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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رثيغدلا دعط نب صيص علادبع .د هبحك

 ـه24/06/1443

 

بمللحــملزيأ  ن فل ــ  عــن ثــملزيأ بــعدش العــ  فعــمؽ خيرــمل ،ي رــ  مــن  حرا رــمل   ن مــن ومــلز العــ  جعــمله ع ــ  ا  ــح ئ

مل  ـ ـلؿـمل. لنـن ثملزي  اليمملمـة ،بـعد،قد اطحلف  البملحسلن معظ  ال ترات الصمنية لجصيسة العسه عملممل 

في الجملهلية ال يصال مج ـلال لـدا النسحـر  ،لـرا زغبـد فـي ا ؼـملزكة بمللنحملبـة عـن حصتيـة مـن الحـملزيأ الجـمله ي 

 لليمملمة بجمع ممل قملله ا إز لن عن طظ  ،حدفع لطساخترمل ،الاعحبملز برمل.

مــن العــسه البملتــدة ،همــمل قبيلــة يــركس ا إز ــلن  ن منطاــة  اليمملمــة وملةــد مظــتلةة مــن قبيلحــحن قــليححن خ

طظــــ  ،العــــ  وملةــــد جظــــنن بــــحن ،ادد الــــلثسب البطدــــملل ،،ادد حني ــــة ،قبيلــــة حــــدفع ،العــــ  وملةــــد جظــــنن 

  .1الخلسمة ،هي الخسج حملليمل

 ،ا حل لا في نظبر  ع    قلال:

ز  بن طمل  بن ةل،  كممل عند  ي  حني ة الدينلزدل  نابنمل طظممل ،حدفظمل  ن -1
2 . 

ئال  ةــه فــي البدايــة ،ال رمليـــة -كمــمل عنـــد الطوــرد  ، عــملرسا كمــمل عنــد ابـــن كسحــر  ،يعلــ   يلــيب عــملبسا -2

 ، عملدا كممل عند الاسطب  قب  ئز   ، نرممل   لان لسملد -،اخق الطورد 
3. 

 نرممل من ،لد ال،ذ بن ئز  بن ال،ذ بن طمل  بن ةل، -3
4. 

  5يـــدع  ِعملياـــمل    ، عمللقـــمل، نرـــ  وــمـلةلا ثؼـــسا كسحـــرا يمـــي،ن عمـــملن ،البدـــسين ،اليمملمـــة  ،   ـــس ملـــ  ل ـــ   

،ذكــس،ا ملمــه ،اطــخبملححه جعــساق حــدفع ، مــلال  . ممــمل  .6،يلــيب يــملقلا خياــلل: هــل عمليــق بــن حيــملغ

طــ س طـــخس حـــدفع ،قــحل   ل ـــرا ا لـــ  الظــملل  ع ـــ  يـــد وطــلد بـــن غ ـــملز  ،،اؿــللا حملـــتر  حعـــ   بـــملد،ا 

 .7سة  ،الرد مض   ئل  مل  اليمن فظخنـسشطظممل ول مل ،ل  يبق م ر  ئال زح  ياملل له زيمل،  ، زبمل، بن م

 
ً
 مللممل

ً
مس ة من حدفع ئل  ش،ح مل ئال ا  ،بلغ من عحلش  ن  مس  ال ثصف ،ث ـي  قـحه  ن ملن   وملن حملتسا

.
ً
 طليع

ً
 بدؤ،ش برمل  خمنسلا برل  دهسا
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ل الـــص،ج ،طــ س هــرا الاــساز الجــملتس خيمـــمل ذكــسش يــملقلت اةــه احـــحن  ئليــه زحــ  ،امــس ة فـــي مللــلد بي رمــمل  خاــمل

   -،فــي ز،ايـــة مملػــق  - ،اطــمه قـــملثع
ً
 حـــملهع

ً
 ئال ،لـــدا

ً
 ،لـــ   ؿــس م رـــمل طــملتع

ً
:  يرـــمل ا لــ   عطيترـــمل ا  ـــس وـمـلمع

 
ً
 ،،كــعحه دخعــمل

ً
ا خامللــد الص،حــة ،اطــم مل هصيلــة:  يرــمل ا لــ  هــرا ،لــدد حملحــه جظــعمل

ً
خملخعــ  مــمل كنــد خــملعع

  حعــ  ئذا ثمــد خـــملله ، 
ً
  ،لــ   ةــ  منــه ة عــمل

ً
 ،ثسوــ  ، زكــعحه ػــبعمل

ً
اػــحدت  ،ؿــملله  زاد ش،خــي   ــرش كسهــمل

،لهـ  ا خاــملل الــص،ج: ئنــ  حملحــه قبــ   ن ثدملــه ،ك لــد  مـه قبــ   ن ثن لــه ا خامللــد الص،حــة: ئةــه  يرــمل ا لــ  

 ا خلمـمل ز ا عمليـق محملةـة وجترـمل ثدحـر  ،ز ا 
ً
 ، ةـمل ،كـعحه كسهـمل

ً
  ،،كـعه ػـ لة

ً
 ، ةـمل حملحـه راـع

ً
حمله   ـمل

 غلمملةه حع  يخبحن له الس د خيه  خامللد له هصيلة:  ن يجع  اللع  في حملة 

 

خلممل طمع عمليق ذل  غلس ع   نظملل حدفع  ، مس  ن ال ثص،ج بنس من نظملل حدفع حع  ثـد   عليـه 

 خيت
ً
 .8لن هل م ترع مل ا خلالا من ذل  ذال

 ،ل مل ز،اية   سا ،هي: 

 في هصيلة ممل مل
ً
  ثمنمل   مل طظ  ليدن  بيننمل       خأة ر حنممل

       ،ال كند خيممل ثور  الحن  عمل مل
ً
 لعمسد لاد حنمد ال محلزعمل

 ةدمد ،ل   ةد  ، نى ثعثرج        ، ؿبح ثع ي في الحتلمة ةملدممل

 

 من  ر  ئن 
ً
خلمـمل وملةـد حدفع ثص،ج ع حرة بند غ ملز   ـد وطـلد بـن غ ـملز عظـي  حـدفع ،طـيدهمل  زحع

 ليلة الصخملف   سحد لحدم  ئل  ا ل  ،الاينملت حلل مل يلسبن بمعملشخ ن ،يالن: 

بح بأمٍس معجس  ابدد ثعمليق ،قلم  ،ازكبـ  ـّ   ! ،بملدزد ال

  

  ! ،ممل لبنٍس د،ةه من م سه  خظلف ثلاحن الرد ل  ثطلب 

  خ سحـد ئلـ  قلم ـمل فـي دمملررـمل زاخعـة رلبرـمل عـن علز رـمل  ،هـي رـ  غلبرـمل أد لد ع   عمليق خملمحنعد عليه خ

 ثالل: 

  يجم   ن يإجى ئلـى خـحـيملثـنـ          ، ةح  زحملٌل خين  عدد الـّسمـ  ؟

َاس  
َ
ّنمل ال ة

ُ
ن
َ
ـنـُحـُ                     ِنظملًل ل

ُ
 َ،ك
ً
ّنـمل ِزحـملال

ُ
نمل ك ةَّ
َ
ل  
َ
ل
َ
ّلِ  خ

ُ
 َعـلـى الـر

 الَسُحِ  الَ دِ  
َ
                 َ،َي حملُل َيمص   ِمؼَية

ٌ
ة ـمَع خـيِه َحـِمـيَّ

َ
 ِلَبعٍ  ل

ً
ُبعدا

َ
 خ

                                                 

 زط  اليمملمة. –معج  البلدان  8

 في هصيلة ممل مل   ثمنمل   مل طظٍ  ليدنـ  بـمنـنـمل
ً
 خأم س حنممل

ى ثعسـسثـ 
ّ
  ، ؿبح ثع ي في الحتلمة ةملدممل  ةدمد ،ك   ةد  ، ن
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ـلاز  ،الـاـنـمل ـّ اـ         خدّبلا ئلير  بمللـ ـّ  ،وّ  حظملٍ  مددذ ومس بملل

ـمـمل
ّ
 ! 9يال  زحملٌل للّسحملل ع   زحـ     ،ال ثجصعلا للحسه قلم  خاة

 

 ،ل مل ز،اية   سا قسيبة م رمل ،لن رمل  ث  ،هي:

ةُح  ِزحملٌل خين  عدد النمِ  
َ
ُيدمُ  ممل يإجى ئل  خحيملثن        َ، 

َ
  

 ،شخد في النظملل ئل  ثع 
ً
 ،ثـبح ثمص   في الدمملل ع حرة       ح ملزا

 ،كنحُ        ِنظملًل لنّنمل ال ةاّس برا ال عِ  
ً
نمل كّنمل ِزحملال

ّ
ة
َ
ل  
َ
 َ،ل

ملثلا ِك 
َ
ميحلا عدّ،ك        َ،دّبلا لنملِز الحسِه بمللحطِس الجصِل خ

َ
  ،
َ
  
ً
 ساممل

لا َبطَ رمل ،ثدّمللا       ِئل  بلٍد ق ٍس َ،ملثلا من ال صِل 
ّ
 خ ل

ّ
 َ،ِئال

 خللبحن  حٌر من ثمملٍد ع    ذًا       ،للملت  حٌر من مامل  ع   الرّلِ 

تلةلا نظمللً 
َ
  جللبلا ثعَد هرِش       خ

َ
 ال جعّس من الندِ   َ،ِئن  ةحُ  ل

لاح  جرلاِه العس،ض ،للنظِ  
ُ
ممل        

ّ
 َ،د،ةنُ  طيس العس،ِض خاة

       َ،َي حملل َيمص   بيننمل مؼية ال دِ  
ً
رد لمع داخعمل

ّ
 لل
ً
 ،ُطخ مل

ً
ُبعدا

َ
 خ

 

 قمللد: ع حرة  في البدل ،الحملزيأ  ن،ا حاد  ذكسهمل. ،نظ د وبيملت ل صيلة الجدفظية  

 هنرا ي ع  بمللعس،ض                 عحدف 10 ال  حد  ذل من

 ،شاد ثعم الس،اة:

د  عطى َ،طيق ا  ُس 
َ
هدا َ،ق

ُ
 َيسض   ِبررا يمل لالم  حّس        

 ا لِت كرا لن ظه        حٌر من  ن ي ع  ذا ثعسِطه
ُ
 ج رة

لــرل الــرد ،ابــن الجــلشد يــركس  ن وطــلد بــن غ ــملز قــملل لسؤطــملل قلمــه قــد ثــس،ن مــمل ةدــن خيــه مــن العــملز ،ا

ينبغــي للنــعه  ن جعملخــه ،ثمــحعم منــه خــأطيعلن  خــان   دعــلك  ئلــ  عــص الــدهس ،ة ــ  الــرل قــملللا ،مــمل ذا  

قــملل ئنــ  ؿــملنع للملــ  ،قلمــه طعملمــمل خــاذا حــملل،ا نرلــنمل ئلــير  بأطــيملخنمل خــأة سد بــه خأقحلــه ،ليج ــص وــ  زحــ  

 منن  ع   حلمظه 

مس قلمه خملةحللا طيلخ   ،دخنلهمل فـي السمـ  ،قـملل ئذا خأحملبلش ئل  ذل  ، حمع ز ير  عليه خأعد طعملممل ، 

ػــــد،ا علــــير  قبــــ   ن يأ ــــر،ا مجمللظــــ   رــــ  اقحلــــلا  ثــــملك  الاــــل  يسخلــــلن فــــي حلل ــــ  خ ــــر،ا طــــيلخ   رــــ  

 .11خ عللا ذل السؤطملل خاةن  ئذا قحلح  السؤطملل ل  ثنن الظ لة ػمئمل 
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 ع   غسة  ،ئمملم   وطلد بن، خدميد حدفع  
ً
 غ ملز يسثجص  ،يالل:  اغحملللا عمليامل

 الـَعـس،ِض 
ُ
ة
َ
يل
َ
 ممل ل
ً
ة
َ
يل
َ
  ِبَدٍ  َحمـمِع   يمل ل

ّ
َمص 
َ
 حملَلت ث

يِد ِمن َحدفِع 
َ
ظُ  ممل الق

َ
َ مِع   يمل ط

َ
يملليِ  خ

َ
 َهـمِع  ِئحدا ل

  خل  ي لد م ر  ئال زح  ياملل له  زيمل،  ، زبمل، بن مسة  خاةه مض   ع   ،ح ه حع   جى مل  
ً
بملد،ا طظممل

َ
خأ

 ،ا حل لا في اطمه: معظنس في حنلدش بنجسان اليمن ،هل 

   خاملل  بل حني ة الدينلزد: ئن اطمه ذ، حمؼملن 

 ملـ  الـيمن ،هــل ذ، غظـملن بـن ثبـع الحمحــرد  ،قـملل فـي ملكـع   ــس:،فـي البـدل ،الحـملزيأ  ةــه اطـخنجد ب 

لاـــس حظـــملن هــــرا ذ، حمؼـــملن  خلعــــ  الــــلاه حظــــملن بـــدال مــــن غظـــملن ،هــــل ملاخـــق  ــــمل فـــي ا نــــحظ  ،  

 . 12 عل 

 : هــل ثبــع بــن ثبــع بــن  طــعد  يــ  كــسه بــن ملتــ  كــسه بــن ثبــع ،هــل  بــل ثبــع  ،نظــبه ابــن الجــلشد خاــملل

 .13وؿلس بن حظملن الرد يصع   ه  اليمن  ةه قد  منة ،كس   النعبة

 ر  قملل:   ،قملل : عبيد  ،زعيح  قد اعحدا علينمل حدفعبحن يديه  وطلد خمس   

 ئل  قحل ـ  خـيرـمل لـ  وحـس   حبن  ئل  قل  دعلةمل لـلـدزهـ 

  لن جظمع بـيلٍ  ،لـن ثـسا 
ّ
 به ا نـس  خاة

ً
 كيل   بملد الحّي طظممل

  علينمل ا عل الحمس ،الحل  الخلس   ثمنمله  خـ   شزةـمل ،نـعـمللـنـمل

 
ً
 بمللعسال ،طـعـمة

ً
تس ،الّنمـس  بـسةمل طعلممل

ّ
حر ،الر

ّ
1ينملشع خينمل الط
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ر ؟ قــملل: رــعذ. خاــملل مــن حلــسش: كــره   يرــمل ا لــ   بمنــ  ،بــحن الاــل  عؼــس،ن خاــملل ا لــ : كــ  بيننــمل ،بيــ 

   خأمس حنلدش بمل ظحر ةدل اليمملمة ليلة

حملزية شزقآل ياملل ل مل اليمملمة ،برمل طميد اليمملمة ،وملةد وملهنة ثبـس الساكس من مظـحرة حدفع  ،وملةد في

 يل  ،ياملل من مظحرة رعذ.

حـدفع  مملمـة ع ـ  رـعذ قـملل لـه زيـمل،  بمـد اللعـن ئن لـي   حـمل مت ،حـة فـيخلممل وملن مـن الي قملل ابن الجلشد:

ياملل ل مل اليمملمة لمع ع   ،حه وزق  بـس م رمل ئنرمل لحبـس الساكـس مـن مظـحرة رـعذ ، ةـمل   ـملف  ن ثنـرز 

  مملمه ،يظحر ،هي في يدش  الال  ب  خمس  صحملب  خليالع و  زح  م ر  شجسة خليجعل مل
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اليمملمــة خح وــر الاــل  برــ  خاطعــلا اللــجس ،حعــ  وــ  زحــ  بــحن يديــه شــجسة خ ــملف الجــمؽ  ن ثبـــسه  

طملزت ئلين  اللجس حدفع  يمص    ل  مل فظحتر برمل عن اليمملمة ،ةظست اليمملمة خس ت اللجس خنملدت يآل

خصعمــلا  نرــمل .  ،  ثـحن  حمحــر قــملللا ،مــمل ذا  قمللــد  زا زحــع فــي يـدش كحــب يأول ــمل  ، نعــ  ي ـــ  مل خنــربلهمل

 ل:  نؼأت ثال 

د  زا بملجمِس يدحاُس 
َ
لمَع ممل ق

َ
ر،ا ِحرازك  يمل قلُ  َين عن        خ

ُ
  

جحمُع وشجملز ،ال ؼُس 
َ
 ث
َ
 ِمن  ل  مل ثؼٌس       َ،كيب

ً
جسا
َ
زا ش

َ
   
ّ
1ئن

5

 

مِلعلملا م ُس 
َ
اّن ذلَ  ِمنن  خ

َ
حمعن  في ،حِه  ّ،ل         خ

َ
 رلز،ا ِبأ

لات ن  ِمن قب  داهيٍة       ِمَن و 
َ
 ص   ،ثنحظُس كّملا ط

ُ
ع  ث
َ
 ملِز ال

مع ِمن ثعدش ،زٌد ،ال ؿدُز 
َ
ل
َ
 خلّلز،ا وّ  مملل قب  رمللسٍة       خ

 ،ئن كثر،ا
ً
   َحسبمل

َ
 ملخلا ل

َ
 َ،عملِحللا الالَ  عنَد الليِ  ِئذ َزقد،ا       َ،ال ث

ع ــ  بــمله خلمــمل دهم ــ  حظــملن قــملل ل ــمل: مــملذا ز يــد ؟ قمللــد: اللــجس  ل  ــمل ثؼــس ا خــأمس بالــع عينيرــمل ،ؿــلبرمل 

  خظمملهمل ثبع اليمملمة ،قملل: 
ً
 حل  ،وملةد ا دينة قب  هرا جظم  حلا

 بملليمـملمة ثـعـدمـمل
ً
 بمللـيمـملمة هـّمـع  ،طّميد حّلا

ً
 ثسكد عيلةمل

 ،ل   ح   برل  مـدـ ـع  ةصعد برمل عين  خـحـملٍة بـــحرةٍ 
ً
 زعملممل

 
ً
 ومللحـيد مطـّسحـمل

ً
 معـّج   ثسكد حدفظمل

ً
 ـع،طاد نظملل الال  طلقمل

 دين طظٍ  ب ـعـلـ ـمل
ً
 ،ل     للال خعل ـمل ذا   خـعـع   دةد حدفظمل

ل   ّ،ال  ! ،قلد  ريرمل يمل حدفع بأ ـحـ ـمل
ّ
  ! ، ةد لعمسد كند في الظ

 ممل بايد بـاطـمـ ـمل
ً
1مـاـبـع اليمـملمة ،لنّ رمل ثدع   خع ثدع حّلا

6

 

 

   .،طظحدفع  خـبدتر  الخي  خاحلتر  ، قـتر  ،اةاض    مس 

قملل ابن الجلشد: ،بنظس هرش ا س ة يلسه ا س  ،وملةد شزقملل اليمملمة قد ةظست ئلـ  طـسه مـن حمـمل  طـملتس 

 خاذا خيه طد ،طحلن حمملمة ،عندهمل حمملمه ،احدة خامللد 

 ئل  حمملمحيه   ليد الحممل  ليه

 17الحممل  ميه ث ،ةـ ه قديه      

                                                 

 ،يس،ا:  15

 من خلفها بشـر  
ً
ـجـرو  ألمٍر اجتمع ألاقوام  إني أرى شجرا

ّ
 الش
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 ،شعملا  نرمل قمللد:

يحممل َهرا الحممل  
َ
ال ل
َ
د  
َ
 لنمل       ِئل  َحمملمحنمل ،ةـ ه خاِد قملل

 ةيٍق ،ثخبعُه       مس  الصحملحِة ل  ثند  من السمِد 
ً
 يدّ ُه حملةبمل

 َ،ِجظعحن ل  ثناف ،ل  ثصِد 
ً
ممل حظ د       ِجظعمل

َ
أل لش ك

َ
دظبلش خ

َ
 خ

 في ذل  العدِد 
ً
طسعد حظبة

َ
 خيرمل َحمملمترمل       ، 

ً
نملد مملتة

َ
 خ

 

 

 ،قملل النملثلة ي ملطس النعمملن ،يالل 

 
ْ
ساع ،ازد السمدػةظست         ئل  حممل   ،احن  كدن  خحملة الحي ئذ

1
8

  

 

 ،قد ذكسهمل وعص   في قـيدثه الع  يالل خيرمل:

مل كممل ؿدق الرتب  ئذ طجعمل  ممل ةظست ذات  ػ ملز كنظس رمل 1حاًّ
9

 

بد مالة لمظد بتملذبة
َّ
2ث عملئذ يسخع آلال )ز ض التلس( خملز   ئذ قل

0

 

 ؿنعملا؟  قمللد:  زا زحع في ك ه كحب
ً
ة 2 ، ي ـب النع   ل     يَّ

1

 

2ذ،  ل حظملن يصخي ا لت ،الؼسعمل  خنربلهمل بممل قمللد خـبد  
2

 

2،هدملا ػملمأ البنيملن خملثلعمل  خملطحج للا  ه  حل من منملشل  
3

 

 

                                                                                                                                                                         

 ..2/51ا نحظ   17

 د محمملرعت  ،السمد ا ملل الالي    ػساع،قلله: طساع   3/30لبدل ،الحملزيأ   ،في ا548طباملت خدلل الؼعسال لحمد بن طع  الجمحي /18  

 ،ا عن   ن شمن اللص، في ؿيب ق  خيه ا ملل.

 س شزقملل اليمملمة كممل يلزذ العجس ؿدق التملهن ططيح الرد هل من بن  ذتس بن عمس، بن مملشن بن وشد. د اعجس من ةظ 19

    د  نرمل ز ت من حب  فعسف بس ض التلس ياع بمللاسه من اليمملمة بمللخسج. قملل ال مدان   مل ؿملز حظملن بمللجمؽ في ز ض التلس ز ثه   اليمملمة 20

 مساح  قملل ا ظمس بن علع خأةرزت به ،بمنه ،بي رمل  ق  من رعذ

 ز ت خلق ز ض التلس شخـمل بن ه             ع   البعد كنب  ،  ـي ة الح .

 2/623معج  ممل اطحعج   

 د  نرمل ز ت زحع ع   متملن مسث ع ،وأن في ك ه كحب يأوله   ،  ةه يـلح نعله  ،ذل   ن هرا السح   ؿمس ثؼلكة في قدمه خأ ر فعمللج مل  21

 .بأكساطه لي سح مل

  420 د  ن حظملن بن  طعد  بل كسه الحمحرد ا ل  اليمملن  قح  حدفظمل  مل كربلهمل. ،حظملن مل  من من  ،ل الاسن الخملمع ئل  طنة  22

 .26-25ثاسيبمل. مدينة السيملق /

 ال21 د  نر   خنله  ، ةصا،ه  من بعده  حل الخلسمة ب الخسج  ،هدملا بنيملنر . ،في و بملز الطلال / 23
َ
ُبنيملِن  ،في البدل ،الحملزيأ : ُمؼِسف

 : ػمل ف البنيملن.3/29
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 ،في البدل ،الحملزيأ:

ـَدـُ ـ          ذ، ل  ـبَّ ـَ ـ
َ
د خ
َ
بلهمل ِبممل قملل

َّ
ر
َ
ن
َ
2غظملن يصخ  الظمس ،الظلعملخ

4

 

 

  يلمل : وعص    ،قملل

 من الدهس مظحطملز         يل  حدفع ،حملل ع  

 

 ،قملل الحملزذ بن حلصة:

 قي  لطظ    لك  وّبملل     علينمل حسا ئيملد كممل 

 في قلله:  ئل  الابيلححن البملتدثحن شهحر كممل  ػملز

 ملن ،اللجـ شال ال مملليج بملل سط  ع دد بر  يل  بمله الاسيححن ،قـد

 يمـملةـية
ً
 ثسع  الخسيب خأدنى دازهمل مل   خملطخبدلد ثعـدةـمل دازا

كممل ،زدت إلاػملزة ئلير  في ػعس النمس بن ثللس العن ي
25. 

 .26،من  مسملل العسه قلل زؤبة: بلاز طظ  بيدد حدفع

 ،يركسهمل  بل العحملهية في قـيدثه اللعظية الع  يالل خيرمل:

 
ً
 سيع ال  زا ل  خيه زطمملب  وأن  بمللتراه علي  زدممل

 خاظممل    ل  ثس  ن  قظمل  ا نمليمل 
ً
 ثلشع بيننمل قظممل

، خن  قبل مل ئزممل ،طظممل  طي نمنمل الرد  خن  حدفظمل 
2

7

 

  خلمـمل علـ  ب عـ  ب نـملل  هل ـمل زحـع ،بايـد بايـة مـن ،قد وملن حريمة وبسغ قد طملز بجمؼه للـص، اليمملمـة

 :28خير غ حريمة الخور قملل حمؼه خظ س بر  حظملن بن ثبع  خاحل   خلممل بل

ٍ          ثسخعن رلي  ػمملالت
َ
زبممل  ،خيد في َعل

2
9

 

في خحّلٍ  ةمل زاتبر          من كعل غص،ة مملثلا
3

0

 

3ليد ػعسد ممل  ممل ر ؟   ةدن  دلجنمل ،ه  مملثلا
1

 

                                                 

 .3/30البدل ،الحملزيأ  24

 .1/338ا  ـ   25

 لظملن العسه مملدة حدض. 26
 .104هـ  ؾ 1403  عن الؼعس إلاطعم  في العـس العبملس   و،ل لعبد  الجعيثن   طبع طنة 357 بل العحملهية   ػعملزش ،  بملزش ؾ  27

 .38-37بن طع  الجمحي /طباملت خدلل الؼعسال لحمد 28

 بديث ثدس  السيح البملزدة الؼديدة  رلابه.ا عن   ةه من طيملطحه بجمؼه ي حملز ل   متملةمل عملليمل  ححن البيملت  29

  د  ن حمؼه خحيملن ،هل الرد يد ظ   ،يدسط   ئذا طننلا ،ازثملحلا ثعد اللص،. 30



8 

 

  زح  ةدل العساق يسيد كي ظس،  ،شحب ئليه كي ظس،  خـمللحالا  خاحـ  ذ، 
ً
خلممل  بملد مل  اليمن حدفظمل

 .32حمؼملن  ،اة لد حملعه

ظـــ  كاــلة ،حيــدة فـــي ا نطاــة ، ياـــملل  ةــه باـــ  مــ ر  بامليـــمل  
َ
،يظــ س هــرش الحملدرـــة  بــملدت قبيلحـــمل حــدفع ،ط

 . 33 اةدمجلا في غحره   ،م ر   ةملض فعسخلن بمللـعملخاة يمترنلن ال عحة

 :جملز    غحر صحيح في ،حلد قبيلع  طظ  ،حدفع البملحسحنثعم ج  ن جؼني  نخظخمممل ثاد  ن

 ئطبملق ا إز حن ع   ذكس ث ـي  قـتر  ،الا حعف المظحر بي ر  ال يدل ع   ا حعق مل. -1

 ،ز،د ئػملزات ئل  قـتر  في  ػعملز العسه كممل ثاد . -2

  ،خيـــه حملـــة:)  نعـــ  طظـــ (  خاـــد يتـــلن 322،حـــلد ةـــف يلةـــملن  ،حـــد فـــي ؿـــلخد مـــإز  فـــي طـــنة  -3

ئػملزة ئل  الابيلة العسبية البملتدة
34. 

ت الاديمــة المـــخمة ئلــ  قـــس،ن محــأ سة  ،العـــ  ،ؿــ  مل ال مـــدان  ،غحــرش  ،مـــن ،حــلد ثعــم البنمليـــمل -4

  سهمل الاـس ا لحلد في طد،ض ئل  ،قد قسيس ،با  منه عملد ضـخ  ،ؿـ ه  ثعـم السحمللـة  رـ  هدمـه 

س مـرولز فـي  ػـعملزه   ،هـل مـن بنـملل طظـ  خيمـمل ذكـس،ا   وهمللي لنثرة شاتسيـه مـن و،ز،بيـحن.
ـاَّ
َ
،حــن ا ؼ

عملمــ  طجظــحملن  عمل،يــة     عبــملد بــن شيــملدالؼــملعس ومــلد يصيــد بــن م ــسف الحمحــرد فــي  جملتــه ل ز،قــد  ػــمل

 ،ذل  في قلله:

 ،ػسيد بسدا  ليحن    من ثعد بسد كند هملمة

 ثدعل ؿدًا   بحن ا ؼاس ،اليمملمة
ً
 هملمة

3العبد ياسع بمللعـمل   ،الحس ثن يه ا عمة
5

 

ــد  م ــمل  ن عبيــد بــن زعلبــة الحن ــ   -5 عــن بأهلــه ئلــ  ةجــد  خــس ا زاع لعبيــد مــن  هــ  الــيمن اطــمه شَبّيِ

وجــسا  ، جــى ثصــ  ل مــن رمسهــمل ئلــ  عبيــد  خاــد  عبيــد بأهلــه خــس ا قـــلزا  ملليــة ،يظــملثحن  مل،يــة خــملححجس 

   ،قملل في ذل :36م رمل رعرحن قـسا ،رعرحن حدياة خظميد وجسا

لا ذات ِػي  حللنمل بداز وملن خيرمل  ةمظ مل
َّ
 د ُحـلنرملخبملد،ا ، ل

سبة
ُ
 زميممل ،ؿسةمل في الديملز قطي رمل  خـملز،ا قطينمل لل عة ثل

 

                                                                                                                                                                         

لجمؽ الرين طباله  ،طملز،ا في اللي   خدـ  علير  ممل حـ  من يحعجس من الادز  كيب  ن ثعم الجمؽ ث لب للبيملت د،ن باية ا 31

 قح . 

 .21-20و بملز الطلال  32

 .27مدينة السيملق / 33

 .1/335ا  ـ  في ثملزيأ العسه قب  إلاطع   34

 .689-688طباملت خدلل الؼعسال لحمد بن طع  الجمحي / 35

 معج  البلدان زط  وجس. 36
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،حدرن  الحلشد عن  ي  عبيدة ،وؿمعي عن  ي  عمـس، قـملل: قـملل لـي زحـ  مـن  هـ  قملل ابن ورحر:  -6

الاـسيححن:  ؿــ د ه نـمل دزاهــ   ،شن الـدزه  طــحة دزاهــ  ، زيعـة د،اةيــق  مـن بامليــمل طظـ  ،حــدفع  خ  ــد 

 ترمل.الظلطملن خأ  ي

قـــملل ال مـــدان  فـــي طـــيملق حديســـه عـــن وجـــس: ،هـــي حــــلن طظـــ  ،حـــدفع ،خيرـــمل  رـــملزه  ،حــــلنر   -7

مسيع مس  الـلمعة مظحطي  في الظمملل مـن طـحن قـملل  بـل ممللـ : لحاـد  38،هل هن 37،بحل   اللاحد بخي 

شزقــملل تة ذزاع مــن  حــدهمل ةظــست ملم رــمل بنــملل طللــه مئحــمل ذزاع فــي الظــمملل قــملل ،قيــ  ومــلن م رــمل مــمل طللــه  مظــم

 .اليمملمة ئل  من ةصل من حّلحملن من ز ض الدا  مظحرة يلمحن ،ليلححن

،يركس حسخي شيدان  ن طظممل هل لطلػي  الابيلة العسبية ا رولزة في الحلزاة -8
39.  

 .40  ،هي حدفعJodistae،قد ،زد ذكس قبملت  ػسقي بعد العسه قبيلة  -9

 

لن رـمل طـ س مـن  طـبمله خنملررـمل ئذ مـن ا علـل  كممل  ةه ال يمنن  ن ث ن  قبيلة ضـخمة ثظـس حـسه ،احـدة  ، 

 ن اةخؼــملز الجســث مظـــ س ليمــساق ،و،بـــة  ئكــملخة ئلـــ   ن قحــ  السحـــملل ا نخظــبحن طـــ س لجــلع الــــلملز 

كمــمل  ن يــملقلت الحمــلد ذكــس  ن ملــ  الــيمن ثعــد ا عسكــة طــب  النظــملل ،الـــلملز  ،هــل  ،النظــملل ،اللــع ة.

  مس معس،ف في ػسع  ه  الجملهلية.  

 

را  ال يــدل ،حــلده  ،صــحة   بــملزه  فــي الجملــة ع ــ   ن وــ  ث ملؿــيل مل صــحيدة  ئذ مبملللــملت الــس،اة ،  حــ

،كـــرل  الؼـــعس ا ـــرولز ع ـــ   لظـــنة  صـــحمله الاــــة بللـــة عسبيـــة خــــيدة  ال ػـــ  فـــي ،اضـــحة للعيـــملن  

،لنــن الــس،اة قــد يلــعلن الؼــعس فــي الاـــف لتــلن العــسه ثطــسه للؼــعس  ،جن الؼــعس يد ــ   ا حعقــه 

 خأمس مظخبعد ،   عل . جؿ  الاـة  ممل إلاةتملز ا طلق،  ة من النظيملن الليملع. الاـ

،ال بــد مــن إلاػــملزة ئلــ   ن خملتــدة ذكــس قـــة خنــملل طظــ  ،حــدفع معسخــة الظــجن التلةيــة مــن طــجن الحمنــحن 

لنـ   ،النـس ،نرملية الظـملل  ،ةــس ا ظلـلمحن ،لـل ثعـد حـحن  كمـمل قـملل جعـملل :   ك ـملزك   حـر مـن  ،التنـ    

. 43  ،قـملل حـ  ،عـع:  ،هـ  ةجـملشد ئال الن ـلز 42  ،قملل طبدملةه :  ،كرل  ةنجي ا إمنحن 41بسالة في الصبس  

                                                 

 يبد،  ةه متملن للعبملدة. 37

 ل  ،اطحعمملل هن بمعن  ش  ل من خـيح العملم  في بعد العملزق. د ش   38

 .776   ؿ دة 1897  حصيسان 5  طنة 22  عن ال عل حصل 1/335ا  ـ  في ثملزيأ العسه قب  إلاطع   39

 .90-89العسه قب  إلاطع  لجسخي شيدان / 40

 .43الامس / 41

 .88وة يملل / 42

 .17طبأ / 43
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خاخنملل حدفع لطظ  ثظ س ذةس ملن    مس غملية في الظل   ،قح  مل  اليمن لجميع قبيلـة حـدفع ملـ  

 .  س  ،ممل من مملل  ئال ،ي ح   بأمل  منه ،يؼس الاملث  بمللاح  ،لل ثعد ححن
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  رملز البعد ،  بملز العبملد للاص،ين  .1

داز  –ت. الـــــدكحلز عمـــــس خـــــملز،ق الطبـــــملع  –هــــــ( 282و بـــــملز الطـــــلال جيـــــ  حني ـــــة الـــــدينلزد )ت .2

 وزق . 

 مـس.–بلز طعيد  –منحبة الساملخة الدينية  –هـ( 507البدل ،الحملزيأ للمادس   )ت  .3

 هـ.1405 –بحر،ت  –داز ال نس  –هـ(310دمحم بن حسيس الطورد )ت –ث ظحر الطورد  .4

 –بحـــــر،ت  –داز ال نـــــس  –هــــــ( 774لطـــــمملعي  بـــــن عمـــــس ابـــــن كسحـــــر )ن –ثاظـــــحر الاـــــس ن العظـــــي   .5

 هـ.1401

 الاملهسة.–داز الؼعس  –جي  عبد  الاسطب   –الجملمع في  حتمل  الاس ن  .6

 لسيملق.دازة ا ل  عبدالعصيص بمل-حمد الجملطس –مدينة السيملق عور  طلاز الحملزيأ  .7

مطبعـــة  –ثدايــق مدمـــلد ػـــملكس  -هــــ(231طباــملت خدـــلل الؼـــعسال لحمـــد بــن طـــع  الجمحـــي )ت  .8

 ا دن .

 معج  البلدان ليملقلت الحملد. .9

 معج  ممل اطحعج  للبنسد. .10

 هـ.1413 –الطبعة السملةية  –د. حلاد ع ي  –ا  ـ  في ثملزيأ العسه قب  إلاطع   .11

الطبعــــــة و،لــــــ  طــــــنة  –بحــــــر،ت –داز ؿــــــملدز  –هـــــــ( 597جيــــــ  ال ــــــسج ابــــــن الجــــــلشد )ت -ا نــــــحظ  .12

 هـ.1358

 بحر،ت.–داز منحبة الحيملة  –حسخي شيدان  –العسه قب  إلاطع   .13
 


