمقرات اخلْمغمة، همٔمٚمؾ فمعم سمٔمزيز َمقومٖمف َمـ ٞم٣مضمٝمتكم: 

 صمديدٍة.ايمٛم٣مضمٝم٥م إولم: سمٔمزيز ومقاسمف ورهمده٣م زمدَم٣مٍء 

 ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: إضٔم٣مف حت٣ميمػ اجلبٜم٥م اظمٔم٣مدي٥م.

يْمٙم٤م َمٛمف أن يٚمده  ((صديؼ إَمس))همٚمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م إولم ىمت٤م إلم ايممميػ ٞم٣مس 

 زمامئتكم َمـ اخلٝم٣ميم٥م، يمٝمجٛمدهؿ دم صمٝمُمف، َمٗم٣مزمؾ َمبٙمغ َمـ اظم٣مل، نمغم أٞمف مل يستج٤م يمْمٙمبف. 

                                                           

 .205بد اهلل احلبٌم، ص:( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قم1)

 .334( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه : شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:2)
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قدي دم ؾمٜمر رصم٤م ؽمٛم٥م وَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م وم٣مم زمتقومٝمع صٙمح َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚم

 . (5)م ظم٣م ئمٙمٚمف َمـ ايمتٟمشمغم ايمٖم٣مفمؾ يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم هذا احلٙمػ اظمٔم٣مرض>589هـ/89>

ورنمؿ حم٣موٓسمف هذه هم١مٞمف زمدأ يٗمتٛمع أن دويمتف سمتٔمرض زم٣ميمٖمٔمؾ ٕطمْم٣مر ضمٗمٝمٗمٝم٥م 

هتدده٣م، وأن َمٝمزان ايمٗمقى ومد سمٕمغم يمِم٣ميمح احلٙمػ ايمٗمبقم ايمقاؽمع اظمٔم٣مرض يمف، وأن دويمتف زمٔمد 

 ٥م فمٗمقد َمـ ايمٌماع اظمستٚمر مل سمٔمد وم٣مدرة فمعم ايمدهم٣مع فمـ ٞمٖمسٜم٣م، ومح٣مي٥م ممتٙم٘م٣مهت٣م.أرزمٔم

 دم ـمؾ هذه ايمٓمروف ايمتل ىم٣مٞم٦م سمقاصمف ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم وؽمط ضمرضَمقت ونمرهب٣م،

ـمؾ فمبٝمد خل يامين يُم٘مٙمقن ومقة َمٛم٣مهّم٥م يمٙمسٙمْم٣من، ظم٣م متٝمز زمف ه٠مٓء َمـ ايمُمج٣مفم٥م 

ْم٣من زمدر أن يِم٣محلٜمؿ َمـ نمغم صمدوى، همٖمل ، وومد ضم٣مول ايمسٙم(5)وايمتٚمرس دم احلروب

م جتٚمع فمبٝمد خل يامين دم ومري٥م ))اجلرب((، زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ، 5885هـ/>8>ؽمٛم٥م 

 يمٝمٛمٓمٚمقا صٖمقهمٜمؿ، يمٙمٗمٝم٣مم زمٚمٔم٣مرض٥م ايمسٙمْم٣من هبدف ايمتٖمرد زمح٘مؿ ومراهؿ، وومد زمٙمغ فمددهؿ

همرضقا  . وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر هبذا ايمتحرك، أرؽمؾ إيمٝمٜمؿ فمس٣مىمره ايمذيـ(1)مخسامئ٥م رصمؾ

فمٙمٝمٜمؿ ضمِم٣مرًا ومقي٣مً، وَمٛمٔمقا وصقل أي٥م إَمدادات إيمٝمٜمؿ، مم٣م اضْمرهؿ إلم أىمؾ اظمٝمت٥م واجلٙمقد، 

 .(9)وفمٛمدَم٣م ؽم٣مءت ضم٣ميمتٜمؿ أىمثر، دطمؾ فمٙمٝمٜمؿ فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، وأزم٣مدهؿ فمـ زم٘مرة أزمٝمٜمؿ

وَمـ صمٜم٥م أطمرى ؾمٛم٦م ومبٝمٙم٥م زي٣مد اظمٜمري٥م هجقَم٣ًم ومقي٣ًم، يٗمقده زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ؽمٔمد زمـ 

م، فمعم ومري٥م فمت٣مب فمعم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، 5885هـ/>8>٣مدى أطمرةفمٖمرار، خطمر مج

وسمِمدى هلذا اهلجقم أَمغم ايمُمحر ىمثغم زمـ َمسٔمقد، وحمٚمد زمـ َمْمران، وفمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من 

دم هذه ايمٗمري٥م، ودارت َمٔمرىم٥م فمٛمٝمٖم٥م، مت٘مٛم٦م ومبٝمٙم٥م زي٣مد همٝمٜم٣م َمـ حم٣مسة احلِمـ ايمذي 

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصغحة.1)

 53 – 52( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 2)

 .53( كػس اعمرضمع، ص : 3)

 .206سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : ( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى 4)
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ؿ فمددًا َمـ ايمٗمتعم واجلرضمك، يتٚمرىمز همٝمف فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، َمع وم٣مئدهؿ، ىمام أوومٔم٦م همٝمٜم

َمٛمٜمؿ إَمغم ىمثغم زمـ َمسٔمقد، ايمذي سمٔمرض يمْمٔمٛم٥م طمْمغمة، اؽمتسٙمؿ دم إشمره٣م صمٛمقده، 

وؿمٙمبقا إَم٣من َمـ زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ؽمٔمد زمـ فمٝمسك زمـ فمٖمرار اظمٜمري، همٟمَمٛمٜمؿ فمعم أٞمٖمسٜمؿ، 

 . (5)أَم٣م زمٗمٝم٥م ايمٔمس٣مىمر ايمذيـ ىم٣مٞمقا طم٣مرج اظمبٛمك همٗمد مت٘مٛمقا َمـ اهلرب إلم ضمغمي٨م

ذه واضمدة َمـ اظمٔم٣مرك ايمتل أـمٜمرت زمُم٘مؾ واضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي اٞمت٣مب وه

 ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر دم خمتٙمػ اجلبٜم٣مت دم ايمس٣مضمؾ وايمقادي.

 ودم نمرب وادي ضمرض َمقت واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا َمُم٘مٙم٥م أطمرى ؽمببتٜم٣م ضم٣مدشم٥م ومتؾ،

 ؾ رضٚمٝمؿوومد زمدأت هذه احل٣مدشم٥م فمٛمدَم٣م أومدم ايمسقيبؼ ايم٘مثغمي َمـ خل فمقم زمـ زمدر فمعم ومت

م. همٗم٣مم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقاصمبف دم َمْم٣مردة 5889هـ/99>ايمُمبٝمبل دم ؾمٜمر ذي احلج٥م 

 ايمٗم٣مسمؾ، وئم٣موٞمف دم ذيمؽ خل ؾمبٝم٤م أويمٝم٣مء دم ايمٗمتٝمؾ، وظم٣م رأى خل فمقم زمـ زمدر صمدي٥م ايمسٙمْم٣من

 دم سمٔمٗم٤م اجل٣مين، وفمدم ايمتس٣مهؾ دم هذا إَمر، جلٟموا إلم ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ حمٚمد  زمـ

٣مل أَمغم اجلقف، وـمٙمقا دم اجلقف ضمتك مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م ضمسكم ايم  م،:588هـ/98>بٜمَّ

شمؿ سمٗمدَم٦م ومقاهتؿ زمٚمس٣مٞمدة ضمٙمٝمٖمٜمؿ ايممميػ ٞم٣مس، وهدهمٜمؿ ايمسٝمْمرة فمعم وادي 

 ضمرضَمقت، وظم٣م فمٙمؿ أَمغم ضمرضَمقت ايمداطمؾ، زمٚمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ووادي دوفمـ إَمغم فمْمٝمػ

حت٣ميمٖم٦م َمٔمف مج٣مفم٥م َمـ ومبٝمٙم٥م هند زمـ فمقم زمـ دضمدح هبذا ايمتحرك وم٣مد فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، و

وخل ؾمبٝم٤م، واؽمتٔمدوا ظمالوم٣مهتؿ زم٣ميمٗمرب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، أرض ىمٛمدة ؾمامل نمرب 

وادي ضمرضَمقت، زم٣مخلٝمؾ واجلامل وايمرصم٣مل وايمبٛم٣مدق، ودارت رضمك اظمٔمرىم٥م، وسمس٣مومط 

 . (5)ايمٗمتعم واجلرضمك، وسمٕمٙم٤م َمٔمس٘مر ايمسٙمْم٣من فمعم َمٔمس٘مر خل فمقم زمـ زمدر وضمٙمٖم٣مئٜمؿ

                                                           
 .341( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص :  1)
 .209( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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ؿ فمددًا َمـ ايمٗمتعم واجلرضمك، يتٚمرىمز همٝمف فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، َمع وم٣مئدهؿ، ىمام أوومٔم٦م همٝمٜم

َمٛمٜمؿ إَمغم ىمثغم زمـ َمسٔمقد، ايمذي سمٔمرض يمْمٔمٛم٥م طمْمغمة، اؽمتسٙمؿ دم إشمره٣م صمٛمقده، 

وؿمٙمبقا إَم٣من َمـ زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ؽمٔمد زمـ فمٝمسك زمـ فمٖمرار اظمٜمري، همٟمَمٛمٜمؿ فمعم أٞمٖمسٜمؿ، 

 . (5)أَم٣م زمٗمٝم٥م ايمٔمس٣مىمر ايمذيـ ىم٣مٞمقا طم٣مرج اظمبٛمك همٗمد مت٘مٛمقا َمـ اهلرب إلم ضمغمي٨م

ذه واضمدة َمـ اظمٔم٣مرك ايمتل أـمٜمرت زمُم٘مؾ واضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي اٞمت٣مب وه

 ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر دم خمتٙمػ اجلبٜم٣مت دم ايمس٣مضمؾ وايمقادي.

 ودم نمرب وادي ضمرض َمقت واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا َمُم٘مٙم٥م أطمرى ؽمببتٜم٣م ضم٣مدشم٥م ومتؾ،

 ؾ رضٚمٝمؿوومد زمدأت هذه احل٣مدشم٥م فمٛمدَم٣م أومدم ايمسقيبؼ ايم٘مثغمي َمـ خل فمقم زمـ زمدر فمعم ومت

م. همٗم٣مم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقاصمبف دم َمْم٣مردة 5889هـ/99>ايمُمبٝمبل دم ؾمٜمر ذي احلج٥م 

 ايمٗم٣مسمؾ، وئم٣موٞمف دم ذيمؽ خل ؾمبٝم٤م أويمٝم٣مء دم ايمٗمتٝمؾ، وظم٣م رأى خل فمقم زمـ زمدر صمدي٥م ايمسٙمْم٣من

 دم سمٔمٗم٤م اجل٣مين، وفمدم ايمتس٣مهؾ دم هذا إَمر، جلٟموا إلم ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ حمٚمد  زمـ

٣مل أَمغم اجلقف، وـمٙمقا دم اجلقف ضمتك مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م ضمسكم ايم  م،:588هـ/98>بٜمَّ

شمؿ سمٗمدَم٦م ومقاهتؿ زمٚمس٣مٞمدة ضمٙمٝمٖمٜمؿ ايممميػ ٞم٣مس، وهدهمٜمؿ ايمسٝمْمرة فمعم وادي 

 ضمرضَمقت، وظم٣م فمٙمؿ أَمغم ضمرضَمقت ايمداطمؾ، زمٚمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ووادي دوفمـ إَمغم فمْمٝمػ

حت٣ميمٖم٦م َمٔمف مج٣مفم٥م َمـ ومبٝمٙم٥م هند زمـ فمقم زمـ دضمدح هبذا ايمتحرك وم٣مد فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، و

وخل ؾمبٝم٤م، واؽمتٔمدوا ظمالوم٣مهتؿ زم٣ميمٗمرب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، أرض ىمٛمدة ؾمامل نمرب 

وادي ضمرضَمقت، زم٣مخلٝمؾ واجلامل وايمرصم٣مل وايمبٛم٣مدق، ودارت رضمك اظمٔمرىم٥م، وسمس٣مومط 

 . (5)ايمٗمتعم واجلرضمك، وسمٕمٙم٤م َمٔمس٘مر ايمسٙمْم٣من فمعم َمٔمس٘مر خل فمقم زمـ زمدر وضمٙمٖم٣مئٜمؿ

                                                           
 .341( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص :  1)
 .209( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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قدي دم ؾمٜمر رصم٤م ؽمٛم٥م وَمـ ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م وم٣مم زمتقومٝمع صٙمح َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚم

 . (5)م ظم٣م ئمٙمٚمف َمـ ايمتٟمشمغم ايمٖم٣مفمؾ يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي دم هذا احلٙمػ اظمٔم٣مرض>589هـ/89>

ورنمؿ حم٣موٓسمف هذه هم١مٞمف زمدأ يٗمتٛمع أن دويمتف سمتٔمرض زم٣ميمٖمٔمؾ ٕطمْم٣مر ضمٗمٝمٗمٝم٥م 

هتدده٣م، وأن َمٝمزان ايمٗمقى ومد سمٕمغم يمِم٣ميمح احلٙمػ ايمٗمبقم ايمقاؽمع اظمٔم٣مرض يمف، وأن دويمتف زمٔمد 

 ٥م فمٗمقد َمـ ايمٌماع اظمستٚمر مل سمٔمد وم٣مدرة فمعم ايمدهم٣مع فمـ ٞمٖمسٜم٣م، ومح٣مي٥م ممتٙم٘م٣مهت٣م.أرزمٔم

 دم ـمؾ هذه ايمٓمروف ايمتل ىم٣مٞم٦م سمقاصمف ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم وؽمط ضمرضَمقت ونمرهب٣م،

ـمؾ فمبٝمد خل يامين يُم٘مٙمقن ومقة َمٛم٣مهّم٥م يمٙمسٙمْم٣من، ظم٣م متٝمز زمف ه٠مٓء َمـ ايمُمج٣مفم٥م 

ْم٣من زمدر أن يِم٣محلٜمؿ َمـ نمغم صمدوى، همٖمل ، وومد ضم٣مول ايمسٙم(5)وايمتٚمرس دم احلروب

م جتٚمع فمبٝمد خل يامين دم ومري٥م ))اجلرب((، زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ، 5885هـ/>8>ؽمٛم٥م 

 يمٝمٛمٓمٚمقا صٖمقهمٜمؿ، يمٙمٗمٝم٣مم زمٚمٔم٣مرض٥م ايمسٙمْم٣من هبدف ايمتٖمرد زمح٘مؿ ومراهؿ، وومد زمٙمغ فمددهؿ

همرضقا  . وظم٣م فمٙمؿ ايمسٙمْم٣من زمدر هبذا ايمتحرك، أرؽمؾ إيمٝمٜمؿ فمس٣مىمره ايمذيـ(1)مخسامئ٥م رصمؾ

فمٙمٝمٜمؿ ضمِم٣مرًا ومقي٣مً، وَمٛمٔمقا وصقل أي٥م إَمدادات إيمٝمٜمؿ، مم٣م اضْمرهؿ إلم أىمؾ اظمٝمت٥م واجلٙمقد، 

 .(9)وفمٛمدَم٣م ؽم٣مءت ضم٣ميمتٜمؿ أىمثر، دطمؾ فمٙمٝمٜمؿ فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، وأزم٣مدهؿ فمـ زم٘مرة أزمٝمٜمؿ

وَمـ صمٜم٥م أطمرى ؾمٛم٦م ومبٝمٙم٥م زي٣مد اظمٜمري٥م هجقَم٣ًم ومقي٣ًم، يٗمقده زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ؽمٔمد زمـ 

م، فمعم ومري٥م فمت٣مب فمعم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت، 5885هـ/>8>٣مدى أطمرةفمٖمرار، خطمر مج

وسمِمدى هلذا اهلجقم أَمغم ايمُمحر ىمثغم زمـ َمسٔمقد، وحمٚمد زمـ َمْمران، وفمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من 

دم هذه ايمٗمري٥م، ودارت َمٔمرىم٥م فمٛمٝمٖم٥م، مت٘مٛم٦م ومبٝمٙم٥م زي٣مد همٝمٜم٣م َمـ حم٣مسة احلِمـ ايمذي 

                                                           
 ( كػس اعمرضمع، كػس اًمصغحة.1)

 53 – 52( حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 2)

 .53( كػس اعمرضمع، ص : 3)

 .206سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص : ( ؾمامل سمن محقد : شماريخ طمرضموت اعمسؿى 4)
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ؿ فمددًا َمـ ايمٗمتعم واجلرضمك، يتٚمرىمز همٝمف فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، َمع وم٣مئدهؿ، ىمام أوومٔم٦م همٝمٜم

َمٛمٜمؿ إَمغم ىمثغم زمـ َمسٔمقد، ايمذي سمٔمرض يمْمٔمٛم٥م طمْمغمة، اؽمتسٙمؿ دم إشمره٣م صمٛمقده، 

وؿمٙمبقا إَم٣من َمـ زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ؽمٔمد زمـ فمٝمسك زمـ فمٖمرار اظمٜمري، همٟمَمٛمٜمؿ فمعم أٞمٖمسٜمؿ، 

 . (5)أَم٣م زمٗمٝم٥م ايمٔمس٣مىمر ايمذيـ ىم٣مٞمقا طم٣مرج اظمبٛمك همٗمد مت٘مٛمقا َمـ اهلرب إلم ضمغمي٨م

ذه واضمدة َمـ اظمٔم٣مرك ايمتل أـمٜمرت زمُم٘مؾ واضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي اٞمت٣مب وه

 ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر دم خمتٙمػ اجلبٜم٣مت دم ايمس٣مضمؾ وايمقادي.

 ودم نمرب وادي ضمرض َمقت واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا َمُم٘مٙم٥م أطمرى ؽمببتٜم٣م ضم٣مدشم٥م ومتؾ،

 ؾ رضٚمٝمؿوومد زمدأت هذه احل٣مدشم٥م فمٛمدَم٣م أومدم ايمسقيبؼ ايم٘مثغمي َمـ خل فمقم زمـ زمدر فمعم ومت

م. همٗم٣مم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقاصمبف دم َمْم٣مردة 5889هـ/99>ايمُمبٝمبل دم ؾمٜمر ذي احلج٥م 

 ايمٗم٣مسمؾ، وئم٣موٞمف دم ذيمؽ خل ؾمبٝم٤م أويمٝم٣مء دم ايمٗمتٝمؾ، وظم٣م رأى خل فمقم زمـ زمدر صمدي٥م ايمسٙمْم٣من

 دم سمٔمٗم٤م اجل٣مين، وفمدم ايمتس٣مهؾ دم هذا إَمر، جلٟموا إلم ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ حمٚمد  زمـ

٣مل أَمغم اجلقف، وـمٙمقا دم اجلقف ضمتك مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م ضمسكم ايم  م،:588هـ/98>بٜمَّ

شمؿ سمٗمدَم٦م ومقاهتؿ زمٚمس٣مٞمدة ضمٙمٝمٖمٜمؿ ايممميػ ٞم٣مس، وهدهمٜمؿ ايمسٝمْمرة فمعم وادي 

 ضمرضَمقت، وظم٣م فمٙمؿ أَمغم ضمرضَمقت ايمداطمؾ، زمٚمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ووادي دوفمـ إَمغم فمْمٝمػ

حت٣ميمٖم٦م َمٔمف مج٣مفم٥م َمـ ومبٝمٙم٥م هند زمـ فمقم زمـ دضمدح هبذا ايمتحرك وم٣مد فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، و

وخل ؾمبٝم٤م، واؽمتٔمدوا ظمالوم٣مهتؿ زم٣ميمٗمرب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، أرض ىمٛمدة ؾمامل نمرب 

وادي ضمرضَمقت، زم٣مخلٝمؾ واجلامل وايمرصم٣مل وايمبٛم٣مدق، ودارت رضمك اظمٔمرىم٥م، وسمس٣مومط 

 . (5)ايمٗمتعم واجلرضمك، وسمٕمٙم٤م َمٔمس٘مر ايمسٙمْم٣من فمعم َمٔمس٘مر خل فمقم زمـ زمدر وضمٙمٖم٣مئٜمؿ

                                                           
 .341( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص :  1)
 .209( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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ؿ فمددًا َمـ ايمٗمتعم واجلرضمك، يتٚمرىمز همٝمف فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، َمع وم٣مئدهؿ، ىمام أوومٔم٦م همٝمٜم

َمٛمٜمؿ إَمغم ىمثغم زمـ َمسٔمقد، ايمذي سمٔمرض يمْمٔمٛم٥م طمْمغمة، اؽمتسٙمؿ دم إشمره٣م صمٛمقده، 

وؿمٙمبقا إَم٣من َمـ زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م ؽمٔمد زمـ فمٝمسك زمـ فمٖمرار اظمٜمري، همٟمَمٛمٜمؿ فمعم أٞمٖمسٜمؿ، 

 . (5)أَم٣م زمٗمٝم٥م ايمٔمس٣مىمر ايمذيـ ىم٣مٞمقا طم٣مرج اظمبٛمك همٗمد مت٘مٛمقا َمـ اهلرب إلم ضمغمي٨م

ذه واضمدة َمـ اظمٔم٣مرك ايمتل أـمٜمرت زمُم٘مؾ واضح َمدى ايمّمٔمػ ايمذي اٞمت٣مب وه

 ومقات ايمسٙمْم٣من زمدر دم خمتٙمػ اجلبٜم٣مت دم ايمس٣مضمؾ وايمقادي.

 ودم نمرب وادي ضمرض َمقت واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من زمدًرا َمُم٘مٙم٥م أطمرى ؽمببتٜم٣م ضم٣مدشم٥م ومتؾ،

 ؾ رضٚمٝمؿوومد زمدأت هذه احل٣مدشم٥م فمٛمدَم٣م أومدم ايمسقيبؼ ايم٘مثغمي َمـ خل فمقم زمـ زمدر فمعم ومت

م. همٗم٣مم ايمسٙمْم٣من زمدر زمقاصمبف دم َمْم٣مردة 5889هـ/99>ايمُمبٝمبل دم ؾمٜمر ذي احلج٥م 

 ايمٗم٣مسمؾ، وئم٣موٞمف دم ذيمؽ خل ؾمبٝم٤م أويمٝم٣مء دم ايمٗمتٝمؾ، وظم٣م رأى خل فمقم زمـ زمدر صمدي٥م ايمسٙمْم٣من

 دم سمٔمٗم٤م اجل٣مين، وفمدم ايمتس٣مهؾ دم هذا إَمر، جلٟموا إلم ايممميػ ٞم٣مس زمـ أمحد زمـ حمٚمد  زمـ

٣مل أَمغم اجلقف، وـمٙمقا دم اجلقف ضمتك مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م ضمسكم ايم  م،:588هـ/98>بٜمَّ

شمؿ سمٗمدَم٦م ومقاهتؿ زمٚمس٣مٞمدة ضمٙمٝمٖمٜمؿ ايممميػ ٞم٣مس، وهدهمٜمؿ ايمسٝمْمرة فمعم وادي 

 ضمرضَمقت، وظم٣م فمٙمؿ أَمغم ضمرضَمقت ايمداطمؾ، زمٚمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، ووادي دوفمـ إَمغم فمْمٝمػ

حت٣ميمٖم٦م َمٔمف مج٣مفم٥م َمـ ومبٝمٙم٥م هند زمـ فمقم زمـ دضمدح هبذا ايمتحرك وم٣مد فمس٘مر ايمسٙمْم٣من، و

وخل ؾمبٝم٤م، واؽمتٔمدوا ظمالوم٣مهتؿ زم٣ميمٗمرب َمـ ريدة ايمِمٝمٔمر، أرض ىمٛمدة ؾمامل نمرب 

وادي ضمرضَمقت، زم٣مخلٝمؾ واجلامل وايمرصم٣مل وايمبٛم٣مدق، ودارت رضمك اظمٔمرىم٥م، وسمس٣مومط 

 . (5)ايمٗمتعم واجلرضمك، وسمٕمٙم٤م َمٔمس٘مر ايمسٙمْم٣من فمعم َمٔمس٘مر خل فمقم زمـ زمدر وضمٙمٖم٣مئٜمؿ

                                                           
 .341( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص :  1)
 .209( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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هذه اظمرة َمذاق طم٣مص= ٕٞمف صم٣مء دم همؼمة ضٔمػ واضح، متر هب٣م ايمدويم٥م  وىم٣من يمٙمٛمٌم

ايم٘مثغمي٥م، سمٔمرض٦م همٝمٜم٣م جلٚمٙم٥م َمـ اهلزائؿ اظمريرة، وهلذا ىم٣من ايمتٔمبغم فمـ ايمٖمرضم٥م هبذا 

وومِم٣مئد اظمديح، وهل ايمْمريٗم٥م ايمتل يٙمجٟم إيمٝمٜم٣م ايمّمٔمٖم٣مء فم٣مدة،  (5)ايمٛمٌم ص٣مطمب٣ًم زم٣ميمزواَمؾ

 ؿ اظمٔمٛمقي٥م. ايمثٗم٥م زمٟمٞمٖمسٜمؿ، ورهمع روضمٜميمتٔمزيز 

ودم حم٣موٓت أذاف اجلقف يمالؽمتٗمالل فمـ ضم٘مؿ اإلَم٣مم اظمْمٜمر، همٗمد ؿمٙم٤م حمٚمد 

٣مل ايمٛمجدة وَمس٣مٞمدسمف ضد اإلَم٣مم، همتحرىم٦م ومقة فمس٘مري٥م ىمبغمة َمـ  زمـ ٞم٣مس زمـ أمحد ايمبٜمَّ

ضمرضَمقت يٗمقده٣م أزمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، ومه٣م آزمـ إىمػم فمبد اهلل وأطمقه فمٚمر، وؾم٣مرك 

 م، وضمٗمٗم٦م5898هـ/5:>إَمغم ؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝمػ أَمغم سمريؿ دم ؽمٛم٥م  دم ومٝم٣مدة هذه ايمٗمقة

 هذه ايمٗمقة َمع ضمٙمٝمٖمتٜم٣م ومقة إذاف ٞمٌمًا ىم٣مؽمح٣ًم دم آؽمتٗمالل زمح٘مؿ اجلقف وايمزاهر.

وهذا يقضح فمقدة ايمٔمالوم٥م زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأزمٛم٣مئف َمع أذاف اجلقف خل ايمبٜم٣مل 

٣مإلَم٣مم اظمْمٜمر ايمذي طمٙمػ وايمده احلٚمزيكم َمـ ٞم٣مضمٝم٥م، ومل سمتحسـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم

 م.;588هـ/98>ايمذي سمقدم ؽمٛم٥م 

وسُمٓمٜمر يمٛم٣م هذه احل٣مدشم٥م َمدى اؾمؼماك أزمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر ومه٣م فمبد اهلل وفمٚمر دم ومٝم٣مدة 

، وومد أؾم٣مر إؽمت٣مذ / حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ زمٟمن فمبد اهلل آزمـ (5)زمٔمض ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م

 .(1)فمس٘مري٣مً إىمػم يمٙمسٙمْم٣من يُم٣مرك أزم٣مه دم احل٘مؿ إداري٣ًم و

ودم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت زمرزت حم٣موٓت ومب٣مئؾ اظمُمٗم٣مص اظمٜمري٥م يمٙمخروج فمـ ؿم٣مفم٥م 

ايمسٙمْم٣من وآٞمٖمراد زمح٘مٚمٜم٣م، وٕصمؾ  إمخ٣مده٣م صمٜمز ايمسٙمْم٣من ؽمٖمٛم٣ًم يٗمقده٣م إَمغم َمْمران 

                                                           
 كوع من إؿمعار اًمشعبقة شمـشد سمشؽل مجاقمي ذم اعمـاؾمبات اعمختؾػة.( اًمزوامل: مػردها اًمزامل، 1)
 .374(  حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  2)
 .60(  حمؿد سمن هاؿمم: اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 3)
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زمـ َمْمران، وسمتٟميمػ ومقاه٣م ايمبممي٥م َمـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، َمـ زمٝمٛمٜمؿ أفمداد َمـ خل ىمثغم، 

٣مرىم٥م خل ىمثغم َمـ إرسة احل٣مىمٚم٥م هذه اظمرة ىم٣مٞم٦م ىمبغمة، وىم٣من وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َمُم

دم َمٗمدَمتٜمؿ أوٓد ايمسٙمْم٣من زمدر، وهؿ فمبداهلل وفمٚمر وصمٔمٖمر وحمٚمد، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد 

 .(5)َمـ أَمراء اظمٛم٣مؿمؼ َمـ أزمرزهؿ إَمغم ؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝمػ ايمذي سمقلم ومٝم٣مدة ايمٗمقة ايمػمي٥م

 هـ/8:>كم إول َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م وومد جتٚمٔم٦م هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يقم اإلشمٛم

م دم اظمُمٗم٣مص، وومبؾ دطمقهل٣م دارت َمٔمرىم٥م هم٣مصٙم٥م زمكم ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م وومب٣مئؾ :589

اظمُمٗم٣مص، ايمتل يٗمقده٣م زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؿمقفمري، وزمح٘مؿ اإلفمداد اجلٝمد 

 . (5)وضمسـ ايمتجٜمٝمز ضمٗمٗم٦م ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م ايمٛمٌم

زمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر دم هذه احلٚمٙم٥م، وهذا يدل فمعم ويالضمظ َمـ ذيمؽ َمُم٣مرىم٥م أ

َمُم٣مرىمتٜمؿ دم سمقرم زمٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م وايمٔمس٘مري٥م، وَمـ طمالل َمت٣مزمٔمتٛم٣م ٕؽمٙمقب 

ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري طمالل سمقؽمٔم٣مسمف، أو محالسمف فمعم ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اخل٣مرصم٥م فمعم 

ت ايمٔمس٘مري٥م ؽمٙمْم٣مٞمف رأيٛم٣م وومقفمف دم زمٔمض إطمْم٣مء َمٛمٜم٣م ايمتٔمجؾ دم إرؽم٣مل احلٚمال

اظمتٔم٣مومب٥م، همام أن سمتٚم٘مـ هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمـ همرض ؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛمْمٗم٥م َم٣م ضمتك 

يممع زم٣ميمتٖم٘مغم دم همرض ايمسٝم٣مدة فمعم َمٛمْمٗمف أطمرى، ويسح٤م هذه ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م َمـ 

اظمٛمْمٗم٥م يمٝمٔمزز ومقسمف دم اظمٛمْمٗم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، هذا إؽمٙمقب أشم٣مر أَم٣مَمف مجٙم٥م َمـ اظمُم٘مالت َمـ 

                                                           

، ؾمعقد 388ؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حت1)

 .128قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص : 

، حمؿد سمن 213( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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زمـ َمْمران، وسمتٟميمػ ومقاه٣م ايمبممي٥م َمـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، َمـ زمٝمٛمٜمؿ أفمداد َمـ خل ىمثغم، 

٣مرىم٥م خل ىمثغم َمـ إرسة احل٣مىمٚم٥م هذه اظمرة ىم٣مٞم٦م ىمبغمة، وىم٣من وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َمُم

دم َمٗمدَمتٜمؿ أوٓد ايمسٙمْم٣من زمدر، وهؿ فمبداهلل وفمٚمر وصمٔمٖمر وحمٚمد، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد 

 .(5)َمـ أَمراء اظمٛم٣مؿمؼ َمـ أزمرزهؿ إَمغم ؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝمػ ايمذي سمقلم ومٝم٣مدة ايمٗمقة ايمػمي٥م

 هـ/8:>كم إول َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م وومد جتٚمٔم٦م هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يقم اإلشمٛم

م دم اظمُمٗم٣مص، وومبؾ دطمقهل٣م دارت َمٔمرىم٥م هم٣مصٙم٥م زمكم ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م وومب٣مئؾ :589

اظمُمٗم٣مص، ايمتل يٗمقده٣م زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؿمقفمري، وزمح٘مؿ اإلفمداد اجلٝمد 

 . (5)وضمسـ ايمتجٜمٝمز ضمٗمٗم٦م ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م ايمٛمٌم

زمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر دم هذه احلٚمٙم٥م، وهذا يدل فمعم ويالضمظ َمـ ذيمؽ َمُم٣مرىم٥م أ

َمُم٣مرىمتٜمؿ دم سمقرم زمٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م وايمٔمس٘مري٥م، وَمـ طمالل َمت٣مزمٔمتٛم٣م ٕؽمٙمقب 

ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري طمالل سمقؽمٔم٣مسمف، أو محالسمف فمعم ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اخل٣مرصم٥م فمعم 

ت ايمٔمس٘مري٥م ؽمٙمْم٣مٞمف رأيٛم٣م وومقفمف دم زمٔمض إطمْم٣مء َمٛمٜم٣م ايمتٔمجؾ دم إرؽم٣مل احلٚمال

اظمتٔم٣مومب٥م، همام أن سمتٚم٘مـ هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمـ همرض ؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛمْمٗم٥م َم٣م ضمتك 

يممع زم٣ميمتٖم٘مغم دم همرض ايمسٝم٣مدة فمعم َمٛمْمٗمف أطمرى، ويسح٤م هذه ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م َمـ 

اظمٛمْمٗم٥م يمٝمٔمزز ومقسمف دم اظمٛمْمٗم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، هذا إؽمٙمقب أشم٣مر أَم٣مَمف مجٙم٥م َمـ اظمُم٘مالت َمـ 

                                                           

، ؾمعقد 388ؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حت1)
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هذه اظمرة َمذاق طم٣مص= ٕٞمف صم٣مء دم همؼمة ضٔمػ واضح، متر هب٣م ايمدويم٥م  وىم٣من يمٙمٛمٌم

ايم٘مثغمي٥م، سمٔمرض٦م همٝمٜم٣م جلٚمٙم٥م َمـ اهلزائؿ اظمريرة، وهلذا ىم٣من ايمتٔمبغم فمـ ايمٖمرضم٥م هبذا 

وومِم٣مئد اظمديح، وهل ايمْمريٗم٥م ايمتل يٙمجٟم إيمٝمٜم٣م ايمّمٔمٖم٣مء فم٣مدة،  (5)ايمٛمٌم ص٣مطمب٣ًم زم٣ميمزواَمؾ

 ؿ اظمٔمٛمقي٥م. ايمثٗم٥م زمٟمٞمٖمسٜمؿ، ورهمع روضمٜميمتٔمزيز 

ودم حم٣موٓت أذاف اجلقف يمالؽمتٗمالل فمـ ضم٘مؿ اإلَم٣مم اظمْمٜمر، همٗمد ؿمٙم٤م حمٚمد 

٣مل ايمٛمجدة وَمس٣مٞمدسمف ضد اإلَم٣مم، همتحرىم٦م ومقة فمس٘مري٥م ىمبغمة َمـ  زمـ ٞم٣مس زمـ أمحد ايمبٜمَّ

ضمرضَمقت يٗمقده٣م أزمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر، ومه٣م آزمـ إىمػم فمبد اهلل وأطمقه فمٚمر، وؾم٣مرك 

 م، وضمٗمٗم٦م5898هـ/5:>إَمغم ؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝمػ أَمغم سمريؿ دم ؽمٛم٥م  دم ومٝم٣مدة هذه ايمٗمقة

 هذه ايمٗمقة َمع ضمٙمٝمٖمتٜم٣م ومقة إذاف ٞمٌمًا ىم٣مؽمح٣ًم دم آؽمتٗمالل زمح٘مؿ اجلقف وايمزاهر.

وهذا يقضح فمقدة ايمٔمالوم٥م زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وأزمٛم٣مئف َمع أذاف اجلقف خل ايمبٜم٣مل 

٣مإلَم٣مم اظمْمٜمر ايمذي طمٙمػ وايمده احلٚمزيكم َمـ ٞم٣مضمٝم٥م، ومل سمتحسـ فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم

 م.;588هـ/98>ايمذي سمقدم ؽمٛم٥م 

وسُمٓمٜمر يمٛم٣م هذه احل٣مدشم٥م َمدى اؾمؼماك أزمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر ومه٣م فمبد اهلل وفمٚمر دم ومٝم٣مدة 

، وومد أؾم٣مر إؽمت٣مذ / حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ زمٟمن فمبد اهلل آزمـ (5)زمٔمض ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م

 .(1)فمس٘مري٣مً إىمػم يمٙمسٙمْم٣من يُم٣مرك أزم٣مه دم احل٘مؿ إداري٣ًم و

ودم ؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت زمرزت حم٣موٓت ومب٣مئؾ اظمُمٗم٣مص اظمٜمري٥م يمٙمخروج فمـ ؿم٣مفم٥م 

ايمسٙمْم٣من وآٞمٖمراد زمح٘مٚمٜم٣م، وٕصمؾ  إمخ٣مده٣م صمٜمز ايمسٙمْم٣من ؽمٖمٛم٣ًم يٗمقده٣م إَمغم َمْمران 

                                                           
 كوع من إؿمعار اًمشعبقة شمـشد سمشؽل مجاقمي ذم اعمـاؾمبات اعمختؾػة.( اًمزوامل: مػردها اًمزامل، 1)
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زمـ َمْمران، وسمتٟميمػ ومقاه٣م ايمبممي٥م َمـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، َمـ زمٝمٛمٜمؿ أفمداد َمـ خل ىمثغم، 

٣مرىم٥م خل ىمثغم َمـ إرسة احل٣مىمٚم٥م هذه اظمرة ىم٣مٞم٦م ىمبغمة، وىم٣من وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َمُم

دم َمٗمدَمتٜمؿ أوٓد ايمسٙمْم٣من زمدر، وهؿ فمبداهلل وفمٚمر وصمٔمٖمر وحمٚمد، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد 

 .(5)َمـ أَمراء اظمٛم٣مؿمؼ َمـ أزمرزهؿ إَمغم ؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝمػ ايمذي سمقلم ومٝم٣مدة ايمٗمقة ايمػمي٥م

 هـ/8:>كم إول َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م وومد جتٚمٔم٦م هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يقم اإلشمٛم

م دم اظمُمٗم٣مص، وومبؾ دطمقهل٣م دارت َمٔمرىم٥م هم٣مصٙم٥م زمكم ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م وومب٣مئؾ :589

اظمُمٗم٣مص، ايمتل يٗمقده٣م زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؿمقفمري، وزمح٘مؿ اإلفمداد اجلٝمد 

 . (5)وضمسـ ايمتجٜمٝمز ضمٗمٗم٦م ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م ايمٛمٌم

زمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر دم هذه احلٚمٙم٥م، وهذا يدل فمعم ويالضمظ َمـ ذيمؽ َمُم٣مرىم٥م أ

َمُم٣مرىمتٜمؿ دم سمقرم زمٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م وايمٔمس٘مري٥م، وَمـ طمالل َمت٣مزمٔمتٛم٣م ٕؽمٙمقب 

ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري طمالل سمقؽمٔم٣مسمف، أو محالسمف فمعم ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اخل٣مرصم٥م فمعم 

ت ايمٔمس٘مري٥م ؽمٙمْم٣مٞمف رأيٛم٣م وومقفمف دم زمٔمض إطمْم٣مء َمٛمٜم٣م ايمتٔمجؾ دم إرؽم٣مل احلٚمال

اظمتٔم٣مومب٥م، همام أن سمتٚم٘مـ هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمـ همرض ؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛمْمٗم٥م َم٣م ضمتك 

يممع زم٣ميمتٖم٘مغم دم همرض ايمسٝم٣مدة فمعم َمٛمْمٗمف أطمرى، ويسح٤م هذه ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م َمـ 

اظمٛمْمٗم٥م يمٝمٔمزز ومقسمف دم اظمٛمْمٗم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، هذا إؽمٙمقب أشم٣مر أَم٣مَمف مجٙم٥م َمـ اظمُم٘مالت َمـ 

                                                           

، ؾمعقد 388ؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حت1)

 .128قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص : 

، حمؿد سمن 213( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 .49 – 48هاؿمم:  اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص : 
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زمـ َمْمران، وسمتٟميمػ ومقاه٣م ايمبممي٥م َمـ فمس٣مىمر ايمسٙمْم٣من، َمـ زمٝمٛمٜمؿ أفمداد َمـ خل ىمثغم، 

٣مرىم٥م خل ىمثغم َمـ إرسة احل٣مىمٚم٥م هذه اظمرة ىم٣مٞم٦م ىمبغمة، وىم٣من وجتدر اإلؾم٣مرة إلم أن َمُم

دم َمٗمدَمتٜمؿ أوٓد ايمسٙمْم٣من زمدر، وهؿ فمبداهلل وفمٚمر وصمٔمٖمر وحمٚمد، ىمام ؾم٣مرك همٝمٜم٣م فمدد 

 .(5)َمـ أَمراء اظمٛم٣مؿمؼ َمـ أزمرزهؿ إَمغم ؽمٔمٝمد زمـ فمْمٝمػ ايمذي سمقلم ومٝم٣مدة ايمٗمقة ايمػمي٥م

 هـ/8:>كم إول َمـ رَمّم٣من ؽمٛم٥م وومد جتٚمٔم٦م هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م يقم اإلشمٛم

م دم اظمُمٗم٣مص، وومبؾ دطمقهل٣م دارت َمٔمرىم٥م هم٣مصٙم٥م زمكم ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م وومب٣مئؾ :589

اظمُمٗم٣مص، ايمتل يٗمقده٣م زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م فمٚمر زمـ حمٚمد زمـ ؿمقفمري، وزمح٘مؿ اإلفمداد اجلٝمد 

 . (5)وضمسـ ايمتجٜمٝمز ضمٗمٗم٦م ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م ايمبدري٥م ايمٛمٌم

زمٛم٣مء ايمسٙمْم٣من زمدر دم هذه احلٚمٙم٥م، وهذا يدل فمعم ويالضمظ َمـ ذيمؽ َمُم٣مرىم٥م أ

َمُم٣مرىمتٜمؿ دم سمقرم زمٔمض اظمٜم٣مم اإلداري٥م وايمٔمس٘مري٥م، وَمـ طمالل َمت٣مزمٔمتٛم٣م ٕؽمٙمقب 

ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري طمالل سمقؽمٔم٣مسمف، أو محالسمف فمعم ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اخل٣مرصم٥م فمعم 

ت ايمٔمس٘مري٥م ؽمٙمْم٣مٞمف رأيٛم٣م وومقفمف دم زمٔمض إطمْم٣مء َمٛمٜم٣م ايمتٔمجؾ دم إرؽم٣مل احلٚمال

اظمتٔم٣مومب٥م، همام أن سمتٚم٘مـ هذه ايمٗمقات ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م َمـ همرض ؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛمْمٗم٥م َم٣م ضمتك 

يممع زم٣ميمتٖم٘مغم دم همرض ايمسٝم٣مدة فمعم َمٛمْمٗمف أطمرى، ويسح٤م هذه ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م َمـ 

اظمٛمْمٗم٥م يمٝمٔمزز ومقسمف دم اظمٛمْمٗم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م، هذا إؽمٙمقب أشم٣مر أَم٣مَمف مجٙم٥م َمـ اظمُم٘مالت َمـ 

                                                           

، ؾمعقد 388ؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حت1)

 .128قموض سماوزير: صػحات من اًمتاريخ احلرضمي، ص : 

، حمؿد سمن 213( ؾمامل سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)
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تح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اظمٛم٣مهّم٥م يمٙمدويم٥م، أو ومٝم٣مم زفمامء ايمٗمب٣مئؾ دم زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ زمٝمٛمٜم٣م ومٝم٣مم ايم

احلرضَمٝم٥م زم١مفمالن متردهؿ فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر، وحم٣موٓهتؿ ايمتٖمرد زمح٘مؿ َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ، إَمر 

 ايمذي أشمٗمؾ ىم٣مهؾ ايمدويم٥م زم٣مخلس٣مئر اظم٣مدي٥م وايمبممي٥م. 

همٗمد َمر زمٛم٣م أنَّ خطمر  أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمسٙمْم٣من حمٚمد وٞمزافمف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم ايمسٙمْم٥م،

م، فمٛمدَم٣م ضم٣مول اؽمتٔم٣مدة ومري٥م ايمٗم٣مرة 5890هـ/:9>حم٣موٓسمف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ىم٣مٞم٦م ؽمٛم٥م 

زم١مومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر، وزمٔمد ذيمؽ مل سُمٓمٜمر يمٛم٣م اظمراصمع أي ٞمُم٣مط ؽمٝم٣مد أو فمس٘مري َمـ ومبؾ 

ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمؾ أـمٜمرت يمٛم٣م إؾم٣مرة أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ىم٣من َمراهمٗم٣ًم ٕطمٝمف  زمدر، فمٛمدَم٣م 

 .(5)م5885هـ/81>ُمٗم٣مص وومُمـ ؽمٛم٥م سمؿ إطمّم٣مع اظم

وزمٔمد ذيمؽ فم٣مد إطمقان إلم ايمُمحر َمٔم٣ًم، وفمٛمدَم٣م وصٙم٦م إطمب٣مر زمخروج اظمٜمرة دم 

ومُمـ، وومتٙمٜمؿ إَمغم َمْمران زمـ َمْمران دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م افمتٗمؾ ايمسٙمْم٣من زمدر أطم٣مه حمٚمًدا  

٣مم ىم٣من واهتٚمف زمٟمٞمف وراء ذيمؽ، شمؿ أهمرج فمٛمف زمٔمد همؼمة وصمٝمزة زمٔمد أن سمٟمىمد يمف أن آهت

 .(5)طم٣مؿمئ٣مً 

وَمٛمذ ذيمؽ ايمت٣مريخ سمقومػ ٞمُم٣مط ايمسٙمْم٣من حمٚمد ايمسٝم٣مد،  وهجٚم٦م ايمُمٝمخقطم٥م 

 زمّمٔمٖمٜم٣م وَمت٣مفمبٜم٣م فمٙمٝمف، همٛمبذ ايمسٝم٣مؽم٥م صم٣مٞمب٣مً، ووم٢م زمٗمٝم٥م ضمٝم٣مسمف دم ايمُمحر دم ىمٛمػ ايمسٙمْم٣من

م، ودهمـ :589هـ/8:>زمدر، وـمؾ هب٣م ه٣مدئ٣ًم ضمتك واهمتف اظمٛمٝم٥م دم ؾمٜمر ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

 . (1) وايمدهزم٣ميمُمحر زمجقار ومػم

                                                           

 .322رن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼ1)

 .198( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 .33، حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 388( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه:  اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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يامرس ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمق ؿمقيرق َمٜم٣مَمف ايمٝمقَمٝم٥م ىمٔم٣مدسمف دم ضمِمـ ايمدويم٥م 

م ضمدث أَمر فمٓمٝمؿ ;589هـ/9:>زمسٝمئقن، ودم ايمث٣ميم٧م وايمٔممميـ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

فمبد اهلل َمع مج٣مفم٥م إلم احلِمـ، ايمتٟمشمغم فمعم َمِمغم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ضمٝم٧م صٔمد ازمٛمف إىمػم 

 وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم أزمٝمف، ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي زمٙمغ َمـ ايمٔمٚمر أرزمٔم٥م وؽمبٔمكم فم٣مَم٣ًم،

وأودفمف ؽمجـ َمريٚم٥م، وأفمٙمـ ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، واؽمتقلم فمعم ضمِمقن 

زمكم  .(5)إيمٝمف ضمرضَمقت، ووومع حت٣ميمٖم٣مت َمع ومب٣مئٙمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م، وومد ؽم٣مفمده دم ذيمؽ زمٔمض اظمٗمرَّ

وومد زمرر آزمـ فمبداهلل زمـ زمدر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمٟمن سمٌمهم٣مت أزمٝمف أصبح٦م نمغم َمتقازٞم٥م، 

 .(5)وأٞمف ض٣مق ذرفم٣ًم زمتٙمؽ ايمتٌمهم٣مت

وأؾم٣مر إؽمت٣مذ ازمـ ه٣مؾمؿ أن آزمـ إىمػم يمٙمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق فمبداهلل زمـ زمدر ؾم٣مرك 

سمِمدر فمـ  أزمٝمف، أزم٣مه دم احل٘مؿ، نمغم أٞمف أطمذ يتّم٣ميؼ َمـ زمٔمض إواَمر وايمتٌمهم٣مت ايمتل 

 .(1)ورأى أن اؽمتٚمرار  هذه احل٣ميم٥م ؽمتٙمحؼ ايمرضر زم٣ميمدويم٥م وؽمٝم٣مؽم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م

وحيؼ يمٛم٣م ايمتس٣مؤل ضمقل هذه احل٣مدشم٥م هؾ ىم٣مٞم٦م رنمب٥م َمـ آزمـ زم٣محل٘مؿ ؟ أم ىم٣مٞم٦م 

طمقهم٣ًم فمعم ضٝم٣مع هٝمب٥م ايمدويم٥م  ؟ أم ىم٣من آزمـ ص٣مدوم٣ًم ضمكم زمرر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمام ادفم٣مه َمـ 

 ثغم ايمٗمٙمؼ واخلقف ؟ سمٌمهم٣مت وايمده ايمتل سم

                                                           

 .392ضمع ، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمر1)

، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ 242 – 241، ص : 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 2)

 .54اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:

 .60( حمؿد سمن هاؿمم : كػس اعمرضمع،ص: 3)
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يامرس ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمق ؿمقيرق َمٜم٣مَمف ايمٝمقَمٝم٥م ىمٔم٣مدسمف دم ضمِمـ ايمدويم٥م 

م ضمدث أَمر فمٓمٝمؿ ;589هـ/9:>زمسٝمئقن، ودم ايمث٣ميم٧م وايمٔممميـ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

فمبد اهلل َمع مج٣مفم٥م إلم احلِمـ، ايمتٟمشمغم فمعم َمِمغم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ضمٝم٧م صٔمد ازمٛمف إىمػم 

 وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم أزمٝمف، ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي زمٙمغ َمـ ايمٔمٚمر أرزمٔم٥م وؽمبٔمكم فم٣مَم٣ًم،

وأودفمف ؽمجـ َمريٚم٥م، وأفمٙمـ ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، واؽمتقلم فمعم ضمِمقن 

زمكم  .(5)إيمٝمف ضمرضَمقت، ووومع حت٣ميمٖم٣مت َمع ومب٣مئٙمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م، وومد ؽم٣مفمده دم ذيمؽ زمٔمض اظمٗمرَّ

وومد زمرر آزمـ فمبداهلل زمـ زمدر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمٟمن سمٌمهم٣مت أزمٝمف أصبح٦م نمغم َمتقازٞم٥م، 

 .(5)وأٞمف ض٣مق ذرفم٣ًم زمتٙمؽ ايمتٌمهم٣مت

وأؾم٣مر إؽمت٣مذ ازمـ ه٣مؾمؿ أن آزمـ إىمػم يمٙمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق فمبداهلل زمـ زمدر ؾم٣مرك 

سمِمدر فمـ  أزمٝمف، أزم٣مه دم احل٘مؿ، نمغم أٞمف أطمذ يتّم٣ميؼ َمـ زمٔمض إواَمر وايمتٌمهم٣مت ايمتل 

 .(1)ورأى أن اؽمتٚمرار  هذه احل٣ميم٥م ؽمتٙمحؼ ايمرضر زم٣ميمدويم٥م وؽمٝم٣مؽم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م

وحيؼ يمٛم٣م ايمتس٣مؤل ضمقل هذه احل٣مدشم٥م هؾ ىم٣مٞم٦م رنمب٥م َمـ آزمـ زم٣محل٘مؿ ؟ أم ىم٣مٞم٦م 

طمقهم٣ًم فمعم ضٝم٣مع هٝمب٥م ايمدويم٥م  ؟ أم ىم٣من آزمـ ص٣مدوم٣ًم ضمكم زمرر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمام ادفم٣مه َمـ 

 ثغم ايمٗمٙمؼ واخلقف ؟ سمٌمهم٣مت وايمده ايمتل سم

                                                           

 .392ضمع ، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمر1)

، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ 242 – 241، ص : 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 2)

 .54اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:

 .60( حمؿد سمن هاؿمم : كػس اعمرضمع،ص: 3)
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تح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اظمٛم٣مهّم٥م يمٙمدويم٥م، أو ومٝم٣مم زفمامء ايمٗمب٣مئؾ دم زمٔمض اظمٛم٣مؿمؼ زمٝمٛمٜم٣م ومٝم٣مم ايم

احلرضَمٝم٥م زم١مفمالن متردهؿ فمعم ايمسٙمْم٣من زمدر، وحم٣موٓهتؿ ايمتٖمرد زمح٘مؿ َمٛم٣مؿمٗمٜمؿ، إَمر 

 ايمذي أشمٗمؾ ىم٣مهؾ ايمدويم٥م زم٣مخلس٣مئر اظم٣مدي٥م وايمبممي٥م. 

همٗمد َمر زمٛم٣م أنَّ خطمر  أَم٣م زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمسٙمْم٣من حمٚمد وٞمزافمف َمع ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم ايمسٙمْم٥م،

م، فمٛمدَم٣م ضم٣مول اؽمتٔم٣مدة ومري٥م ايمٗم٣مرة 5890هـ/:9>حم٣موٓسمف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ىم٣مٞم٦م ؽمٛم٥م 

زم١مومٙمٝمؿ ـمٖم٣مر، وزمٔمد ذيمؽ مل سُمٓمٜمر يمٛم٣م اظمراصمع أي ٞمُم٣مط ؽمٝم٣مد أو فمس٘مري َمـ ومبؾ 

ايمسٙمْم٣من حمٚمد زمؾ أـمٜمرت يمٛم٣م إؾم٣مرة أن ايمسٙمْم٣من حمٚمًدا ىم٣من َمراهمٗم٣ًم ٕطمٝمف  زمدر، فمٛمدَم٣م 

 .(5)م5885هـ/81>ُمٗم٣مص وومُمـ ؽمٛم٥م سمؿ إطمّم٣مع اظم

وزمٔمد ذيمؽ فم٣مد إطمقان إلم ايمُمحر َمٔم٣ًم، وفمٛمدَم٣م وصٙم٦م إطمب٣مر زمخروج اظمٜمرة دم 

ومُمـ، وومتٙمٜمؿ إَمغم َمْمران زمـ َمْمران دم ايمسٛم٥م ٞمٖمسٜم٣م افمتٗمؾ ايمسٙمْم٣من زمدر أطم٣مه حمٚمًدا  

٣مم ىم٣من واهتٚمف زمٟمٞمف وراء ذيمؽ، شمؿ أهمرج فمٛمف زمٔمد همؼمة وصمٝمزة زمٔمد أن سمٟمىمد يمف أن آهت

 .(5)طم٣مؿمئ٣مً 

وَمٛمذ ذيمؽ ايمت٣مريخ سمقومػ ٞمُم٣مط ايمسٙمْم٣من حمٚمد ايمسٝم٣مد،  وهجٚم٦م ايمُمٝمخقطم٥م 

 زمّمٔمٖمٜم٣م وَمت٣مفمبٜم٣م فمٙمٝمف، همٛمبذ ايمسٝم٣مؽم٥م صم٣مٞمب٣مً، ووم٢م زمٗمٝم٥م ضمٝم٣مسمف دم ايمُمحر دم ىمٛمػ ايمسٙمْم٣من

م، ودهمـ :589هـ/8:>زمدر، وـمؾ هب٣م ه٣مدئ٣ًم ضمتك واهمتف اظمٛمٝم٥م دم ؾمٜمر ذي احلج٥م ؽمٛم٥م 

 . (1) وايمدهزم٣ميمُمحر زمجقار ومػم

                                                           

 .322رن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص:( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼ1)

 .198( ؾمامل حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم، ص: 2)

 .33، حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص: 388( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه:  اعمرضمع اًمساسمق، ص: 3)
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يامرس ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمق ؿمقيرق َمٜم٣مَمف ايمٝمقَمٝم٥م ىمٔم٣مدسمف دم ضمِمـ ايمدويم٥م 

م ضمدث أَمر فمٓمٝمؿ ;589هـ/9:>زمسٝمئقن، ودم ايمث٣ميم٧م وايمٔممميـ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

فمبد اهلل َمع مج٣مفم٥م إلم احلِمـ، ايمتٟمشمغم فمعم َمِمغم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ضمٝم٧م صٔمد ازمٛمف إىمػم 

 وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم أزمٝمف، ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي زمٙمغ َمـ ايمٔمٚمر أرزمٔم٥م وؽمبٔمكم فم٣مَم٣ًم،

وأودفمف ؽمجـ َمريٚم٥م، وأفمٙمـ ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، واؽمتقلم فمعم ضمِمقن 

زمكم  .(5)إيمٝمف ضمرضَمقت، ووومع حت٣ميمٖم٣مت َمع ومب٣مئٙمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م، وومد ؽم٣مفمده دم ذيمؽ زمٔمض اظمٗمرَّ

وومد زمرر آزمـ فمبداهلل زمـ زمدر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمٟمن سمٌمهم٣مت أزمٝمف أصبح٦م نمغم َمتقازٞم٥م، 

 .(5)وأٞمف ض٣مق ذرفم٣ًم زمتٙمؽ ايمتٌمهم٣مت

وأؾم٣مر إؽمت٣مذ ازمـ ه٣مؾمؿ أن آزمـ إىمػم يمٙمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق فمبداهلل زمـ زمدر ؾم٣مرك 

سمِمدر فمـ  أزمٝمف، أزم٣مه دم احل٘مؿ، نمغم أٞمف أطمذ يتّم٣ميؼ َمـ زمٔمض إواَمر وايمتٌمهم٣مت ايمتل 

 .(1)ورأى أن اؽمتٚمرار  هذه احل٣ميم٥م ؽمتٙمحؼ ايمرضر زم٣ميمدويم٥م وؽمٝم٣مؽم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م

وحيؼ يمٛم٣م ايمتس٣مؤل ضمقل هذه احل٣مدشم٥م هؾ ىم٣مٞم٦م رنمب٥م َمـ آزمـ زم٣محل٘مؿ ؟ أم ىم٣مٞم٦م 

طمقهم٣ًم فمعم ضٝم٣مع هٝمب٥م ايمدويم٥م  ؟ أم ىم٣من آزمـ ص٣مدوم٣ًم ضمكم زمرر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمام ادفم٣مه َمـ 

 ثغم ايمٗمٙمؼ واخلقف ؟ سمٌمهم٣مت وايمده ايمتل سم

                                                           

 .392ضمع ، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمر1)

، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ 242 – 241، ص : 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 2)

 .54اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:

 .60( حمؿد سمن هاؿمم : كػس اعمرضمع،ص: 3)
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يامرس ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمق ؿمقيرق َمٜم٣مَمف ايمٝمقَمٝم٥م ىمٔم٣مدسمف دم ضمِمـ ايمدويم٥م 

م ضمدث أَمر فمٓمٝمؿ ;589هـ/9:>زمسٝمئقن، ودم ايمث٣ميم٧م وايمٔممميـ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر 

فمبد اهلل َمع مج٣مفم٥م إلم احلِمـ، ايمتٟمشمغم فمعم َمِمغم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ضمٝم٧م صٔمد ازمٛمف إىمػم 

 وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم أزمٝمف، ؽمٙمْم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي زمٙمغ َمـ ايمٔمٚمر أرزمٔم٥م وؽمبٔمكم فم٣مَم٣ًم،

وأودفمف ؽمجـ َمريٚم٥م، وأفمٙمـ ٞمٖمسف ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، واؽمتقلم فمعم ضمِمقن 

زمكم  .(5)إيمٝمف ضمرضَمقت، ووومع حت٣ميمٖم٣مت َمع ومب٣مئٙمٜم٣م اظمختٙمٖم٥م، وومد ؽم٣مفمده دم ذيمؽ زمٔمض اظمٗمرَّ

وومد زمرر آزمـ فمبداهلل زمـ زمدر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمٟمن سمٌمهم٣مت أزمٝمف أصبح٦م نمغم َمتقازٞم٥م، 

 .(5)وأٞمف ض٣مق ذرفم٣ًم زمتٙمؽ ايمتٌمهم٣مت

وأؾم٣مر إؽمت٣مذ ازمـ ه٣مؾمؿ أن آزمـ إىمػم يمٙمسٙمْم٣من زمقؿمقيرق فمبداهلل زمـ زمدر ؾم٣مرك 

سمِمدر فمـ  أزمٝمف، أزم٣مه دم احل٘مؿ، نمغم أٞمف أطمذ يتّم٣ميؼ َمـ زمٔمض إواَمر وايمتٌمهم٣مت ايمتل 

 .(1)ورأى أن اؽمتٚمرار  هذه احل٣ميم٥م ؽمتٙمحؼ ايمرضر زم٣ميمدويم٥م وؽمٝم٣مؽم٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م

وحيؼ يمٛم٣م ايمتس٣مؤل ضمقل هذه احل٣مدشم٥م هؾ ىم٣مٞم٦م رنمب٥م َمـ آزمـ زم٣محل٘مؿ ؟ أم ىم٣مٞم٦م 

طمقهم٣ًم فمعم ضٝم٣مع هٝمب٥م ايمدويم٥م  ؟ أم ىم٣من آزمـ ص٣مدوم٣ًم ضمكم زمرر همٔمٙمتف سمٙمؽ زمام ادفم٣مه َمـ 

 ثغم ايمٗمٙمؼ واخلقف ؟ سمٌمهم٣مت وايمده ايمتل سم

                                                           

 .392ضمع ، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمر1)

، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ 242 – 241، ص : 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: أدوار اًمتاريخ احلرضمي، ج 2)

 .54اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:

 .60( حمؿد سمن هاؿمم : كػس اعمرضمع،ص: 3)
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مل سمٓمٜمر ىمت٤م ايمت٣مريخ اظمٔم٣مسة يمٔمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر أي٥م أضمداث سم٠مىمد اطمتالل سمقازن 

سمٌمهم٣مسمف، ورزمام ىم٣من هٛم٣مك اطمتالف دم ايمرأي، وسافم٣مت طمٖمٝم٥م أـمٜمرهت٣م سمٙمؽ احل٣مدشم٥م 

 . (5)ايمسْمح فمعم

د يمٗمد ىم٣من طمػمًا هم٣مصمٔم٣ًم، سمٗمبََّٙمُف احلّم٣مرَم٥م زم٣ميمدهُم٥م طمِمقص٣ًم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا وم

. وَم٘م٧م (5)اىمتس٤م ؾمٜمرة، ٓ سمّم٣مهٝمٜم٣م ؾمٜمرة فمعم َمستقى داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م

ايمسٙمْم٣من زمدر دم ايمسجـ همؼمة وصمٝمزة، شمؿ أهمرج فمٛمف يمُمدة َمرضف، وايمٖمؼمة ايمتل ومّم٣مه٣م َمـ 

يقم آفمتٗم٣مل ضمتك وهم٣مسمف َم٘م٧م ؽمٛم٥م وأرزمٔم٥م أؾمٜمر وأرزمٔم٥م أي٣مم، وسمقدم دم ؾمٜمر ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 

الؿمكم زمسٝمئقن ، وه٘مذا نم٣مب فمـ َمرسح احلٝم٣مة  م، ودهمـ دم َمٗمػمة ايمس>589هـ/::>

 أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمذي ضم٘مؿ أىمثر َمـ مخسكم فم٣مَم٣ًم  زمٔمد ضمٝم٣مة ضم٣مهمٙم٥م زم٣مإلٞمج٣مزات،

 . (1)حمٖمقهم٥م زم٣ميمِمٔمقزم٣مت

وَمـ أزمرز اإلٞمج٣مزات ايمتل ضمِمٙم٦م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق: حم٣موٓسمف اجل٣مدة 

ٔمٝم٥م دم خمتٙمػ أرصم٣مء ضمرضَمقت، وايمقومقف يمتقضمٝمد ضمرضَمقت، َمـ طمالل محالسمف ايمتقؽم

زمحزم دم وصمف ايمزفم٣مَم٣مت ايمتل ضم٣مويم٦م آٞمٖمِم٣مل فمـ دويمتف اظمرىمزي٥م، وإٞمُم٣مء ىمٝم٣مٞم٣مت 

 ؽمٝم٣مؽمٝم٥م طم٣مص٥م هب٣م، ىمام وم٢م فمعم ـم٣مهرة ايمتٛم٣مضمر وأفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وفم٣مؾم٦م ايمبالد

إض٣مهم٥م إلم  دم فمٜمده همؼمة َمستٗمرة، ىمام مت٘مـ َمـ رد ىمٝمد ايمْم٣مَمٔمكم، وايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم،

ؽمٔمٝمف دم إٞمُم٣مء صمٝمش ؾمبف َمٛمٓمؿ، واؽمتٔم٣من همٝمف زمٗمب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م ويٚمٛمٝم٥م وومقات سمرىمٝم٥م 

                                                           

 .54( كػس اعمرضمع، ص: 1)

 ..237، ص : 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج 2)

 .395ه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼق3)
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إفمامل  وزمرسمٕم٣ميمٝم٥م، ىمام زمٛمك إؽمْمقل ايمبحري حلامي٥م ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت. وسمؿ دم فمٜمده سمٛمٓمٝمؿ

اإلداري٥م واظم٣ميمٝم٥م، وَمـ أزمرزه٣م رضب ايمٔمٚمٙم٥م اخل٣مص٥م زمدويمتف، مم٣م أشمر فمعم احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م 

 وآزده٣مر، وأولم ايمتٔمٙمٝمؿ اهتامَم٣ًم طم٣مص٣ًم، ىمام سمقؽمٔم٦م ضمرىم٥م ايمٔمٚمران وايمبٛم٣مء.   زم٣ميمٛمٚمق 

ىمام سَمٖمٛمـ دم إدارة ايمبالد، ووضع يم٘مؾ َمٛمْمٗم٥م أَمغمًا ووم٣مئدًا فمس٘مري٣ًم ووم٣مضٝم٣ًم وَمممهم٣مً 

فمعم إووم٣مف، وزمٛمك دم ىمؾ ومري٥م أو َمٛمْمٗم٥م ضمِمٛم٣ًم يمٝم٘مقن رَمزًا يمٙمدويم٥م وهٝمبتٜم٣م، حيرؽمٜم٣م 

َمـ ايمرَم٣مة، وزمجقار ايمسٙمْم٣من أَمكم رس ايمدويم٥م، وأَمغٌم، يمٔم٣مصٚم٥م ايمٛمٗمٝم٤م، وزمجقاره فمدد 

 ايمدويم٥م ووم٣مٍض وهمٗمٝمٌف فم٣مم وَمممٌف فمعم إووم٣مف.

هذا زم٣مإلض٣مهم٥م إلم إئٚم٥م واخلْمب٣مء دم اظمس٣مصمد، واظمدرؽمكم دم ايمزواي٣م واظمدارس 

إهٙمٝم٥م. وزمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م يمتُمٚمؾ مجٝمع َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت، وأرؽمك َمٖمٜمقم ايمدويم٥م 

 ايمذي ىم٣من نم٣مَمّم٣ًم َمٗم٣مرٞم٥م زمٚمٖمٜمقم احل٘مؿ ايمٔمُم٣مئري اظمٛم٣مؿمٗمل ايمٗمروي.اظمرىمزي٥م، 

يمٗمد ؾمٜمدت ضمرضَمقت دم فمٜمده سمْمقرًا دم مجٝمع اظمج٣مٓت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م 

 وايمِمٛم٣مفمٝم٥م وايمزرافمٝم٥م وايمتج٣مري٥م.

واحلٗمٝمٗم٥م إن هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر هبذه ايمْمـريٗم٥م هن٣مي٥م َمذيم٥َّم وَمٜمٝمٛم٥م وَم٠مؽمٖم٥م، وأن 

سمٌمهم٣مسمف يمٝمس٦م َم٠مىمدة، زمؾ إن ايمسٙمْم٣من ـمؾ يامرس َمٜم٣مَمف زمُم٘مؾ  ضمج٥م فمدم سمقازن

ؿمبٝمٔمل ضمتك يقم افمتٗم٣ميمف. ودم سمٗمديرٞم٣م أن زمريؼ ايمسٙمْم٥م وايمرنمب٥م دم ايمزفم٣مَم٥م َمٛمٔم٦م إَمغم 

ؾ ايمقصقل إلم ايمسٙمْم٥م، طمالهم٣ًم يمألصقل  فمبداهلل َمـ ايمتٖم٘مغم زمُم٘مؾ َمتٟمٍن وَمدروس، همتٔمجَّ

و إومٛم٣مفمف زم٣ميمتٛم٣مزل فمـ ايمسٙمْم٥م وسمسٙمٝمٚمٜم٣م يمف، ايمتل سمٗمتيض اٞمتٓم٣مره إلم هن٣مي٥م ضم٘مؿ وايمده، أ

أو سمقؽمٝمع َمٜم٣مَمف وَمس٠مويمٝم٣مسمف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، زمدًٓ َمـ افمتامده فمعم أطمريـ  َمـ 

أن إَمغم فمبد اهلل همّمؾ آؽمتٝمالء فمعم ايمسٙمْم٥م، وسمٛمِمٝم٤م ٞمٖمسف طم٣مرج إرسة، نمغم 

 ق.ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم، وإزاضم٥م وايمده، وزمذيمؽ سمٛمتٜمل همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقير
282

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

914 
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اإلداري٥م واظم٣ميمٝم٥م، وَمـ أزمرزه٣م رضب ايمٔمٚمٙم٥م اخل٣مص٥م زمدويمتف، مم٣م أشمر فمعم احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م 

 وآزده٣مر، وأولم ايمتٔمٙمٝمؿ اهتامَم٣ًم طم٣مص٣ًم، ىمام سمقؽمٔم٦م ضمرىم٥م ايمٔمٚمران وايمبٛم٣مء.   زم٣ميمٛمٚمق 

ىمام سَمٖمٛمـ دم إدارة ايمبالد، ووضع يم٘مؾ َمٛمْمٗم٥م أَمغمًا ووم٣مئدًا فمس٘مري٣ًم ووم٣مضٝم٣ًم وَمممهم٣مً 

فمعم إووم٣مف، وزمٛمك دم ىمؾ ومري٥م أو َمٛمْمٗم٥م ضمِمٛم٣ًم يمٝم٘مقن رَمزًا يمٙمدويم٥م وهٝمبتٜم٣م، حيرؽمٜم٣م 

َمـ ايمرَم٣مة، وزمجقار ايمسٙمْم٣من أَمكم رس ايمدويم٥م، وأَمغٌم، يمٔم٣مصٚم٥م ايمٛمٗمٝم٤م، وزمجقاره فمدد 

 ايمدويم٥م ووم٣مٍض وهمٗمٝمٌف فم٣مم وَمممٌف فمعم إووم٣مف.

هذا زم٣مإلض٣مهم٥م إلم إئٚم٥م واخلْمب٣مء دم اظمس٣مصمد، واظمدرؽمكم دم ايمزواي٣م واظمدارس 

إهٙمٝم٥م. وزمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م يمتُمٚمؾ مجٝمع َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت، وأرؽمك َمٖمٜمقم ايمدويم٥م 

 ايمذي ىم٣من نم٣مَمّم٣ًم َمٗم٣مرٞم٥م زمٚمٖمٜمقم احل٘مؿ ايمٔمُم٣مئري اظمٛم٣مؿمٗمل ايمٗمروي.اظمرىمزي٥م، 

يمٗمد ؾمٜمدت ضمرضَمقت دم فمٜمده سمْمقرًا دم مجٝمع اظمج٣مٓت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م 

 وايمِمٛم٣مفمٝم٥م وايمزرافمٝم٥م وايمتج٣مري٥م.

واحلٗمٝمٗم٥م إن هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر هبذه ايمْمـريٗم٥م هن٣مي٥م َمذيم٥َّم وَمٜمٝمٛم٥م وَم٠مؽمٖم٥م، وأن 

سمٌمهم٣مسمف يمٝمس٦م َم٠مىمدة، زمؾ إن ايمسٙمْم٣من ـمؾ يامرس َمٜم٣مَمف زمُم٘مؾ  ضمج٥م فمدم سمقازن

ؿمبٝمٔمل ضمتك يقم افمتٗم٣ميمف. ودم سمٗمديرٞم٣م أن زمريؼ ايمسٙمْم٥م وايمرنمب٥م دم ايمزفم٣مَم٥م َمٛمٔم٦م إَمغم 

ؾ ايمقصقل إلم ايمسٙمْم٥م، طمالهم٣ًم يمألصقل  فمبداهلل َمـ ايمتٖم٘مغم زمُم٘مؾ َمتٟمٍن وَمدروس، همتٔمجَّ

و إومٛم٣مفمف زم٣ميمتٛم٣مزل فمـ ايمسٙمْم٥م وسمسٙمٝمٚمٜم٣م يمف، ايمتل سمٗمتيض اٞمتٓم٣مره إلم هن٣مي٥م ضم٘مؿ وايمده، أ

أو سمقؽمٝمع َمٜم٣مَمف وَمس٠مويمٝم٣مسمف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، زمدًٓ َمـ افمتامده فمعم أطمريـ  َمـ 

أن إَمغم فمبد اهلل همّمؾ آؽمتٝمالء فمعم ايمسٙمْم٥م، وسمٛمِمٝم٤م ٞمٖمسف طم٣مرج إرسة، نمغم 

 ق.ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم، وإزاضم٥م وايمده، وزمذيمؽ سمٛمتٜمل همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقير
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مل سمٓمٜمر ىمت٤م ايمت٣مريخ اظمٔم٣مسة يمٔمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر أي٥م أضمداث سم٠مىمد اطمتالل سمقازن 

سمٌمهم٣مسمف، ورزمام ىم٣من هٛم٣مك اطمتالف دم ايمرأي، وسافم٣مت طمٖمٝم٥م أـمٜمرهت٣م سمٙمؽ احل٣مدشم٥م 

 . (5)ايمسْمح فمعم

د يمٗمد ىم٣من طمػمًا هم٣مصمٔم٣ًم، سمٗمبََّٙمُف احلّم٣مرَم٥م زم٣ميمدهُم٥م طمِمقص٣ًم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا وم

. وَم٘م٧م (5)اىمتس٤م ؾمٜمرة، ٓ سمّم٣مهٝمٜم٣م ؾمٜمرة فمعم َمستقى داطمؾ ضمرضَمقت وطم٣مرصمٜم٣م

ايمسٙمْم٣من زمدر دم ايمسجـ همؼمة وصمٝمزة، شمؿ أهمرج فمٛمف يمُمدة َمرضف، وايمٖمؼمة ايمتل ومّم٣مه٣م َمـ 

يقم آفمتٗم٣مل ضمتك وهم٣مسمف َم٘م٧م ؽمٛم٥م وأرزمٔم٥م أؾمٜمر وأرزمٔم٥م أي٣مم، وسمقدم دم ؾمٜمر ؾمٔمب٣من ؽمٛم٥م 

الؿمكم زمسٝمئقن ، وه٘مذا نم٣مب فمـ َمرسح احلٝم٣مة  م، ودهمـ دم َمٗمػمة ايمس>589هـ/::>

 أزمرز ؽمالؿمكم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمذي ضم٘مؿ أىمثر َمـ مخسكم فم٣مَم٣ًم  زمٔمد ضمٝم٣مة ضم٣مهمٙم٥م زم٣مإلٞمج٣مزات،

 . (1)حمٖمقهم٥م زم٣ميمِمٔمقزم٣مت

وَمـ أزمرز اإلٞمج٣مزات ايمتل ضمِمٙم٦م دم فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق: حم٣موٓسمف اجل٣مدة 

ٔمٝم٥م دم خمتٙمػ أرصم٣مء ضمرضَمقت، وايمقومقف يمتقضمٝمد ضمرضَمقت، َمـ طمالل محالسمف ايمتقؽم

زمحزم دم وصمف ايمزفم٣مَم٣مت ايمتل ضم٣مويم٦م آٞمٖمِم٣مل فمـ دويمتف اظمرىمزي٥م، وإٞمُم٣مء ىمٝم٣مٞم٣مت 

 ؽمٝم٣مؽمٝم٥م طم٣مص٥م هب٣م، ىمام وم٢م فمعم ـم٣مهرة ايمتٛم٣مضمر وأفمامل ايمسٙم٤م وايمٛمٜم٤م، وفم٣مؾم٦م ايمبالد

إض٣مهم٥م إلم  دم فمٜمده همؼمة َمستٗمرة، ىمام مت٘مـ َمـ رد ىمٝمد ايمْم٣مَمٔمكم، وايمٕمزاة ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم،

ؽمٔمٝمف دم إٞمُم٣مء صمٝمش ؾمبف َمٛمٓمؿ، واؽمتٔم٣من همٝمف زمٗمب٣مئؾ ضمرضَمٝم٥م ويٚمٛمٝم٥م وومقات سمرىمٝم٥م 

                                                           

 .54( كػس اعمرضمع، ص: 1)

 ..237، ص : 2( حمؿد أمحد اًمشاـمري: اعمرضمع اًمساسمق، ج 2)

 .395ه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل احلبٌم،  ص: ( حمؿد سمن قمؿر سماومؼق3)
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اإلداري٥م واظم٣ميمٝم٥م، وَمـ أزمرزه٣م رضب ايمٔمٚمٙم٥م اخل٣مص٥م زمدويمتف، مم٣م أشمر فمعم احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م 

 وآزده٣مر، وأولم ايمتٔمٙمٝمؿ اهتامَم٣ًم طم٣مص٣ًم، ىمام سمقؽمٔم٦م ضمرىم٥م ايمٔمٚمران وايمبٛم٣مء.   زم٣ميمٛمٚمق 

ىمام سَمٖمٛمـ دم إدارة ايمبالد، ووضع يم٘مؾ َمٛمْمٗم٥م أَمغمًا ووم٣مئدًا فمس٘مري٣ًم ووم٣مضٝم٣ًم وَمممهم٣مً 

فمعم إووم٣مف، وزمٛمك دم ىمؾ ومري٥م أو َمٛمْمٗم٥م ضمِمٛم٣ًم يمٝم٘مقن رَمزًا يمٙمدويم٥م وهٝمبتٜم٣م، حيرؽمٜم٣م 

َمـ ايمرَم٣مة، وزمجقار ايمسٙمْم٣من أَمكم رس ايمدويم٥م، وأَمغٌم، يمٔم٣مصٚم٥م ايمٛمٗمٝم٤م، وزمجقاره فمدد 

 ايمدويم٥م ووم٣مٍض وهمٗمٝمٌف فم٣مم وَمممٌف فمعم إووم٣مف.

هذا زم٣مإلض٣مهم٥م إلم إئٚم٥م واخلْمب٣مء دم اظمس٣مصمد، واظمدرؽمكم دم ايمزواي٣م واظمدارس 

إهٙمٝم٥م. وزمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م يمتُمٚمؾ مجٝمع َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت، وأرؽمك َمٖمٜمقم ايمدويم٥م 

 ايمذي ىم٣من نم٣مَمّم٣ًم َمٗم٣مرٞم٥م زمٚمٖمٜمقم احل٘مؿ ايمٔمُم٣مئري اظمٛم٣مؿمٗمل ايمٗمروي.اظمرىمزي٥م، 

يمٗمد ؾمٜمدت ضمرضَمقت دم فمٜمده سمْمقرًا دم مجٝمع اظمج٣مٓت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م 

 وايمِمٛم٣مفمٝم٥م وايمزرافمٝم٥م وايمتج٣مري٥م.

واحلٗمٝمٗم٥م إن هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر هبذه ايمْمـريٗم٥م هن٣مي٥م َمذيم٥َّم وَمٜمٝمٛم٥م وَم٠مؽمٖم٥م، وأن 

سمٌمهم٣مسمف يمٝمس٦م َم٠مىمدة، زمؾ إن ايمسٙمْم٣من ـمؾ يامرس َمٜم٣مَمف زمُم٘مؾ  ضمج٥م فمدم سمقازن

ؿمبٝمٔمل ضمتك يقم افمتٗم٣ميمف. ودم سمٗمديرٞم٣م أن زمريؼ ايمسٙمْم٥م وايمرنمب٥م دم ايمزفم٣مَم٥م َمٛمٔم٦م إَمغم 

ؾ ايمقصقل إلم ايمسٙمْم٥م، طمالهم٣ًم يمألصقل  فمبداهلل َمـ ايمتٖم٘مغم زمُم٘مؾ َمتٟمٍن وَمدروس، همتٔمجَّ

و إومٛم٣مفمف زم٣ميمتٛم٣مزل فمـ ايمسٙمْم٥م وسمسٙمٝمٚمٜم٣م يمف، ايمتل سمٗمتيض اٞمتٓم٣مره إلم هن٣مي٥م ضم٘مؿ وايمده، أ

أو سمقؽمٝمع َمٜم٣مَمف وَمس٠مويمٝم٣مسمف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، زمدًٓ َمـ افمتامده فمعم أطمريـ  َمـ 

أن إَمغم فمبد اهلل همّمؾ آؽمتٝمالء فمعم ايمسٙمْم٥م، وسمٛمِمٝم٤م ٞمٖمسف طم٣مرج إرسة، نمغم 

 ق.ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم، وإزاضم٥م وايمده، وزمذيمؽ سمٛمتٜمل همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقير
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إفمامل  وزمرسمٕم٣ميمٝم٥م، ىمام زمٛمك إؽمْمقل ايمبحري حلامي٥م ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت. وسمؿ دم فمٜمده سمٛمٓمٝمؿ

اإلداري٥م واظم٣ميمٝم٥م، وَمـ أزمرزه٣م رضب ايمٔمٚمٙم٥م اخل٣مص٥م زمدويمتف، مم٣م أشمر فمعم احلرىم٥م ايمتج٣مري٥م 

 وآزده٣مر، وأولم ايمتٔمٙمٝمؿ اهتامَم٣ًم طم٣مص٣ًم، ىمام سمقؽمٔم٦م ضمرىم٥م ايمٔمٚمران وايمبٛم٣مء.   زم٣ميمٛمٚمق 

ىمام سَمٖمٛمـ دم إدارة ايمبالد، ووضع يم٘مؾ َمٛمْمٗم٥م أَمغمًا ووم٣مئدًا فمس٘مري٣ًم ووم٣مضٝم٣ًم وَمممهم٣مً 

فمعم إووم٣مف، وزمٛمك دم ىمؾ ومري٥م أو َمٛمْمٗم٥م ضمِمٛم٣ًم يمٝم٘مقن رَمزًا يمٙمدويم٥م وهٝمبتٜم٣م، حيرؽمٜم٣م 

َمـ ايمرَم٣مة، وزمجقار ايمسٙمْم٣من أَمكم رس ايمدويم٥م، وأَمغٌم، يمٔم٣مصٚم٥م ايمٛمٗمٝم٤م، وزمجقاره فمدد 

 ايمدويم٥م ووم٣مٍض وهمٗمٝمٌف فم٣مم وَمممٌف فمعم إووم٣مف.

هذا زم٣مإلض٣مهم٥م إلم إئٚم٥م واخلْمب٣مء دم اظمس٣مصمد، واظمدرؽمكم دم ايمزواي٣م واظمدارس 

إهٙمٝم٥م. وزمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م يمتُمٚمؾ مجٝمع َمٛم٣مؿمؼ ضمرضَمقت، وأرؽمك َمٖمٜمقم ايمدويم٥م 

 ايمذي ىم٣من نم٣مَمّم٣ًم َمٗم٣مرٞم٥م زمٚمٖمٜمقم احل٘مؿ ايمٔمُم٣مئري اظمٛم٣مؿمٗمل ايمٗمروي.اظمرىمزي٥م، 

يمٗمد ؾمٜمدت ضمرضَمقت دم فمٜمده سمْمقرًا دم مجٝمع اظمج٣مٓت ايمتٔمٙمٝمٚمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م 

 وايمِمٛم٣مفمٝم٥م وايمزرافمٝم٥م وايمتج٣مري٥م.

واحلٗمٝمٗم٥م إن هن٣مي٥م ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر هبذه ايمْمـريٗم٥م هن٣مي٥م َمذيم٥َّم وَمٜمٝمٛم٥م وَم٠مؽمٖم٥م، وأن 

سمٌمهم٣مسمف يمٝمس٦م َم٠مىمدة، زمؾ إن ايمسٙمْم٣من ـمؾ يامرس َمٜم٣مَمف زمُم٘مؾ  ضمج٥م فمدم سمقازن

ؿمبٝمٔمل ضمتك يقم افمتٗم٣ميمف. ودم سمٗمديرٞم٣م أن زمريؼ ايمسٙمْم٥م وايمرنمب٥م دم ايمزفم٣مَم٥م َمٛمٔم٦م إَمغم 

ؾ ايمقصقل إلم ايمسٙمْم٥م، طمالهم٣ًم يمألصقل  فمبداهلل َمـ ايمتٖم٘مغم زمُم٘مؾ َمتٟمٍن وَمدروس، همتٔمجَّ

و إومٛم٣مفمف زم٣ميمتٛم٣مزل فمـ ايمسٙمْم٥م وسمسٙمٝمٚمٜم٣م يمف، ايمتل سمٗمتيض اٞمتٓم٣مره إلم هن٣مي٥م ضم٘مؿ وايمده، أ

أو سمقؽمٝمع َمٜم٣مَمف وَمس٠مويمٝم٣مسمف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمس٘مري٥م، زمدًٓ َمـ افمتامده فمعم أطمريـ  َمـ 

أن إَمغم فمبد اهلل همّمؾ آؽمتٝمالء فمعم ايمسٙمْم٥م، وسمٛمِمٝم٤م ٞمٖمسف طم٣مرج إرسة، نمغم 

 ق.ؽمٙمْم٣مٞم٣ًم، وإزاضم٥م وايمده، وزمذيمؽ سمٛمتٜمل همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقير
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 هـ/9:>وزمقهم٣مة ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وايمذي اٞمتٜم٦م همؼمة ضم٘مٚمف َمٛمذ افمتٗم٣ميمف ؽمٛم٥م 

م، طمٙمػ َمـ إزمٛم٣مء أرزمٔم٥م، هؿ فمبد اهلل وفمٚمر وصمٔمٖمر وحمٚمد، وزمٔمض اظمراصمع مل سممم ;589

 .(5)إلم حمٚمد، طم٣مص٥م أٞمف مل يٓمٜمر زمٟمي دور دم همؼمة ضم٘مؿ أطمٝمف إىمػم ايمسٙمْم٣من فمبداهلل

فمبد اهلل زمـ زمدر زمـ فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي يمٙمدويم٥م زمدأت همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من 

هـ 9:>ايم٘مثغمي٥م َمـ يقم اخلٚمٝمس ايمث٣ميم٧م وايمٔممميـ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

م، واؽمتْم٣مع طمالل همؼمة فم٣مم أن يستقرم فمعم ضمِمقن ؽمٝمئقن وَمٔمٓمؿ ضمِمقن ;589/

وادي ضمرضَمقت زم٣مؽمتثٛم٣مء ومريتل زمّم٥م وومٝمدون ايمت٣مزمٔمتكم ظمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي، وىمذيمؽ 

 ض ايمٗمرى إطمرى دم وادي دوفمـ نمرب ضمرضَمقت.زمٔم

وأولم اظمُم٘مالت ايمرئٝمس٥م ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل دم َمستٜمؾ ضم٘مٚمف هل 

َمٔم٣مرض٥م أطمٝمف صمٔمٖمر ٓفمتٗم٣مل وايمده ايمسٙمْم٣من زمدر، وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ أطمذ صمٔمٖمر جيٚمع َمـ 

ضمقيمف إٞمِم٣مر َمـ خل ىمثغم، وَمـ أزمرزهؿ إَمغم ٞم٣مس زمـ َمسٔمقد ايم٘مثغمي ، وحت٣ميمٖم٦م 

،وىم٣من َمـ إهداف (5)َمٔمٜمؿ زمٔمض ومب٣مئؾ اظمٜمرة ايمتل يتزفمٚمٜم٣م اظمٗمدم فمٚمر زمـ ؿمقفمري

ايمرئٝمس٥م جلٔمٖمر هق آؽمتٝمالء فمعم فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايمُمحر ، همٗمد حترىم٦م ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م 

م، ;589هـ/9:>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  51اظمٔم٣مرض٥م َمـ ضمغمي٨م وومُمـ، دم سم٣مريخ 

 .(1)ومت٘مٛم٦م َمـ اومتح٣مم ايمُمحر

                                                           

، 333، 322( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .63  -60، حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:388، 374

 .61-60، حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 393-392ساسمق، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًم 2)

 .392( حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه:كػس اعمرضمع ، ص:  3)
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 ػ صمٔمٖمر هذا رنمبتف دم آؽمتٗمالل زمح٘مؿ ايمُمحر وؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت،ويتّمح َمـ َمقوم

ده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيريؼ، ومل  وئمٛمل ذيمؽ سمٗم٣مؽمؿ ممتٙم٘م٣مت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمتل وضمَّ

 يٗمده سمٖم٘مغمه يمالجت٣مه إلم ايمقادي وإطمراج وايمده َمـ آفمتٗم٣مل وإفم٣مدسمف إلم احل٘مؿ.

طمٝمف صمٔمٖمر طمْمرًا ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم فمعم إن ايمسٙمْم٣من فمبداهلل دم زمداي٥م ضم٘مٚمف رأى دم ضمرىم٥م أ

ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي ئمتٗمد هق أٞمف ؽمٝمح٣مهمظ فمعم سح هذا ايم٘مٝم٣من اظمتامؽمؽ، يمذيمؽ 

 وم٣مد محٙم٥م فمس٘مري٥م ىمبغمة َمـ وادي ضمرضَمقت زم٣مجت٣مه ايمس٣مضمؾ.

ؾ أن سم٘مقن اظمقاصمٜم٥م زمٔمٝمدًا فمـ ايمُمحر حت٦م  فمٙمؿ صمٔمٖمر زمٟمَمر حترك هذه احلٚمٙم٥م، وهمّمَّ

ْم٣من فمبداهلل َمـ اهلّمب٥م ايمقؽمْمك زمكم ايمقادي وايمس٣مضمؾ دم ايمٔمٗمب٥م فمٛمد ٞمزول محٙم٥م ايمسٙم

،  وهمٔماًل ضمدث اؾمتب٣مك زمكم إطمقيـ، دم يقم اإلشمٛمكم (5)ؿمريؼ وادي ؽم٣مه اظم٠مدي٥م إلم ايمُمحر

م، وسمٔمّرض زمٔمض إهمراد َمـ ايمْمرهمكم يمإلص٣مزم٣مت ;589هـ/9:>رصم٤م ؽمٛم٥م 55سم٣مريخ 

 .(5)وايمبٔمض أطمر ؽمٗمط ومتٝمالً 

ٓٞمسح٣مب َمـ اظمٔمرىم٥م وايمٔمقدة إلم ايمُمحر فمٛمد ذيمؽ رأى صمٔمٖمر وضمٙمٖم٣مؤه ا

يمٝمتحِمٛمقا زمداطمٙمٜم٣م، دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ومرر ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل َمالضمٗمتٜمؿ، ودم ايمٝمقم ايمث٣مين 

وصٙم٦م محٙم٥م ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر ايمُمحر وهمرض ضمِم٣مرًا ؾمديدًا فمعم ايمُمحر، وزمٔمد َميض 

 أؽمبقع طمرصم٦م زمٔمض ومقات صمٔمٖمر َمـ ايمُمحر زم٣مجت٣مه ضمغمي٨م، زمٝمٛمام ـمؾ صمٔمٖمر َمع  إَمغم

ٞم٣مس وزمٔمض ايمٗمقات َمـ خل ىمثغم واظمٜمرة َمتحِمٛمكم داطمؾ ضمِمـ ايمُمحر، وزمدأت 

                                                           

 .214-.213( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 ( كػس اعمرضمع،كػس اًمصػحات. 2)
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 ػ صمٔمٖمر هذا رنمبتف دم آؽمتٗمالل زمح٘مؿ ايمُمحر وؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت،ويتّمح َمـ َمقوم

ده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيريؼ، ومل  وئمٛمل ذيمؽ سمٗم٣مؽمؿ ممتٙم٘م٣مت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمتل وضمَّ

 يٗمده سمٖم٘مغمه يمالجت٣مه إلم ايمقادي وإطمراج وايمده َمـ آفمتٗم٣مل وإفم٣مدسمف إلم احل٘مؿ.

طمٝمف صمٔمٖمر طمْمرًا ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم فمعم إن ايمسٙمْم٣من فمبداهلل دم زمداي٥م ضم٘مٚمف رأى دم ضمرىم٥م أ

ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي ئمتٗمد هق أٞمف ؽمٝمح٣مهمظ فمعم سح هذا ايم٘مٝم٣من اظمتامؽمؽ، يمذيمؽ 

 وم٣مد محٙم٥م فمس٘مري٥م ىمبغمة َمـ وادي ضمرضَمقت زم٣مجت٣مه ايمس٣مضمؾ.

ؾ أن سم٘مقن اظمقاصمٜم٥م زمٔمٝمدًا فمـ ايمُمحر حت٦م  فمٙمؿ صمٔمٖمر زمٟمَمر حترك هذه احلٚمٙم٥م، وهمّمَّ

ْم٣من فمبداهلل َمـ اهلّمب٥م ايمقؽمْمك زمكم ايمقادي وايمس٣مضمؾ دم ايمٔمٗمب٥م فمٛمد ٞمزول محٙم٥م ايمسٙم

،  وهمٔماًل ضمدث اؾمتب٣مك زمكم إطمقيـ، دم يقم اإلشمٛمكم (5)ؿمريؼ وادي ؽم٣مه اظم٠مدي٥م إلم ايمُمحر

م، وسمٔمّرض زمٔمض إهمراد َمـ ايمْمرهمكم يمإلص٣مزم٣مت ;589هـ/9:>رصم٤م ؽمٛم٥م 55سم٣مريخ 

 .(5)وايمبٔمض أطمر ؽمٗمط ومتٝمالً 

ٓٞمسح٣مب َمـ اظمٔمرىم٥م وايمٔمقدة إلم ايمُمحر فمٛمد ذيمؽ رأى صمٔمٖمر وضمٙمٖم٣مؤه ا

يمٝمتحِمٛمقا زمداطمٙمٜم٣م، دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ومرر ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل َمالضمٗمتٜمؿ، ودم ايمٝمقم ايمث٣مين 

وصٙم٦م محٙم٥م ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر ايمُمحر وهمرض ضمِم٣مرًا ؾمديدًا فمعم ايمُمحر، وزمٔمد َميض 

 أؽمبقع طمرصم٦م زمٔمض ومقات صمٔمٖمر َمـ ايمُمحر زم٣مجت٣مه ضمغمي٨م، زمٝمٛمام ـمؾ صمٔمٖمر َمع  إَمغم

ٞم٣مس وزمٔمض ايمٗمقات َمـ خل ىمثغم واظمٜمرة َمتحِمٛمكم داطمؾ ضمِمـ ايمُمحر، وزمدأت 

                                                           

 .214-.213( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)
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 هـ/9:>وزمقهم٣مة ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق، وايمذي اٞمتٜم٦م همؼمة ضم٘مٚمف َمٛمذ افمتٗم٣ميمف ؽمٛم٥م 

م، طمٙمػ َمـ إزمٛم٣مء أرزمٔم٥م، هؿ فمبد اهلل وفمٚمر وصمٔمٖمر وحمٚمد، وزمٔمض اظمراصمع مل سممم ;589

 .(5)إلم حمٚمد، طم٣مص٥م أٞمف مل يٓمٜمر زمٟمي دور دم همؼمة ضم٘مؿ أطمٝمف إىمػم ايمسٙمْم٣من فمبداهلل

فمبد اهلل زمـ زمدر زمـ فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغمي يمٙمدويم٥م زمدأت همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من 

هـ 9:>ايم٘مثغمي٥م َمـ يقم اخلٚمٝمس ايمث٣ميم٧م وايمٔممميـ َمـ ؾمٜمر رزمٝمع أطمر ؽمٛم٥م 

م، واؽمتْم٣مع طمالل همؼمة فم٣مم أن يستقرم فمعم ضمِمقن ؽمٝمئقن وَمٔمٓمؿ ضمِمقن ;589/

وادي ضمرضَمقت زم٣مؽمتثٛم٣مء ومريتل زمّم٥م وومٝمدون ايمت٣مزمٔمتكم ظمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي، وىمذيمؽ 

 ض ايمٗمرى إطمرى دم وادي دوفمـ نمرب ضمرضَمقت.زمٔم

وأولم اظمُم٘مالت ايمرئٝمس٥م ايمتل واصمٜم٦م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل دم َمستٜمؾ ضم٘مٚمف هل 

َمٔم٣مرض٥م أطمٝمف صمٔمٖمر ٓفمتٗم٣مل وايمده ايمسٙمْم٣من زمدر، وٞمتٝمج٥م يمذيمؽ أطمذ صمٔمٖمر جيٚمع َمـ 

ضمقيمف إٞمِم٣مر َمـ خل ىمثغم، وَمـ أزمرزهؿ إَمغم ٞم٣مس زمـ َمسٔمقد ايم٘مثغمي ، وحت٣ميمٖم٦م 

،وىم٣من َمـ إهداف (5)َمٔمٜمؿ زمٔمض ومب٣مئؾ اظمٜمرة ايمتل يتزفمٚمٜم٣م اظمٗمدم فمٚمر زمـ ؿمقفمري

ايمرئٝمس٥م جلٔمٖمر هق آؽمتٝمالء فمعم فم٣مصٚم٥م ايمدويم٥م ايمُمحر ، همٗمد حترىم٦م ايمٗمقة ايمٔمس٘مري٥م 

م، ;589هـ/9:>مج٣مدى إولم ؽمٛم٥م  51اظمٔم٣مرض٥م َمـ ضمغمي٨م وومُمـ، دم سم٣مريخ 

 .(1)ومت٘مٛم٦م َمـ اومتح٣مم ايمُمحر

                                                           

، 333، 322( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: شماريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 1)

 .63  -60، حمؿد سمن هاؿمم : شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:388، 374

 .61-60، حمؿد سمن هاؿمم: اعمرضمع اًمساسمق، ص: 393-392ساسمق، ص: ( حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه: اعمرضمع اًم 2)

 .392( حمؿد سمن قمؿر سما ومؼقه:كػس اعمرضمع ، ص:  3)
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 ػ صمٔمٖمر هذا رنمبتف دم آؽمتٗمالل زمح٘مؿ ايمُمحر وؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت،ويتّمح َمـ َمقوم

ده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيريؼ، ومل  وئمٛمل ذيمؽ سمٗم٣مؽمؿ ممتٙم٘م٣مت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمتل وضمَّ

 يٗمده سمٖم٘مغمه يمالجت٣مه إلم ايمقادي وإطمراج وايمده َمـ آفمتٗم٣مل وإفم٣مدسمف إلم احل٘مؿ.

طمٝمف صمٔمٖمر طمْمرًا ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم فمعم إن ايمسٙمْم٣من فمبداهلل دم زمداي٥م ضم٘مٚمف رأى دم ضمرىم٥م أ

ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي ئمتٗمد هق أٞمف ؽمٝمح٣مهمظ فمعم سح هذا ايم٘مٝم٣من اظمتامؽمؽ، يمذيمؽ 

 وم٣مد محٙم٥م فمس٘مري٥م ىمبغمة َمـ وادي ضمرضَمقت زم٣مجت٣مه ايمس٣مضمؾ.

ؾ أن سم٘مقن اظمقاصمٜم٥م زمٔمٝمدًا فمـ ايمُمحر حت٦م  فمٙمؿ صمٔمٖمر زمٟمَمر حترك هذه احلٚمٙم٥م، وهمّمَّ

ْم٣من فمبداهلل َمـ اهلّمب٥م ايمقؽمْمك زمكم ايمقادي وايمس٣مضمؾ دم ايمٔمٗمب٥م فمٛمد ٞمزول محٙم٥م ايمسٙم

،  وهمٔماًل ضمدث اؾمتب٣مك زمكم إطمقيـ، دم يقم اإلشمٛمكم (5)ؿمريؼ وادي ؽم٣مه اظم٠مدي٥م إلم ايمُمحر

م، وسمٔمّرض زمٔمض إهمراد َمـ ايمْمرهمكم يمإلص٣مزم٣مت ;589هـ/9:>رصم٤م ؽمٛم٥م 55سم٣مريخ 

 .(5)وايمبٔمض أطمر ؽمٗمط ومتٝمالً 

ٓٞمسح٣مب َمـ اظمٔمرىم٥م وايمٔمقدة إلم ايمُمحر فمٛمد ذيمؽ رأى صمٔمٖمر وضمٙمٖم٣مؤه ا

يمٝمتحِمٛمقا زمداطمٙمٜم٣م، دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ومرر ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل َمالضمٗمتٜمؿ، ودم ايمٝمقم ايمث٣مين 

وصٙم٦م محٙم٥م ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر ايمُمحر وهمرض ضمِم٣مرًا ؾمديدًا فمعم ايمُمحر، وزمٔمد َميض 

 أؽمبقع طمرصم٦م زمٔمض ومقات صمٔمٖمر َمـ ايمُمحر زم٣مجت٣مه ضمغمي٨م، زمٝمٛمام ـمؾ صمٔمٖمر َمع  إَمغم

ٞم٣مس وزمٔمض ايمٗمقات َمـ خل ىمثغم واظمٜمرة َمتحِمٛمكم داطمؾ ضمِمـ ايمُمحر، وزمدأت 

                                                           

 .214-.213( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)

 ( كػس اعمرضمع،كػس اًمصػحات. 2)
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 ػ صمٔمٖمر هذا رنمبتف دم آؽمتٗمالل زمح٘مؿ ايمُمحر وؽم٣مضمؾ ضمرضَمقت،ويتّمح َمـ َمقوم

ده٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيريؼ، ومل  وئمٛمل ذيمؽ سمٗم٣مؽمؿ ممتٙم٘م٣مت ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م ايمتل وضمَّ

 يٗمده سمٖم٘مغمه يمالجت٣مه إلم ايمقادي وإطمراج وايمده َمـ آفمتٗم٣مل وإفم٣مدسمف إلم احل٘مؿ.

طمٝمف صمٔمٖمر طمْمرًا ضمٗمٝمٗمٝم٣ًم فمعم إن ايمسٙمْم٣من فمبداهلل دم زمداي٥م ضم٘مٚمف رأى دم ضمرىم٥م أ

ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ايمذي ئمتٗمد هق أٞمف ؽمٝمح٣مهمظ فمعم سح هذا ايم٘مٝم٣من اظمتامؽمؽ، يمذيمؽ 

 وم٣مد محٙم٥م فمس٘مري٥م ىمبغمة َمـ وادي ضمرضَمقت زم٣مجت٣مه ايمس٣مضمؾ.

ؾ أن سم٘مقن اظمقاصمٜم٥م زمٔمٝمدًا فمـ ايمُمحر حت٦م  فمٙمؿ صمٔمٖمر زمٟمَمر حترك هذه احلٚمٙم٥م، وهمّمَّ

ْم٣من فمبداهلل َمـ اهلّمب٥م ايمقؽمْمك زمكم ايمقادي وايمس٣مضمؾ دم ايمٔمٗمب٥م فمٛمد ٞمزول محٙم٥م ايمسٙم

،  وهمٔماًل ضمدث اؾمتب٣مك زمكم إطمقيـ، دم يقم اإلشمٛمكم (5)ؿمريؼ وادي ؽم٣مه اظم٠مدي٥م إلم ايمُمحر

م، وسمٔمّرض زمٔمض إهمراد َمـ ايمْمرهمكم يمإلص٣مزم٣مت ;589هـ/9:>رصم٤م ؽمٛم٥م 55سم٣مريخ 

 .(5)وايمبٔمض أطمر ؽمٗمط ومتٝمالً 

ٓٞمسح٣مب َمـ اظمٔمرىم٥م وايمٔمقدة إلم ايمُمحر فمٛمد ذيمؽ رأى صمٔمٖمر وضمٙمٖم٣مؤه ا

يمٝمتحِمٛمقا زمداطمٙمٜم٣م، دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف ومرر ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل َمالضمٗمتٜمؿ، ودم ايمٝمقم ايمث٣مين 

وصٙم٦م محٙم٥م ايمسٙمْم٣من صمٔمٖمر ايمُمحر وهمرض ضمِم٣مرًا ؾمديدًا فمعم ايمُمحر، وزمٔمد َميض 

 أؽمبقع طمرصم٦م زمٔمض ومقات صمٔمٖمر َمـ ايمُمحر زم٣مجت٣مه ضمغمي٨م، زمٝمٛمام ـمؾ صمٔمٖمر َمع  إَمغم

ٞم٣مس وزمٔمض ايمٗمقات َمـ خل ىمثغم واظمٜمرة َمتحِمٛمكم داطمؾ ضمِمـ ايمُمحر، وزمدأت 

                                                           

 .214-.213( ؾمامل سمن حمؿد سمن محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص:  1)
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اظمٖم٣موض٣مت زمكم اجل٣مٞمبكم، همْمٙم٤م صمٔمٖمر إَم٣من يمٗمقاسمف وايمسامح هل٣م زم٣مخلروج إلم اظمٜمرة، 

ٛمٜمؿ ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل وؽمٚمح هلؿ زم٣مخلروج إلم اظمٜمرة زمٔمد أن ؽمٙمٚمقا احلِمـ يمف  .(5)همٟمَمَّ

ٟمطمذ صمٔمٖمر ئمد ايمٔمدة شم٣مٞمٝم٥م، وصمٜمز ومقة فمس٘مري٥م زمري٥م مل سمٛمتف احلرب زمكم إطمقيـ، هم

وزمحري٥م ىمبغمة ؾم٣مرىم٦م زمٔمض ومب٣مئؾ اظمٜمرة، ووم٣مد هذه ايمٗمقة صمٔمٖمر وإَمغم ٞم٣مس زمـ 

 58َمسٔمقد ايم٘مثغمي واظمٗمدم فمٚمر زمـ ؿمقفمري واومتحٚمقا ايمُمحر يقم إضمد زمت٣مريخ 

ٛمُقا إه٣مرم فم>589هـ/::>مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م  عم أَمقاهلؿ م، وفمٛمد دطمقهلؿ ايمُمحر أَمَّ

وأٞمٖمسٜمؿ، ودارت َمٔمرىم٥م  َمتٖمروم٥م  زمكم ايمْمرهمكم، صمرح همٝمٜم٣م زمٔمض إهمراد وومتؾ ايمبٔمض 

 .(5)أطمر َمـ ىمال ايمْمرهمكم

ويم٘مـ مل سمستْمع ومقات صمٔمٖمر حتٗمٝمؼ أنمراضٜم٣م، مم٣م اضْمرت إلم آٞمسح٣مب زمٔمد 

 .(1)َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ دم ايمٝمقم ٞمٖمسف

ٖمر يمذيمؽ رأى أٞمف َمـ أدرك ايمسٙمْم٣من فمبداهلل ايمّمٔمػ ايمذي سمٔم٣مين َمٛمف ومقات صمٔم

اظمٛم٣مؽم٤م  َمْم٣مردهت٣م وسمقصمٝمف رضزم٥م وم٣مضٝم٥م هل٣م ضمتك يٗميض فمعم هذا اخلْمر ايمذي يٓمٜمر زمكم 

 همؼمة وأطمرى.

ز محٙم٥م فمس٘مري٥م يدفمٚمٜم٣م اظمدهمع، ؽم٣مرت زم٣مجت٣مه ضمغمي٨م ايمتل سمٔمرض٦م يمٙمٜمجقم  صمٜمَّ

ورضزم٣مت اظمدهمع، مم٣م أدى زمٗمقات اظمٔم٣مرض٥م اظمتقاصمدة داطمؾ ضمغمي٨م أن سمٛمسح٤م إلم وادي 

 ح٣مف ذق ايمُمحر، دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف حترىم٦م محٙم٥م ايمسٙمْم٣من فمبداهلل سمْم٣مرد ايمٗمقة اظمٔم٣مرض٥م،زمٙم

                                                           

 .394شماريخ  اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 1)

 .61( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  2)

 .394( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع ، ص: 3)
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911 

ودارت َمٔمرىم٥م ذؽم٥م دم ايمقادي، ضمٝم٧م مت٘مٛم٦م ايمٗمقة ايمتل يٗمقده٣م صمٔمٖمر ويس٣مٞمده إَمغم 

ٞم٣مس واظمٗمّدم فمٚمر زمـ ؿمقفمري، َمـ ٞمِم٤م ىمٚمكم يمٗمقات ايمسٙمْم٣من فمبداهلل يقم ايمثالشم٣مء 

م، مم٣م زاد َمـ فمدد ايمٗمتعم واجلرضمك، همٗمد ومتؾ مخس٥م >589هـ/::>صٖمر ؽمٛم٥م  ;5سم٣مريخ 

وسمسٔمقن ومتٝماًل، وُأرس فمدد خطمر َمـ ايمرصم٣مل، وسمؿ فمْم٤م اظمدهمع، وزمذيمؽ جتّرفم٦م ومقات 

، وسمٙمؽ أول (5)ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل هزيٚم٥م ٞم٘مراء، فمٛمد ذيمؽ اٞمسحب٦م وفم٣مدت إلم ايمُمحر

 رفمعم ومٝمد احلٝم٣مة.هزيٚم٥م سمتٙمٗم٣مه٣م ومقات ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل، وٓ زال وايمده ايمسٙمْم٣من زمد

ومل سم٘مـ صمبٜم٥م صمٔمٖمر ايمتل يقاصمٜمٜم٣م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل اجلبٜم٥م ايمقضمٝمدة، همٗمد اٞمٖمتح٦م 

أَم٣مَمف صمبٜم٥م أطمرى يٗمقده٣م فمٚمر أطمق ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل إوؽمط، وهذه اجلبٜم٥م اختذت َمـ 

ؽمٝمئقن وم٣مفمدة هل٣م، يم٘مـ ايمسٙمْم٣من فمبداهلل ؽم٣مرع زم٣ميمٔمقدة إلم ؽمٝمئقن وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم 

 .(5)ضٔمف دم ؽمجـ َمريٚم٥م، وـمؾ َمسجقٞم٣ًم ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد اهللأطمٝمف فمٚمر وو

هذه ايمٓمروف ايمتل سمٔمٝمُمٜم٣م دويم٥م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل دم أي٣مَمٜم٣م إولم،  زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

ذيمؽ هٛم٣مك صمبٜم٥م شم٣ميمث٥م يمٝمس٦م ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل، همٗمد ـمٙم٦م سمٔم٣مس ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ومل 

ذه ايمٖمؼمة أصبح٦م سمقاصمف ايمسٙمْم٣من سمستسٙمؿ أو سمذفمـ إلفمالن ايمْم٣مفم٥م وايمقٓء، همٖمل ه

فمبداهلل، وـمٙم٦م َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي َمتٚمس٘م٥م زمبّم٥م وومٝمدون، وسمٔمتزم فمعم ايمتقؽمع إذا 

اؽمتْم٣مفم٦م إلم ذيمؽ ؽمبٝمالً، وـمٙم٦م هذه ايمٓمروف سمقاصمف ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمٔمد وهم٣مة 

 م.>589هـ /::>ايمسٙمْم٣من زمدر ؽمٛم٥م 

                                                           

، ؾمامل سمن 394احلبٌم، ص:  ( حمؿد قمؿر سما ومؼقة : شماريخ  اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل1)

 .215-214محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 

 .62( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  2)
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919 

اظمٖم٣موض٣مت زمكم اجل٣مٞمبكم، همْمٙم٤م صمٔمٖمر إَم٣من يمٗمقاسمف وايمسامح هل٣م زم٣مخلروج إلم اظمٜمرة، 

ٛمٜمؿ ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل وؽمٚمح هلؿ زم٣مخلروج إلم اظمٜمرة زمٔمد أن ؽمٙمٚمقا احلِمـ يمف  .(5)همٟمَمَّ

ٟمطمذ صمٔمٖمر ئمد ايمٔمدة شم٣مٞمٝم٥م، وصمٜمز ومقة فمس٘مري٥م زمري٥م مل سمٛمتف احلرب زمكم إطمقيـ، هم

وزمحري٥م ىمبغمة ؾم٣مرىم٦م زمٔمض ومب٣مئؾ اظمٜمرة، ووم٣مد هذه ايمٗمقة صمٔمٖمر وإَمغم ٞم٣مس زمـ 

 58َمسٔمقد ايم٘مثغمي واظمٗمدم فمٚمر زمـ ؿمقفمري واومتحٚمقا ايمُمحر يقم إضمد زمت٣مريخ 

ٛمُقا إه٣مرم فم>589هـ/::>مج٣مدى أطمرة ؽمٛم٥م  عم أَمقاهلؿ م، وفمٛمد دطمقهلؿ ايمُمحر أَمَّ

وأٞمٖمسٜمؿ، ودارت َمٔمرىم٥م  َمتٖمروم٥م  زمكم ايمْمرهمكم، صمرح همٝمٜم٣م زمٔمض إهمراد وومتؾ ايمبٔمض 

 .(5)أطمر َمـ ىمال ايمْمرهمكم

ويم٘مـ مل سمستْمع ومقات صمٔمٖمر حتٗمٝمؼ أنمراضٜم٣م، مم٣م اضْمرت إلم آٞمسح٣مب زمٔمد 

 .(1)َمٛمتِمػ ايمٙمٝمؾ دم ايمٝمقم ٞمٖمسف

ٖمر يمذيمؽ رأى أٞمف َمـ أدرك ايمسٙمْم٣من فمبداهلل ايمّمٔمػ ايمذي سمٔم٣مين َمٛمف ومقات صمٔم

اظمٛم٣مؽم٤م  َمْم٣مردهت٣م وسمقصمٝمف رضزم٥م وم٣مضٝم٥م هل٣م ضمتك يٗميض فمعم هذا اخلْمر ايمذي يٓمٜمر زمكم 

 همؼمة وأطمرى.

ز محٙم٥م فمس٘مري٥م يدفمٚمٜم٣م اظمدهمع، ؽم٣مرت زم٣مجت٣مه ضمغمي٨م ايمتل سمٔمرض٦م يمٙمٜمجقم  صمٜمَّ

ورضزم٣مت اظمدهمع، مم٣م أدى زمٗمقات اظمٔم٣مرض٥م اظمتقاصمدة داطمؾ ضمغمي٨م أن سمٛمسح٤م إلم وادي 

 ح٣مف ذق ايمُمحر، دم ايمقوم٦م ٞمٖمسف حترىم٦م محٙم٥م ايمسٙمْم٣من فمبداهلل سمْم٣مرد ايمٗمقة اظمٔم٣مرض٥م،زمٙم

                                                           

 .394شماريخ  اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: (  حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: 1)

 .61( كػس اعمرضمع، كػس اًمصػحة، حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  2)

 .394( حمؿد سمن قمؿر سماومؼقه: كػس اعمرضمع ، ص: 3)
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911 

ودارت َمٔمرىم٥م ذؽم٥م دم ايمقادي، ضمٝم٧م مت٘مٛم٦م ايمٗمقة ايمتل يٗمقده٣م صمٔمٖمر ويس٣مٞمده إَمغم 
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وسمسٔمقن ومتٝماًل، وُأرس فمدد خطمر َمـ ايمرصم٣مل، وسمؿ فمْم٤م اظمدهمع، وزمذيمؽ جتّرفم٦م ومقات 

، وسمٙمؽ أول (5)ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل هزيٚم٥م ٞم٘مراء، فمٛمد ذيمؽ اٞمسحب٦م وفم٣مدت إلم ايمُمحر

 رفمعم ومٝمد احلٝم٣مة.هزيٚم٥م سمتٙمٗم٣مه٣م ومقات ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل، وٓ زال وايمده ايمسٙمْم٣من زمد

ومل سم٘مـ صمبٜم٥م صمٔمٖمر ايمتل يقاصمٜمٜم٣م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل اجلبٜم٥م ايمقضمٝمدة، همٗمد اٞمٖمتح٦م 

أَم٣مَمف صمبٜم٥م أطمرى يٗمقده٣م فمٚمر أطمق ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل إوؽمط، وهذه اجلبٜم٥م اختذت َمـ 

ؽمٝمئقن وم٣مفمدة هل٣م، يم٘مـ ايمسٙمْم٣من فمبداهلل ؽم٣مرع زم٣ميمٔمقدة إلم ؽمٝمئقن وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم 

 .(5)ضٔمف دم ؽمجـ َمريٚم٥م، وـمؾ َمسجقٞم٣ًم ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد اهللأطمٝمف فمٚمر وو

هذه ايمٓمروف ايمتل سمٔمٝمُمٜم٣م دويم٥م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل دم أي٣مَمٜم٣م إولم،  زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

ذيمؽ هٛم٣مك صمبٜم٥م شم٣ميمث٥م يمٝمس٦م ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل، همٗمد ـمٙم٦م سمٔم٣مس ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ومل 
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وسمسٔمقن ومتٝماًل، وُأرس فمدد خطمر َمـ ايمرصم٣مل، وسمؿ فمْم٤م اظمدهمع، وزمذيمؽ جتّرفم٦م ومقات 

، وسمٙمؽ أول (5)ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل هزيٚم٥م ٞم٘مراء، فمٛمد ذيمؽ اٞمسحب٦م وفم٣مدت إلم ايمُمحر

 رفمعم ومٝمد احلٝم٣مة.هزيٚم٥م سمتٙمٗم٣مه٣م ومقات ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل، وٓ زال وايمده ايمسٙمْم٣من زمد

ومل سم٘مـ صمبٜم٥م صمٔمٖمر ايمتل يقاصمٜمٜم٣م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل اجلبٜم٥م ايمقضمٝمدة، همٗمد اٞمٖمتح٦م 

أَم٣مَمف صمبٜم٥م أطمرى يٗمقده٣م فمٚمر أطمق ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل إوؽمط، وهذه اجلبٜم٥م اختذت َمـ 

ؽمٝمئقن وم٣مفمدة هل٣م، يم٘مـ ايمسٙمْم٣من فمبداهلل ؽم٣مرع زم٣ميمٔمقدة إلم ؽمٝمئقن وأيمٗمك ايمٗمبض فمعم 

 .(5)ضٔمف دم ؽمجـ َمريٚم٥م، وـمؾ َمسجقٞم٣ًم ضمتك سمقدم ايمسٙمْم٣من فمبد اهللأطمٝمف فمٚمر وو

هذه ايمٓمروف ايمتل سمٔمٝمُمٜم٣م دويم٥م ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل دم أي٣مَمٜم٣م إولم،  زم٣مإلض٣مهم٥م إلم 

ذيمؽ هٛم٣مك صمبٜم٥م شم٣ميمث٥م يمٝمس٦م ؽمٜمٙم٥م اظمٛم٣مل، همٗمد ـمٙم٦م سمٔم٣مس ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ومل 

ذه ايمٖمؼمة أصبح٦م سمقاصمف ايمسٙمْم٣من سمستسٙمؿ أو سمذفمـ إلفمالن ايمْم٣مفم٥م وايمقٓء، همٖمل ه

فمبداهلل، وـمٙم٦م َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي َمتٚمس٘م٥م زمبّم٥م وومٝمدون، وسمٔمتزم فمعم ايمتقؽمع إذا 

اؽمتْم٣مفم٦م إلم ذيمؽ ؽمبٝمالً، وـمٙم٦م هذه ايمٓمروف سمقاصمف ايمسٙمْم٣من فمبداهلل زمٔمد وهم٣مة 

 م.>589هـ /::>ايمسٙمْم٣من زمدر ؽمٛم٥م 

                                                           

، ؾمامل سمن 394احلبٌم، ص:  ( حمؿد قمؿر سما ومؼقة : شماريخ  اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق: قمبد اهلل1)

 .215-214محقد: شماريخ طمرضموت اعمسؿى اًمعدة اعمػقدة، حتؼقق: قمبد اهلل احلبٌم، ص: 

 .62( حمؿد سمن هاؿمم: شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، ص:  2)
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912 

ؾ َمـ آضْمرازم٣مت إذن ٞمستْمٝمع ايمٗمقل إن همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل همؼمة مل خت

وحتٖمز ومقى اظمٔم٣مرض٥م حل٘مٚمف ؽمقاء َمـ داطمؾ إرسة احل٣مىمٚم٥م أو َمـ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، أو 

َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م إطمرى، َمثؾ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي واظمٜمرة، ودم ـمؾ اؽمتٚمرار هذه 

 اظمٔم٣مرض٥م َمـ ايمِمٔم٤م أن سمُمٜمد همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل ضم٣ميم٥م َمـ آؽمتٗمرار.

َم٘م٣من دراؽم٥م هذه ايمٖمؼمة دم هذا ايمبح٧م زم٣مفمتب٣مره٣م همؼمة سم٣مرخيٝم٥م وٞمرى أٞمف يمٝمس زم٣مإل

َمستٗمٙم٥م فمـ همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ايمتل هل َمقضقع زمحثٛم٣م، وٞمٖمّمؾ أن 

ٞمؼمك اظمج٣مل ظمـ أراد أن يتٛم٣مول دراؽم٥م هذه ايمٖمؼمة، وهل همؼمة ٞمدفمق ايمب٣مضمثكم إلم آهتامم 

 هب٣م، ٕهن٣م صمديرة زم٣ميمدراؽم٥م وايمبح٧م.
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 اخلامتة
سمتٛم٣مول هذه ايمدراؽم٥م ايمتل زمكم أيديٛم٣م همؼمًة زَمٛمٝم٥م متتد ضمقارم ٞمِمػ ومرٍن َمـ ايمزَم٣من، 

وهل ايمٖمؼمة ايمتل سمقلم همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق احل٘مؿ دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، َمٛمذ 

َمٛمتِمػ ايمٔمٗمد ايمث٣ميم٧م َمـ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي ضمتك أواطمر 

 رن ٞمٖمسف.ايمٔمٗمد ايمث٣مَمـ َمـ ايمٗم

وومد حتدشمٛم٣م ضمقل أمهٝم٥م هذه ايمٖمؼمة ٞمٓمرًا ظم٣م ؾمٜمدسمف َمـ أضمداث فمٓم٣مم، طمِمقص٣ًم َم٣م 

 يتٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م زم٣ميمتٛم٣مهمس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين فمعم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م.

وَمـ أزمرز َم٣م يٙمٖم٦م ٞمٓمر ايمب٣مضم٧م ايمْمريٗم٥م ايمتل افمتعم هب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر فمرش ايمدويم٥م 

م، >585/ ه59>زل يمف أطمقه إىمػم فمـ احل٘مؿ زمٚمحض إرادسمف ؽمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ضمٝم٧م سمٛم٣م

وهل زمال ؾمؽ ؿمريٗم٥م همريدة، مل سمٔمٜمده٣م ضمرضَمقت َمـ ومبؾ، ىمام أن هذه ايمْمريٗم٥م ايمٖمريدة 

حتٚمؾ ايم٘مثغم َمـ ايمدٓٓت ايمٔمٓمٝمٚم٥م، همٜمل سمدل فمعم ايمٛمّم٨م ايمسٝم٣مد ايمذي يتٚمتع زمف 

َمِمٙمح٥م ايمبالد وايمدويم٥م دم  ايمسٙمْم٣من حمٚمد، واؽمتٔمداده يمٙمتّمحٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٥م إذا َم٣م ىم٣مٞم٦م

ذيمؽ، ىمام سمدل فمعم شمٗمتف ايم٘مبغمة دم آؽمتٔمدادات وايمٗمدرات ايمٗمٝم٣مدي٥م ايمتل يتٚمتع هب٣م أطمقه 

إصٕمر ايمسٙمْم٣من زمدر، طمِمقص٣ًم وأٞمف ومد َم٣مرس زمٔمض اظمٜم٣مم ايمٗمٝم٣مدي٥م دم ايمدويم٥م، وأشمب٦م 

 َمٜم٣مرة هم٣مئٗم٥م، سمٛمبئ زمٚمستٗمبؾ فمٓمٝمؿ يمسٙمْم٣من َمتٚمٝمز.

همٝمٜم٣م َمـ سمٖمّرد ومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م طم٣مدفم٥م يمألؽمػ ايمُمديد،  هذه ايمبداي٥م ايمرائٔم٥م فمعم َم٣م

هم٣مظمتقومع فمٗم٤م هذه ايمبداي٥م أن سمتٛم٣مَمك هذه ايمٔمالوم٥م احلٚمٝمٚم٥م زمكم إطمقيـ، وأن سم٠ميت شمامره٣م 

زمام ئمزز َمـ ومقة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وهٝمبتٜم٣م فمعم اظمستقى ايمداطمقم واخل٣مرصمل، نمغم أن إَمقر 
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920 

 اخلامتة
سمتٛم٣مول هذه ايمدراؽم٥م ايمتل زمكم أيديٛم٣م همؼمًة زَمٛمٝم٥م متتد ضمقارم ٞمِمػ ومرٍن َمـ ايمزَم٣من، 

وهل ايمٖمؼمة ايمتل سمقلم همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق احل٘مؿ دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، َمٛمذ 

َمٛمتِمػ ايمٔمٗمد ايمث٣ميم٧م َمـ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي ضمتك أواطمر 

 رن ٞمٖمسف.ايمٔمٗمد ايمث٣مَمـ َمـ ايمٗم

وومد حتدشمٛم٣م ضمقل أمهٝم٥م هذه ايمٖمؼمة ٞمٓمرًا ظم٣م ؾمٜمدسمف َمـ أضمداث فمٓم٣مم، طمِمقص٣ًم َم٣م 

 يتٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م زم٣ميمتٛم٣مهمس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين فمعم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م.

وَمـ أزمرز َم٣م يٙمٖم٦م ٞمٓمر ايمب٣مضم٧م ايمْمريٗم٥م ايمتل افمتعم هب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر فمرش ايمدويم٥م 

م، >585/ ه59>زل يمف أطمقه إىمػم فمـ احل٘مؿ زمٚمحض إرادسمف ؽمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ضمٝم٧م سمٛم٣م

وهل زمال ؾمؽ ؿمريٗم٥م همريدة، مل سمٔمٜمده٣م ضمرضَمقت َمـ ومبؾ، ىمام أن هذه ايمْمريٗم٥م ايمٖمريدة 

حتٚمؾ ايم٘مثغم َمـ ايمدٓٓت ايمٔمٓمٝمٚم٥م، همٜمل سمدل فمعم ايمٛمّم٨م ايمسٝم٣مد ايمذي يتٚمتع زمف 

َمِمٙمح٥م ايمبالد وايمدويم٥م دم  ايمسٙمْم٣من حمٚمد، واؽمتٔمداده يمٙمتّمحٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٥م إذا َم٣م ىم٣مٞم٦م

ذيمؽ، ىمام سمدل فمعم شمٗمتف ايم٘مبغمة دم آؽمتٔمدادات وايمٗمدرات ايمٗمٝم٣مدي٥م ايمتل يتٚمتع هب٣م أطمقه 

إصٕمر ايمسٙمْم٣من زمدر، طمِمقص٣ًم وأٞمف ومد َم٣مرس زمٔمض اظمٜم٣مم ايمٗمٝم٣مدي٥م دم ايمدويم٥م، وأشمب٦م 

 َمٜم٣مرة هم٣مئٗم٥م، سمٛمبئ زمٚمستٗمبؾ فمٓمٝمؿ يمسٙمْم٣من َمتٚمٝمز.

همٝمٜم٣م َمـ سمٖمّرد ومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م طم٣مدفم٥م يمألؽمػ ايمُمديد،  هذه ايمبداي٥م ايمرائٔم٥م فمعم َم٣م

هم٣مظمتقومع فمٗم٤م هذه ايمبداي٥م أن سمتٛم٣مَمك هذه ايمٔمالوم٥م احلٚمٝمٚم٥م زمكم إطمقيـ، وأن سم٠ميت شمامره٣م 

زمام ئمزز َمـ ومقة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وهٝمبتٜم٣م فمعم اظمستقى ايمداطمقم واخل٣مرصمل، نمغم أن إَمقر 
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912 

ؾ َمـ آضْمرازم٣مت إذن ٞمستْمٝمع ايمٗمقل إن همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل همؼمة مل خت

وحتٖمز ومقى اظمٔم٣مرض٥م حل٘مٚمف ؽمقاء َمـ داطمؾ إرسة احل٣مىمٚم٥م أو َمـ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، أو 

َمـ ايمٗمب٣مئؾ احلرضَمٝم٥م إطمرى، َمثؾ َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي واظمٜمرة، ودم ـمؾ اؽمتٚمرار هذه 

 اظمٔم٣مرض٥م َمـ ايمِمٔم٤م أن سمُمٜمد همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من فمبد اهلل ضم٣ميم٥م َمـ آؽمتٗمرار.

َم٘م٣من دراؽم٥م هذه ايمٖمؼمة دم هذا ايمبح٧م زم٣مفمتب٣مره٣م همؼمة سم٣مرخيٝم٥م وٞمرى أٞمف يمٝمس زم٣مإل

َمستٗمٙم٥م فمـ همؼمة ضم٘مؿ ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق ايمتل هل َمقضقع زمحثٛم٣م، وٞمٖمّمؾ أن 

ٞمؼمك اظمج٣مل ظمـ أراد أن يتٛم٣مول دراؽم٥م هذه ايمٖمؼمة، وهل همؼمة ٞمدفمق ايمب٣مضمثكم إلم آهتامم 

 هب٣م، ٕهن٣م صمديرة زم٣ميمدراؽم٥م وايمبح٧م.
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920 

 اخلامتة
سمتٛم٣مول هذه ايمدراؽم٥م ايمتل زمكم أيديٛم٣م همؼمًة زَمٛمٝم٥م متتد ضمقارم ٞمِمػ ومرٍن َمـ ايمزَم٣من، 

وهل ايمٖمؼمة ايمتل سمقلم همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق احل٘مؿ دم ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، َمٛمذ 

َمٛمتِمػ ايمٔمٗمد ايمث٣ميم٧م َمـ ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي ضمتك أواطمر 

 رن ٞمٖمسف.ايمٔمٗمد ايمث٣مَمـ َمـ ايمٗم

وومد حتدشمٛم٣م ضمقل أمهٝم٥م هذه ايمٖمؼمة ٞمٓمرًا ظم٣م ؾمٜمدسمف َمـ أضمداث فمٓم٣مم، طمِمقص٣ًم َم٣م 

 يتٔمٙمؼ َمٛمٜم٣م زم٣ميمتٛم٣مهمس ايمػمسمٕم٣مرم ايمٔمثامين فمعم ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت وايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م.

وَمـ أزمرز َم٣م يٙمٖم٦م ٞمٓمر ايمب٣مضم٧م ايمْمريٗم٥م ايمتل افمتعم هب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر فمرش ايمدويم٥م 

م، >585/ ه59>زل يمف أطمقه إىمػم فمـ احل٘مؿ زمٚمحض إرادسمف ؽمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م، ضمٝم٧م سمٛم٣م

وهل زمال ؾمؽ ؿمريٗم٥م همريدة، مل سمٔمٜمده٣م ضمرضَمقت َمـ ومبؾ، ىمام أن هذه ايمْمريٗم٥م ايمٖمريدة 

حتٚمؾ ايم٘مثغم َمـ ايمدٓٓت ايمٔمٓمٝمٚم٥م، همٜمل سمدل فمعم ايمٛمّم٨م ايمسٝم٣مد ايمذي يتٚمتع زمف 

َمِمٙمح٥م ايمبالد وايمدويم٥م دم  ايمسٙمْم٣من حمٚمد، واؽمتٔمداده يمٙمتّمحٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٥م إذا َم٣م ىم٣مٞم٦م

ذيمؽ، ىمام سمدل فمعم شمٗمتف ايم٘مبغمة دم آؽمتٔمدادات وايمٗمدرات ايمٗمٝم٣مدي٥م ايمتل يتٚمتع هب٣م أطمقه 

إصٕمر ايمسٙمْم٣من زمدر، طمِمقص٣ًم وأٞمف ومد َم٣مرس زمٔمض اظمٜم٣مم ايمٗمٝم٣مدي٥م دم ايمدويم٥م، وأشمب٦م 

 َمٜم٣مرة هم٣مئٗم٥م، سمٛمبئ زمٚمستٗمبؾ فمٓمٝمؿ يمسٙمْم٣من َمتٚمٝمز.

همٝمٜم٣م َمـ سمٖمّرد ومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م طم٣مدفم٥م يمألؽمػ ايمُمديد،  هذه ايمبداي٥م ايمرائٔم٥م فمعم َم٣م

هم٣مظمتقومع فمٗم٤م هذه ايمبداي٥م أن سمتٛم٣مَمك هذه ايمٔمالوم٥م احلٚمٝمٚم٥م زمكم إطمقيـ، وأن سم٠ميت شمامره٣م 

زمام ئمزز َمـ ومقة ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م وهٝمبتٜم٣م فمعم اظمستقى ايمداطمقم واخل٣مرصمل، نمغم أن إَمقر 
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إصٕمر ايمسٙمْم٣من زمدر، طمِمقص٣ًم وأٞمف ومد َم٣مرس زمٔمض اظمٜم٣مم ايمٗمٝم٣مدي٥م دم ايمدويم٥م، وأشمب٦م 

 َمٜم٣مرة هم٣مئٗم٥م، سمٛمبئ زمٚمستٗمبؾ فمٓمٝمؿ يمسٙمْم٣من َمتٚمٝمز.

همٝمٜم٣م َمـ سمٖمّرد ومد ىم٣مٞم٦م زمداي٥م طم٣مدفم٥م يمألؽمػ ايمُمديد،  هذه ايمبداي٥م ايمرائٔم٥م فمعم َم٣م

هم٣مظمتقومع فمٗم٤م هذه ايمبداي٥م أن سمتٛم٣مَمك هذه ايمٔمالوم٥م احلٚمٝمٚم٥م زمكم إطمقيـ، وأن سم٠ميت شمامره٣م 
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همسد هذه ايمٔمالوم٥م ؟ وَم٣م ايمذي صمٔمؾ إَمقر ؽم٣مرت فم٘مس هذا آجت٣مه مت٣مَم٣ًم، همام ايمذي أ

 سمسغم فمعم نمغم َم٣م يرام ؟

يمٗمد وم٣مم ايمسٙمْم٣من زمدر همقر سمسٙمٚمف ايمسٙمْم٥م زمٔمدد َمـ اإلصمراءات اإلداري٥م ايمتل مل سَمُرْق 

ٕطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، مم٣م أهمسد هذه ايمٔمالوم٥م، وصمٔمٙمٜم٣م سمسغم دم نمغم آجت٣مه ايمِمحٝمح، 

اجلٜم٣مز اإلداري يمٙمدويم٥م، ضمٝم٧م اؽمتبٔمد  وَمـ هذه اإلصمراءات أٞمف وم٣مم زمٔمٚمٙمٝم٥م سمْمٜمغم دم

إؽمامء ايمتل يُمؽ دم وٓئٜم٣م يمف، ودم َمٗمدَمتٜمؿ إَمغم َمْمران، ىمام أفمرض فمـ آؽمتٖم٣مدة 

َمـ جت٣مرب أطمٝمف وخرائف دم إدارة ؾم٠مون ايمدويم٥م، ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا سمراصمع فمـ هذه 

ع واؽمتبداد، هم١مهن٣م طمٝمب٦م ـمـ  ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم اإلصمراءات ايمتل ٓ ختٙمق َمـ رفمقٞم٥م وسمرسُّ

أطمٝمف، وـمٙم٦م حمٖمقرة دم ذاىمرسمف= يمتجٔمٙمف يُمٔمر فمعم ايمدوام زم٣مخلْمٟم ايمٖم٣مدح، ايمذي ارسم٘مبف، 

فمٛمدَم٣م اؽمتٔمجؾ وسمٛم٣مزل ٕطمٝمف فمـ احل٘مؿ ومبؾ أن يست٘مٚمؾ َمراضمؾ ايمٛمّم٨م ايمسٝم٣مد، 

 ايمذي ي٠مهٙمف يمتقرم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.

تل اىمتُمٖمٜم٣م دم هذه ايمِمقرة ايمتل سم٘مقٞم٦م يمدى ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وهذه احلٗمٝمٗم٥م ايم

ووم٦م َمتٟمطمر هل ايمتل سمٖمرس َمقاومٖمف اظمت٘مررة ايمتل ئم٣مرض همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدًرا، وايمتل 

صمٔمٙمتف يسٔمك دم ووم٦م َمـ إووم٣مت إلم محؾ ايمسالح، واهلجقم فمعم ايمُمحر دم حم٣مويم٥م 

 م.5859/  ه19>اٞمٗمالزمٝم٥م هم٣مؾمٙم٥م ؽمٛم٥م 

 ايمذيـ يُم٣مؿمروٞمف ويمٝمس َمـ اظمستبٔمد أن ي٘مقن ايمسٙمْم٣من حمٚمد ومد وصمد دم اظمحٝمْمكم زمف،

ايمرأي، وئم٣مرضقن ؽمٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ يٙمتػ ضمقيمف، وُيزيِّـ يمف اخلروج فمعم أطمٝمف 

 ايمسٙمْم٣من زمدر.
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واحلٗمٝمٗم٥م أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ َمِمٝمب٣ًم فمٛمدَم٣م وم٣مم زم١مصمراءات ايمتْمٜمغم سمٙمؽ، ومل 

 ي٘مـ أطمقه ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمِمٝمب٣ًم ضمٝمٛمام ـمٙم٦م ذاىمرسمف حتتٖمظ هبذه إطمْم٣مء، وجتتٜمد دم

 -فمعم ايمٛمٗمٝمض َمـ ذيمؽ -سمّمخٝمٚمٜم٣م رنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد سمراصمع فمٛمٜم٣م، زمؾ ووم٣مم 

زمرهمد صمٜم٣مزه اإلداري زم٣ميمٔمديد َمـ ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء وذوي اخلػمة وايمِمالح، مم٣م يدل فمعم 

 صدق ٞمٝمتف، وؽمالَم٥م َمٗمِمده.

ب إيمٝمف ايمٔمٙمامء، وزمٛمك اظمدرؽم٥م  وومد أولم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتٔمٙمٝمؿ فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م، ضمٝم٧م ومرَّ

ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر، وفَمِٜمد زم٣مإلذاف فمٙمٝمٜم٣م وإدارهت٣م وايمٗمٝم٣مم زمقاصم٤م ايمتٔمٙمٝمؿ همٝمٜم٣م يمٔمدد 

َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء، وهلذا مل متض إٓ همؼمة وصمٝمزة ضمتك ص٣مرت هذه اظمدرؽم٥م 

َمرىمزًا يمإلؾمٔم٣مع ايمٔمٙمٚمل دم ضمرضَمقت، يتخرج َمٛمٜم٣م ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء وايمٗمّم٣مة، وأرزم٣مب 

 .ايمٖمتقى، ورصم٣مل ايمدويم٥م

ومل ي٘مـ ايمتٔمٙمٝمؿ ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ إَمقر ايمتل هتتؿ هب٣م ايمدويم٥م، زمؾ ىم٣من 

ايمتٔمٙمٝمؿ أهٙمٝم٣ًم طم٣ميمِم٣ًم، وهلذا هم١من زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر ئمد طمْمقة رائدة فمعم 

ايمْمريؼ ايمِمحٝمح ايمذي سمٗمقم همٝمف ايمدويم٥م زمقاصمبٜم٣م ٞمحق ايمتٔمٙمٝمؿ زمِمٖمتٜم٣م اظمس٠مول إول فمـ 

 َمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس. هذا اجل٣مٞم٤م اظمٜمؿ

ويمق أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا َأسْمبَع هذه اخلْمقة زمخْمقات مم٣مشمٙم٥م دم اجت٣مه زمٛم٣مء فمدد َمـ اظمدارس 

ايمرؽمٚمٝم٥م دم اظمدن ايمرئٝمس٥م دم ضمرضَمقت ىمٚمرضمٙم٥م أولم يم٘م٣مٞم٦م هذه اخلْمقات ىمٖمٝمٙم٥م زمٛممم 

 ايمتٔمٙمٝمؿ فمعم ٞمْم٣مق واؽمع، وآرسمٗم٣مء زمٚمستقى اظمجتٚمع احلرضَمل، وايمتٗمدم زمف ٞمحق إَم٣مم.

ومد افمتٛمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمتٛمٓمٝمؿ احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م= ضمٝم٧م ىم٣من أول َمـ أصدر و

ايمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م يمتٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وجتدر اإلؾم٣مرة دم هذا اظمقضع إلم أن 
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ومل ي٘مـ ايمتٔمٙمٝمؿ ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ إَمقر ايمتل هتتؿ هب٣م ايمدويم٥م، زمؾ ىم٣من 

ايمتٔمٙمٝمؿ أهٙمٝم٣ًم طم٣ميمِم٣ًم، وهلذا هم١من زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر ئمد طمْمقة رائدة فمعم 

ايمْمريؼ ايمِمحٝمح ايمذي سمٗمقم همٝمف ايمدويم٥م زمقاصمبٜم٣م ٞمحق ايمتٔمٙمٝمؿ زمِمٖمتٜم٣م اظمس٠مول إول فمـ 

 َمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس. هذا اجل٣مٞم٤م اظمٜمؿ

ويمق أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا َأسْمبَع هذه اخلْمقة زمخْمقات مم٣مشمٙم٥م دم اجت٣مه زمٛم٣مء فمدد َمـ اظمدارس 

ايمرؽمٚمٝم٥م دم اظمدن ايمرئٝمس٥م دم ضمرضَمقت ىمٚمرضمٙم٥م أولم يم٘م٣مٞم٦م هذه اخلْمقات ىمٖمٝمٙم٥م زمٛممم 

 ايمتٔمٙمٝمؿ فمعم ٞمْم٣مق واؽمع، وآرسمٗم٣مء زمٚمستقى اظمجتٚمع احلرضَمل، وايمتٗمدم زمف ٞمحق إَم٣مم.

ومد افمتٛمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمتٛمٓمٝمؿ احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م= ضمٝم٧م ىم٣من أول َمـ أصدر و

ايمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م يمتٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وجتدر اإلؾم٣مرة دم هذا اظمقضع إلم أن 
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همسد هذه ايمٔمالوم٥م ؟ وَم٣م ايمذي صمٔمؾ إَمقر ؽم٣مرت فم٘مس هذا آجت٣مه مت٣مَم٣ًم، همام ايمذي أ

 سمسغم فمعم نمغم َم٣م يرام ؟

يمٗمد وم٣مم ايمسٙمْم٣من زمدر همقر سمسٙمٚمف ايمسٙمْم٥م زمٔمدد َمـ اإلصمراءات اإلداري٥م ايمتل مل سَمُرْق 

ٕطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد، مم٣م أهمسد هذه ايمٔمالوم٥م، وصمٔمٙمٜم٣م سمسغم دم نمغم آجت٣مه ايمِمحٝمح، 

اجلٜم٣مز اإلداري يمٙمدويم٥م، ضمٝم٧م اؽمتبٔمد  وَمـ هذه اإلصمراءات أٞمف وم٣مم زمٔمٚمٙمٝم٥م سمْمٜمغم دم

إؽمامء ايمتل يُمؽ دم وٓئٜم٣م يمف، ودم َمٗمدَمتٜمؿ إَمغم َمْمران، ىمام أفمرض فمـ آؽمتٖم٣مدة 

َمـ جت٣مرب أطمٝمف وخرائف دم إدارة ؾم٠مون ايمدويم٥م، ورنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا سمراصمع فمـ هذه 

ع واؽمتبداد، هم١مهن٣م طمٝمب٦م ـمـ  ايمسٙمْم٣من حمٚمد دم اإلصمراءات ايمتل ٓ ختٙمق َمـ رفمقٞم٥م وسمرسُّ

أطمٝمف، وـمٙم٦م حمٖمقرة دم ذاىمرسمف= يمتجٔمٙمف يُمٔمر فمعم ايمدوام زم٣مخلْمٟم ايمٖم٣مدح، ايمذي ارسم٘مبف، 

فمٛمدَم٣م اؽمتٔمجؾ وسمٛم٣مزل ٕطمٝمف فمـ احل٘مؿ ومبؾ أن يست٘مٚمؾ َمراضمؾ ايمٛمّم٨م ايمسٝم٣مد، 

 ايمذي ي٠مهٙمف يمتقرم ايمسٙمْمٛم٥م ايم٘مثغمي٥م.

تل اىمتُمٖمٜم٣م دم هذه ايمِمقرة ايمتل سم٘مقٞم٦م يمدى ايمسٙمْم٣من حمٚمد، وهذه احلٗمٝمٗم٥م ايم

ووم٦م َمتٟمطمر هل ايمتل سمٖمرس َمقاومٖمف اظمت٘مررة ايمتل ئم٣مرض همٝمٜم٣م ايمسٙمْم٣من زمدًرا، وايمتل 

صمٔمٙمتف يسٔمك دم ووم٦م َمـ إووم٣مت إلم محؾ ايمسالح، واهلجقم فمعم ايمُمحر دم حم٣مويم٥م 

 م.5859/  ه19>اٞمٗمالزمٝم٥م هم٣مؾمٙم٥م ؽمٛم٥م 

 ايمذيـ يُم٣مؿمروٞمف ويمٝمس َمـ اظمستبٔمد أن ي٘مقن ايمسٙمْم٣من حمٚمد ومد وصمد دم اظمحٝمْمكم زمف،

ايمرأي، وئم٣مرضقن ؽمٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ يٙمتػ ضمقيمف، وُيزيِّـ يمف اخلروج فمعم أطمٝمف 

 ايمسٙمْم٣من زمدر.
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واحلٗمٝمٗم٥م أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ َمِمٝمب٣ًم فمٛمدَم٣م وم٣مم زم١مصمراءات ايمتْمٜمغم سمٙمؽ، ومل 

 ي٘مـ أطمقه ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمِمٝمب٣ًم ضمٝمٛمام ـمٙم٦م ذاىمرسمف حتتٖمظ هبذه إطمْم٣مء، وجتتٜمد دم

 -فمعم ايمٛمٗمٝمض َمـ ذيمؽ -سمّمخٝمٚمٜم٣م رنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد سمراصمع فمٛمٜم٣م، زمؾ ووم٣مم 

زمرهمد صمٜم٣مزه اإلداري زم٣ميمٔمديد َمـ ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء وذوي اخلػمة وايمِمالح، مم٣م يدل فمعم 

 صدق ٞمٝمتف، وؽمالَم٥م َمٗمِمده.

ب إيمٝمف ايمٔمٙمامء، وزمٛمك اظمدرؽم٥م  وومد أولم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتٔمٙمٝمؿ فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م، ضمٝم٧م ومرَّ

ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر، وفَمِٜمد زم٣مإلذاف فمٙمٝمٜم٣م وإدارهت٣م وايمٗمٝم٣مم زمقاصم٤م ايمتٔمٙمٝمؿ همٝمٜم٣م يمٔمدد 

َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء، وهلذا مل متض إٓ همؼمة وصمٝمزة ضمتك ص٣مرت هذه اظمدرؽم٥م 

َمرىمزًا يمإلؾمٔم٣مع ايمٔمٙمٚمل دم ضمرضَمقت، يتخرج َمٛمٜم٣م ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء وايمٗمّم٣مة، وأرزم٣مب 

 .ايمٖمتقى، ورصم٣مل ايمدويم٥م

ومل ي٘مـ ايمتٔمٙمٝمؿ ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ إَمقر ايمتل هتتؿ هب٣م ايمدويم٥م، زمؾ ىم٣من 

ايمتٔمٙمٝمؿ أهٙمٝم٣ًم طم٣ميمِم٣ًم، وهلذا هم١من زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر ئمد طمْمقة رائدة فمعم 

ايمْمريؼ ايمِمحٝمح ايمذي سمٗمقم همٝمف ايمدويم٥م زمقاصمبٜم٣م ٞمحق ايمتٔمٙمٝمؿ زمِمٖمتٜم٣م اظمس٠مول إول فمـ 

 َمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس. هذا اجل٣مٞم٤م اظمٜمؿ

ويمق أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا َأسْمبَع هذه اخلْمقة زمخْمقات مم٣مشمٙم٥م دم اجت٣مه زمٛم٣مء فمدد َمـ اظمدارس 

ايمرؽمٚمٝم٥م دم اظمدن ايمرئٝمس٥م دم ضمرضَمقت ىمٚمرضمٙم٥م أولم يم٘م٣مٞم٦م هذه اخلْمقات ىمٖمٝمٙم٥م زمٛممم 

 ايمتٔمٙمٝمؿ فمعم ٞمْم٣مق واؽمع، وآرسمٗم٣مء زمٚمستقى اظمجتٚمع احلرضَمل، وايمتٗمدم زمف ٞمحق إَم٣مم.

ومد افمتٛمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمتٛمٓمٝمؿ احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م= ضمٝم٧م ىم٣من أول َمـ أصدر و

ايمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م يمتٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وجتدر اإلؾم٣مرة دم هذا اظمقضع إلم أن 
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واحلٗمٝمٗم٥م أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا مل ي٘مـ َمِمٝمب٣ًم فمٛمدَم٣م وم٣مم زم١مصمراءات ايمتْمٜمغم سمٙمؽ، ومل 

 ي٘مـ أطمقه ايمسٙمْم٣من حمٚمد َمِمٝمب٣ًم ضمٝمٛمام ـمٙم٦م ذاىمرسمف حتتٖمظ هبذه إطمْم٣مء، وجتتٜمد دم

 -فمعم ايمٛمٗمٝمض َمـ ذيمؽ -سمّمخٝمٚمٜم٣م رنمؿ أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد سمراصمع فمٛمٜم٣م، زمؾ ووم٣مم 

زمرهمد صمٜم٣مزه اإلداري زم٣ميمٔمديد َمـ ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء وذوي اخلػمة وايمِمالح، مم٣م يدل فمعم 

 صدق ٞمٝمتف، وؽمالَم٥م َمٗمِمده.

ب إيمٝمف ايمٔمٙمامء، وزمٛمك اظمدرؽم٥م  وومد أولم ايمسٙمْم٣من زمدر ايمتٔمٙمٝمؿ فمٛم٣مي٥م طم٣مص٥م، ضمٝم٧م ومرَّ

ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر، وفَمِٜمد زم٣مإلذاف فمٙمٝمٜم٣م وإدارهت٣م وايمٗمٝم٣مم زمقاصم٤م ايمتٔمٙمٝمؿ همٝمٜم٣م يمٔمدد 

َمـ ىمب٣مر ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء، وهلذا مل متض إٓ همؼمة وصمٝمزة ضمتك ص٣مرت هذه اظمدرؽم٥م 

َمرىمزًا يمإلؾمٔم٣مع ايمٔمٙمٚمل دم ضمرضَمقت، يتخرج َمٛمٜم٣م ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء وايمٗمّم٣مة، وأرزم٣مب 

 .ايمٖمتقى، ورصم٣مل ايمدويم٥م

ومل ي٘مـ ايمتٔمٙمٝمؿ ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ إَمقر ايمتل هتتؿ هب٣م ايمدويم٥م، زمؾ ىم٣من 

ايمتٔمٙمٝمؿ أهٙمٝم٣ًم طم٣ميمِم٣ًم، وهلذا هم١من زمٛم٣مء اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م دم ايمُمحر ئمد طمْمقة رائدة فمعم 

ايمْمريؼ ايمِمحٝمح ايمذي سمٗمقم همٝمف ايمدويم٥م زمقاصمبٜم٣م ٞمحق ايمتٔمٙمٝمؿ زمِمٖمتٜم٣م اظمس٠مول إول فمـ 

 َمـ ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس. هذا اجل٣مٞم٤م اظمٜمؿ

ويمق أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا َأسْمبَع هذه اخلْمقة زمخْمقات مم٣مشمٙم٥م دم اجت٣مه زمٛم٣مء فمدد َمـ اظمدارس 

ايمرؽمٚمٝم٥م دم اظمدن ايمرئٝمس٥م دم ضمرضَمقت ىمٚمرضمٙم٥م أولم يم٘م٣مٞم٦م هذه اخلْمقات ىمٖمٝمٙم٥م زمٛممم 

 ايمتٔمٙمٝمؿ فمعم ٞمْم٣مق واؽمع، وآرسمٗم٣مء زمٚمستقى اظمجتٚمع احلرضَمل، وايمتٗمدم زمف ٞمحق إَم٣مم.

ومد افمتٛمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمتٛمٓمٝمؿ احلٝم٣مة آومتِم٣مدي٥م= ضمٝم٧م ىم٣من أول َمـ أصدر و

ايمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م يمتٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٣مت ايمبٝمع وايممماء، وجتدر اإلؾم٣مرة دم هذا اظمقضع إلم أن 

291

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

921 

 ايمُمحر ونمغمه٣م َمـ َمدن ضمرضَمقت ىم٣مٞم٦م سمٔم٨م زم٣ميمٛمُم٣مط ايمتج٣مري= ضمٝم٧م سمٟمسمٝمٜم٣م اظمٛمتج٣مت

ح٣مء ضمرضَمقت، ىمام سمٟمسمٝمٜم٣م فمػم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر اظمحٙمٝم٥م ايمزرافمٝم٥م واحلرهمٝم٥م َمـ خمتٙمػ أٞم

ايمٔمديد َمـ َمٛمتج٣مت ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل، وئمد إصدار هذه ايمٔمٚمٙم٥م زمٖمئ٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م طمْمقة 

رائدة َمٜمٚم٥م يمتٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م وسمٛمُمٝمْمٜم٣م ايمتج٣مري٥م زمام يُمجع فمعم َمّم٣مفمٖم٥م ايمٛمُم٣مط اإلٞمت٣مصمل 

 ي إطمرى.دم جم٣مل ايمزرافم٥م واحلرف ايمٝمدوي٥م ونمغمه٣م َمـ أوصمف ايمٛمُم٣مط آومتِم٣مد

ويمٗمد ىم٣من واضح٣ًم َمٛمذ ايمبداي٥م أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا يسٔمك إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت دم 

إؿم٣مر دويم٥م َمرىمزي٥م واضمدة وومقي٥م، هذا اهلدف ايم٘مبغم، وهذا ايمٛمٚمط َمـ ايمتٖم٘مغم ايمْمٚمقح مل 

ي٘مـ َمٟميمقهم٣ًم يمدى ايمزفم٣مَم٣مت ايمتل سمتْمٙمع إلم احل٘مؿ دم ضمرضَمقت، همٕم٣مي٥م َم٣م يسٔمك إيمٝمف 

ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر هق ايمسٝمْمرة فمعم زمٗمٔم٥م صمٕمراهمٝم٥م حمدودة، وٓ  ايمزفمٝمؿ ايمٗمبقم فم٣مدًة،

ئمٛمل احل٘مؿ يمدى ه٠مٓء ايمزفمامء إٓ زمسط ايمسٝمْمرة فمعم إرض وايمثروات وايمٛم٣مس زم٣ميمٗمقة 

 واجلػموت وايمْمٕمٝم٣من.

 وايمسٙمْم٣من زمدر ئمٙمؿ أن هذا اهلدف ايم٘مبغم يمٝمس ؽمٜمؾ اظمٛم٣مل، يم٘مٛمف يمٝمس َمـ اظمستحٝمالت

هلذا ىم٣من زمٛم٣مء اجلٝمش وسم٘مقيـ إؽمْمقل ايمبحري ايمٔمس٘مري َمـ ايمتل يتٔمذر حتٗمٝمٗمٜم٣م، و

 اظمٜم٣مم إولم ايمتل ؽمٔمك ايمسٙمْم٣من زمدر إلم ايمٗمٝم٣مم هب٣م.

أَم٣م اجلٝمش همٗمد ؽمٔمك إلم رهمده زم٣ميمٔمٛم٣مس اظمٚمٙمقىمٝم٥م وايمؼمىمٝم٥م وزمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمٝمٚمٝمٛم٥م 

يالضمظ ايمزيدي٥م وايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وفمبٝمد ايمٛمقزم٥م ونمغمهؿ إلم صم٣مٞم٤م ايمٔمٛم٣مس ايمٗمبٙمٝم٥م احلرضَمٝم٥م، و

أٞمف مل ئمتٚمد ىمثغمًا دم زمٛم٣مء صمٝمُمف فمعم خل ىمثغم ظم٣م ئمٙمٚمف َمـ سمْمٙمٔم٣مهتؿ إلم احل٘مؿ، وومد ىم٣من 

هذا واضمدًا َمـ ايمٔمقاَمؾ ايمتل أدت إلم اسمس٣مع اجلٖمقة زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙمتف خل ىمثغم، طمِمقص٣مً 

 أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد.
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تل ورشمٜم٣م وأَم٣م إؽمْمقل ايمبحري همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٛمقاة إولم يمت٘مقيٛمف هل اظمراىم٤م ايم

فمٚمـ ؽمبٗمقه دم ضم٘مؿ ايمُمحر، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م وم٣مم زمممائف َمـ اظمراىم٤م وايمْمرادات، وَم٣م 

 اؽمتقلم فمٙمٝمف َمـ نمٛم٣مئؿ احلرب َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

وومد متثٙم٦م اخلْمقات إولم دم سمٛمٖمٝمذ ؽمٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٗمّم٣مء فمعم ايم٘مٝم٣مٞم٣مت 

هبدف زمسط  ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمستٗمٙم٥م، وايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م طمِمقص٣ًم دم وادي ضمرضَمقت

ؽمٝمْمرسمف ايم٘م٣مَمٙم٥م فمعم مجٝمع أٞمح٣مء ضمرضَمقت، وومد ضمٗمؼ دم ذيمؽ ٞمج٣مضم٣مت ىمبغمة= ضمٝم٧م 

مت٘مـ َمـ ايمٗمّم٣مء فمعم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت، وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمرئ٣مؽم٣مت، وطمّٙمص ضمرضَمقت 

 َمـ ضم٣ميم٥م ايمتجزئ٥م وايمٌماع وايمتٛم٣مهمس زمكم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اهلزيٙم٥م.

ع ايمت٣مم، وإضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م وَمـ ايمبدهيل أن ي٘مقن حتٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايم٘م٣مَمٙم٥م، واخلّمق

َمـ إَمقر اظمتٔمذرة دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، دم ـمؾ ـمروف اظمجتٚمع ايمٔمُم٣مئري ايمٗمبقم ايمذي يٟمزمك 

اخلّمقع إٓ يمرئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م وأفمراف ايمٗمبٝمٙم٥م، أضػ إلم ذيمؽ أن صمٝمش ايمسٙمْم٣من ٓ يزال 

ٖمقذ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة دم َمراضمؾ سم٘مقيٛمف إولم، ويمذيمؽ همٚمـ اظمتٔمذر آفمتامد فمٙمٝمف دم زمسط ٞم

 ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل سمٔم٨م زم٣مخلِمقم إومقي٣مء.

وهلذا ايمسب٤م جلٟم ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اؽمتحداث ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة، وهق ٞمٓم٣مم يٗميض زمٟمن 

سمٔمؼمف ايمٗمبٝمٙم٥م احل٣مىمٚم٥م دم اظمٛمْمٗم٥م ايمتل يتٚم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمقٓء 

تٙمػ ايمٓمروف، َمٗم٣مزمؾ أن يمٙمسٙمْم٣من، وسمٔمٙمـ اؽمتٔمداده٣م يمٙمٔمٚمؾ ىمٔمس٘مر حت٦م إَمرسمف دم خم

يؼمك ايمسٙمْم٣من هل٣م ضم٘مؿ َمٛم٣مؿمٗمٜم٣م، ويتٛم٣مزل فمـ إيرادات ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ. وهذا 

ٞمٓم٣مم أشمب٦م ٞمج٣مضمف َمع ومبٝمٙم٥م هند ايمتل سمٔمد أفمتك ومقة َمٛم٣مهّم٥م يمٙمسٙمْم٣من دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس 

 وؽمط وادي ضمرضَمقت.
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تل ورشمٜم٣م وأَم٣م إؽمْمقل ايمبحري همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٛمقاة إولم يمت٘مقيٛمف هل اظمراىم٤م ايم

فمٚمـ ؽمبٗمقه دم ضم٘مؿ ايمُمحر، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م وم٣مم زمممائف َمـ اظمراىم٤م وايمْمرادات، وَم٣م 

 اؽمتقلم فمٙمٝمف َمـ نمٛم٣مئؿ احلرب َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

وومد متثٙم٦م اخلْمقات إولم دم سمٛمٖمٝمذ ؽمٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٗمّم٣مء فمعم ايم٘مٝم٣مٞم٣مت 

هبدف زمسط  ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمستٗمٙم٥م، وايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م طمِمقص٣ًم دم وادي ضمرضَمقت

ؽمٝمْمرسمف ايم٘م٣مَمٙم٥م فمعم مجٝمع أٞمح٣مء ضمرضَمقت، وومد ضمٗمؼ دم ذيمؽ ٞمج٣مضم٣مت ىمبغمة= ضمٝم٧م 

مت٘مـ َمـ ايمٗمّم٣مء فمعم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت، وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمرئ٣مؽم٣مت، وطمّٙمص ضمرضَمقت 

 َمـ ضم٣ميم٥م ايمتجزئ٥م وايمٌماع وايمتٛم٣مهمس زمكم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اهلزيٙم٥م.

ع ايمت٣مم، وإضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م وَمـ ايمبدهيل أن ي٘مقن حتٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايم٘م٣مَمٙم٥م، واخلّمق

َمـ إَمقر اظمتٔمذرة دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، دم ـمؾ ـمروف اظمجتٚمع ايمٔمُم٣مئري ايمٗمبقم ايمذي يٟمزمك 

اخلّمقع إٓ يمرئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م وأفمراف ايمٗمبٝمٙم٥م، أضػ إلم ذيمؽ أن صمٝمش ايمسٙمْم٣من ٓ يزال 

ٖمقذ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة دم َمراضمؾ سم٘مقيٛمف إولم، ويمذيمؽ همٚمـ اظمتٔمذر آفمتامد فمٙمٝمف دم زمسط ٞم

 ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل سمٔم٨م زم٣مخلِمقم إومقي٣مء.

وهلذا ايمسب٤م جلٟم ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اؽمتحداث ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة، وهق ٞمٓم٣مم يٗميض زمٟمن 

سمٔمؼمف ايمٗمبٝمٙم٥م احل٣مىمٚم٥م دم اظمٛمْمٗم٥م ايمتل يتٚم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمقٓء 

تٙمػ ايمٓمروف، َمٗم٣مزمؾ أن يمٙمسٙمْم٣من، وسمٔمٙمـ اؽمتٔمداده٣م يمٙمٔمٚمؾ ىمٔمس٘مر حت٦م إَمرسمف دم خم

يؼمك ايمسٙمْم٣من هل٣م ضم٘مؿ َمٛم٣مؿمٗمٜم٣م، ويتٛم٣مزل فمـ إيرادات ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ. وهذا 

ٞمٓم٣مم أشمب٦م ٞمج٣مضمف َمع ومبٝمٙم٥م هند ايمتل سمٔمد أفمتك ومقة َمٛم٣مهّم٥م يمٙمسٙمْم٣من دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس 
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 ايمُمحر ونمغمه٣م َمـ َمدن ضمرضَمقت ىم٣مٞم٦م سمٔم٨م زم٣ميمٛمُم٣مط ايمتج٣مري= ضمٝم٧م سمٟمسمٝمٜم٣م اظمٛمتج٣مت

ح٣مء ضمرضَمقت، ىمام سمٟمسمٝمٜم٣م فمػم َمٝمٛم٣مء ايمُمحر اظمحٙمٝم٥م ايمزرافمٝم٥م واحلرهمٝم٥م َمـ خمتٙمػ أٞم

ايمٔمديد َمـ َمٛمتج٣مت ايمٔم٣ممل اخل٣مرصمل، وئمد إصدار هذه ايمٔمٚمٙم٥م زمٖمئ٣مهت٣م اظمختٙمٖم٥م طمْمقة 

رائدة َمٜمٚم٥م يمتٛمٓمٝمؿ احلرىم٥م وسمٛمُمٝمْمٜم٣م ايمتج٣مري٥م زمام يُمجع فمعم َمّم٣مفمٖم٥م ايمٛمُم٣مط اإلٞمت٣مصمل 

 ي إطمرى.دم جم٣مل ايمزرافم٥م واحلرف ايمٝمدوي٥م ونمغمه٣م َمـ أوصمف ايمٛمُم٣مط آومتِم٣مد

ويمٗمد ىم٣من واضح٣ًم َمٛمذ ايمبداي٥م أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا يسٔمك إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت دم 

إؿم٣مر دويم٥م َمرىمزي٥م واضمدة وومقي٥م، هذا اهلدف ايم٘مبغم، وهذا ايمٛمٚمط َمـ ايمتٖم٘مغم ايمْمٚمقح مل 

ي٘مـ َمٟميمقهم٣ًم يمدى ايمزفم٣مَم٣مت ايمتل سمتْمٙمع إلم احل٘مؿ دم ضمرضَمقت، همٕم٣مي٥م َم٣م يسٔمك إيمٝمف 

ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر هق ايمسٝمْمرة فمعم زمٗمٔم٥م صمٕمراهمٝم٥م حمدودة، وٓ  ايمزفمٝمؿ ايمٗمبقم فم٣مدًة،

ئمٛمل احل٘مؿ يمدى ه٠مٓء ايمزفمامء إٓ زمسط ايمسٝمْمرة فمعم إرض وايمثروات وايمٛم٣مس زم٣ميمٗمقة 

 واجلػموت وايمْمٕمٝم٣من.

 وايمسٙمْم٣من زمدر ئمٙمؿ أن هذا اهلدف ايم٘مبغم يمٝمس ؽمٜمؾ اظمٛم٣مل، يم٘مٛمف يمٝمس َمـ اظمستحٝمالت

هلذا ىم٣من زمٛم٣مء اجلٝمش وسم٘مقيـ إؽمْمقل ايمبحري ايمٔمس٘مري َمـ ايمتل يتٔمذر حتٗمٝمٗمٜم٣م، و

 اظمٜم٣مم إولم ايمتل ؽمٔمك ايمسٙمْم٣من زمدر إلم ايمٗمٝم٣مم هب٣م.

أَم٣م اجلٝمش همٗمد ؽمٔمك إلم رهمده زم٣ميمٔمٛم٣مس اظمٚمٙمقىمٝم٥م وايمؼمىمٝم٥م وزمٔمض ايمٗمب٣مئؾ ايمٝمٚمٝمٛم٥م 

يالضمظ ايمزيدي٥م وايمػمسمٕم٣ميمٝم٥م وفمبٝمد ايمٛمقزم٥م ونمغمهؿ إلم صم٣مٞم٤م ايمٔمٛم٣مس ايمٗمبٙمٝم٥م احلرضَمٝم٥م، و

أٞمف مل ئمتٚمد ىمثغمًا دم زمٛم٣مء صمٝمُمف فمعم خل ىمثغم ظم٣م ئمٙمٚمف َمـ سمْمٙمٔم٣مهتؿ إلم احل٘مؿ، وومد ىم٣من 

هذا واضمدًا َمـ ايمٔمقاَمؾ ايمتل أدت إلم اسمس٣مع اجلٖمقة زمٝمٛمف وزمكم ومبٝمٙمتف خل ىمثغم، طمِمقص٣مً 

 أطمٝمف ايمسٙمْم٣من حمٚمد.
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تل ورشمٜم٣م وأَم٣م إؽمْمقل ايمبحري همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٛمقاة إولم يمت٘مقيٛمف هل اظمراىم٤م ايم

فمٚمـ ؽمبٗمقه دم ضم٘مؿ ايمُمحر، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م وم٣مم زمممائف َمـ اظمراىم٤م وايمْمرادات، وَم٣م 

 اؽمتقلم فمٙمٝمف َمـ نمٛم٣مئؿ احلرب َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

وومد متثٙم٦م اخلْمقات إولم دم سمٛمٖمٝمذ ؽمٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٗمّم٣مء فمعم ايم٘مٝم٣مٞم٣مت 

هبدف زمسط  ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمستٗمٙم٥م، وايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م طمِمقص٣ًم دم وادي ضمرضَمقت

ؽمٝمْمرسمف ايم٘م٣مَمٙم٥م فمعم مجٝمع أٞمح٣مء ضمرضَمقت، وومد ضمٗمؼ دم ذيمؽ ٞمج٣مضم٣مت ىمبغمة= ضمٝم٧م 

مت٘مـ َمـ ايمٗمّم٣مء فمعم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت، وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمرئ٣مؽم٣مت، وطمّٙمص ضمرضَمقت 

 َمـ ضم٣ميم٥م ايمتجزئ٥م وايمٌماع وايمتٛم٣مهمس زمكم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اهلزيٙم٥م.

ع ايمت٣مم، وإضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م وَمـ ايمبدهيل أن ي٘مقن حتٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايم٘م٣مَمٙم٥م، واخلّمق

َمـ إَمقر اظمتٔمذرة دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، دم ـمؾ ـمروف اظمجتٚمع ايمٔمُم٣مئري ايمٗمبقم ايمذي يٟمزمك 

اخلّمقع إٓ يمرئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م وأفمراف ايمٗمبٝمٙم٥م، أضػ إلم ذيمؽ أن صمٝمش ايمسٙمْم٣من ٓ يزال 

ٖمقذ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة دم َمراضمؾ سم٘مقيٛمف إولم، ويمذيمؽ همٚمـ اظمتٔمذر آفمتامد فمٙمٝمف دم زمسط ٞم

 ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل سمٔم٨م زم٣مخلِمقم إومقي٣مء.

وهلذا ايمسب٤م جلٟم ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اؽمتحداث ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة، وهق ٞمٓم٣مم يٗميض زمٟمن 

سمٔمؼمف ايمٗمبٝمٙم٥م احل٣مىمٚم٥م دم اظمٛمْمٗم٥م ايمتل يتٚم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمقٓء 

تٙمػ ايمٓمروف، َمٗم٣مزمؾ أن يمٙمسٙمْم٣من، وسمٔمٙمـ اؽمتٔمداده٣م يمٙمٔمٚمؾ ىمٔمس٘مر حت٦م إَمرسمف دم خم

يؼمك ايمسٙمْم٣من هل٣م ضم٘مؿ َمٛم٣مؿمٗمٜم٣م، ويتٛم٣مزل فمـ إيرادات ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ. وهذا 

ٞمٓم٣مم أشمب٦م ٞمج٣مضمف َمع ومبٝمٙم٥م هند ايمتل سمٔمد أفمتك ومقة َمٛم٣مهّم٥م يمٙمسٙمْم٣من دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس 

 وؽمط وادي ضمرضَمقت.
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تل ورشمٜم٣م وأَم٣م إؽمْمقل ايمبحري همٗمد ىم٣مٞم٦م ايمٛمقاة إولم يمت٘مقيٛمف هل اظمراىم٤م ايم

فمٚمـ ؽمبٗمقه دم ضم٘مؿ ايمُمحر، إلم صم٣مٞم٤م َم٣م وم٣مم زمممائف َمـ اظمراىم٤م وايمْمرادات، وَم٣م 

 اؽمتقلم فمٙمٝمف َمـ نمٛم٣مئؿ احلرب َمع ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم.

وومد متثٙم٦م اخلْمقات إولم دم سمٛمٖمٝمذ ؽمٝم٣مؽمتف ايمتقؽمٔمٝم٥م دم ايمٗمّم٣مء فمعم ايم٘مٝم٣مٞم٣مت 

هبدف زمسط  ايمسٝم٣مؽمٝم٥م اظمستٗمٙم٥م، وايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م طمِمقص٣ًم دم وادي ضمرضَمقت

ؽمٝمْمرسمف ايم٘م٣مَمٙم٥م فمعم مجٝمع أٞمح٣مء ضمرضَمقت، وومد ضمٗمؼ دم ذيمؽ ٞمج٣مضم٣مت ىمبغمة= ضمٝم٧م 

مت٘مـ َمـ ايمٗمّم٣مء فمعم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت، وإطمّم٣مع سمٙمؽ ايمرئ٣مؽم٣مت، وطمّٙمص ضمرضَمقت 

 َمـ ضم٣ميم٥م ايمتجزئ٥م وايمٌماع وايمتٛم٣مهمس زمكم سمٙمؽ ايم٘مٝم٣مٞم٣مت اهلزيٙم٥م.

ع ايمت٣مم، وإضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م وَمـ ايمبدهيل أن ي٘مقن حتٗمٝمؼ ايمسٝمْمرة ايم٘م٣مَمٙم٥م، واخلّمق

َمـ إَمقر اظمتٔمذرة دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة، دم ـمؾ ـمروف اظمجتٚمع ايمٔمُم٣مئري ايمٗمبقم ايمذي يٟمزمك 

اخلّمقع إٓ يمرئٝمس ايمٗمبٝمٙم٥م وأفمراف ايمٗمبٝمٙم٥م، أضػ إلم ذيمؽ أن صمٝمش ايمسٙمْم٣من ٓ يزال 

ٖمقذ دم سمٙمؽ ايمٖمؼمة دم َمراضمؾ سم٘مقيٛمف إولم، ويمذيمؽ همٚمـ اظمتٔمذر آفمتامد فمٙمٝمف دم زمسط ٞم

 ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ ايمتل سمٔم٨م زم٣مخلِمقم إومقي٣مء.

وهلذا ايمسب٤م جلٟم ايمسٙمْم٣من زمدر إلم اؽمتحداث ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة، وهق ٞمٓم٣مم يٗميض زمٟمن 

سمٔمؼمف ايمٗمبٝمٙم٥م احل٣مىمٚم٥م دم اظمٛمْمٗم٥م ايمتل يتٚم٘مـ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمسٝمْمرة فمٙمٝمٜم٣م زم٣ميمقٓء 

تٙمػ ايمٓمروف، َمٗم٣مزمؾ أن يمٙمسٙمْم٣من، وسمٔمٙمـ اؽمتٔمداده٣م يمٙمٔمٚمؾ ىمٔمس٘مر حت٦م إَمرسمف دم خم

يؼمك ايمسٙمْم٣من هل٣م ضم٘مؿ َمٛم٣مؿمٗمٜم٣م، ويتٛم٣مزل فمـ إيرادات ايمدويم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ. وهذا 

ٞمٓم٣مم أشمب٦م ٞمج٣مضمف َمع ومبٝمٙم٥م هند ايمتل سمٔمد أفمتك ومقة َمٛم٣مهّم٥م يمٙمسٙمْم٣من دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس 

 وؽمط وادي ضمرضَمقت.
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ف همُمؾ دم ىمام ضم٣مول ايمسٙمْم٣من زمدر أن يْمبؼ هذا ايمٛمٓم٣مم َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي نمغم أٞم

ذيمؽ ٞمٓمرًا يمٙمْمبٝمٔم٥م اظمتٚمردة يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وٞمٖمسف ايمْمٚمقضم٥م اظمتٔم٣ميمٝم٥م= ضمٝم٧م يرى أٞمف 

أفمعم َمٛمزيم٥م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر، زمح٘مؿ أٞمف جيٚمع زمكم ايمٛمٖمقذ ايمٗمبقم وايمٛمٖمقذ ايمروضمل، يمذيمؽ 

 مل يٗمبؾ أن ي٘مقن وم٣مئدًا فمس٘مري٣ًم يٟممتر زمٟمَمر ايمسٙمْم٣من، وحيرك أسمب٣مفمف طمدَم٥م ٕهداف ايمسٙمْم٣من. 

ذا ايمسب٤م جلٟم ايمسٙمْم٣من إلم إطمّم٣مفمف زم٣ميمٗمقة، وضمٌم ؽمٙمْمتف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ومٝمُْدون وهل

وزمَِّم٥م، شمؿ ضم٣مول ؽمح٤م ايمبس٣مط َمـ حت٦م ومدَمٝمف= ضمٝم٧م ضم٣مول أن جيرده َمـ ٞمٖمقذه 

 ايمروضمل وايمسٝم٣مد فمٛمدَم٣م أومٛمع خل ايمٔمٚمقدي زم٣مطمتٝم٣مر َمٛمِم٤ٍم صمديد هلؿ زمدياًل فمٛمف.

اسمٝمجٝم٣ًم دم سمٖم٘مغم ايمسٙمْم٣من زمؾ هق ٞمٓم٣مم وَمـ ايمقاضح أن ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة مل ي٘مـ ٞمٓم٣مَم٣ًم اؽمؼم

َمرضمقم يٙمجٟم إيمٝمف ايمسٙمْم٣من ريثام يتٚم٘مـ َمـ زمٛم٣مء صمٝمُمف ايمٗم٣مدر فمعم زمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م َمـ نمغم 

احل٣مصم٥م إلم اؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣ميمٗمقى ايمٗمبٙمٝم٥م= ٕن ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة يتٛم٣مذم زمْمبٝمٔمتف َمع اهلدف ايم٘مبغم ايمذي 

 يمسٝم٣مدة وزمٔمض اإليرادات ايمرضوري٥ميسٔمك إيمٝمف ايمسٙمْم٣من زمح٘مؿ أٞمف يٗمتيض ايمتٛم٣مزل فمـ زمٔمض ا

 يمٙمدويم٥م، وهق َمع هذا وذاك ٞمٓم٣مم نمغم َمّمٚمقن ايمٛمت٣مئ٨م زمح٘مؿ ايمقٓء ايمُمديد يمٙمٗمبٝمٙم٥م.

وهلذا ايمسب٤م هم١من ايمسٙمْم٣من زمدًرا فمٛمدَم٣م رأى أن صمٝمُمف ومد وصؾ إلم َمرضمٙم٥م َمتٗمدَم٥م 

ة، َمـ َمراضمؾ سم٘مقيٛمف وإفمداده ؽم٣مرع زم٣مؽمتبدال هذا ايمٛمٓم٣مم زمٛمٓم٣مم اإلوم٣مَم٥م ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذ

طمِمقص٣ًم دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ايمتل سمس٘مٛمٜم٣م هند، وسمتقلم ضم٘مٚمٜم٣م ٞمٝم٣مزم٥م فمـ ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م 

 ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة.

وومد أشمبت٦م ايمقوم٣مئع وإضمداث أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد أطمْمٟم ايمتٗمدير ضمكم ـمـ أن 

صمٝمُمف ص٣مر وم٣مدرًا فمعم زمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م وؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وأطمْمٟم ايمتٗمدير 

ٛمْمٗم٥م ص٣مرت َم٠مهٙم٥م يمتٗمبُّؾ هذا ايمٛمٓم٣مم اجلديد ايمٗم٣مئؿ فمعم اإلوم٣مَم٥م شم٣مٞمٝم٥م ضمكم ـمـ أن اظم
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ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة، ىمام أطمْمٟم آطمتٝم٣مر ضمكم اطمت٣مر هلذه اظمٜمٚم٥م ايمِمٔمب٥م ايممميػ ٞم٣مًسا 

وأسمب٣مفمف َمـ إذاف ايمزيدي٥م، وأفمرض فمـ اطمتٝم٣مر ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، همٗمد همُمؾ ايممميػ 

وسمٖم٣مومٚم٦م ضم٣ميم٥م ايمٌماع زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر  ٞم٣مس وأسمب٣مفمف همُماًل ذرئم٣ًم دم هذه اظمٜمٚم٥م،

وومبٝمٙم٥م هند، وحتقيم٦م هذه ايمٗمبٝمٙم٥م َمـ صػ احلٙمٝمػ إلم صػ ايمٔمدو ايمٙمدود، ىمام اسمسٔم٦م 

ايمٖمجقة زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ومقَمف وذويف َمـ خل ىمثغم، ودهمٔم٦م هذه ايمٔمقاَمؾ مجٝمٔم٣ًم 

 زم٣مجت٣مه سم٘مقيـ حت٣ميمػ ومبقم ىمبغم، يٛم٣مهض ايمسٙمْم٣من وئم٣مرض ؽمٝم٣مؽم٣مسمف.

ايمس٣مضمؾ ايمممومل حلرضَمقت همٗمد ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمتقؽمٔمٝم٥م إولم هل وأَم٣م دم 

ايمسٝمْمرة فمعم نمٝمؾ زمـ يٚمكم، شمؿ سمٙمتٜم٣م طمْمقات أطمرى اؽمتٜمدهم٦م ضمغمي٨م واظمُمٗم٣مص 

ونمغممه٣م، وىم٣من ايمتقؽمع دم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمذات هق ايمٗمُم٥م ايمتل ومِمٚم٦م ـمٜمر ايمبٔمغم، 

اء فمٙمٝمف ؾمخِمٝم٣ًم، ىمام افمتػمه هم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد مل يٗمبؾ ذيمؽ َمْمٙمٗم٣ًم، وافمتػمه ٞمقفم٣ًم َمـ آفمتد

ٞمقفم٣ًم َمـ ايمتٌمف ايمْم٣مئش ايمذي يستٖمز ايمٗمب٣مئؾ اظمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛم٣مؿمؼ، وي٠ميمبٜم٣م ضد 

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وىم٣من هذا ايمٔم٣مَمؾ إلم صم٣مٞم٤م فمقاَمؾ أطمرى َمـ أمهٜم٣م إصمراءات ايمتْمٜمغم 

، وٞمَح٦ْم اإلداري ايمتل ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إيمٝمٜم٣م هل ايمتل أدت إلم سمٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ

تف.  زمف َمٛمحًك فمدواٞمٝم٣ًم دَمقي٣ًم َمسٙمح٣ًم هيدد ىمٝم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمُرَمَّ

وأَم٣م دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب حلرضَمقت همٗمد اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يِمؾ زمٗمقاسمف إلم 

ؾمبقة، واؽمتْم٣مع أن خيّمع ايمقاضمدي ضم٣مىمؿ ضمب٣من، وازمـ ؽمدة ضم٣مىمؿ َمٝمٖمٔم٥م، وصالح زمـ 

٣مىمؿ أضمقر، واىمتٖمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمٟمطمذ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل ضم٣مىمؿ يُمبؿ، وفمقم زمـ ضمٛمش ضم

إسم٣موة ايمسٛمقي٥م َمـ أويمئؽ احل٘م٣مم سمٔمبغمًا فمـ سمبٔمٝمتٜمؿ آؽمٚمٝم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وزمذيمؽ 

 اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يٚمد ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ أضمقر نمرزم٣ًم ضمتك ـمٖم٣مر ذوم٣ًم.
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ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة، ىمام أطمْمٟم آطمتٝم٣مر ضمكم اطمت٣مر هلذه اظمٜمٚم٥م ايمِمٔمب٥م ايممميػ ٞم٣مًسا 

وأسمب٣مفمف َمـ إذاف ايمزيدي٥م، وأفمرض فمـ اطمتٝم٣مر ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، همٗمد همُمؾ ايممميػ 

وسمٖم٣مومٚم٦م ضم٣ميم٥م ايمٌماع زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر  ٞم٣مس وأسمب٣مفمف همُماًل ذرئم٣ًم دم هذه اظمٜمٚم٥م،

وومبٝمٙم٥م هند، وحتقيم٦م هذه ايمٗمبٝمٙم٥م َمـ صػ احلٙمٝمػ إلم صػ ايمٔمدو ايمٙمدود، ىمام اسمسٔم٦م 

ايمٖمجقة زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ومقَمف وذويف َمـ خل ىمثغم، ودهمٔم٦م هذه ايمٔمقاَمؾ مجٝمٔم٣ًم 

 زم٣مجت٣مه سم٘مقيـ حت٣ميمػ ومبقم ىمبغم، يٛم٣مهض ايمسٙمْم٣من وئم٣مرض ؽمٝم٣مؽم٣مسمف.

ايمس٣مضمؾ ايمممومل حلرضَمقت همٗمد ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمتقؽمٔمٝم٥م إولم هل وأَم٣م دم 

ايمسٝمْمرة فمعم نمٝمؾ زمـ يٚمكم، شمؿ سمٙمتٜم٣م طمْمقات أطمرى اؽمتٜمدهم٦م ضمغمي٨م واظمُمٗم٣مص 

ونمغممه٣م، وىم٣من ايمتقؽمع دم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمذات هق ايمٗمُم٥م ايمتل ومِمٚم٦م ـمٜمر ايمبٔمغم، 

اء فمٙمٝمف ؾمخِمٝم٣ًم، ىمام افمتػمه هم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد مل يٗمبؾ ذيمؽ َمْمٙمٗم٣ًم، وافمتػمه ٞمقفم٣ًم َمـ آفمتد

ٞمقفم٣ًم َمـ ايمتٌمف ايمْم٣مئش ايمذي يستٖمز ايمٗمب٣مئؾ اظمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛم٣مؿمؼ، وي٠ميمبٜم٣م ضد 

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وىم٣من هذا ايمٔم٣مَمؾ إلم صم٣مٞم٤م فمقاَمؾ أطمرى َمـ أمهٜم٣م إصمراءات ايمتْمٜمغم 

، وٞمَح٦ْم اإلداري ايمتل ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إيمٝمٜم٣م هل ايمتل أدت إلم سمٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ

تف.  زمف َمٛمحًك فمدواٞمٝم٣ًم دَمقي٣ًم َمسٙمح٣ًم هيدد ىمٝم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمُرَمَّ

وأَم٣م دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب حلرضَمقت همٗمد اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يِمؾ زمٗمقاسمف إلم 

ؾمبقة، واؽمتْم٣مع أن خيّمع ايمقاضمدي ضم٣مىمؿ ضمب٣من، وازمـ ؽمدة ضم٣مىمؿ َمٝمٖمٔم٥م، وصالح زمـ 

٣مىمؿ أضمقر، واىمتٖمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمٟمطمذ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل ضم٣مىمؿ يُمبؿ، وفمقم زمـ ضمٛمش ضم

إسم٣موة ايمسٛمقي٥م َمـ أويمئؽ احل٘م٣مم سمٔمبغمًا فمـ سمبٔمٝمتٜمؿ آؽمٚمٝم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وزمذيمؽ 

 اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يٚمد ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ أضمقر نمرزم٣ًم ضمتك ـمٖم٣مر ذوم٣ًم.
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ف همُمؾ دم ىمام ضم٣مول ايمسٙمْم٣من زمدر أن يْمبؼ هذا ايمٛمٓم٣مم َمع ايمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي نمغم أٞم

ذيمؽ ٞمٓمرًا يمٙمْمبٝمٔم٥م اظمتٚمردة يمٙمُمٝمخ ايمٔمٚمقدي، وٞمٖمسف ايمْمٚمقضم٥م اظمتٔم٣ميمٝم٥م= ضمٝم٧م يرى أٞمف 

أفمعم َمٛمزيم٥م َمـ ايمسٙمْم٣من زمدر، زمح٘مؿ أٞمف جيٚمع زمكم ايمٛمٖمقذ ايمٗمبقم وايمٛمٖمقذ ايمروضمل، يمذيمؽ 

 مل يٗمبؾ أن ي٘مقن وم٣مئدًا فمس٘مري٣ًم يٟممتر زمٟمَمر ايمسٙمْم٣من، وحيرك أسمب٣مفمف طمدَم٥م ٕهداف ايمسٙمْم٣من. 

ذا ايمسب٤م جلٟم ايمسٙمْم٣من إلم إطمّم٣مفمف زم٣ميمٗمقة، وضمٌم ؽمٙمْمتف ايمسٝم٣مؽمٝم٥م دم ومٝمُْدون وهل

وزمَِّم٥م، شمؿ ضم٣مول ؽمح٤م ايمبس٣مط َمـ حت٦م ومدَمٝمف= ضمٝم٧م ضم٣مول أن جيرده َمـ ٞمٖمقذه 

 ايمروضمل وايمسٝم٣مد فمٛمدَم٣م أومٛمع خل ايمٔمٚمقدي زم٣مطمتٝم٣مر َمٛمِم٤ٍم صمديد هلؿ زمدياًل فمٛمف.

اسمٝمجٝم٣ًم دم سمٖم٘مغم ايمسٙمْم٣من زمؾ هق ٞمٓم٣مم وَمـ ايمقاضح أن ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة مل ي٘مـ ٞمٓم٣مَم٣ًم اؽمؼم

َمرضمقم يٙمجٟم إيمٝمف ايمسٙمْم٣من ريثام يتٚم٘مـ َمـ زمٛم٣مء صمٝمُمف ايمٗم٣مدر فمعم زمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م َمـ نمغم 

احل٣مصم٥م إلم اؽمتٔم٣مٞم٥م زم٣ميمٗمقى ايمٗمبٙمٝم٥م= ٕن ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة يتٛم٣مذم زمْمبٝمٔمتف َمع اهلدف ايم٘مبغم ايمذي 

 يمسٝم٣مدة وزمٔمض اإليرادات ايمرضوري٥ميسٔمك إيمٝمف ايمسٙمْم٣من زمح٘مؿ أٞمف يٗمتيض ايمتٛم٣مزل فمـ زمٔمض ا

 يمٙمدويم٥م، وهق َمع هذا وذاك ٞمٓم٣مم نمغم َمّمٚمقن ايمٛمت٣مئ٨م زمح٘مؿ ايمقٓء ايمُمديد يمٙمٗمبٝمٙم٥م.

وهلذا ايمسب٤م هم١من ايمسٙمْم٣من زمدًرا فمٛمدَم٣م رأى أن صمٝمُمف ومد وصؾ إلم َمرضمٙم٥م َمتٗمدَم٥م 

ة، َمـ َمراضمؾ سم٘مقيٛمف وإفمداده ؽم٣مرع زم٣مؽمتبدال هذا ايمٛمٓم٣مم زمٛمٓم٣مم اإلوم٣مَم٥م ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذ

طمِمقص٣ًم دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس ايمتل سمس٘مٛمٜم٣م هند، وسمتقلم ضم٘مٚمٜم٣م ٞمٝم٣مزم٥م فمـ ايمسٙمْم٣من زمٚمقصم٤م 

 ٞمٓم٣مم ايمٔمٜمدة.

وومد أشمبت٦م ايمقوم٣مئع وإضمداث أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ومد أطمْمٟم ايمتٗمدير ضمكم ـمـ أن 

صمٝمُمف ص٣مر وم٣مدرًا فمعم زمسط ٞمٖمقذ ايمدويم٥م وؽمٝمْمرهت٣م فمعم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس، وأطمْمٟم ايمتٗمدير 

ٛمْمٗم٥م ص٣مرت َم٠مهٙم٥م يمتٗمبُّؾ هذا ايمٛمٓم٣مم اجلديد ايمٗم٣مئؿ فمعم اإلوم٣مَم٥م شم٣مٞمٝم٥م ضمكم ـمـ أن اظم
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ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة، ىمام أطمْمٟم آطمتٝم٣مر ضمكم اطمت٣مر هلذه اظمٜمٚم٥م ايمِمٔمب٥م ايممميػ ٞم٣مًسا 

وأسمب٣مفمف َمـ إذاف ايمزيدي٥م، وأفمرض فمـ اطمتٝم٣مر ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، همٗمد همُمؾ ايممميػ 

وسمٖم٣مومٚم٦م ضم٣ميم٥م ايمٌماع زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر  ٞم٣مس وأسمب٣مفمف همُماًل ذرئم٣ًم دم هذه اظمٜمٚم٥م،

وومبٝمٙم٥م هند، وحتقيم٦م هذه ايمٗمبٝمٙم٥م َمـ صػ احلٙمٝمػ إلم صػ ايمٔمدو ايمٙمدود، ىمام اسمسٔم٦م 

ايمٖمجقة زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ومقَمف وذويف َمـ خل ىمثغم، ودهمٔم٦م هذه ايمٔمقاَمؾ مجٝمٔم٣ًم 

 زم٣مجت٣مه سم٘مقيـ حت٣ميمػ ومبقم ىمبغم، يٛم٣مهض ايمسٙمْم٣من وئم٣مرض ؽمٝم٣مؽم٣مسمف.

ايمس٣مضمؾ ايمممومل حلرضَمقت همٗمد ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمتقؽمٔمٝم٥م إولم هل وأَم٣م دم 

ايمسٝمْمرة فمعم نمٝمؾ زمـ يٚمكم، شمؿ سمٙمتٜم٣م طمْمقات أطمرى اؽمتٜمدهم٦م ضمغمي٨م واظمُمٗم٣مص 

ونمغممه٣م، وىم٣من ايمتقؽمع دم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمذات هق ايمٗمُم٥م ايمتل ومِمٚم٦م ـمٜمر ايمبٔمغم، 

اء فمٙمٝمف ؾمخِمٝم٣ًم، ىمام افمتػمه هم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد مل يٗمبؾ ذيمؽ َمْمٙمٗم٣ًم، وافمتػمه ٞمقفم٣ًم َمـ آفمتد

ٞمقفم٣ًم َمـ ايمتٌمف ايمْم٣مئش ايمذي يستٖمز ايمٗمب٣مئؾ اظمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛم٣مؿمؼ، وي٠ميمبٜم٣م ضد 

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وىم٣من هذا ايمٔم٣مَمؾ إلم صم٣مٞم٤م فمقاَمؾ أطمرى َمـ أمهٜم٣م إصمراءات ايمتْمٜمغم 

، وٞمَح٦ْم اإلداري ايمتل ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إيمٝمٜم٣م هل ايمتل أدت إلم سمٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ

تف.  زمف َمٛمحًك فمدواٞمٝم٣ًم دَمقي٣ًم َمسٙمح٣ًم هيدد ىمٝم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمُرَمَّ

وأَم٣م دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب حلرضَمقت همٗمد اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يِمؾ زمٗمقاسمف إلم 

ؾمبقة، واؽمتْم٣مع أن خيّمع ايمقاضمدي ضم٣مىمؿ ضمب٣من، وازمـ ؽمدة ضم٣مىمؿ َمٝمٖمٔم٥م، وصالح زمـ 

٣مىمؿ أضمقر، واىمتٖمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمٟمطمذ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل ضم٣مىمؿ يُمبؿ، وفمقم زمـ ضمٛمش ضم

إسم٣موة ايمسٛمقي٥م َمـ أويمئؽ احل٘م٣مم سمٔمبغمًا فمـ سمبٔمٝمتٜمؿ آؽمٚمٝم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وزمذيمؽ 

 اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يٚمد ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ أضمقر نمرزم٣ًم ضمتك ـمٖم٣مر ذوم٣ًم.
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ايمٔمس٘مري٥م اظمب٣مذة، ىمام أطمْمٟم آطمتٝم٣مر ضمكم اطمت٣مر هلذه اظمٜمٚم٥م ايمِمٔمب٥م ايممميػ ٞم٣مًسا 

وأسمب٣مفمف َمـ إذاف ايمزيدي٥م، وأفمرض فمـ اطمتٝم٣مر ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم، همٗمد همُمؾ ايممميػ 

وسمٖم٣مومٚم٦م ضم٣ميم٥م ايمٌماع زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر  ٞم٣مس وأسمب٣مفمف همُماًل ذرئم٣ًم دم هذه اظمٜمٚم٥م،

وومبٝمٙم٥م هند، وحتقيم٦م هذه ايمٗمبٝمٙم٥م َمـ صػ احلٙمٝمػ إلم صػ ايمٔمدو ايمٙمدود، ىمام اسمسٔم٦م 

ايمٖمجقة زمكم ايمسٙمْم٣من زمدر وزمكم ومقَمف وذويف َمـ خل ىمثغم، ودهمٔم٦م هذه ايمٔمقاَمؾ مجٝمٔم٣ًم 

 زم٣مجت٣مه سم٘مقيـ حت٣ميمػ ومبقم ىمبغم، يٛم٣مهض ايمسٙمْم٣من وئم٣مرض ؽمٝم٣مؽم٣مسمف.

ايمس٣مضمؾ ايمممومل حلرضَمقت همٗمد ىم٣مٞم٦م اخلْمقة ايمتقؽمٔمٝم٥م إولم هل وأَم٣م دم 

ايمسٝمْمرة فمعم نمٝمؾ زمـ يٚمكم، شمؿ سمٙمتٜم٣م طمْمقات أطمرى اؽمتٜمدهم٦م ضمغمي٨م واظمُمٗم٣مص 

ونمغممه٣م، وىم٣من ايمتقؽمع دم هذه اظمٛم٣مؿمؼ زم٣ميمذات هق ايمٗمُم٥م ايمتل ومِمٚم٦م ـمٜمر ايمبٔمغم، 

اء فمٙمٝمف ؾمخِمٝم٣ًم، ىمام افمتػمه هم٣ميمسٙمْم٣من حمٚمد مل يٗمبؾ ذيمؽ َمْمٙمٗم٣ًم، وافمتػمه ٞمقفم٣ًم َمـ آفمتد

ٞمقفم٣ًم َمـ ايمتٌمف ايمْم٣مئش ايمذي يستٖمز ايمٗمب٣مئؾ اظمسٝمْمرة فمعم هذه اظمٛم٣مؿمؼ، وي٠ميمبٜم٣م ضد 

ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وىم٣من هذا ايمٔم٣مَمؾ إلم صم٣مٞم٤م فمقاَمؾ أطمرى َمـ أمهٜم٣م إصمراءات ايمتْمٜمغم 

، وٞمَح٦ْم اإلداري ايمتل ؽمبٗم٦م اإلؾم٣مرة إيمٝمٜم٣م هل ايمتل أدت إلم سمٖم٣مومؿ ايمٛمزاع زمكم إطمقيـ

تف.  زمف َمٛمحًك فمدواٞمٝم٣ًم دَمقي٣ًم َمسٙمح٣ًم هيدد ىمٝم٣من ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م زمُرَمَّ

وأَم٣م دم ايمس٣مضمؾ ايمٕمريب حلرضَمقت همٗمد اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يِمؾ زمٗمقاسمف إلم 

ؾمبقة، واؽمتْم٣مع أن خيّمع ايمقاضمدي ضم٣مىمؿ ضمب٣من، وازمـ ؽمدة ضم٣مىمؿ َمٝمٖمٔم٥م، وصالح زمـ 

٣مىمؿ أضمقر، واىمتٖمك ايمسٙمْم٣من زمدر زمٟمطمذ ي٣موم٤م ايمٔمقيمٗمل ضم٣مىمؿ يُمبؿ، وفمقم زمـ ضمٛمش ضم

إسم٣موة ايمسٛمقي٥م َمـ أويمئؽ احل٘م٣مم سمٔمبغمًا فمـ سمبٔمٝمتٜمؿ آؽمٚمٝم٥م يمٙمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م، وزمذيمؽ 

 اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يٚمد ٞمٖمقذ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م َمـ أضمقر نمرزم٣ًم ضمتك ـمٖم٣مر ذوم٣ًم.

295

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

929 

ٓٞمتٗم٣مل َمـ وَمـ إطمْم٣مء ايمتل وومع ايمسٙمْم٣من زمدر همٝمٜم٣م أشمٛم٣مء محالت ايمتقؽمع رسفم٥م ا

َمٛمْمٗم٥م إلم أطمرى، ومبؾ اؽمت٘مامل إؽمب٣مب وايمتحِمٝمٛم٣مت ايمتل مت٘مٛمف َمـ إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م 

فمعم َم٣م يسٝمْمر فمٙمٝمف َمـ ايمبالد، وهذا إَمر يسٜمؾ فمعم ايمزفمامء ايمٗمبٙمٝمكم واحل٘م٣مم اظمحٙمٝمكم 

إفمالن ايمتٚمرد وايمٔمِمٝم٣من، وايمٔمقدة إلم ايمتٖمرد زمح٘مؿ َمٛم٣م ؿمٗمٜمؿ، زمسب٤م فمدم وصمقد ايمٗمقة 

رازمْم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ، وَمرد ذيمؽ زم٣ميمْمبع إلم ومٙم٥م إفمداد ايمبممي٥م دم صمٝمُمف، ايمرادفم٥م اظم

طمِمقص٣ًم َمـ ايمٔمٛمٌم اظمحقم، ويمق أن ايمسٙمْم٣من افمتٚمد فمعم اجلٛمدي احلرضَمل طمِمقص٣ًم 

 َمـ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم يمتٚم٘مـ إلم ضمد ىمبغم َمـ إضم٘م٣مم ومبّمتف فمعم إرايض ايمتل ختّمع يمدويمتف،

ٜمدة ايمذي اسمبٔمف دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس فمعم زمٗمٝم٥م اظمٛم٣مؿمؼ ويمق أٞمف ضم٣مول سمٔمٚمٝمؿ جترزم٥م ٞمٓم٣مم ايمٔم

 يم٘م٣من هذا أضمد ايمٔمقاَمؾ اظمٜمٚم٥م اظمس٣مفمدة فمعم حتٗمٝمؼ هذا اهلدف، ويمق ىم٣من زمُم٘مؾ َمرضمقم.

وَمـ إطمْم٣مء ايم٘مبغمة أيّم٣ًم فمدم اظمروٞم٥م دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع َم٣م يٗمع َمـ زمٔمض أهمراد 

٣م ي٠مدي إلم ٞمت٣مئ٨م ايمٗمب٣مئؾ َمـ صقر ايمتٚمرد وايمٔمِمٝم٣من، وايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م زمٗمسقة وفمٛمػ، مم

 فم٘مسٝم٥م طمْمغمة فمعم َمستقى فمالومتف هبذه ايمٗمب٣مئؾ احلٙمٝمٖم٥م ىمٛمٜمد فمعم ؽمبٝمؾ اظمث٣مل.

وَمـ إطمْم٣مء ايم٘مبغمة َم٣م يامرؽمف صمٛمده أشمٛم٣مء محالت ايمتقؽمع َمـ فمٚمٙمٝم٣مت ايمسٙم٤م 

 وايمٛمٜم٤م وإسمالف إَمقال، ونمغمه٣م مم٣م يقنمر ايمِمدور، ويٚمٙم٠مه٣م زم٣ميمرنمب٥م دم آٞمتٗم٣مم.

طمْم٣مء سمٔمد َمـ أهؿ ايمٔمقاَمؾ ايمتل سم٠مدي إلم طمٙمؼ سم٘متالت وٓ ؾمؽ دم أن هذه إ

ؽمٝم٣مؽمٝم٥م سمٔم٣مرض ؽمٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، وسمٔمرومؾ صمٜمقده ايمراَمٝم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت 

 دم إؿم٣مر دويم٥م َمرىمزي٥م واضمدة.

وأَم٣م فمعم صٔمٝمد ايمسٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصمٝم٥م هم١من أزمرز َم٣م يالضمٓمف ايمب٣مضم٧م هق ضمرص 

ووم٦م َمب٘مر، وومد سمٛم٣مَم٦م هذه ايمٔمالوم٥م ضمتك ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم سمٗمقي٥م فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم َمٛمذ 
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وصٙم٦م إلم آفمؼماف ايمرؽمٚمل َمـ ومبؾ ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر وايمٝم٣ًم فمعم 

 ضمرضَمقت.

وومد اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يستثٚمر هذه ايمٔمالوم٥م زمِمقرة صمٝمدة دم سمٗمقي٥م صمٝمُمف 

 وأؽمْمقيمف ايمبحري، وومد ضمٗمؼ دم ذيمؽ ٞمج٣مضم٣ًم َمٙمحقـم٣ًم.

همٗمد ضمرصقا هؿ أيّم٣ًم فمعم سمٗمقي٥م فمالوم٣مهتؿ زمف= ٕن هذه  وأَم٣م َمـ صمٜم٥م ايمٔمثامٞمٝمكم

ايمٔمالوم٥م سمٗمقم فمعم أؽم٣مس ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م زمكم ايمْمرهمكم َمـ ضمٝم٧م ايمٔمٗمٝمدة، وَمـ ضمٝم٧م 

اظمِم٣ميمح اظمُمؼمىم٥م، ضمٝم٧م سمُم٣مزم٘م٦م اظمِم٣ميمح، وسمقضمدت إهداف، وايمرؤى واظمقاومػ 

 ضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م.إزاء ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم ايمذي هيدف إلم ايمسٝمْمرة فمعم ايمممق وايمسقا

ورنمؿ آٞمحٝم٣مز ايم٘م٣مَمؾ َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر يمٙمْمرف ايمٔمثامين دم سافمف َمع 

ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم هم١منَّ فمالومتف زم٣ميمػمسمٕم٣ميمٝمكم اسمسٚم٦م زمٗمدر ىمبغم َمـ اظمروٞم٥م= ضمٝم٧م مل يٕمٙمؼ زم٣مب 

اظمٖم٣موض٣مت َمٔمٜمؿ، ىمام أٞمف نمض ايمْمرف دم أضمٝم٣من ىمثغمة فمام يامرؽمقٞمف دم ايمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م 

اٞمئ احلرضَمٝم٥م َمـ أفمامل ايمتجسس وايمٗمرصٛم٥م، وهق َمقومػ يدل فمعم إدراىمف خلْمقرة واظمق

هذا ايمٔمدو ايمممس، ايمذي يتٚمتع زمٗمدرات فمس٘مري٥م رهٝمب٥م، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ٓ يؼمدد 

 دم اخت٣مذ اظمقاومػ ايمِم٣مرَم٥م واحل٣مؽمٚم٥م إذا سمْمٙم٤م اظمقومػ ذيمؽ.

ايمُمحر، ايمذي صم٣مء زمٔمد  وجتدر اإلؾم٣مرة دم هذا اظمقضع إلم اهلجقم ايمػمسمٕم٣مرم فمعم

 ذرئم٥م واهٝم٥م اطمتٙمٗمٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن يمتػمير هذا اهلجقم، وَم٣م اومؼمن زمف َمـ أفمامل وضمُمٝم٥م.

ورنمؿ اخلس٣مئر ايم٘مبغمة ايمتل سم٘مبدهت٣م ايمُمحر وضمرضَمقت فم٣مَم٥م، َمـ طمغمة رصم٣مهل٣م 

وأَمقاهل٣م، نمغم أن اظمج٣مهديـ مت٘مٛمقا َمـ دضمر ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأصمػموهؿ فمعم َمٕم٣مدرة اظمديٛم٥م، 

 شمالشم٥م أي٣مم َمـ اظمٔم٣مرك ايمْم٣مضمٛم٥م، خمٙمٖمكم وراءهؿ صمث٧م ايمٗمتعم واجلرضمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم. زمٔمد
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وصٙم٦م إلم آفمؼماف ايمرؽمٚمل َمـ ومبؾ ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر وايمٝم٣ًم فمعم 

 ضمرضَمقت.

وومد اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يستثٚمر هذه ايمٔمالوم٥م زمِمقرة صمٝمدة دم سمٗمقي٥م صمٝمُمف 

 وأؽمْمقيمف ايمبحري، وومد ضمٗمؼ دم ذيمؽ ٞمج٣مضم٣ًم َمٙمحقـم٣ًم.

همٗمد ضمرصقا هؿ أيّم٣ًم فمعم سمٗمقي٥م فمالوم٣مهتؿ زمف= ٕن هذه  وأَم٣م َمـ صمٜم٥م ايمٔمثامٞمٝمكم

ايمٔمالوم٥م سمٗمقم فمعم أؽم٣مس ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م زمكم ايمْمرهمكم َمـ ضمٝم٧م ايمٔمٗمٝمدة، وَمـ ضمٝم٧م 

اظمِم٣ميمح اظمُمؼمىم٥م، ضمٝم٧م سمُم٣مزم٘م٦م اظمِم٣ميمح، وسمقضمدت إهداف، وايمرؤى واظمقاومػ 

 ضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م.إزاء ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم ايمذي هيدف إلم ايمسٝمْمرة فمعم ايمممق وايمسقا

ورنمؿ آٞمحٝم٣مز ايم٘م٣مَمؾ َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر يمٙمْمرف ايمٔمثامين دم سافمف َمع 

ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم هم١منَّ فمالومتف زم٣ميمػمسمٕم٣ميمٝمكم اسمسٚم٦م زمٗمدر ىمبغم َمـ اظمروٞم٥م= ضمٝم٧م مل يٕمٙمؼ زم٣مب 

اظمٖم٣موض٣مت َمٔمٜمؿ، ىمام أٞمف نمض ايمْمرف دم أضمٝم٣من ىمثغمة فمام يامرؽمقٞمف دم ايمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م 

اٞمئ احلرضَمٝم٥م َمـ أفمامل ايمتجسس وايمٗمرصٛم٥م، وهق َمقومػ يدل فمعم إدراىمف خلْمقرة واظمق

هذا ايمٔمدو ايمممس، ايمذي يتٚمتع زمٗمدرات فمس٘مري٥م رهٝمب٥م، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ٓ يؼمدد 

 دم اخت٣مذ اظمقاومػ ايمِم٣مرَم٥م واحل٣مؽمٚم٥م إذا سمْمٙم٤م اظمقومػ ذيمؽ.

ايمُمحر، ايمذي صم٣مء زمٔمد  وجتدر اإلؾم٣مرة دم هذا اظمقضع إلم اهلجقم ايمػمسمٕم٣مرم فمعم

 ذرئم٥م واهٝم٥م اطمتٙمٗمٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن يمتػمير هذا اهلجقم، وَم٣م اومؼمن زمف َمـ أفمامل وضمُمٝم٥م.

ورنمؿ اخلس٣مئر ايم٘مبغمة ايمتل سم٘مبدهت٣م ايمُمحر وضمرضَمقت فم٣مَم٥م، َمـ طمغمة رصم٣مهل٣م 

وأَمقاهل٣م، نمغم أن اظمج٣مهديـ مت٘مٛمقا َمـ دضمر ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأصمػموهؿ فمعم َمٕم٣مدرة اظمديٛم٥م، 

 شمالشم٥م أي٣مم َمـ اظمٔم٣مرك ايمْم٣مضمٛم٥م، خمٙمٖمكم وراءهؿ صمث٧م ايمٗمتعم واجلرضمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم. زمٔمد
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ٓٞمتٗم٣مل َمـ وَمـ إطمْم٣مء ايمتل وومع ايمسٙمْم٣من زمدر همٝمٜم٣م أشمٛم٣مء محالت ايمتقؽمع رسفم٥م ا

َمٛمْمٗم٥م إلم أطمرى، ومبؾ اؽمت٘مامل إؽمب٣مب وايمتحِمٝمٛم٣مت ايمتل مت٘مٛمف َمـ إضم٘م٣مم ايمٗمبّم٥م 

فمعم َم٣م يسٝمْمر فمٙمٝمف َمـ ايمبالد، وهذا إَمر يسٜمؾ فمعم ايمزفمامء ايمٗمبٙمٝمكم واحل٘م٣مم اظمحٙمٝمكم 

إفمالن ايمتٚمرد وايمٔمِمٝم٣من، وايمٔمقدة إلم ايمتٖمرد زمح٘مؿ َمٛم٣م ؿمٗمٜمؿ، زمسب٤م فمدم وصمقد ايمٗمقة 

رازمْم٥م دم سمٙمؽ اظمٛم٣مؿمؼ، وَمرد ذيمؽ زم٣ميمْمبع إلم ومٙم٥م إفمداد ايمبممي٥م دم صمٝمُمف، ايمرادفم٥م اظم

طمِمقص٣ًم َمـ ايمٔمٛمٌم اظمحقم، ويمق أن ايمسٙمْم٣من افمتٚمد فمعم اجلٛمدي احلرضَمل طمِمقص٣ًم 

 َمـ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم يمتٚم٘مـ إلم ضمد ىمبغم َمـ إضم٘م٣مم ومبّمتف فمعم إرايض ايمتل ختّمع يمدويمتف،

ٜمدة ايمذي اسمبٔمف دم َمٛمْمٗم٥م ايم٘مرس فمعم زمٗمٝم٥م اظمٛم٣مؿمؼ ويمق أٞمف ضم٣مول سمٔمٚمٝمؿ جترزم٥م ٞمٓم٣مم ايمٔم

 يم٘م٣من هذا أضمد ايمٔمقاَمؾ اظمٜمٚم٥م اظمس٣مفمدة فمعم حتٗمٝمؼ هذا اهلدف، ويمق ىم٣من زمُم٘مؾ َمرضمقم.

وَمـ إطمْم٣مء ايم٘مبغمة أيّم٣ًم فمدم اظمروٞم٥م دم ايمتٔم٣مَمؾ َمع َم٣م يٗمع َمـ زمٔمض أهمراد 

٣م ي٠مدي إلم ٞمت٣مئ٨م ايمٗمب٣مئؾ َمـ صقر ايمتٚمرد وايمٔمِمٝم٣من، وايمتٔم٣مَمؾ َمٔمٜم٣م زمٗمسقة وفمٛمػ، مم
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 وايمٛمٜم٤م وإسمالف إَمقال، ونمغمه٣م مم٣م يقنمر ايمِمدور، ويٚمٙم٠مه٣م زم٣ميمرنمب٥م دم آٞمتٗم٣مم.
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ؽمٝم٣مؽمٝم٥م سمٔم٣مرض ؽمٝم٣مؽم٣مت ايمسٙمْم٣من زمدر، وسمٔمرومؾ صمٜمقده ايمراَمٝم٥م إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت 

 دم إؿم٣مر دويم٥م َمرىمزي٥م واضمدة.

وأَم٣م فمعم صٔمٝمد ايمسٝم٣مؽم٥م اخل٣مرصمٝم٥م هم١من أزمرز َم٣م يالضمٓمف ايمب٣مضم٧م هق ضمرص 

ووم٦م َمب٘مر، وومد سمٛم٣مَم٦م هذه ايمٔمالوم٥م ضمتك ايمسٙمْم٣من زمدر فمعم سمٗمقي٥م فمالومتف زم٣ميمٔمثامٞمٝمكم َمٛمذ 
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وصٙم٦م إلم آفمؼماف ايمرؽمٚمل َمـ ومبؾ ايمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م زم٣ميمسٙمْم٣من زمدر وايمٝم٣ًم فمعم 

 ضمرضَمقت.

وومد اؽمتْم٣مع ايمسٙمْم٣من زمدر أن يستثٚمر هذه ايمٔمالوم٥م زمِمقرة صمٝمدة دم سمٗمقي٥م صمٝمُمف 

 وأؽمْمقيمف ايمبحري، وومد ضمٗمؼ دم ذيمؽ ٞمج٣مضم٣ًم َمٙمحقـم٣ًم.

همٗمد ضمرصقا هؿ أيّم٣ًم فمعم سمٗمقي٥م فمالوم٣مهتؿ زمف= ٕن هذه  وأَم٣م َمـ صمٜم٥م ايمٔمثامٞمٝمكم

ايمٔمالوم٥م سمٗمقم فمعم أؽم٣مس ايمٗمقاؽمؿ اظمُمؼمىم٥م زمكم ايمْمرهمكم َمـ ضمٝم٧م ايمٔمٗمٝمدة، وَمـ ضمٝم٧م 

اظمِم٣ميمح اظمُمؼمىم٥م، ضمٝم٧م سمُم٣مزم٘م٦م اظمِم٣ميمح، وسمقضمدت إهداف، وايمرؤى واظمقاومػ 

 ضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م.إزاء ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم ايمذي هيدف إلم ايمسٝمْمرة فمعم ايمممق وايمسقا

ورنمؿ آٞمحٝم٣مز ايم٘م٣مَمؾ َمـ ومبؾ ايمسٙمْم٣من زمدر يمٙمْمرف ايمٔمثامين دم سافمف َمع 

ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم هم١منَّ فمالومتف زم٣ميمػمسمٕم٣ميمٝمكم اسمسٚم٦م زمٗمدر ىمبغم َمـ اظمروٞم٥م= ضمٝم٧م مل يٕمٙمؼ زم٣مب 

اظمٖم٣موض٣مت َمٔمٜمؿ، ىمام أٞمف نمض ايمْمرف دم أضمٝم٣من ىمثغمة فمام يامرؽمقٞمف دم ايمبح٣مر ايمٔمرزمٝم٥م 

اٞمئ احلرضَمٝم٥م َمـ أفمامل ايمتجسس وايمٗمرصٛم٥م، وهق َمقومػ يدل فمعم إدراىمف خلْمقرة واظمق

هذا ايمٔمدو ايمممس، ايمذي يتٚمتع زمٗمدرات فمس٘مري٥م رهٝمب٥م، نمغم أن ايمسٙمْم٣من زمدًرا ٓ يؼمدد 

 دم اخت٣مذ اظمقاومػ ايمِم٣مرَم٥م واحل٣مؽمٚم٥م إذا سمْمٙم٤م اظمقومػ ذيمؽ.

ايمُمحر، ايمذي صم٣مء زمٔمد  وجتدر اإلؾم٣مرة دم هذا اظمقضع إلم اهلجقم ايمػمسمٕم٣مرم فمعم

 ذرئم٥م واهٝم٥م اطمتٙمٗمٜم٣م ايمػمسمٕم٣ميمٝمقن يمتػمير هذا اهلجقم، وَم٣م اومؼمن زمف َمـ أفمامل وضمُمٝم٥م.

ورنمؿ اخلس٣مئر ايم٘مبغمة ايمتل سم٘مبدهت٣م ايمُمحر وضمرضَمقت فم٣مَم٥م، َمـ طمغمة رصم٣مهل٣م 

وأَمقاهل٣م، نمغم أن اظمج٣مهديـ مت٘مٛمقا َمـ دضمر ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم، وأصمػموهؿ فمعم َمٕم٣مدرة اظمديٛم٥م، 

 شمالشم٥م أي٣مم َمـ اظمٔم٣مرك ايمْم٣مضمٛم٥م، خمٙمٖمكم وراءهؿ صمث٧م ايمٗمتعم واجلرضمك ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم. زمٔمد
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ويٙمزم ايمتٛمقيف دم هذا اظمقضع زمٚمقومػ إَمغم َمْمران ايمذي فم٣ميم٨م اظمقضقع زمٗمدر ىمبغم 

َمـ احل٘مٚم٥م، واسمبع أؽمٙمقب ايمتُم٣مور َمع أهؾ اظمُمقرة واحلؾ وايمٔمٗمد دم اظمديٛم٥م، ومت٘مـ 

 وَم٥م، وَمّم٣مفمٖم٥م هم٣مفمٙمٝمتٜم٣م رنمؿ اإلَم٘م٣مٞم٣مت ايمٗمٙمٝمٙم٥م ايمٝمسغمة.زمذيمؽ َمـ سمٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝم٣مت اظمٗم٣م

وَم٣م َمـ ؾمؽ دم أن هذا اظمقومػ يبٔم٧م فمعم اإلفمج٣مب يمٝمس همٗمط زمٛمج٣مضمف دم إدارة 

إزَم٥م زم٘مٖم٣مءة فم٣ميمٝم٥م، زمؾ زمدٓيمتف ايمقاضح٥م فمعم وؿمٛمٝم٥م هذا ايمرصمؾ وإطمالصف ايمذي دهمٔمف 

اختذه٣م ايمسٙمْم٣من زمدر َمع إلم أن يٚمحق َمـ ذاىمرسمف سمٙمؽ اإلصمراءات اإلداري٥م ايمسٝمئ٥م ايمتل 

زمداي٥م سمقيمٝمف ايمسٙمْم٥م، وايمتل ىم٣من إَمغم َمْمران أول ضح٣مي٣مه٣م، ىمام دهمٔمف إلم َمقاصمٜم٥م 

 اظمقومػ اخلْمغم زمروٍح وؿمٛمٝم٥م َمس٠مويم٥م.

يمٗمد ضمٗمؼ ايمسٙمْم٣من زمدر ٞمج٣مضم٣مت واضح٥م دم جم٣مل زمٛم٣مء اجلٝمش، وسم٘مقيـ إؽمْمقل 

تِم٣مدي٥م، وحتِمٝمؾ إيرادات ايمبحري، وسمٛمٓمٝمؿ اجلٜم٣مز اإلداري يمٙمدويم٥م، وسمٛمٓمٝمؿ احلٝم٣مة آوم

ايمدويم٥م، وايمٔمٛم٣مي٥م زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ، وايمسٔمل إلم سمقضمٝمد ضمرضَمقت، ىمام اسمبع ؽمٝم٣مؽم٥م طم٣مرصمٝم٥م 

 سمتسؿ زم٣ميمقاومٔمٝم٥م وايمتقازن، هم٘م٣من دم ىمؾ ذيمؽ زفمٝماًم رائدًا، ووم٣مئدًا حمٛم٘م٣ًم.

نمغم أٞمف مل يٛمجح دم ىمس٤م ود ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م اظم٠مشمرة دم ضمرضَمقت، طمِمقص٣ًم َمـ 

َمتٜمؿ أطمقه ايمسٙمْم٣من حمٚمد، ورنمؿ أٞمف مت٘مـ دم َمٔمٓمؿ اظمرات َمـ إحل٣مق خل ىمثغم، ودم َمٗمد

اهلزائؿ اظمريرة زمتٙمؽ ايمزفم٣مَم٣مت، وجيػمه٣م فمعم ايمِمٙمح وإفمالن ايمْم٣مفم٥م وايمقٓء، هم١منَّ ايمتٚمرد 

 وايمٔمِمٝم٣من ـمؾ فمعم ايمدوام ـم٣مهرة َمتِمٙم٥م احلٙمٗم٣مت ٓ سمتقومػ أزمدًا.

٣من حمٚمًدا َمـ سمٟميمٝم٤م ايمٗمب٣مئؾ هذا ايمقاومع ايمٗمبقم ايمٔمُم٣مئري هق ايمذي َمّ٘مـ أطم٣مه ايمسٙمْم

َمـ خل ىمثغم ونمغمهؿ، ضد ايمسٙمْم٣من زمدر، وفمٗمد ايمتح٣ميمٖم٣مت، وسمزفمؿ ضمرىم٥م اظمٔم٣مرض٥م 
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ضد ايمسٙمْم٣من زمدر، وايمقومقف دم وصمف ؿمٚمقضم٣مسمف وأهداهمف ايمقضمدوي٥م، مم٣م ومٙمؾ َمـ همرص 

 ايمٛمج٣مح وآؽمتٚمرار هل٣م.

ه، وهلذا ىم٣من واخلالص٥م إن ايمسٙمْم٣من زمدًرا وم٣مئٌد همذ، وزفمٝمؿ رائد، يم٘مٛمف ـمٜمر ومبؾ فمٌم

ؾمٟمٞمف ىمُمٟمن نمغمه َمـ ايمرواد، ٞمٖمقٌس ؿمٚمقضم٥م، وفمٗمقل َمتٖمتح٥م، وأهم٘م٣مر صمديدة، ٓ جتد دم 

فمٌمه٣م وجمتٚمٔم٣مهت٣م إٓ اظمٗم٦م واحلرب ايمٔمقان، وهلذا ايمسب٤م نم٣مب ايمسٙمْم٣من زمدر فمـ 

َمرسح احلٝم٣مة ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ضمزيٛم٣ًم ىمئٝمب٣ًم ىمام يٕمٝم٤م ايمبدر َمـ نمغم اجلٜم٥م ايمتل أذق َمٛمٜم٣م، 

 دد َمع أيب همراس احلٚمداين: ويمس٣من ضم٣ميمف ير

هؿ  ؽمٝمــذىمــــــرين ومــــقَمل إذا صمدهؿ صمـــــدَّ صَمــــــدُّ

 ودم ايمٙمٝمـــــٙم٥ِم ايمٓمــــٙمٚمــــــ٣مِء ُيْٖمتََٗمــــــُد ايمبدرُ  
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 وم٣مئٚم٥م اظمِم٣مدر واظمراصمع

 :أوًٓ: اظمِم٣مدر، وَمٛمٜم٣م اظمخْمقؿم٣مت

 أمحد زمـ ضمسـ ايمٔمْم٣مس: -5

 (.2898رب اًمؼاـمـلم سماجلفة احلرضمقة، شمريم، مؽتبة إطمؼاف، رىمم )هذه ؿمجرة ذم أكساب اًمع

 م(:5>>5-;0>5/ ه5955-5158فمٚمر زمـ فمٙمقي زمـ أيب زم٘مر ايم٘م٣مف ) -5

ظمالصة اخلؼم قمن سمعض أقمقان اًمؼركلم اًمعاذ واحلادي قمنم، مـتخب من اًمسـاء اًمباهر وقمؼد 

 اجلواهر واًمدرر، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف.

 م(::590/ ه5059حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل ت) -1

مواهب اًمرب اًمرؤوف ذم مـاىمب اًمشقخ معروف، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف، 

 (.2189رىمم )

يمتاب سمؾوغ اًمظػر واعمغاكم ذم مـاىمب ؾمقدي أسمو سمؽر سمن ؾمامل، شمريم مؽتبة إطمؼاف،  -4

 (.2009خمطوـمة، حمػوفمة، رىمم )

سملم اعمتويمل قمغم اهلل حيقى ذف اًمدين واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر اسمـي قمبد اهلل وصمقؼة مؽاشمبة  -5

م، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، 1524هـ/931سمن ضمعػر اًمؽثػمي ؾمـة 

 .211إمم  202(، من ق: 2193حتت رىمم )
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 م(:5>>5-;0>5/ ه5955-5158فمٚمر زمـ فمٙمقي زمـ أيب زم٘مر ايم٘م٣مف ) -5

ظمالصة اخلؼم قمن سمعض أقمقان اًمؼركلم اًمعاذ واحلادي قمنم، مـتخب من اًمسـاء اًمباهر وقمؼد 

 اجلواهر واًمدرر، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف.

 م(::590/ ه5059حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زم٣ممج٣مل ت) -1

مواهب اًمرب اًمرؤوف ذم مـاىمب اًمشقخ معروف، شمريم، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة إطمؼاف، 

 (.2189رىمم )

يمتاب سمؾوغ اًمظػر واعمغاكم ذم مـاىمب ؾمقدي أسمو سمؽر سمن ؾمامل، شمريم مؽتبة إطمؼاف،  -4

 (.2009خمطوـمة، حمػوفمة، رىمم )

سملم اعمتويمل قمغم اهلل حيقى ذف اًمدين واًمسؾطاكلم حمؿد وسمدر اسمـي قمبد اهلل وصمقؼة مؽاشمبة  -5

م، خمطوـمة، حمػوفمة، مؽتبة اجلامع اًمؽبػم سمصـعاء، 1524هـ/931سمن ضمعػر اًمؽثػمي ؾمـة 

 .211إمم  202(، من ق: 2193حتت رىمم )
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 :شم٣مٞمٝم٣ًم: اظمِم٣مدر واظمراصمع اظمْمبقفم٥م

 د. إزمراهٝمؿ طمٙمٝمؾ أمحد: -:

م/ سمغداد/ وزارة اًمتعؾقم اًمعازم 1916-1516اًمعريب ذم اًمعفد اًمعث اين شماريخ اًموـمن 

 م.1983واًمبحث اًمعؾؿي، ضمامعة اعموصل، ؾمـة

 م(.5859/ ه50>أمحد فمبد اهلل ؾمٛمبؾ ت) -;

شملريخ طمرضموت اعمعروف سمتلريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، صـعاء، مؽتبة 

 . ه1415م/1994، 1اإلرؿماد، ط

 فمبٝمد زمْمل: أمحد حمٚمد ->

 م، كدوة اًمثؼاومة واًمعؾوم.1991، 1اًمٍماع اًمؼمشمغازم اًمعث اين ذم اًمؼرن اًمسادس قمنم، ديب، ط

 خر يب ؽم٣مرصمٛم٦م: -50

طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي، شمرمجة د. ؾمعقد قمبد اخلػم اًمـوسمان، قمدن، ضمامعة قمدن،  -

 م.1974

 أرٞمقيمدت ويٙمسقن: -55

زمـة طمتى أوائل اًمؼرن اًمعنمين، شمرمجة قمبد اًمؼادر اخلؾقج اًمعريب جمؿل شملرخيي من أىمدم إ

 م.1979يوؾمف، اًمؽويت، مؽتبة إمل، 

 إؽمامفمٝمؾ رسهٛمؽ: -55

 شماريخ اًمدوًمة اًمعث اكقة، سمػموت، دار اًمػؽر  احلديث، )د، ت(.

 د.  زمدر ايمديـ فمب٣مس اخلِمقيص: -51

 م.1984، 2دراؾمات ذم اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؽويت، دار اًمسالؾمل، ط
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 د. مج٣مل زىمري٣م وم٣مؽمؿ: -59

 م.1997/ ه1417ريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؼاهرة، دار اًمػؽر اًمعريب، اشم

 د. صمقاد فمقم: -58

ل ذم شملريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم، سمػموت، سمغداد، دار اًمعؾم ًمؾؿاليلم، مؽتبة اًمـفضة،  اعمػصَّ

 م.1976، 2 ضم

 اين:احلسـ زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب اهلٚمد -:5

 م.1990، 1صػة ضمزيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، صـعاء، مؽتبة اإلرؿماد، ط -

 ضمسـ ص٣ميمح ؾمٜم٣مب: ->5

ريخ اًمقؿن اًمبحري، قمدن، سمػموت، جلـة كنم اًمؽتاب اًمقؿـي، دار اًمػارايب، يـاير اأضواء قمغم شم

 م.1977

 ضمسـ ص٣ميمح ايمٕمالم: -50

 ن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية،طمرضموت من سمداية اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼر

 ضمامعة قمدن، يمؾقة أداب، رؾماًمة ماضمستػم مل شمـنم سمعد.

 د. ضمٙمٝمؿ زمرىم٣مت: -55

اعمجتؿع اًمعريب اعمعارص سمحث اضمت اقمي اؾمتطالقمي، سمػموت، مريمز دراؾمات اًموطمدة اًمعرسمقة، 

 م.1985

 محزة فمقم يمٗمامن:  -55

 م.1985، 1ؽؾؿة، طريخ اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًماشم

 د . طم٣ميمد ؽم٣ممل زم٣موزير: -51

 م.1996، 1مواكئ ؾماطمل طمرضموت، دراؾمة أصمـو أصمرية، اعمؽال، مؽتبة دار اعمعرومة، ط
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 د. مج٣مل زىمري٣م وم٣مؽمؿ: -59

 م.1997/ ه1417ريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؼاهرة، دار اًمػؽر اًمعريب، اشم

 د. صمقاد فمقم: -58

ل ذم شملريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم، سمػموت، سمغداد، دار اًمعؾم ًمؾؿاليلم، مؽتبة اًمـفضة،  اعمػصَّ

 م.1976، 2 ضم

 اين:احلسـ زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب اهلٚمد -:5

 م.1990، 1صػة ضمزيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، صـعاء، مؽتبة اإلرؿماد، ط -

 ضمسـ ص٣ميمح ؾمٜم٣مب: ->5

ريخ اًمقؿن اًمبحري، قمدن، سمػموت، جلـة كنم اًمؽتاب اًمقؿـي، دار اًمػارايب، يـاير اأضواء قمغم شم

 م.1977

 ضمسـ ص٣ميمح ايمٕمالم: -50

 ن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية،طمرضموت من سمداية اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼر

 ضمامعة قمدن، يمؾقة أداب، رؾماًمة ماضمستػم مل شمـنم سمعد.

 د. ضمٙمٝمؿ زمرىم٣مت: -55

اعمجتؿع اًمعريب اعمعارص سمحث اضمت اقمي اؾمتطالقمي، سمػموت، مريمز دراؾمات اًموطمدة اًمعرسمقة، 

 م.1985

 محزة فمقم يمٗمامن:  -55

 م.1985، 1ؽؾؿة، طريخ اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًماشم

 د . طم٣ميمد ؽم٣ممل زم٣موزير: -51

 م.1996، 1مواكئ ؾماطمل طمرضموت، دراؾمة أصمـو أصمرية، اعمؽال، مؽتبة دار اعمعرومة، ط
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 :شم٣مٞمٝم٣ًم: اظمِم٣مدر واظمراصمع اظمْمبقفم٥م

 د. إزمراهٝمؿ طمٙمٝمؾ أمحد: -:

م/ سمغداد/ وزارة اًمتعؾقم اًمعازم 1916-1516اًمعريب ذم اًمعفد اًمعث اين شماريخ اًموـمن 

 م.1983واًمبحث اًمعؾؿي، ضمامعة اعموصل، ؾمـة

 م(.5859/ ه50>أمحد فمبد اهلل ؾمٛمبؾ ت) -;

شملريخ طمرضموت اعمعروف سمتلريخ ؿمـبل، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، صـعاء، مؽتبة 

 . ه1415م/1994، 1اإلرؿماد، ط

 فمبٝمد زمْمل: أمحد حمٚمد ->

 م، كدوة اًمثؼاومة واًمعؾوم.1991، 1اًمٍماع اًمؼمشمغازم اًمعث اين ذم اًمؼرن اًمسادس قمنم، ديب، ط

 خر يب ؽم٣مرصمٛم٦م: -50

طمول مصادر اًمتاريخ احلرضمي، شمرمجة د. ؾمعقد قمبد اخلػم اًمـوسمان، قمدن، ضمامعة قمدن،  -

 م.1974

 أرٞمقيمدت ويٙمسقن: -55

زمـة طمتى أوائل اًمؼرن اًمعنمين، شمرمجة قمبد اًمؼادر اخلؾقج اًمعريب جمؿل شملرخيي من أىمدم إ

 م.1979يوؾمف، اًمؽويت، مؽتبة إمل، 

 إؽمامفمٝمؾ رسهٛمؽ: -55

 شماريخ اًمدوًمة اًمعث اكقة، سمػموت، دار اًمػؽر  احلديث، )د، ت(.

 د.  زمدر ايمديـ فمب٣مس اخلِمقيص: -51

 م.1984، 2دراؾمات ذم اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؽويت، دار اًمسالؾمل، ط
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 د. مج٣مل زىمري٣م وم٣مؽمؿ: -59

 م.1997/ ه1417ريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؼاهرة، دار اًمػؽر اًمعريب، اشم

 د. صمقاد فمقم: -58

ل ذم شملريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم، سمػموت، سمغداد، دار اًمعؾم ًمؾؿاليلم، مؽتبة اًمـفضة،  اعمػصَّ

 م.1976، 2 ضم

 اين:احلسـ زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب اهلٚمد -:5

 م.1990، 1صػة ضمزيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، صـعاء، مؽتبة اإلرؿماد، ط -

 ضمسـ ص٣ميمح ؾمٜم٣مب: ->5

ريخ اًمقؿن اًمبحري، قمدن، سمػموت، جلـة كنم اًمؽتاب اًمقؿـي، دار اًمػارايب، يـاير اأضواء قمغم شم

 م.1977

 ضمسـ ص٣ميمح ايمٕمالم: -50

 ن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية،طمرضموت من سمداية اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼر

 ضمامعة قمدن، يمؾقة أداب، رؾماًمة ماضمستػم مل شمـنم سمعد.

 د. ضمٙمٝمؿ زمرىم٣مت: -55

اعمجتؿع اًمعريب اعمعارص سمحث اضمت اقمي اؾمتطالقمي، سمػموت، مريمز دراؾمات اًموطمدة اًمعرسمقة، 

 م.1985

 محزة فمقم يمٗمامن:  -55

 م.1985، 1ؽؾؿة، طريخ اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًماشم

 د . طم٣ميمد ؽم٣ممل زم٣موزير: -51

 م.1996، 1مواكئ ؾماطمل طمرضموت، دراؾمة أصمـو أصمرية، اعمؽال، مؽتبة دار اعمعرومة، ط
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 د. مج٣مل زىمري٣م وم٣مؽمؿ: -59

 م.1997/ ه1417ريخ اخلؾقج اًمعريب احلديث واعمعارص، اًمؼاهرة، دار اًمػؽر اًمعريب، اشم

 د. صمقاد فمقم: -58

ل ذم شملريخ اًمعرب ىمبل اإلؾمالم، سمػموت، سمغداد، دار اًمعؾم ًمؾؿاليلم، مؽتبة اًمـفضة،  اعمػصَّ

 م.1976، 2 ضم

 اين:احلسـ زمـ أمحد زمـ ئمٗمقب اهلٚمد -:5

 م.1990، 1صػة ضمزيرة اًمعرب، حتؼقق حمؿد قمكم إيموع، صـعاء، مؽتبة اإلرؿماد، ط -

 ضمسـ ص٣ميمح ؾمٜم٣مب: ->5

ريخ اًمقؿن اًمبحري، قمدن، سمػموت، جلـة كنم اًمؽتاب اًمقؿـي، دار اًمػارايب، يـاير اأضواء قمغم شم

 م.1977

 ضمسـ ص٣ميمح ايمٕمالم: -50

 ن اًمراسمع اهلجري، دراؾمة اضمت اقمقة اىمتصادية،طمرضموت من سمداية اًمؼرن اًمثاًمث طمتى هناية اًمؼر

 ضمامعة قمدن، يمؾقة أداب، رؾماًمة ماضمستػم مل شمـنم سمعد.

 د. ضمٙمٝمؿ زمرىم٣مت: -55

اعمجتؿع اًمعريب اعمعارص سمحث اضمت اقمي اؾمتطالقمي، سمػموت، مريمز دراؾمات اًموطمدة اًمعرسمقة، 

 م.1985

 محزة فمقم يمٗمامن:  -55

 م.1985، 1ؽؾؿة، طريخ اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًماشم

 د . طم٣ميمد ؽم٣ممل زم٣موزير: -51

 م.1996، 1مواكئ ؾماطمل طمرضموت، دراؾمة أصمـو أصمرية، اعمؽال، مؽتبة دار اعمعرومة، ط
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 زيـ ايمديـ زمـ فمبد ايمٔمزيز اظمٔمغمي: -59

 حتػة اعمجاهدين ذم سمعض أظمبار اًمؼمشمغاًمقلم، ـمراسمؾس، يمؾقة اًمدقموة اإلؾمالمقة، )د. ت(.

 ؽم٣ممل فمٚمر اخلرض: -58

-1948ًمطاسمع آىمتصادي اًمعػوي،وآكتػاضات اًمؼبؾقة ذم حماومظة طمرضموت ذم اًمػؽمة من ا

م، وصمائق اًمـدوة اًمعؾؿقة طمول اعمؼاومة اًمشعبقة ذم طمرضموت، اعمؽال، ضمامعة قمدن، 1961

 م، همػم مـشور.1989يمؾقة اًمؽمسمقة، 

 ؽم٣ممل َمب٣مرك ايمٔمقزمث٣مين: -59

إمم اًمـدوة اًمعؾؿقة )اًمؽميمقب اجلغراذم  اًمـشاط اًمصـاقمي ذم حماومظة طمرضموت، سمحث مؼدم

 م.1987وإامقة آىمتصادية عمحاومظة طمرضموت، اعمؽال، ضمامعة قمدن، يمؾقة اًمؽمسمقة، 

 [: ه5159-:555ؽم٣ممل زمـ حمٚمد زمـ محٝمد ايم٘مٛمدي ] -:5

ريخ طمرضموت اعمسؿى سماًمعدة اعمػقدة اجلامعة ًمتواريخ ىمديؿة وطمديثة، حتؼقق: قمبداهلل حمؿد اشم

 م.1991، 1 عاء، مؽتبة اإلرؿماد، ضماحلبٌم، صـ

 ؽمٔمٝمد فمقض زم٣موزير: -;5

 م.1;>5، 5صٖمح٣مت َمـ ايمت٣مريخ احلرضَمل، فمدن، دار اهلٚمداين، ط ->5

 م.95>5، 5ايمٖم٘مر وايمثٗم٣مهم٥م دم ايمت٣مريخ احلرضَمل، ايمٗم٣مهرة، دار ايمْمب٣مفم٥م احلديث٥م، ط -10
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اًمدٓٓت اًمـضاًمقة ًمؾؿؼاومة اًمشعبقة ضد اًمغزو اًمؼمشمغازم قمغم مديـة اًمشحر، قمدن، كدوة 
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 فمبد ايمرومٝم٤م ؽمٔمٝمد شم٣مزم٦م: -95

 اًمـدوة اًمعؾؿقة )اًمؽميمقب اجلغراذم اؾمتخدام إرض ذم حماومظة طمرضموت، سمحث مؼدم إمم

 م.1987وإامقة آىمتصادية عمحاومظة  طمرضموت(، اعمؽال، ضمامعة قمدن، يمؾقة اًمؽمسمقة اعمؽال، 

 د. فمبد ايمٔمزيز حمٚمد ايمُمٛم٣موي: -91

اعمراطمل إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم ذم ذق اجلزيرة اًمعرسمقة، اًمدوطمة، اًمبحوث اعمؼدمة إمم مممتر 

 م.1976ريخ ىمطر، ايرة، شمدوين شمدراؾمات ذق اجلز

 فمبد ايمٗم٣مدر حمٚمد ايمِمب٣من: -99

قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، اعمؽال، مـشورات اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة وأصمار  -

 م.1980، 1واعمتاطمف، ط

اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ؾمقئون، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة وأصمار واعمتاطمف،  -45

 م.1983، 1ط

 م.1978، 1عمحة قمن طمقاة اًمبادية، قمدن، ممؾمسة اًمطباقمة واًمـنم، ط -46

شمعريػات شملرخيقة قمن وادي طمرضموت، ؾمقئون، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة  -47

 م.1983وأصمار واعمتاطمف، 

 فمبد اهلل فمبد ايم٘مريؿ اجلرادم: -;9

 .م1984، 2اعمؼتطف من شملريخ اًمقؿن، سمػموت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ط

 م:;595-58:0/ ه;501- ه;:>فمبد ايمٗم٣مدر ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس  ->9
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 فمٙمقي زمـ ؿم٣مهر احلداد: -80

 م.1940/ ه1359اًمشامل ذم شملريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ؾمـغاومورة، مطبعة أمحد سمرس، 

 د. فمٚمر رض٣م ىمح٣ميم٥م: -85

به اجلزيرة اًمعرسمقة، مؽة، اًمؼاهرة، مؽتبة اًمـفضة احلديثة، مؽتبة اًمػجاًمة احلديثة، ضمغراومقة ؿم

 م.1964، 2ط

اًمعرسمقة أواظمر اًمعصور  اًمـشاط اًمتجاري ذم ؿمبه اجلزيرة ;قمكم طمسلم اًمسؾق ان اًمـارص  .د -52

 1اعمٍمية، اًمؼاهرة، ط م ، مؽتبة  آكجؾو1517-1250اًموؾمطى  

 نمس٣من فمقم ٞمٝم٣مزي ايمتؾ: -81

، 2 إردن، دار اًمؽـدي ًمؾـنم واًمتوزيع، ضم-اعمجتؿع اًمعشائري ىمضايا ومشؽالت، إرسمد 

 م.1999/ ه1419، 1ط

 د. هم٣ميمح ضمٛمٓمؾ: -89

م، أسمو فمبي، مـشورات اعمجتؿع 1720-711/ ه1134-93اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتلريخ 

 م.1997/ ه1418، 1اًمثؼاذم، ط

 همرد هقيمٝمداي: -88

زيرة اًمعرسمقة، اًمسعودية اًمقؿن اًمش ازم واجلـويب، قم ان، شمرمجة ضمازم اًمٍماع اًمسقاد ذم ؿمبه اجل

 م.1978، 2صقاهمة وؾمعقد حمقو، سمػموت، دار اسمن ظمؾدون، ط

 همّمؾ فمقم أزمق نم٣مٞمؿ: -89

 م.1985اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، دمشق، مطبعة اًمؽاشمب اًمعريب، 

 د. همٝمٙمٝم٤م ضمتك وخطمرون: -:8

 م.1965، 4، ط1)اعمطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج شملريخ اًمعرب
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 فمٙمقي زمـ ؿم٣مهر احلداد: -80

 م.1940/ ه1359اًمشامل ذم شملريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ؾمـغاومورة، مطبعة أمحد سمرس، 

 د. فمٚمر رض٣م ىمح٣ميم٥م: -85

به اجلزيرة اًمعرسمقة، مؽة، اًمؼاهرة، مؽتبة اًمـفضة احلديثة، مؽتبة اًمػجاًمة احلديثة، ضمغراومقة ؿم

 م.1964، 2ط

اًمعرسمقة أواظمر اًمعصور  اًمـشاط اًمتجاري ذم ؿمبه اجلزيرة ;قمكم طمسلم اًمسؾق ان اًمـارص  .د -52

 1اعمٍمية، اًمؼاهرة، ط م ، مؽتبة  آكجؾو1517-1250اًموؾمطى  

 نمس٣من فمقم ٞمٝم٣مزي ايمتؾ: -81

، 2 إردن، دار اًمؽـدي ًمؾـنم واًمتوزيع، ضم-اعمجتؿع اًمعشائري ىمضايا ومشؽالت، إرسمد 

 م.1999/ ه1419، 1ط

 د. هم٣ميمح ضمٛمٓمؾ: -89

م، أسمو فمبي، مـشورات اعمجتؿع 1720-711/ ه1134-93اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتلريخ 

 م.1997/ ه1418، 1اًمثؼاذم، ط

 همرد هقيمٝمداي: -88

زيرة اًمعرسمقة، اًمسعودية اًمقؿن اًمش ازم واجلـويب، قم ان، شمرمجة ضمازم اًمٍماع اًمسقاد ذم ؿمبه اجل

 م.1978، 2صقاهمة وؾمعقد حمقو، سمػموت، دار اسمن ظمؾدون، ط

 همّمؾ فمقم أزمق نم٣مٞمؿ: -89

 م.1985اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، دمشق، مطبعة اًمؽاشمب اًمعريب، 

 د. همٝمٙمٝم٤م ضمتك وخطمرون: -:8

 م.1965، 4، ط1)اعمطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج شملريخ اًمعرب

307

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

106 

 دايمرمحـ فمبدايم٘مريؿ اظمالضمل:فمب -95

اًمدٓٓت اًمـضاًمقة ًمؾؿؼاومة اًمشعبقة ضد اًمغزو اًمؼمشمغازم قمغم مديـة اًمشحر، قمدن، كدوة 

 م.1988اًمشفداء اًمسبعة، جمؾة ؾمبل، اًمعدد اًمراسمع، يمؾقة اًمؽمسمقة، ضمامعة قمدن، ايمتوسمر 

 فمبد ايمرومٝم٤م ؽمٔمٝمد شم٣مزم٦م: -95

 اًمـدوة اًمعؾؿقة )اًمؽميمقب اجلغراذم اؾمتخدام إرض ذم حماومظة طمرضموت، سمحث مؼدم إمم

 م.1987وإامقة آىمتصادية عمحاومظة  طمرضموت(، اعمؽال، ضمامعة قمدن، يمؾقة اًمؽمسمقة اعمؽال، 

 د. فمبد ايمٔمزيز حمٚمد ايمُمٛم٣موي: -91

اعمراطمل إومم ًمؾوضمود اًمؼمشمغازم ذم ذق اجلزيرة اًمعرسمقة، اًمدوطمة، اًمبحوث اعمؼدمة إمم مممتر 

 م.1976ريخ ىمطر، ايرة، شمدوين شمدراؾمات ذق اجلز

 فمبد ايمٗم٣مدر حمٚمد ايمِمب٣من: -99

قمادات وشمؼاًمقد سمإطمؼاف، اعمؽال، مـشورات اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة وأصمار  -

 م.1980، 1واعمتاطمف، ط

اًمػالطمون وقماداهتم اعمفـقة، ؾمقئون، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة وأصمار واعمتاطمف،  -45

 م.1983، 1ط

 م.1978، 1عمحة قمن طمقاة اًمبادية، قمدن، ممؾمسة اًمطباقمة واًمـنم، ط -46

شمعريػات شملرخيقة قمن وادي طمرضموت، ؾمقئون، اعمريمز اًمقؿـي ًمألسمحاث اًمثؼاومقة  -47

 م.1983وأصمار واعمتاطمف، 

 فمبد اهلل فمبد ايم٘مريؿ اجلرادم: -;9

 .م1984، 2اعمؼتطف من شملريخ اًمقؿن، سمػموت، دار اًمؽتاب اًمعريب، ط

 م:;595-58:0/ ه;501- ه;:>فمبد ايمٗم٣مدر ؾمٝمخ ايمٔمٝمدروس  ->9

 م.1985اًمـور اًمساومر ذم أظمبار اًمؼرن اًمعاذ، سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة،  -
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 فمٙمقي زمـ ؿم٣مهر احلداد: -80

 م.1940/ ه1359اًمشامل ذم شملريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ؾمـغاومورة، مطبعة أمحد سمرس، 

 د. فمٚمر رض٣م ىمح٣ميم٥م: -85

به اجلزيرة اًمعرسمقة، مؽة، اًمؼاهرة، مؽتبة اًمـفضة احلديثة، مؽتبة اًمػجاًمة احلديثة، ضمغراومقة ؿم

 م.1964، 2ط

اًمعرسمقة أواظمر اًمعصور  اًمـشاط اًمتجاري ذم ؿمبه اجلزيرة ;قمكم طمسلم اًمسؾق ان اًمـارص  .د -52

 1اعمٍمية، اًمؼاهرة، ط م ، مؽتبة  آكجؾو1517-1250اًموؾمطى  

 نمس٣من فمقم ٞمٝم٣مزي ايمتؾ: -81

، 2 إردن، دار اًمؽـدي ًمؾـنم واًمتوزيع، ضم-اعمجتؿع اًمعشائري ىمضايا ومشؽالت، إرسمد 

 م.1999/ ه1419، 1ط

 د. هم٣ميمح ضمٛمٓمؾ: -89

م، أسمو فمبي، مـشورات اعمجتؿع 1720-711/ ه1134-93اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتلريخ 

 م.1997/ ه1418، 1اًمثؼاذم، ط

 همرد هقيمٝمداي: -88

زيرة اًمعرسمقة، اًمسعودية اًمقؿن اًمش ازم واجلـويب، قم ان، شمرمجة ضمازم اًمٍماع اًمسقاد ذم ؿمبه اجل

 م.1978، 2صقاهمة وؾمعقد حمقو، سمػموت، دار اسمن ظمؾدون، ط

 همّمؾ فمقم أزمق نم٣مٞمؿ: -89

 م.1985اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، دمشق، مطبعة اًمؽاشمب اًمعريب، 

 د. همٝمٙمٝم٤م ضمتك وخطمرون: -:8

 م.1965، 4، ط1)اعمطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج شملريخ اًمعرب
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 فمٙمقي زمـ ؿم٣مهر احلداد: -80

 م.1940/ ه1359اًمشامل ذم شملريخ طمرضموت وخماًمقػفا، ؾمـغاومورة، مطبعة أمحد سمرس، 

 د. فمٚمر رض٣م ىمح٣ميم٥م: -85

به اجلزيرة اًمعرسمقة، مؽة، اًمؼاهرة، مؽتبة اًمـفضة احلديثة، مؽتبة اًمػجاًمة احلديثة، ضمغراومقة ؿم

 م.1964، 2ط

اًمعرسمقة أواظمر اًمعصور  اًمـشاط اًمتجاري ذم ؿمبه اجلزيرة ;قمكم طمسلم اًمسؾق ان اًمـارص  .د -52

 1اعمٍمية، اًمؼاهرة، ط م ، مؽتبة  آكجؾو1517-1250اًموؾمطى  

 نمس٣من فمقم ٞمٝم٣مزي ايمتؾ: -81

، 2 إردن، دار اًمؽـدي ًمؾـنم واًمتوزيع، ضم-اعمجتؿع اًمعشائري ىمضايا ومشؽالت، إرسمد 

 م.1999/ ه1419، 1ط

 د. هم٣ميمح ضمٛمٓمؾ: -89

م، أسمو فمبي، مـشورات اعمجتؿع 1720-711/ ه1134-93اًمعرب واًمؼمشمغال ذم اًمتلريخ 

 م.1997/ ه1418، 1اًمثؼاذم، ط

 همرد هقيمٝمداي: -88

زيرة اًمعرسمقة، اًمسعودية اًمقؿن اًمش ازم واجلـويب، قم ان، شمرمجة ضمازم اًمٍماع اًمسقاد ذم ؿمبه اجل

 م.1978، 2صقاهمة وؾمعقد حمقو، سمػموت، دار اسمن ظمؾدون، ط

 همّمؾ فمقم أزمق نم٣مٞمؿ: -89

 م.1985اًمبـقة اًمؼبؾقة ذم اًمقؿن سملم آؾمتؿرار واًمتغقػم، دمشق، مطبعة اًمؽاشمب اًمعريب، 

 د. همٝمٙمٝم٤م ضمتك وخطمرون: -:8

 م.1965، 4، ط1)اعمطول(، دمشق، دار اًمؽشاف، ج شملريخ اًمعرب

307

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

101 

 وم٣مدري فمبد ايمب٣مومل أمحد: -;8

موارد اعمقاه ذم طمرضموت ومشايمل اؾمتغالهلا آىمتصادي، سمحث مؼدم إمم اًمـدوة اًمعؾؿقة  -

سمعـوان )اًمؽميمقب اجلغراذم وإامقة آىمتصادية عمحاومظة طمرضموت(، اعمؽال، ضمامعة قمدن، 

 م.1987ارس يمؾقة اًمؽمسمقة، اعمؽال، م

 وم٣مئد ٞمٔمامن ايمممصمبل: ->8

 م.1990، 1اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، دار اًمتضامن، ط -

اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، صـعاء، دار احلداصمة، مريمز  -60

 م.1986، 1اًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، ط

 ك. م. زم٣مٞمٝم٘م٣مر: -95

 م.1962اًمغرسمقة، شمرمجة قمبداًمعزيز شموومقق ضماويد، اًمؼاهرة، وزارة اًمثؼاومة واإلرؿماد، آؾمقا واًمسقطرة و

 م(:5;59/ ه1>50حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايمُمقم ت) -95

 ، سمدون دار كنم، د. ت.1اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سماقمؾوي، ـمباقمة هـدية، ج

 حمٚمد زمـ أمحد ايمُم٣مؿمري: -91

 م.1994، 3ديـة اعمـورة، دار اعمفاضمر، ضمزآن، طأدوار اًمتلريخ احلرضمي، اعم

 م(.5;58-5855/ ه0>>-:5>حمٚمد زمـ أمحد ايمٛمٜمروارم ) -99

اًمؼمق اًمق اين ذم اًمػتح اًمعث اين شملريخ اًمقؿن ذم اًمؼرن اًمعاذ اهلجري، مع اًمتوؾمع ذم أظمبار 

بحث واًمؽممجة، اجلرايمسة واًمعث اكقلم هلذا اًمؼطر، حتؼقق محد اجلارس، اًمرياض، دار اًمق امة ًمؾ

 م.1967، 1ط

 د. حمٚمد ضمسكم ايمٔمٝمدروس: -98

 م.1999، 1، ط2دراؾمات ذم اخلؾقج اًمعريب، اًمؽويت، دار اًمؽتاب احلديث، ج
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 حمٚمد محٝمد ايمسٙمامن: -99

م، أسمو فمبي، دار زايد 1525-1507اًمغزو اًمؼمشمغازم ًمؾجـوب اًمعريب واخلؾقج ذم اًمػؽمة ما سملم 

 م.2000/ ه1420، 1ًمؾؽماث واًمتاريخ، ط

 د. حمٚمد ص٣مزمر وخطمرون: -:9

ىمقام دوًمة اًمقعارسمة وضمفود كارص سمن مرؿمد ذم شموطمقد اًمبالد، جمؿوقمة سمحوث مؼدمة إمم يمتاب 

 م.1995، 1قُم ان ذم اًمتاريخ، ًمـدن، وزارة اإلقمالم، ؾمؾطـة قم ُان، دار أمبقل ًمؾـنم، ط

 حمٚمد فمبد ايمٗم٣مدر زم٣مَمْمرف: ->9

 م.1973، 2، طاًمشفداء اًمسبعة، قمدن، دار اهلؿداين -

 م.1983اعمعؾم قمبد احلق، قمدن، دار اهلؿداين،  -70

 م.1983، 2ذم ؾمبقل احلؽم، قمدن، دار اهلؿداين، ط -71

 م.1983، 1اإلىمطاقمقون يماكوا هـا، قمدن، دار اهلؿداين، ط -72

 د. حمٚمد فمبد ايم٘مريؿ فم٘م٣مؾم٥م: -1:

م(، إردن، دار 1918-1839قطقة واًمتغؾغل آؾمتع اري ذم طمرضموت ) ىمقام اًمسؾطـة اًمؼع

 م.1985، 1اسمن رؿمد، ط

 د. حمٚمد فمبد ايمٙمْمٝمػ ايمبحراوي: -9:

، 1ومتح اًمعث اكقلم قمدن، واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم إمم اًمبحر، اًمؼاهرة، دار اًمؽماث، ط

 م.1979/ ه1399

 حمٚمد فمدٞم٣من َمراد: -8:

عاده، دمشق، دار دمشق رصاع اًمؼوى ذم اعمحقط اهلـدي واخلؾقج اًمعريب، ضمذوره اًمتلرخيقة وأسم

 م.1984ًمؾطباقمة واًمـنم، 

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

102 

 حمٚمد محٝمد ايمسٙمامن: -99

م، أسمو فمبي، دار زايد 1525-1507اًمغزو اًمؼمشمغازم ًمؾجـوب اًمعريب واخلؾقج ذم اًمػؽمة ما سملم 

 م.2000/ ه1420، 1ًمؾؽماث واًمتاريخ، ط

 د. حمٚمد ص٣مزمر وخطمرون: -:9

ىمقام دوًمة اًمقعارسمة وضمفود كارص سمن مرؿمد ذم شموطمقد اًمبالد، جمؿوقمة سمحوث مؼدمة إمم يمتاب 

 م.1995، 1قُم ان ذم اًمتاريخ، ًمـدن، وزارة اإلقمالم، ؾمؾطـة قم ُان، دار أمبقل ًمؾـنم، ط

 حمٚمد فمبد ايمٗم٣مدر زم٣مَمْمرف: ->9

 م.1973، 2، طاًمشفداء اًمسبعة، قمدن، دار اهلؿداين -

 م.1983اعمعؾم قمبد احلق، قمدن، دار اهلؿداين،  -70

 م.1983، 2ذم ؾمبقل احلؽم، قمدن، دار اهلؿداين، ط -71

 م.1983، 1اإلىمطاقمقون يماكوا هـا، قمدن، دار اهلؿداين، ط -72

 د. حمٚمد فمبد ايم٘مريؿ فم٘م٣مؾم٥م: -1:

م(، إردن، دار 1918-1839قطقة واًمتغؾغل آؾمتع اري ذم طمرضموت ) ىمقام اًمسؾطـة اًمؼع

 م.1985، 1اسمن رؿمد، ط

 د. حمٚمد فمبد ايمٙمْمٝمػ ايمبحراوي: -9:

، 1ومتح اًمعث اكقلم قمدن، واكتؼال اًمتوازن اًمدوزم من اًمؼم إمم اًمبحر، اًمؼاهرة، دار اًمؽماث، ط

 م.1979/ ه1399

 حمٚمد فمدٞم٣من َمراد: -8:

عاده، دمشق، دار دمشق رصاع اًمؼوى ذم اعمحقط اهلـدي واخلؾقج اًمعريب، ضمذوره اًمتلرخيقة وأسم
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 م.1990، 1اًمؼرية واًمدوًمة ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، دار اًمتضامن، ط -

اًمنمائح آضمت اقمقة اًمتؼؾقدية ذم اعمجتؿع اًمقؿـي، سمػموت، صـعاء، دار احلداصمة، مريمز  -60

 م.1986، 1اًمدراؾمات واًمبحوث اًمقؿـي، ط

 ك. م. زم٣مٞمٝم٘م٣مر: -95

 م.1962اًمغرسمقة، شمرمجة قمبداًمعزيز شموومقق ضماويد، اًمؼاهرة، وزارة اًمثؼاومة واإلرؿماد، آؾمقا واًمسقطرة و

 م(:5;59/ ه1>50حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ايمُمقم ت) -95

 ، سمدون دار كنم، د. ت.1اعمنمع اًمروي ذم مـاىمب اًمسادة اًمؽرام آل سماقمؾوي، ـمباقمة هـدية، ج

 حمٚمد زمـ أمحد ايمُم٣مؿمري: -91

 م.1994، 3ديـة اعمـورة، دار اعمفاضمر، ضمزآن، طأدوار اًمتلريخ احلرضمي، اعم
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بحث واًمؽممجة، اجلرايمسة واًمعث اكقلم هلذا اًمؼطر، حتؼقق محد اجلارس، اًمرياض، دار اًمق امة ًمؾ

 م.1967، 1ط

 د. حمٚمد ضمسكم ايمٔمٝمدروس: -98
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308

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

102 

 حمٚمد محٝمد ايمسٙمامن: -99

م، أسمو فمبي، دار زايد 1525-1507اًمغزو اًمؼمشمغازم ًمؾجـوب اًمعريب واخلؾقج ذم اًمػؽمة ما سملم 

 م.2000/ ه1420، 1ًمؾؽماث واًمتاريخ، ط

 د. حمٚمد ص٣مزمر وخطمرون: -:9

ىمقام دوًمة اًمقعارسمة وضمفود كارص سمن مرؿمد ذم شموطمقد اًمبالد، جمؿوقمة سمحوث مؼدمة إمم يمتاب 

 م.1995، 1قُم ان ذم اًمتاريخ، ًمـدن، وزارة اإلقمالم، ؾمؾطـة قم ُان، دار أمبقل ًمؾـنم، ط

 حمٚمد فمبد ايمٗم٣مدر زم٣مَمْمرف: ->9

 م.1973، 2، طاًمشفداء اًمسبعة، قمدن، دار اهلؿداين -

 م.1983اعمعؾم قمبد احلق، قمدن، دار اهلؿداين،  -70

 م.1983، 2ذم ؾمبقل احلؽم، قمدن، دار اهلؿداين، ط -71

 م.1983، 1اإلىمطاقمقون يماكوا هـا، قمدن، دار اهلؿداين، ط -72

 د. حمٚمد فمبد ايم٘مريؿ فم٘م٣مؾم٥م: -1:
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 حمٚمد زمـ فمقم زاىمـ زم٣مضمٛم٣من: -9:

 م.1963، 1ضمواهر شملريخ إطمؼاف، مؽة، مؽتبة اًمـفضة احلديثة، ضمزءآن، ط

 م(.5995-5895/ ه5095-0:>حمٚمد زمـ فمٚمر زم٣مهمٗمٝمف ) -::

 م.1990ؽتبة اإلرؿماد، ريخ اًمشحر وأظمبار اًمؼرن اًمعاذ، حتؼقق قمبد اهلل حمؿد احلبٌم، صـعاء، ماشم

 د. حمٚمد فمقم ايمب٣مر: -;:

ؾمؼطرى اجلزيرة اًمسحرية، سمػموت، صـعاء، مؽتبة اًمعٍم احلديث، مؽتب اعمريمز اًمعريب، 

 م.1996/   ه1417، 1ط

 حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ: ->:

 م.1948، 1، ط1طمرضموت شماريخ اًمدوًمة اًمؽثػمية، اًمؼاهرة، دار اًمؽتاب اًمعريب، ج

 :د. َمِمْمٖمك َمراد ايمدزم٣مغ -0;

 م.1963، 1اجلزيرة اًمعرسمقة موـمن اًمعرب ومفد اإلؾمالم، سمػموت، دار اًمطؾقعة، ط

 واظمرأواًمغرب  د. كعقم زيمي ومفؿي: ـمرق اًمتجارة  اًمدوًمقه وحمطاهتا سملم اًمنمق -81

 م1973  1اهلقئه اًمعامه ًمؾؽتاب اًمؼاهرة ط,ى اًمعصور اًموؾمط

 ٞمقار فمبد ايمقه٣مب ايمٗمٝمز: -5;

ؾمؽماشمقجقة، ومالمح اًمسقاؾمة اًمؼمشمغاًمقة، رأس اخلقؿة، مريمز اخلؾقج اًمعريب وإامقة آ

 م.1987اًمدراؾمات واًموصمائق، أهمسطس 

 ٞمقال محزة يقؽمػ ايمِمغمدم: -1;

اًمـػوذ اًمؼمشمغازم ذم اخلؾقج اًمعريب ذم اًمؼرن اًمعاذ اهلجري/اًمسادس قمنم اعمقالدي، اًمرياض، 

 م.1983-م1403، 1دارة اعمؾك قمبد اًمعزيز، ط

 صمرادات:ويمٝمد حمٚمد  -9;

 م.1986إامقة آؾمؽماشمقجقة ًمؾبحر إمحر سملم اعمايض واحلارض، اًمدوطمة، دار اًمثؼاومة، 
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 حيٝمك زمـ احلسكم زمـ ايمٗم٣مؽمؿ: -8;

، 1 هماية إماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، حتؼقق: ؾمعقد قماؿمور، اًمؼاهرة، دار اًمؽتاب اًمعريب، ضم

 م.1968، 1ط

 د. يرسي فمبد ايمرزاق اجلقهري: -9;

وف اجلغراومقة، دراؾمة ًمتلريخ اًمؽشوف اجلغراومقة، وًمتطور اًمػؽر اجلغراذم، سمػموت، دار اًمؽش

 م.1967اًمـفضة اًمعرسمقة، 

 هـ(:>505ايمٗم٣ميض مج٣مل ايمديـ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ رساج ايمديـ زم٣ممج٣مل )ت:  -:;

م اًمدر اًمػاظمر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، دراؾمة وحتؼقق: حمؿد يسؾم قمبد اًمـور، شمريم، شمري

 م2008هـ/1429، 1ًمؾدراؾمات واًمـنم، ط

 شم٣ميمث٣ًم: اظمٔم٣مصمؿ واظمقؽمقفم٣مت
 م.1985هـ/1406، 1، ط1محزة قمكم ًمؼ ان: شماريخ اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًمؽؾؿة، ج -87

قمبداهلل قمبداًمعزيز اًمبؽري : معجم ما اؾمتعجم من أؾم اء اًمبؾدان واعمواضع ، حتؼقق :  -88

 م . 1983هـ / 1403،  3، ط 1اًمؽتب ، جمصطػى اًمسؼا ، سمػموت ، قمامل 

قمؿر رضاء يمحاًمة: معجم ىمبائل اًمعرب اًمؼديؿة واحلديثة، سمػموت، ممؾمسة اًمرؾماًمة،  - 89

 م.1978، 2، ط3، ج2، ج1ج

 م(.1063/ ه456قمكم سمن أمحد سمن طمزم ت ) -90

، 1سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، ط مجفرة أكساب اًمعرب، حتؼقق جلـة من اًمعؾ اء،

 م.1983هـ/1403

 حمٚمد زمـ أمحد احلجري: -5>

جمؿوع سمؾدان اًمقؿن وىمبائؾفا، حتؼقق إؾم اقمقل سمن قمكم إيموع، صـعاء، وزارة اإلقمالم 

 م.1984/ ه1404، 1واًمثؼاومة، اعمجؾد اًمثاين، اجلزء اًمثاًمث، ط
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، 1سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، ط مجفرة أكساب اًمعرب، حتؼقق جلـة من اًمعؾ اء،

 م.1983هـ/1403

 حمٚمد زمـ أمحد احلجري: -5>

جمؿوع سمؾدان اًمقؿن وىمبائؾفا، حتؼقق إؾم اقمقل سمن قمكم إيموع، صـعاء، وزارة اإلقمالم 

 م.1984/ ه1404، 1واًمثؼاومة، اعمجؾد اًمثاين، اجلزء اًمثاًمث، ط
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 حمٚمد زمـ فمقم زاىمـ زم٣مضمٛم٣من: -9:
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 م(.5995-5895/ ه5095-0:>حمٚمد زمـ فمٚمر زم٣مهمٗمٝمف ) -::
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 د. حمٚمد فمقم ايمب٣مر: -;:

ؾمؼطرى اجلزيرة اًمسحرية، سمػموت، صـعاء، مؽتبة اًمعٍم احلديث، مؽتب اعمريمز اًمعريب، 

 م.1996/   ه1417، 1ط

 حمٚمد زمـ ه٣مؾمؿ: ->:
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 م.1983-م1403، 1دارة اعمؾك قمبد اًمعزيز، ط
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 حيٝمك زمـ احلسكم زمـ ايمٗم٣مؽمؿ: -8;

، 1 هماية إماين ذم أظمبار اًمؼطر اًمق اين، حتؼقق: ؾمعقد قماؿمور، اًمؼاهرة، دار اًمؽتاب اًمعريب، ضم

 م.1968، 1ط

 د. يرسي فمبد ايمرزاق اجلقهري: -9;

وف اجلغراومقة، دراؾمة ًمتلريخ اًمؽشوف اجلغراومقة، وًمتطور اًمػؽر اجلغراذم، سمػموت، دار اًمؽش

 م.1967اًمـفضة اًمعرسمقة، 

 هـ(:>505ايمٗم٣ميض مج٣مل ايمديـ حمٚمد زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ رساج ايمديـ زم٣ممج٣مل )ت:  -:;

م اًمدر اًمػاظمر ذم أقمقان اًمؼرن اًمعاذ، دراؾمة وحتؼقق: حمؿد يسؾم قمبد اًمـور، شمريم، شمري

 م2008هـ/1429، 1ًمؾدراؾمات واًمـنم، ط

 شم٣ميمث٣ًم: اظمٔم٣مصمؿ واظمقؽمقفم٣مت
 م.1985هـ/1406، 1، ط1محزة قمكم ًمؼ ان: شماريخ اًمؼبائل اًمقؿـقة، صـعاء، دار اًمؽؾؿة، ج -87

قمبداهلل قمبداًمعزيز اًمبؽري : معجم ما اؾمتعجم من أؾم اء اًمبؾدان واعمواضع ، حتؼقق :  -88

 م . 1983هـ / 1403،  3، ط 1اًمؽتب ، جمصطػى اًمسؼا ، سمػموت ، قمامل 

قمؿر رضاء يمحاًمة: معجم ىمبائل اًمعرب اًمؼديؿة واحلديثة، سمػموت، ممؾمسة اًمرؾماًمة،  - 89

 م.1978، 2، ط3، ج2، ج1ج

 م(.1063/ ه456قمكم سمن أمحد سمن طمزم ت ) -90

، 1سمػموت، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، ط مجفرة أكساب اًمعرب، حتؼقق جلـة من اًمعؾ اء،

 م.1983هـ/1403

 حمٚمد زمـ أمحد احلجري: -5>
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 م.1984/ ه1404، 1واًمثؼاومة، اعمجؾد اًمثاين، اجلزء اًمثاًمث، ط

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

199 

 حيٝمك زمـ احلسكم زمـ ايمٗم٣مؽمؿ: -8;
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 :رازمٔم٣ًم: ايمدوري٣مت

 أؽمٚمٜم٣من ؽمٔمٝمد اجلرو: -5>

راقمقة، قمدن، جمؾة ؾمبل، يمؾقة اًمؽمسمقة، ضمامعة ريخ إودية اًمزراقمقة وأصمرها ذم شمطور اًمـفضة اًمزاشم

 م.1988قمدن، اًمعدد اًمراسمع، ايمتوسمر 

 أٞمقر فمبد ايمٔمٙمٝمؿ: -1>

اعمالطمة وقمؾوم اًمبحار قمـد اًمعرب، اًمؽويت، قمامل اعمعرومة، اعمجؾس اًموـمـي ًمؾثؼاومة واًمػـون 

 م.1979وأداب، 

 ؾمقومل فمبد ايمٗمقي فمثامن: -9>

اإلؾمالمقة، اًمؽويت، قمامل اعمعرومة، اعمجؾس اًموـمـي  دمارة اعمحقط اهلـدي ذم قمٍم اًمسقادة

 م.1990ًمؾثؼاومة واًمػـون وأداب، 

 د. فم٣مدل أمحد ايم٘مس٣مدي: -8>

م[، اًمؽويت، جمؾس 1967-1900اًمتـظقم اًمؼبكم وآضمت اقمي اًمتؼؾقدي ذم طمرضموت ]

 م.2001اًمـنم اًمعؾؿي، 

 فمٚمر اخل٣ميمدي:_9>

ريب وطمقدر أسماد، شمرمجة قمبد اًمسالم قمبداعمـعم، كتائج هجرة احلضارمة إمم اهلـد، اًموضمود اًمع

 م،1984اًمرياض، دارة اعمؾك قمبد اًمعزيز، 

 

 :طم٣مَمس٣ًم: اظمراصمع إصمٛمبٝم٥م

97- R. B Serjeant: the portaguese off the South Arabian 

coast, oxford univers itypress, LONDON     . 
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 قـادلالح
 

ٝمٗم٥م َم٘م٣مسمب٥م وزمٔمض اخلرائط واجلداول وايمِمقر وومد اؽمتٔمٛم٦م زمقشم

حلرضَمقت ايمس٣مضمؾ وايمقادي ايمتل سمقضح زمٔمض إَم٣مىمـ وزمٔمض ايمْمرق 

ايمتج٣مري٥م ايمتل سمٔمرضٛم٣م هل٣م دم شمٛم٣مي٣م هذه ايمرؽم٣ميم٥م وهل َمرسمب٥م ضمس٤م اظمالضمؼ  

 ايمتل  سمتّمٚمٛمٜم٣م هذه ايمرؽم٣ميم٥م.
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 (1َمٙمحؼ رومؿ )

 دم َمرسمٖمع صمبقم.ومري٥م سمٗمع ذق سمريؿ، وومد زمٛمل هب٣م ضمِمـ  وم٣مرة ايمٕمز

 َمبٛمك فمس٘مري يرَمز يمسٝم٣مدة اجلٜم٥م ايمتل سمسٝمْمر فمعم اظمٛمْمٗم٥م ايمتل يبٛمك همٝمٜم٣م. ضمِمـ

ضم٘مؿ 
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سمٗم٣مؽمؿ اظمِم٣ميمح آومتِم٣مدي٥م وآؾمؼماك دم إصدار إضم٘م٣مم ايمٗمبٙمٝم٥م وسمٙمجٟم 

 إيمٝمف إؿمراف اظمتِم٣مرفم٥م فمٛمد فمجز أي َمٛمٜم٣م فمـ همرض ؽمٝمْمرسمف أو ضم٘مٚمف.

 رضَمقت زم٣ميمٗمرب َمـ سمريؿ.إضمدى ومرى ذق وادي ضم ايمٔمجز

 سمٔمرف ايمٝمقم زم٣مؽمؿ ايمٗمري٥م وسمٗمع ذومل سمريؿ. ايمّٙمسؽ

 يْمٙمؼ هذا ايمٙمٖمظ زمكم احلّم٣مرم فمعم أؽمٖمؾ وادي ضمرضَمقت ذوم٣ًم. اظمَْسَٖمٙم٥م

 يْمٙمؼ هذا ايمٙمٖمظ زمكم احلّم٣مرم فمعم أفمعم وادي ضمرضَمقت نمرزم٣ًم. اظمََٔمالة

 إضمدى ومرى سمريؿ ذق وادي ضمرضَمقت. صقح

 م زمديِمبح وهل ومري٥م سمٗمع زمكمسمٔمرف ايمٝمق ذي أصبح

  

 احلقؿم٥م وايمٕمرهم٥م 

 ؽمٚمل وادي ضمرضَمقت زمقادي ايمٔمجؾ ىمٛم٣مي٥م فمـ اٞمتُم٣مر ايمسٛم٣موة. وادي ايمٔمجؾ

أفمامل 

 ايمسٛم٣موة

ؿمريٗم٥م يمرهمع اظمٝم٣مه َمـ أزم٣مر زم٣مؽمتخدام فمجٙم٥م سُمَُمد زمحبؾ جيره٣م احلٝمقان 

 )مح٣مر، شمقر، مجؾ( زمٚمس٣مفمدة اإلٞمس٣من.
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 ؽمٚمل وادي ضمرضَمقت زمقادي ايمٔمجؾ ىمٛم٣مي٥م فمـ اٞمتُم٣مر ايمسٛم٣موة. وادي ايمٔمجؾ

أفمامل 

 ايمسٛم٣موة

ؿمريٗم٥م يمرهمع اظمٝم٣مه َمـ أزم٣مر زم٣مؽمتخدام فمجٙم٥م سُمَُمد زمحبؾ جيره٣م احلٝمقان 

 )مح٣مر، شمقر، مجؾ( زمٚمس٣مفمدة اإلٞمس٣من.
325

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل

 (م9662 - 9426/  هـ299 - 209)  الكثريي طىيرق بى عبداهلل بن بدر السلطان عهد يف حضرمىت يف الكثريية الدولة

199 

يـ  ِريَدة ايمدِّ

ايمٗمرى ايمزرافمٝم٥م اظمقصمقدة دم اهلّم٣مب ويرسمبط اؽمٚمٜم٣م سمْمٙمؼ فمعم زمٔمض 

زمٟمؽمامء ايمٗمب٣مئؾ ايمتل سمس٘مٛمٜم٣م َمثؾ: ريدة ايمِمٝمٔمر، وريدة اجلقهٝمكم، وريدة 

يـ وه٘مذا. ة، وريد ايمدَّ  اظمٔم٣مرَّ

 إضمَٗم٣مْف 
وهل ىمثب٣من َمـ ايمرَمؾ واحلٍم ويْمٙمؼ فمعم ايمذي  يٗمع دم ايمُمامل 

 ايمممومل.َمـ ضمرضَمقت

 ايمَ٘مرَسْ 
ومٔم٥م نمرب ايمٗمْمـ ذومل وادي دوفمـ صمٛمقب وادي ايمٔمكم سمٔمٛمل اظمٛمْمٗم٥م ايمقا

 وهل نمرب ووؽمط وادي ضمرضَمقت.

ير  سمٔمٛمل اظمٛمْمٗم٥م ايمقاومٔم٥م ذومل ؾمب٣مم نمريب ايمَٕمَرف وهل ؾمامل وادي ضمرضَمقت. ايمرَسَ

ٝمَخ٥م  اظمَُمَّ
سمٔمٛمل اظمٛمَِم٤ْم يمٗمبٝمٙم٥م َمٔمٝمٛم٥م يمٙمٚمُم٣ميخ وهل َمرىمز روضمل واصمتامفمل يتٚمٝمز 

 ايمٔمٚمقدي وهل َمـ ايمرئ٣مؽم٣مت اظمستٗمٙم٥م.ومبٝمٙم٥م اظمُم٣ميخ َمثؾ ايمُمٝمخ  زمف رئٝمس

 ايمّزاِوَي٥م

نمرهم٥م َمٙمحٗم٥م زم٣مظمسجد وسمستخدم يمٙمتٔمٙمٝمؿ، وومد سمّمؿ َم٘متب٥م. وفم٣مدة سم٘مقن 

َمالزَم٥م يمٙمٚمس٣مصمد ايمتل يس٘مـ زمجقاره٣م أضمد ايمزفم٣مَم٣مت ايمروضمٝم٥م 

 وآصمتامفمٝم٥م َمـ ايمٔمٙمقيكم واظمُم٣ميخ.

 ايمٗمبٝمٙم٥م. إضمدى ومرى ايم٘مرس احل٣مضٔم٥م يمٗمبٝمٙم٥م هند وهل َمرىمز رئٝمس ؽمقر خل فم٣مَمر

م  اظمٗمدَّ
يمٗم٤م سممميٖمل يْمٙمؼ فمعم زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م، ىمام يْمٙمؼ فمعم رئٝمس اظمجٚمقفم٥م دم 

 إؿم٣مر اظمٜمٛم٥م ايمقاضمدة، أو احل٣مرة ايمقاضمدة، أو ايمسقق.

 مجع رزم٣مط: وهل َمٔم٣مهد يمٙمتٔمٙمٝمؿ ايمديٛمل يرازمط همٝمٜم٣م ايمْمالب ويتٖمرنمقن يمٙمٔمٙمؿ. إرزمْم٥م
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191 

ٞمٓم٣مم 

 ايممماىم٥م
 ُم٣مرىم٥م دم إصدار إضم٘م٣مم.آؾمؼماك دم ايمتحِمٝمؾ اظم٣مدي واظم

ايمري٣مل 

 إذدم

ري٣مًٓ  190فمٚمٙم٥م ذهبٝم٥م سمٛمس٤م إلم اظمٙمؽ إذف ايمرؽمقرم وهل سمس٣موي 

 َمـ ايمري٣مٓت ايمتل رضهب٣م زمقؿمقيرق.

 مجع زمٗمُم٥م وهل همئ٥م صٕمغمة َمـ همئ٣مت ايمُبٗمش

 ايمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م اظمٔمدٞمٝم٥م ايمتل رضهب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق. 

اظمث٣موي 

 واظمس٣مرح
 ي َم٘م٣من سمٗمٝمؿ همٝمف ايمٗمبٝمٙم٥م، واظمس٣مرح َمٛمْمٗم٥م ايمرفمل.اظمث٣مو

 ايممماضم٥م
سمٔمٛمل مح٣مي٥م ايمزرع َمـ ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت، ويٗمقم هبذا ايمٔمٚمؾ همرد واضمد أو 

 جمٚمقفم٥م أهمراد.

 احلراؽم٥م
وئمٛمل ضمراؽم٥م اظمٛمْمٗم٥م زم٘م٣مَمٙمٜم٣م طمالل اظمقؽمؿ ايمزرافمل َمـ أي هجامت ومبٙمٝم٥م 

  ذيمؽ إضمدى ايمٗمب٣مئؾ ايمٗمقي٥م.أو أفمامل فمدواٞمٝم٥م َمثؾ ايمرسوم٥م واحلرائؼ، وسمتقلم

 ايمره٣مئـ

مجع رهٝمٛم٥م، وضع ايمره٣مئـ فمرف ومبقم وسمسٚمك )فَمَدايم٥م( وهل سمُمبف ايمممط 

اجلزائل، وسمٙمجٟم إيمٝمف ايمٗمب٣مئؾ يمّمامن سمٛمٖمٝمذ َم٣م يٗمع زمٝمٛمٜم٣م َمـ اسمٖم٣موم٣مت، وفم٣مدة 

 َم٣م ختت٣مر ايمره٣مئـ َمـ أهؿ اظمدن وايمٗمرى.

 ايمٖمروم٣مت
وإسم٣موات ايمتل يٖمرضٜم٣م احل٘م٣مم ٞمقع َمـ ايمتػمفم٣مت واظمس٣ممه٣مت آصمتامفمٝم٥م أ

 ىمٛمقع َمـ إيرادات ايمدويم٥م أو يمتٛمٖمٝمذ َممموع فم٣مم أو حتٗمٝمؼ َمِمٙمح٥م.
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وئمٛمل ضمراؽم٥م اظمٛمْمٗم٥م زم٘م٣مَمٙمٜم٣م طمالل اظمقؽمؿ ايمزرافمل َمـ أي هجامت ومبٙمٝم٥م 

  ذيمؽ إضمدى ايمٗمب٣مئؾ ايمٗمقي٥م.أو أفمامل فمدواٞمٝم٥م َمثؾ ايمرسوم٥م واحلرائؼ، وسمتقلم

 ايمره٣مئـ

مجع رهٝمٛم٥م، وضع ايمره٣مئـ فمرف ومبقم وسمسٚمك )فَمَدايم٥م( وهل سمُمبف ايمممط 

اجلزائل، وسمٙمجٟم إيمٝمف ايمٗمب٣مئؾ يمّمامن سمٛمٖمٝمذ َم٣م يٗمع زمٝمٛمٜم٣م َمـ اسمٖم٣موم٣مت، وفم٣مدة 

 َم٣م ختت٣مر ايمره٣مئـ َمـ أهؿ اظمدن وايمٗمرى.

 ايمٖمروم٣مت
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199 

يـ  ِريَدة ايمدِّ

ايمٗمرى ايمزرافمٝم٥م اظمقصمقدة دم اهلّم٣مب ويرسمبط اؽمٚمٜم٣م سمْمٙمؼ فمعم زمٔمض 

زمٟمؽمامء ايمٗمب٣مئؾ ايمتل سمس٘مٛمٜم٣م َمثؾ: ريدة ايمِمٝمٔمر، وريدة اجلقهٝمكم، وريدة 

يـ وه٘مذا. ة، وريد ايمدَّ  اظمٔم٣مرَّ

 إضمَٗم٣مْف 
وهل ىمثب٣من َمـ ايمرَمؾ واحلٍم ويْمٙمؼ فمعم ايمذي  يٗمع دم ايمُمامل 

 ايمممومل.َمـ ضمرضَمقت

 ايمَ٘مرَسْ 
ومٔم٥م نمرب ايمٗمْمـ ذومل وادي دوفمـ صمٛمقب وادي ايمٔمكم سمٔمٛمل اظمٛمْمٗم٥م ايمقا

 وهل نمرب ووؽمط وادي ضمرضَمقت.

ير  سمٔمٛمل اظمٛمْمٗم٥م ايمقاومٔم٥م ذومل ؾمب٣مم نمريب ايمَٕمَرف وهل ؾمامل وادي ضمرضَمقت. ايمرَسَ

ٝمَخ٥م  اظمَُمَّ
سمٔمٛمل اظمٛمَِم٤ْم يمٗمبٝمٙم٥م َمٔمٝمٛم٥م يمٙمٚمُم٣ميخ وهل َمرىمز روضمل واصمتامفمل يتٚمٝمز 

 ايمٔمٚمقدي وهل َمـ ايمرئ٣مؽم٣مت اظمستٗمٙم٥م.ومبٝمٙم٥م اظمُم٣ميخ َمثؾ ايمُمٝمخ  زمف رئٝمس

 ايمّزاِوَي٥م

نمرهم٥م َمٙمحٗم٥م زم٣مظمسجد وسمستخدم يمٙمتٔمٙمٝمؿ، وومد سمّمؿ َم٘متب٥م. وفم٣مدة سم٘مقن 

َمالزَم٥م يمٙمٚمس٣مصمد ايمتل يس٘مـ زمجقاره٣م أضمد ايمزفم٣مَم٣مت ايمروضمٝم٥م 

 وآصمتامفمٝم٥م َمـ ايمٔمٙمقيكم واظمُم٣ميخ.

 ايمٗمبٝمٙم٥م. إضمدى ومرى ايم٘مرس احل٣مضٔم٥م يمٗمبٝمٙم٥م هند وهل َمرىمز رئٝمس ؽمقر خل فم٣مَمر

م  اظمٗمدَّ
يمٗم٤م سممميٖمل يْمٙمؼ فمعم زفمٝمؿ ايمٗمبٝمٙم٥م، ىمام يْمٙمؼ فمعم رئٝمس اظمجٚمقفم٥م دم 

 إؿم٣مر اظمٜمٛم٥م ايمقاضمدة، أو احل٣مرة ايمقاضمدة، أو ايمسقق.

 مجع رزم٣مط: وهل َمٔم٣مهد يمٙمتٔمٙمٝمؿ ايمديٛمل يرازمط همٝمٜم٣م ايمْمالب ويتٖمرنمقن يمٙمٔمٙمؿ. إرزمْم٥م
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اظمث٣موي 
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 ايممماضم٥م
سمٔمٛمل مح٣مي٥م ايمزرع َمـ ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت، ويٗمقم هبذا ايمٔمٚمؾ همرد واضمد أو 
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 ايمٔمٚمٙم٥م ايمٛمٗمدي٥م اظمٔمدٞمٝم٥م ايمتل رضهب٣م ايمسٙمْم٣من زمدر زمقؿمقيرق. 

اظمث٣موي 

 واظمس٣مرح
 ي َم٘م٣من سمٗمٝمؿ همٝمف ايمٗمبٝمٙم٥م، واظمس٣مرح َمٛمْمٗم٥م ايمرفمل.اظمث٣مو

 ايممماضم٥م
سمٔمٛمل مح٣مي٥م ايمزرع َمـ ايمْمٝمقر واحلٝمقاٞم٣مت، ويٗمقم هبذا ايمٔمٚمؾ همرد واضمد أو 

 جمٚمقفم٥م أهمراد.

 احلراؽم٥م
وئمٛمل ضمراؽم٥م اظمٛمْمٗم٥م زم٘م٣مَمٙمٜم٣م طمالل اظمقؽمؿ ايمزرافمل َمـ أي هجامت ومبٙمٝم٥م 

  ذيمؽ إضمدى ايمٗمب٣مئؾ ايمٗمقي٥م.أو أفمامل فمدواٞمٝم٥م َمثؾ ايمرسوم٥م واحلرائؼ، وسمتقلم

 ايمره٣مئـ

مجع رهٝمٛم٥م، وضع ايمره٣مئـ فمرف ومبقم وسمسٚمك )فَمَدايم٥م( وهل سمُمبف ايمممط 

اجلزائل، وسمٙمجٟم إيمٝمف ايمٗمب٣مئؾ يمّمامن سمٛمٖمٝمذ َم٣م يٗمع زمٝمٛمٜم٣م َمـ اسمٖم٣موم٣مت، وفم٣مدة 

 َم٣م ختت٣مر ايمره٣مئـ َمـ أهؿ اظمدن وايمٗمرى.

 ايمٖمروم٣مت
وإسم٣موات ايمتل يٖمرضٜم٣م احل٘م٣مم ٞمقع َمـ ايمتػمفم٣مت واظمس٣ممه٣مت آصمتامفمٝم٥م أ

 ىمٛمقع َمـ إيرادات ايمدويم٥م أو يمتٛمٖمٝمذ َممموع فم٣مم أو حتٗمٝمؼ َمِمٙمح٥م.
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192 

 اظمَِْمٛمََٔم٥م
َمبٛمك ممٝمز دم ؾم٘مٙمف اهلٛمدد، يستخدم يمألنمراض ايمٔمس٘مري٥م، وومد سمس٘مٛمف 

 زمٔمض ايمزفم٣مَم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م.

َمـ ىمؾ 

 وم٣ميم٤م يمٕم٥م

ايمٙمٕم٣مت  سمٔمبغم حمقم يستخدم يمٙمدٓيم٥م فمعم َمٔم٣مين ايمتٛمقع وآطمتالف دم

 وإصمٛم٣مس وايمبٙمدان ونمغمه٣م.

 مجع ىمريػ وهل أضمقاض ىمبغمة حتٖمر حلٖمظ َمٝم٣مه إَمْم٣مر يمقوم٦م احل٣مصم٥م. ايم٘مرهم٣من

 ايمٛمَمَمْ 
صٝمٕم٥م َمـ صٝمغ آسمٖم٣موم٣مت زمكم َم٣ميمؽ إرض واظمزارع سمٛمص فمعم ٞمِمٝم٤م 

 ىمؾ َمٛمٜمام دم اظمحِمقل ونم٣ميمب٣ًم َم٣م ي٘مقن ٞمِمٝم٤م اظم٣ميمؽ ايمثٙم٧م أو ايمرزمع.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وانصىر ئظاخلرا
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( ىوال محزة  يوسف الصرييف: اليفوذ الربتغالي يف اخلليج العربي يف القرن العاشر اهلجري/ 1)

 .113و ، ص:1393هـ/1403،  1،دارة امللك عبدالعزيز، طالقرن الشادس عصر امليالدي ،الرياض

خارطة توضح موانئ السواحل العربية 

والساحل اجلنوبي لشرق أفريقيا والساحل 

 الغربي للهند.
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 >5 ................................... ب. َمُمٝمخ٥م ايمٔمٚمقدي دم وادي دوفمـ
 

 15..............................................  شم٣ميمث٣ًم: ايم٘مٝم٣مٞم٣مت ايمسٝم٣مؽمٝم٥م ايمـٚمستٗمٙم٥م
 

 15........................................... أ. دويٙم٥م خل ايمسٔمدي دم ؾمب٣مم

 19...........................................  ب. دويٙم٥م خل إومب٣مل دم ايمُمحر

 19...............................................   دم سمريؿج. دويٙم٥م  خل يامين

 >1.............................................  د. دويٙم٥م احلبقـمل دم ـمٖم٣مر

 95....................  هـ. ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م ومبؾ فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر زمق ؿمقيرق
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 ىٌرق انكثريي احلكى وتىسعاتّتىيل انسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىع  
 85.........................................................  أوًٓ: سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر

 :8 ٞمحق سمقضمٝمد ضمرضَمقت ... ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي صمٜمقدشم٣مٞمٝم٣ًم: 
 

 ;8.... ........................................أ. إؽمٗم٣مط ايمدويالت اظمستٗمٙم٥م

 91........................................... ب. إطمّم٣مع ايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م

 9:........ ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت  واظمٜمرة وؾمبقة سمقضمٝمد ايمسٙمْم٣من دم صمٜمقدصمـ. 
 

  أعًال انسهغاٌ بدر انعسكرٌة وادلدٍَة  
 8;.................. .........................أوًٓ: أفمامل ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري٥م

 

 8;.................................................... أ. سم٘مقيـ اجلٝمش:
 5>............................ سمٟمؽمٝمس إؽمْمقل ايمبحري احلرضَمل : -ب

 

 9>............................................  شم٣مٞمٝم٣ًم: أفمامل ايمسٙمْم٣من زمدر ايمـٚمدٞمٝم٥م
 

ـــراءات -أ ـــ٥م: اإلصم  9>............................................. اإلداري
ـــ٥م: -ب  505................................................. رضب ايمٔمٚمٙم
 >50...................................... إيـرادات ايمدويمـ٥م ايم٘مثغميـ٥م : -صمـ

ــ٣مف .............................................. -د  ;55........... إووم
 >55.............................. سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر:  -هـ

 األوضاع االقتصادٌة واالجتًاعٍة يف حضريىت  
 يف انقرٌ انعاشر اذلجري / انسادس انعشر انـًٍالدي 

 551............ .......................................أوًٓ: إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م
 

 551............................................... ................ ايمرفمل: - أ
  - ب
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 559..................................... .......................ايمزرافم٥م : -ب

 558....................  . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل5

 559.............................  يمتل سمٔمتٚمد فمعم اظمٝم٣مه اجلقهمٝمف. ايمزرافم٥م ا5

 ;55.............  . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر1
 

 515.............................  ايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمـٚمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م: -صمـ
 

 515......................... ..................... احلٝم٣مىم٥م وايمٛمسٝم٨م: -5

 511......................................................  احلدادة : -5

 519......................................................  ايمدزم٣منم٥م : -1

 519......................................................  اخلزف : -9

 518............................................  ُمْمػ:اخلقص وايم -8

 519.....................................................  ايمٛمجـ٣مرة : -9

 519................................................  ايمبٛم٣مء وايمتٔمٚمغم: -:
 

 :51............. ........................................ صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ: -د

 ;51...................... .......................................  ايمتج٣مرة: -هـ
 

صمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت وض٣مع ٓا  591 دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي شم٣مٞمٝم٣مً: ٕا

 591.. .............................................. سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ
 

 :59....................................................  أوًٓ: ايمٔمٙمقيقن.

 585.............................  شم٣مٞمٝم٣ًم: رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض

 588...........................................  شم٣ميمث٣ًم: ايمـٚمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.

 590.............................................. ........ رازمٔم٣ًم: ايمتج٣مر.
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 559..................................... .......................ايمزرافم٥م : -ب

 558....................  . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل5

 559.............................  يمتل سمٔمتٚمد فمعم اظمٝم٣مه اجلقهمٝمف. ايمزرافم٥م ا5

 ;55.............  . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر1
 

 515.............................  ايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمـٚمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م: -صمـ
 

 515......................... ..................... احلٝم٣مىم٥م وايمٛمسٝم٨م: -5

 511......................................................  احلدادة : -5

 519......................................................  ايمدزم٣منم٥م : -1

 519......................................................  اخلزف : -9

 518............................................  ُمْمػ:اخلقص وايم -8

 519.....................................................  ايمٛمجـ٣مرة : -9

 519................................................  ايمبٛم٣مء وايمتٔمٚمغم: -:
 

 :51............. ........................................ صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ: -د

 ;51...................... .......................................  ايمتج٣مرة: -هـ
 

صمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت وض٣مع ٓا  591 دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي شم٣مٞمٝم٣مً: ٕا

 591.. .............................................. سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ
 

 :59....................................................  أوًٓ: ايمٔمٙمقيقن.

 585.............................  شم٣مٞمٝم٣ًم: رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض

 588...........................................  شم٣ميمث٣ًم: ايمـٚمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.

 590.............................................. ........ رازمٔم٣ًم: ايمتج٣مر.
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 ىٌرق انكثريي احلكى وتىسعاتّتىيل انسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىع  
 85.........................................................  أوًٓ: سمقرم ايمسٙمْم٣من زمدر

 :8 ٞمحق سمقضمٝمد ضمرضَمقت ... ايمسٙمْم٣من زمدر زمـ فمبداهلل زمقؿمقيرق ايم٘مثغمي صمٜمقدشم٣مٞمٝم٣ًم: 
 

 ;8.... ........................................أ. إؽمٗم٣مط ايمدويالت اظمستٗمٙم٥م

 91........................................... ب. إطمّم٣مع ايمرئ٣مؽم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م

 9:........ ؽمقاضمؾ ضمرضَمقت  واظمٜمرة وؾمبقة سمقضمٝمد ايمسٙمْم٣من دم صمٜمقدصمـ. 
 

  أعًال انسهغاٌ بدر انعسكرٌة وادلدٍَة  
 8;.................. .........................أوًٓ: أفمامل ايمسٙمْم٣من زمدر ايمٔمس٘مري٥م

 

 8;.................................................... أ. سم٘مقيـ اجلٝمش:
 5>............................ سمٟمؽمٝمس إؽمْمقل ايمبحري احلرضَمل : -ب

 

 9>............................................  شم٣مٞمٝم٣ًم: أفمامل ايمسٙمْم٣من زمدر ايمـٚمدٞمٝم٥م
 

ـــراءات -أ ـــ٥م: اإلصم  9>............................................. اإلداري
ـــ٥م: -ب  505................................................. رضب ايمٔمٚمٙم
 >50...................................... إيـرادات ايمدويمـ٥م ايم٘مثغميـ٥م : -صمـ

ــ٣مف .............................................. -د  ;55........... إووم
 >55.............................. سمٟمؽمٝمس اظمدرؽم٥م ايمسٙمْم٣مٞمٝم٥م زم٣ميمُمحر:  -هـ

 األوضاع االقتصادٌة واالجتًاعٍة يف حضريىت  
 يف انقرٌ انعاشر اذلجري / انسادس انعشر انـًٍالدي 

 551............ .......................................أوًٓ: إوض٣مع آومتِم٣مدي٥م
 

 551............................................... ................ ايمرفمل: - أ
  - ب
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 559..................................... .......................ايمزرافم٥م : -ب

 558....................  . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل5

 559.............................  يمتل سمٔمتٚمد فمعم اظمٝم٣مه اجلقهمٝمف. ايمزرافم٥م ا5

 ;55.............  . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر1
 

 515.............................  ايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمـٚمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م: -صمـ
 

 515......................... ..................... احلٝم٣مىم٥م وايمٛمسٝم٨م: -5

 511......................................................  احلدادة : -5

 519......................................................  ايمدزم٣منم٥م : -1

 519......................................................  اخلزف : -9

 518............................................  ُمْمػ:اخلقص وايم -8

 519.....................................................  ايمٛمجـ٣مرة : -9

 519................................................  ايمبٛم٣مء وايمتٔمٚمغم: -:
 

 :51............. ........................................ صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ: -د

 ;51...................... .......................................  ايمتج٣مرة: -هـ
 

صمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت وض٣مع ٓا  591 دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي شم٣مٞمٝم٣مً: ٕا

 591.. .............................................. سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ
 

 :59....................................................  أوًٓ: ايمٔمٙمقيقن.

 585.............................  شم٣مٞمٝم٣ًم: رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض

 588...........................................  شم٣ميمث٣ًم: ايمـٚمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.

 590.............................................. ........ رازمٔم٣ًم: ايمتج٣مر.
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 559..................................... .......................ايمزرافم٥م : -ب

 558....................  . ايمزرافم٥م ايمتل  سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه إَمْم٣مر وايمسٝمقل5

 559.............................  يمتل سمٔمتٚمد فمعم اظمٝم٣مه اجلقهمٝمف. ايمزرافم٥م ا5

 ;55.............  . ايمزرافم٥م ايمتل سمٔمتٚمد فمعم َمٝم٣مه ايمٔمٝمقن وايمٝمٛم٣مزمٝمع وإهن٣مر1
 

 515.............................  ايمِمٛم٣مفم٣مت احلرهمٝم٥م وايمـٚمٜمٛمٝم٥م وايمٝمدوي٥م: -صمـ
 

 515......................... ..................... احلٝم٣مىم٥م وايمٛمسٝم٨م: -5

 511......................................................  احلدادة : -5

 519......................................................  ايمدزم٣منم٥م : -1

 519......................................................  اخلزف : -9

 518............................................  ُمْمػ:اخلقص وايم -8

 519.....................................................  ايمٛمجـ٣مرة : -9

 519................................................  ايمبٛم٣مء وايمتٔمٚمغم: -:
 

 :51............. ........................................ صٛم٣مفم٥م ايمسٖمـ: -د

 ;51...................... .......................................  ايمتج٣مرة: -هـ
 

صمتامفمٝم٥م دم ضمرضَمقت وض٣مع ٓا  591 دم ايمٗمرن ايمٔم٣مذ اهلجري/ايمس٣مدس فممم اظمٝمالدي شم٣مٞمٝم٣مً: ٕا

 591.. .............................................. سمْمقر إوض٣مع آصمتامفمٝم٥م -أ
 

 :59....................................................  أوًٓ: ايمٔمٙمقيقن.

 585.............................  شم٣مٞمٝم٣ًم: رؤؽم٣مء ايمٗمب٣مئؾ وىمب٣مر َمالك إرايض

 588...........................................  شم٣ميمث٣ًم: ايمـٚمُم٣مئخ وايمٖمٗمٜم٣مء.

 590.............................................. ........ رازمٔم٣ًم: ايمتج٣مر.
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اظمزارفمقن. 595.................................................. طم٣مَمس٣ًم:

ايمسٖمـ. وزمح٣مرة ايمِمٝم٣مدون 591.................................... ؽم٣مدؽم٣ًم:

ايمٝمدوي٥م. واحلرف اظمٜمـ أصح٣مب 598....... .......................ؽم٣مزمٔم٣ًم:

)ايمديمؾ(. ايمدٓيمقن :59............................................. شم٣مَمٛم٣ًم:

وايمِمبٝم٣من. اخلدم ;59............................................. سم٣مؽمٔم٣ًم:

>59......................................................  فم٣مذًا: ايمٔمبٝمد.
 

قات انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة واحلكاو انًٍٍُنيعال 
5:8...................................  أوًٓ: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

>;5...................................   شم٣مٞمٝم٣ًم: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م

1>5...........................  ايمديـ حيٝمك شم٣ميمث٣ًم: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مإلَم٣مم ذف

 :>5...................................  رازمٔم٣ًم: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميممميػ ٞم٣مس 

وانسىاحم انعربٍة  انُشاط انربتغايل عهى سىاحم حضريىت 
 اجلُىبٍة وادلقاوية انىعٍُة بزعاية انسهغاٌ بدر بىعىٌرق

 

501..................................  ف ايمٛمُم٣مط اإلؽمتٔمامري ايمػمسمٕم٣مرمأوًٓ: أهدا

509..........................................  شم٣مٞمٝم٣ًم: وصقل ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمممق

;50..........................  شم٣ميمث٣ًم: ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م

>55.......................................  سمٕم٣ميمٝم٥م فمعم ايمُمحررازمٔم٣ًم: اهلجامت ايمػم

:55..................................  طم٣مَمس٣ًم: َمقومػ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم
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595..................................................  طم٣مَمس٣ًم: اظمزارفمقن.

591....................................  ؽم٣مدؽم٣ًم: ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ.

598....... ....................... ؽم٣مزمٔم٣ًم: أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م.

:59.............................................  شم٣مَمٛم٣ًم: ايمدٓيمقن )ايمديمؾ(.

;59.............................................  سم٣مؽمٔم٣ًم: اخلدم وايمِمبٝم٣من.

>59......................................................  فم٣مذًا: ايمٔمبٝمد.

قات انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة واحلكاو انًٍٍُنيعال
ايمٔمثامٞمٝم٥م زم٣ميمدويم٥م زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م 5:8................................... أوًٓ:

ايمْم٣مهري٥م زم٣ميمدويم٥م زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م >;5................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

ذف زم٣مإلَم٣مم زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م حيٝمكشم٣ميمث٣ًم: 1>5........................... ايمديـ

ٞم٣مس زم٣ميممميػ زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م :>5................................... رازمٔم٣ًم:

حضريىت عهى سىاحم انربتغايل انعربٍةانُشاط وانسىاحم
بدر بىعىٌرق انسهغاٌ اجلُىبٍة وادلقاوية انىعٍُة بزعاية

أهدا ايمػمسمٕم٣مرمأوًٓ: ايمٛمُم٣مط اإلؽمتٔمامري 501.................................. ف

ايمممق إلم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وصقل 509.......................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

اجلٛمقزمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمسقاضمؾ فمعم ايمػمسمٕم٣مرم ايمٛمُم٣مط ;50.......................... شم٣ميمث٣ًم:

ايمػم اهلجامت فمعم ايمُمحررازمٔم٣ًم: >55....................................... سمٕم٣ميمٝم٥م

ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمـ زمدر ايمسٙمْم٣من َمقومػ :55.................................. طم٣مَمس٣ًم:
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عبداهلل بىعىٌرق انكثريي بدر بٍ َهاٌة حكى انسهغاٌ
احل٣مىم ايم٘مثغمي٥م إرسة داطمؾ احل٘مؿ فمعم ايمٛمزاع 595......................... ٚم٥مأوًٓ:

ىمثغم خل ومبٝمٙم٥م داطمؾ احل٘مؿ فمعم ايمٛمزاع 588................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

زمدر ايمسٙمْم٣من ضد ايمٗمبٙمٝم٥م ايمتح٣ميمٖم٣مت 599................................... شم٣ميمث٣ًم:

زمدر ايمسٙمْم٣من فمٜمد خطمر دم ايم٘مثغمي٥م ايمدويم٥م ضٔمػ 5:8................. ......رازمٔم٣ًم:

ووهم٣مسمف ؿمقيرق زمق زمدر ايمسٙمْم٣من افمتٗم٣مل 5;5........................ .......طم٣مَمس٣ًم:

>;5.................................................................... اخل٣ممت٥م

اظمِم٣مدر واظمراصمع 100.. ..................................................وم٣مئٚم٥م

اظمخْمقؿم٣مت وَمٛمٜم٣م اظمِم٣مدر، 100.................................... أوًٓ:

اظمْمبقفم٥م واظمراصمع اظمِم٣مدر 105...................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

واظمقؽمقفم٣مت اظمٔم٣مصمؿ 150.......................................... شم٣ميمث٣ًم:

ايمدوري٣مت 155.............................................. ......رازمٔم٣ًم:

إصمٛمبٝم٥م اظمراصمع 155............................................. طم٣مَمس٣ًم:

151.................................................................. اظمالضمؼ

ذف ايمديـ حيٝمك اهلل فمعم اظمتقىمؾ زمكم َم٘م٣مسمب٥م فمبداهلل وشمٝمٗم٥م ازمٛمل وايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وزمدر

ايم٘مثغميا صمٔمٖمر 159........................................................ زمـ

وذضمٜم٣م ايمرؽم٣ميم٥م ايمقاردة دم احلرضَمٝم٥م اظمحٙمٝم٥م 158................ َمٙمحؼ زم٣مظمٖمردات

>15........ ..................................................اخلرائط وايمِمقر

;19.................................................................. ايمٖمٜمرس
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اخلدم والصبيان. ....

العبيد.............
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 َهاٌة حكى انسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىعىٌرق انكثريي 
 

 595.........................  ٚم٥مأوًٓ: ايمٛمزاع فمعم احل٘مؿ داطمؾ إرسة ايم٘مثغمي٥م احل٣مىم

 588...................................   شم٣مٞمٝم٣ًم: ايمٛمزاع فمعم احل٘مؿ داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم

 599...................................  شم٣ميمث٣ًم: ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ضد ايمسٙمْم٣من زمدر

 5:8................. ...... رازمٔم٣ًم: ضٔمػ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم خطمر فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر

 5;5........................ ....... طم٣مَمس٣ًم: افمتٗم٣مل ايمسٙمْم٣من زمدر  زمق ؿمقيرق ووهم٣مسمف

 >;5....................................................................  اخل٣ممت٥م

 100.. .................................................. وم٣مئٚم٥م اظمِم٣مدر واظمراصمع
 

 100....................................  أوًٓ: اظمِم٣مدر، وَمٛمٜم٣م اظمخْمقؿم٣مت

 105......................................  شم٣مٞمٝم٣ًم: اظمِم٣مدر واظمراصمع اظمْمبقفم٥م

 150..........................................   شم٣ميمث٣ًم: اظمٔم٣مصمؿ واظمقؽمقفم٣مت

 155.............................................. ...... رازمٔم٣ًم: ايمدوري٣مت

 155.............................................  طم٣مَمس٣ًم: اظمراصمع إصمٛمبٝم٥م
 

 151..................................................................   اظمالضمؼ

وايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وزمدر ازمٛمل فمبداهلل وشمٝمٗم٥م َم٘م٣مسمب٥م زمكم اظمتقىمؾ فمعم اهلل حيٝمك ذف ايمديـ 

 159........................................................  زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغميا

 158................  َمٙمحؼ زم٣مظمٖمردات اظمحٙمٝم٥م احلرضَمٝم٥م ايمقاردة دم ايمرؽم٣ميم٥م وذضمٜم٣م

 >15........ .................................................. اخلرائط وايمِمقر

 ;19..................................................................   ايمٖمٜمرس

351

347

301
301
302
311
312
312

http://www.daralwefaq.net


+
9

6
6

53
53

0
77

8
8

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
ة ا

سخ
لن

ل
(م9662-9426/ هـ299-209) الكثرييطىيرقبىعبداهللبنبدرالسلطانعهديفحضرمىتيفالكثرييةالدولة

اظمزارفمقن. 595.................................................. طم٣مَمس٣ًم:

ايمسٖمـ. وزمح٣مرة ايمِمٝم٣مدون 591.................................... ؽم٣مدؽم٣ًم:

ايمٝمدوي٥م. واحلرف اظمٜمـ أصح٣مب 598....... .......................ؽم٣مزمٔم٣ًم:

)ايمديمؾ(. ايمدٓيمقن :59............................................. شم٣مَمٛم٣ًم:

وايمِمبٝم٣من. اخلدم ;59............................................. سم٣مؽمٔم٣ًم:

>59......................................................  فم٣مذًا: ايمٔمبٝمد.
 

قات انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة واحلكاو انًٍٍُنيعال 
5:8...................................  أوًٓ: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م

>;5...................................   شم٣مٞمٝم٣ًم: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميمدويم٥م ايمْم٣مهري٥م

1>5...........................  ايمديـ حيٝمك شم٣ميمث٣ًم: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣مإلَم٣مم ذف

 :>5...................................  رازمٔم٣ًم: فمالوم٥م ايمسٙمْم٣من زمدر زم٣ميممميػ ٞم٣مس 

وانسىاحم انعربٍة  انُشاط انربتغايل عهى سىاحم حضريىت 
 اجلُىبٍة وادلقاوية انىعٍُة بزعاية انسهغاٌ بدر بىعىٌرق

 

501..................................  ف ايمٛمُم٣مط اإلؽمتٔمامري ايمػمسمٕم٣مرمأوًٓ: أهدا

509..........................................  شم٣مٞمٝم٣ًم: وصقل ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم إلم ايمممق

;50..........................  شم٣ميمث٣ًم: ايمٛمُم٣مط ايمػمسمٕم٣مرم فمعم ايمسقاضمؾ ايمٔمرزمٝم٥م اجلٛمقزمٝم٥م

>55.......................................  سمٕم٣ميمٝم٥م فمعم ايمُمحررازمٔم٣ًم: اهلجامت ايمػم

:55..................................  طم٣مَمس٣ًم: َمقومػ ايمسٙمْم٣من زمدر َمـ ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم
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595..................................................  طم٣مَمس٣ًم: اظمزارفمقن.

591....................................  ؽم٣مدؽم٣ًم: ايمِمٝم٣مدون وزمح٣مرة ايمسٖمـ.

598....... ....................... ؽم٣مزمٔم٣ًم: أصح٣مب اظمٜمـ واحلرف ايمٝمدوي٥م.

:59.............................................  شم٣مَمٛم٣ًم: ايمدٓيمقن )ايمديمؾ(.

;59.............................................  سم٣مؽمٔم٣ًم: اخلدم وايمِمبٝم٣من.

>59......................................................  فم٣مذًا: ايمٔمبٝمد.

قات انسهغاٌ بدر باندونة انعثًاٍَة واحلكاو انًٍٍُنيعال
ايمٔمثامٞمٝم٥م زم٣ميمدويم٥م زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م 5:8................................... أوًٓ:

ايمْم٣مهري٥م زم٣ميمدويم٥م زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م >;5................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

ذف زم٣مإلَم٣مم زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م حيٝمكشم٣ميمث٣ًم: 1>5........................... ايمديـ

ٞم٣مس زم٣ميممميػ زمدر ايمسٙمْم٣من فمالوم٥م :>5................................... رازمٔم٣ًم:

حضريىت عهى سىاحم انربتغايل انعربٍةانُشاط وانسىاحم
بدر بىعىٌرق انسهغاٌ اجلُىبٍة وادلقاوية انىعٍُة بزعاية

أهدا ايمػمسمٕم٣مرمأوًٓ: ايمٛمُم٣مط اإلؽمتٔمامري 501.................................. ف

ايمممق إلم ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم وصقل 509.......................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

اجلٛمقزمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمسقاضمؾ فمعم ايمػمسمٕم٣مرم ايمٛمُم٣مط ;50.......................... شم٣ميمث٣ًم:

ايمػم اهلجامت فمعم ايمُمحررازمٔم٣ًم: >55....................................... سمٕم٣ميمٝم٥م

ايمػمسمٕم٣ميمٝمكم َمـ زمدر ايمسٙمْم٣من َمقومػ :55.................................. طم٣مَمس٣ًم:
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عبداهلل بىعىٌرق انكثريي بدر بٍ َهاٌة حكى انسهغاٌ
احل٣مىم ايم٘مثغمي٥م إرسة داطمؾ احل٘مؿ فمعم ايمٛمزاع 595......................... ٚم٥مأوًٓ:

ىمثغم خل ومبٝمٙم٥م داطمؾ احل٘مؿ فمعم ايمٛمزاع 588................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

زمدر ايمسٙمْم٣من ضد ايمٗمبٙمٝم٥م ايمتح٣ميمٖم٣مت 599................................... شم٣ميمث٣ًم:

زمدر ايمسٙمْم٣من فمٜمد خطمر دم ايم٘مثغمي٥م ايمدويم٥م ضٔمػ 5:8................. ......رازمٔم٣ًم:

ووهم٣مسمف ؿمقيرق زمق زمدر ايمسٙمْم٣من افمتٗم٣مل 5;5........................ .......طم٣مَمس٣ًم:

>;5.................................................................... اخل٣ممت٥م

اظمِم٣مدر واظمراصمع 100.. ..................................................وم٣مئٚم٥م

اظمخْمقؿم٣مت وَمٛمٜم٣م اظمِم٣مدر، 100.................................... أوًٓ:

اظمْمبقفم٥م واظمراصمع اظمِم٣مدر 105...................................... شم٣مٞمٝم٣ًم:

واظمقؽمقفم٣مت اظمٔم٣مصمؿ 150.......................................... شم٣ميمث٣ًم:

ايمدوري٣مت 155.............................................. ......رازمٔم٣ًم:

إصمٛمبٝم٥م اظمراصمع 155............................................. طم٣مَمس٣ًم:

151.................................................................. اظمالضمؼ

ذف ايمديـ حيٝمك اهلل فمعم اظمتقىمؾ زمكم َم٘م٣مسمب٥م فمبداهلل وشمٝمٗم٥م ازمٛمل وايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وزمدر

ايم٘مثغميا صمٔمٖمر 159........................................................ زمـ

وذضمٜم٣م ايمرؽم٣ميم٥م ايمقاردة دم احلرضَمٝم٥م اظمحٙمٝم٥م 158................ َمٙمحؼ زم٣مظمٖمردات

>15........ ..................................................اخلرائط وايمِمقر

;19.................................................................. ايمٖمٜمرس
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اخلدم والصبيان. ....

العبيد.............
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 َهاٌة حكى انسهغاٌ بدر بٍ عبداهلل بىعىٌرق انكثريي 
 

 595.........................  ٚم٥مأوًٓ: ايمٛمزاع فمعم احل٘مؿ داطمؾ إرسة ايم٘مثغمي٥م احل٣مىم

 588...................................   شم٣مٞمٝم٣ًم: ايمٛمزاع فمعم احل٘مؿ داطمؾ ومبٝمٙم٥م خل ىمثغم

 599...................................  شم٣ميمث٣ًم: ايمتح٣ميمٖم٣مت ايمٗمبٙمٝم٥م ضد ايمسٙمْم٣من زمدر

 5:8................. ...... رازمٔم٣ًم: ضٔمػ ايمدويم٥م ايم٘مثغمي٥م دم خطمر فمٜمد ايمسٙمْم٣من زمدر

 5;5........................ ....... طم٣مَمس٣ًم: افمتٗم٣مل ايمسٙمْم٣من زمدر  زمق ؿمقيرق ووهم٣مسمف

 >;5....................................................................  اخل٣ممت٥م

 100.. .................................................. وم٣مئٚم٥م اظمِم٣مدر واظمراصمع
 

 100....................................  أوًٓ: اظمِم٣مدر، وَمٛمٜم٣م اظمخْمقؿم٣مت

 105......................................  شم٣مٞمٝم٣ًم: اظمِم٣مدر واظمراصمع اظمْمبقفم٥م

 150..........................................   شم٣ميمث٣ًم: اظمٔم٣مصمؿ واظمقؽمقفم٣مت

 155.............................................. ...... رازمٔم٣ًم: ايمدوري٣مت

 155.............................................  طم٣مَمس٣ًم: اظمراصمع إصمٛمبٝم٥م
 

 151..................................................................   اظمالضمؼ

وايمسٙمْم٣مٞمكم حمٚمد وزمدر ازمٛمل فمبداهلل وشمٝمٗم٥م َم٘م٣مسمب٥م زمكم اظمتقىمؾ فمعم اهلل حيٝمك ذف ايمديـ 

 159........................................................  زمـ صمٔمٖمر ايم٘مثغميا

 158................  َمٙمحؼ زم٣مظمٖمردات اظمحٙمٝم٥م احلرضَمٝم٥م ايمقاردة دم ايمرؽم٣ميم٥م وذضمٜم٣م

 >15........ .................................................. اخلرائط وايمِمقر

 ;19..................................................................   ايمٖمٜمرس
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