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 3102أغسطس  –الخمسون الثالث  و  العدد

 

 مجلــــــة كليــــــــة اآلداب

  

 التهديدات المملوكية بغزو اليمن 

 م(0454-0551/ ـه656 -646)  في عهد الرسوليين
 فارس بن صالح الذكريد. 

 دخل:ــــم

(،اا0201-ا0221هييي/329ا-846في الوقتييتالويذاا تيي اافميلالودد وميي ادقوي  ا 
ا(ا0429-0226هييا/626-828ق صبحقلالودقوةالإلسالدمةالوعظدى،اكي  الورسيقومق  

قبسييطقلاسييمطر  ااجمييىاودميي ادقلايييلالوبحرمييةاا،ثبمييتاحكد يياافيي الوييمد تييدا دكاييقلاديي ا 
ا(0 ،ا(0234-0243هيييييي/34-841ج يييييدالوسيييييمط  الودظ يييييرامقسييييي ابييييي اجديييييرا فييييي ا

ا(2 .ق صبحقلاتقةالت ص دمةاجظدى

اا،قود اك  الت ص دالودقوةالوددمقكمةات ياافي السسي ساجميىا وي رةالوبحيرالسحدير
ةاجبيييقراد ديييةاوم وييي رةالودقوميييةالودييي رةاجبيييراهيييذلافيييا الودقويييةالورسيييقومةاك ايييتا دثييي اا طييي

ذلاكيييي  الودد وميييي اتييييدابسييييطقلاا،لوبحيييير قو يييي الوسييييم دةالوك دمييييةاجمييييىاددل مييييلالوواقبميييية،اقلا
فييا الورسييقومم اكيي اقلاا،سييمطر  ااجمييىالوحويي زاقحرصييقلاجمييىا  اعامايي زج ااجممييلا حييد
 مة. ترباإوملادا ااقوعبقلادقرًلادؤثرًلاف ا قض جلالوسم سمةاقلعت ص د

قديييي اهايييي ااايييييتابييييم الوطييييرفم اجالتييييةال سييييدتافيييي ا  مييييباف رل  يييي اب وصييييدلتةا
فسيييي هاالورسييييقومق اديييي الودد وميييي افيييي الوو يييي داضييييدالوصييييممبمم افيييي ابعييييضاا،قلو عيييي ق 
قحرصيييقلاجميييىالرسيي  الو يييدلم الوثدمايييةاقلواييي درةاإوييىاسيييالطما ااقكبييي راروييي  اا(9 ،لو  ييرلت

قسيدحقلاب ويدج  اا(4 ، اقدب دو  ي اب ودثي لودقوة،اقك ايتا مي الو يدلم ادحي اله دي االودد ومي
اااا(8 .قس ادقهااف اح ابعضاداكال  االودل ممةا(2 ،ومسالطم الورسقومم ابدكة
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قفيي ا حييي مم ا  يييرتا حقويييتا مييي الوعالتيييةاإويييىالوعيييدل اقلو طمعييية،اقاووييييا الو ييي ا

قك ايتا مي الو  دميدلتا ييقح ا(1 .لودد ومي اإويىا  دميدالورسيقومم ابايزقالوييمد اديرلتاكثميرة
كيي  الودد ومي امعييدق ااإذ(6 ،في الوا وييباإويىا  السدييراويداقوييمسافميلاد  قضييةا قا رلوي 

بيي اتيي االودد وميي اا كثييراديي اديييرةاا(3 ،لوييمد اوييز اديي ا ركييةالسمييقبمم الوييذم اهيييااقرثيي  ا
قو ييذلاحديي الورسييقومق ا ميي الو  دمييدلتاا(01 باجييدلداومقايي ااق و مزهيي او ا مييذا  دمييدل  ا.

ا(02 .لس عدقلاومدقلو ةقاا(00 ،ف الوا وبادحد الوود

وي العسي مال ا رضالومد ادي ا إعا الار ااك اهذلاواا طيالوومقشالوددمقكمةاا
جممييلاطممييةاج ييدالورسييقومم .اقديي اهييذلالوبحييثاإعادح قوييةاودعرفييةاح م ييةا ميي الو  دمييدلتا

اقدرلسةا سب ب  اقا  يو  ا،اقدقت الورسقومم ادا  .
 التهديدات المملوكية بغزو اليمن:أوالً : 

 اييمرالودصيي دراإوييىا  ا ق ال صيي  ا يياابييم الودد وميي اقلورسييقومم اكيي  افيي اجيي اا
-821 الودظ ييراسيم الويدم اتطييزا(احمادي ا رسيي الوسيمط  الوددميقك ا0281هيي/826 

ا(اإويييييىابعيييييضاسيييييالطم الويييييدق الإلسيييييالدمةاقديييييا االوسيييييمط  ا0281-0226هيييييي/826
ةاب ا صيي راا(اومبايي را0234-0243هييي/834-841لودظ ييرامقسيي ابيي اجدييرالورسييقو ا 

قمبييييدقا  اجالتييييةاحسيييياةااايييييةابييييم اا(09 ،لودد وميييي افيييي ادعركييييةاجييييم اويييي وقتالوايييي مرة
ا–ا826لوطيرفم ا كييداذوي الو ييدلم الود ب دوييةابما دي اإوييىا  اتييداالوسيمط  الوظيي هرابمييرس 

ا(افيرسيي اديي ا0283هييي/881ا(اإوييىادكييةاسدل الوحيي)اجيي اا 0211ا–ا0223هييي/818
سيطر   ادي ادكيةاا"تي  افم ي  االورسقو ا  الودظ رها  ارس وةا  دمداق حذمراإوىالوسمط

ا لودارفةاقتدا  ذتاطرم   اف اسب اجارةا طيقةايييييامعاي ابي و طقةالودازويةاييييييياقم يق اويل
لودمي اهييقالوييذاامو هييدافيي الهاحييياو يي دها،اقمبييذ اا سييلافيي الوييذباجيي احييقزةالوييدم ا،ا

ا(04 ."فا اكاتادمكً اف  رجاإوىالو   ر
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ا مويييةاو يييد  اا،لودد ومييي اإويييىالورسيييقومم ا رسيييم  ةا  دميييداقك ايييتاهيييذها ق ارسييي و 
فييا اا يي لوسيمط  الودظ ييرالورسييقو ابي و ال افمديي ابييم ا ايرل ادكيية،اقكديي اهيقاقلضيي ادا

لوسييمط  الوظيي هراببمييرسا رلدا  امؤكييداومسييمط  الودظ ييرالورسييقو ا  ادكييةاومسييتابعمييدةا
لا حييذمراومسييمط  افيي الوقتييتاذل ييا قهييا،جاييلاق اييلاد ييىا رلدهيي اقصيي اإوم يي ابيسييرعاقتييت

فييا اا"لودظ ييرالورسييقو اديي الو ييد  افيي ااييؤقا  ا قادح قوييةادييداا ييقذهاإوم يي .اق ديي اتقوييلا
ف ييقالسيي  زل اقسيي رمةاصييرمحةاب م ييبالوسييمط  الودظ ييراا"كاييتادمكييً افيي  رجاإوييىالو  يي ر

قفيي الوقتييتاذل ييلا حييذمراوييلاديي اجييداالج رلفييلاب و مم ييةالوعب سيي اا،لورسييقو اب ييذلالوم ييب
اب و  هرة.

 اجيي اردالوسييمط  الودظ ييرالورسييقو اجمييىا ميي الورسيي وةاقاديي اويي  افم يي اديي اق ديي
  دمييداق حييذمرافماييمرالو زرويي اإوييىا اييلاك ييباإوييىالوسييمط  الوظيي هرابمبييرسا اييلاتييقاا

ا(02 .لوث ةابربلاق  اودملاإمد اً اتقمً ابيالادح قظاد ا االج دل اببركةاوده

طممييةاهييذهالورسيي وةااعييدبويياا اييرالودصيي دراإوييىا اادقتيي اجييدلي ابييم الوييدقو م اقا
الوسيييمط  اتيييالقق السو ييي اا  ميييةاج يييدج يييدالوسيييمط  الوظييي هرابمبيييرساقدييي ابعيييدهاح يييىا

اديي اجمييىالوعكييساديي اذويي ا اييمراإوييىاجالتييةاا(08 ا،ا(0231-0213هييي/ا816-863  قلا
ا(01 .جمىا ب د الورس ي اقلو دلم حساةابما د ا ظ رالوطرف  ا الو  الوحرصا

 يييييييرالورسيييييييقو ابقفييييييي ةالوسيييييييمط  اتيييييييالقق ا اجمييييييياالوسيييييييمط  الودظ إعا ايييييييلادييييييي ا
ا(اح ييىاتطيي الو دمييةالو يي اكيي  امرسييم  اإوييىالوسييمط  الوددمييقك ا0231ه/863لسو يي  

لساير ابي ااددي ا ثي را ضيبالوسيمط  اا(06 لودص درالودصرمة.بعضابحسباد ا رقملا
فك ييباااا،لوييذااقويي الوسييمطةابعييداقلوييدها(03 ا،ا(0234-0231هييي/839-863 اتييالقق 

ق رسيملادي ابعيضااامصي اإويىالو ي رو ابي ومد ،ا"قجاق الوك ي بابيياا،قجدهإوملام ددهاقم 
قجرفييلا اييلا،الوكي رااقتيي  افمييلا اس يرو الوييمد اديي امدمامي اقلت يي اديي ا  اإومي ا قاقلع 
ق ايييمرا(21 ا."مو يييزاج مبيييلاجسيييكرًلاإذلاوييياامحضيييراإوميييلابييي ووقلباقلو دميييةاجميييىاج د يييلا
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ق ديرادي اا(20 قق ا قويلاإويىاتيقص،بعضالورقلم تاإويىا  الوسيمط  الساير ابي ااتيال

هايي  اب و مييزالوعسيي كراواييزقالوييمد ،ا مييرالاييلالضييطراومعييقدةاإوييىالو يي هرةادق ال اما ييذا
ااااااااا  دميييييييده،ابسيييييييببا عرضيييييييلاويييييييبعضالودايييييييكالتالودل مميييييييةالو ييييييي الا  يييييييتاب  ميييييييلاسييييييياةا

كديي ا  الوسييببالوييذااكيي  اتييدالسيي دج هاوم  دمييداباييزقالوييمد اتييداا(22 اا(.0234ه/839 
قوييمساعد ايي عاا(29 قدةالوييدج  اوييلافيي ادكييةابييدعاديي الوسييمط  الودظ ييرالورسييقو ،زل ابعيي

رسيي  ا ميي اإقوعي اا(24 .لس ميراجيي اإرسي  الو دمييةاكديي الاي رتاإوييىاذوي ابعييضالورقلميي ت
لورسيي وةاديي ارويي اديي ا ويي رالوكيي راافمييلادعوييةاقلضييحةاجمييىاقوييقداداييكمةا و رمييةابييم ا

ااا.لودقو م 

و اجمييىا ميي الورسيي وةافااييلاوديي الطميي اجمييىاق ديي اجيي اردالوسييمط  الودظ ييرالورسييقا
اديي ادقو ييةاإوييىالو يي رو ا جاقلا يي ا ج دهيي اإوييىالورسييق ابحوييةا ا يي اومسييتادقو ييةاوييلاقلا

قود اذكراولالورسق افحقلهي ارداجمميلابيي ا"هيذلاكيالاا،الوذااجمىالورسق ا  امبحثاجال
سيقو ادي اقك اتا م ا  رارس وةا م  هي الوسيمط  الودظ يرالورا(22 ا."تزا مباجمملالوو  

ااا(28 .ا(0234هيا/834لودد وم احمثاقلف لادام لاف اج اا 

-834لورسييييييقو  اجدييييييراق ييييييقوىالوسييييييمطةاديييييي ابعييييييدهالباييييييلالوسييييييمط  السايييييير 
قواا سو الودص درال صي ًعادب ايرًلابمايلاقبيم الودد ومي ،ا(21 ،ا(0238-0234هي/838

  احمييثاويياامدييضافيي الوسييمطةاسييقتاجيي دم ،اثيياا ييقوىالوسييمطةاديي ابعييدها  مييلالوسييمط
ا(،اقك  اج دهاف يرةالسي  رلراقر ي  ا0920ا-0238هي/120-838لودؤمداب الودظ را 

جميىاجكيسادي اك ايتاجمميلالودقويةالوددمقكيةاا(26 قلا ع شالت ص دااكبميرااي د لالويمد .
قر يااذوي اإعا  اا(23 .لو  اديرتاب قضي  اسم سيمةابسيببالوصيرلعاحيق اكرسي الوسيمطة

قكيي  ا ق اكثييراحييدة،اق كييررتا كثييراديي ادييرة،الو  دمييدلتالوددمقكمييةاباييزقالوييمد اك اييتا 
ا(91 (،ا0233-0231ه/863-838 د ابد ه الوسمط  الوددمقك احس االودم اعوم 

ا(90 ا(اب و ميزاحدميةاجسيكرمةاوايزقالويمد اوياا ي ا،0236هي/ا831 دراساة اإذام   ا ال
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إذلاديي ا يكييداديي ابسييبباد  مييل،ا قا ا يي اك اييتادوييردا  قميي اف ييط.اقوييمساديي الودسيي بعداإ 
  امكيييق الوسيييبباقرل ا و ميييزاهيييذهالوحدميييةاج ييييداإويييىا عيييرضا وييي راحةاهيييذلالو بيييراصييي

لوك رااودض م  تادي اتبي الوسيمط  الودؤميدالورسيقو ،اقوعم ي الد يدلداودد رسي تااكي  اتيدا
ف ا  راج دهادجيتالوسيمط  الساير ابي اتيالقق اامقس ابد ه اقلودهالوسمط  الودظ ر

اإوىا  دمدهاكد اسبي.

ةالومداميييةافييي الوسييياقلتالسقويييىادييي احكييياالوسيييمط  الودؤميييداقوعييي الا طييي عالو دمييي
ااااااالورسيييييقو امايييييمراإويييييىالسييييي درلرالودايييييكمةالو و رميييييةابيييييم الوطيييييرفم اح يييييىالو  يييييرةالوث اميييييةا

ااا-0233هييييي/116-836ق  بيييي اتييييالقاادحدييييداالوسييييمط  الوددمييييقك الوا صييييرديييي اج ييييدا
رسيييقو ارسييي وةا ايييمرالودصييي دراإويييىا ايييلا رسييي اإويييىالوسيييمط  الودؤميييدالواإذ(92 ا،(ا0916

دي السردي ،اقب طا ي اإظ ي راتيقةالودد ومي ااب اظ هره الوبا رةاب ا ص رالودد ومي افي احيرا
و  قم اق  دمدالوسيمط  الودؤميدالورسيقو الويذااف ياالو يد ادي ا مي الورسي وةافيرداجمم ي ا
برسيي وةالف  ييرافم يي ابديي اح  ييلاديي ااصييراجمييىابعييضا صييقدلافيي الوييمد ،اقلج ييذراجيي ا

ومييةالو يي اطمب يي اداييلالوسييمط  الوا صيير،ادديي ا ثيي را ضييبالس مييرا  ييدماالودسيي جدلتالود 
لف  يرابيلادي الا صي رلتاعامدكي اابدي قلعسي  زل اادايلافرداجمملابرسي وةادممييةاب وسي رمة

  ا   ر ابد اح   لاومقشالودد وم ادي الا صي رلتافي احيرقب ا،اقوياام بي الج يذلرهاجي ا
قذهباإوىا كثراد اذوي اف يددهابايزقاجدااتدر لاجمىاإددلدهاب سدقل الو  اطمب  ادال،ا

ادي اايام ااا،ق ا ي اومسيتابا يبيةاجي ابي و اا،لومد الو  الج بره اوز اد ابالدالودد ومي  قلا
قك ايييتاا(99 .قمقدييً اديي اسيييق ا  قوييلالوومييقشالوددمقكمييةاإوم يي ا،جا يي الايي ا و ااب وو يي د

و ي ،اق دياع ااا م الورس وةادمميةاب وحدمثاج اكثرةا دقل الويمد ،اقسيق ا يدبمرالورسيقومم 
جيي ابييذو  افيي الوو يي دافيي اسييبم اله.ادديي اماييمراإوييىا  اهايي  الد عيي ضاددمييقك اديي ا

ااا.لوسم سةالو و رمةاومرسقومم 
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قدييي ا  الوعالتيييةاجييي دتابعيييداذوييي اإويييىالوصييي   اقلوديييقدةابيييدوم اإرسييي  الوسيييمط  ا

ا(ارسيي وةاإوييىالودؤمييدا0914ه/ا119لوا صييرادحدييدابيي اتييالقق ادييرةا  ييرتافيي اسيياةا 
 اب وباييييييييييييي رةاب ا صييييييييييييي رالودد وميييييييييييي اجميييييييييييييىالو  ييييييييييييي رافيييييييييييي ادعركيييييييييييييةاديييييييييييييرجالورسييييييييييييقو
ت بيي الوسييمط  الودؤمييدالورسييقو اح ديي الورسيي وةاب وح يي قة،اقا(94 ا،ا(0919هييي/112لوصيي ر 

إعا ايلاثديةادايكمةاا(92 .قجدي اويذو ادا سيبةاكبميرةاوم عبميراجي العب  ي جاب يذلالعا صي ر
لورسيقو اام يقوسا م يةادي اتيدقااعازلوتات يدةاابم الوبمدم ادد اوع الوسمط  الودؤميدا

اا(ا0914ه/ا119 اإويييىالوحييي)اسييياةالوا صيييرادحديييدا ييييبالوسيييمط  اا(98 سيييالرلسدميييرا
سيالراجمييىاالسدميرا حسيب اسااهويقااديي اتبي ا(91 بحدميةاكبميرة،اف قويلاب قل يلاإوييىازبميد

ااا(96 .لومد 

قوعيي ا ميي الوداييكمةاد عم ييةاب و ويي رةابييم الوبمييدم ،اقدديي ا كييداذويي ا  ييداادودقجييةا
اا(اب واييكقتاإوييىالوسييمط  الوا صييرادحدييدابيي ا0912هييي/ا114 ويي رالوكيي رااسيياةا اديي 

قتطييي اا،قوييياامويييزهااجميييىاجييي د  اا،تييالقق ابيييي الوسيييمط  الودؤميييدالورسيييقو ا عيييرضاو يييا
فيرسيي اإومييلا دييرل الودقوييةاا(93 .لو دمييةابحوييةاصييارالوسييمط  الوا صييرادحدييدابيي اتييالقق 

ااا ارسيي وةا  دمييداق حييذمراويي  افم يي ا لوددمقكمييةاب سيياالوسييمط  الوا صييرادحدييدابيي اتييالققا
عا حييييقجاا سيييي اإوييييىادويييي  اجسييييكراإوميييي اف كييييق ادديييي  ا هيييي الوييييمد افيييي اذابيييي ا...اا"

ا،قلوطرمييييالو ييي السيييي قوىاجمم ييي الودميييي الودسيييعقدالبيييي ادقعاييي الوسييييمط  الوك دييي ادعرقفيييية
ا(41 ."قدس وك  اديوقفة

  اقر يييياا  الوسييييمط  الودؤمييييدالورسييييقو اتيييي اافيييي اايييي رااييييقل اديييي االوسيييياةاا سيييي
جظييياالو زروييي اديييي اادحديييداا(ابيرسييي  اهدميييةاإويييىالوسيييمط  الوا صيييرا912هيييي/ا114 

بييي اإ ا ميي الو دميييةاك اييتادحييي اا،إعا  اذوييي اويياامكييي احييالاومداييكمةا(40 ايييا  اقتييدره ،
لد ع ضاقلا  ي صادي الوسيمط  الوا صيرادحديدالويذاالج برهي ا تي ادي الو دميةالودع ي دة،ا

إعال الودؤميدالورسيقو اويااميرداجميىاذوي اقوياافيرس اإوميلاديرةا  يرتام يددهابايزقالويمد ،ا
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ق زلد اذو اد اقرقدا ابي  اإويىالوسيمط  الوا صيرادحديدا  ميدابيي الوسيمط  اا(42 ،معب ابل 
جمىالودج  اويلابيدعادي الوسيمط  االسارل لودؤمدالورسقو ا رس ا دقلعاإوىادكةاوحد ا

ةاومدد ومي افي اقوع اذو ابسببالطالجلاجميىاسيق السقضي عالودل ممي(49 ،دحددالوا صر
دد ازلداد احدةالو ق رابم الوطرفم ،اقلسي دجىاذوي ا يد  الو مم يةالوعب سي اا، م الو  رة

ومضيييييياطاجمييييييىااا(44 اا(0941ا–ا912هييييييي/141-110لودسيييييي ك  ابيييييي ها بييييييقالوربميييييي ا 
اا(ادييي اك ييي بادييي ا0916ه/111فيرسييي الوميييلابك ييي باسييياة ا،لوسيييمط  الودؤميييدالورسيييقو 

اااا(42 .د العس درلراف الودع ادةاقلودك برةفم د الوسمط  الوا صرادحددامحذرلالا

بييي اإ الوسيييمط  الوا صيييرادحديييدااا،قوييياام قتييي السديييراجايييداإرسييي  الوك ييي بم اف يييط
 دييراب و مييزاحدمييةاجسييكرمةاواييزقالوييمد ،افكميي اكيي ا دمييراديي الودد وميي ابعديي اومبيية،ا

اثيياا حديي اإوييىالوسييقمساقلوطييقراجمييىاظ ييقرالإلبيي ا، صييا افيي الوقوييلالو بميي ا(48 قفمييقة
و م يييىافييي الوبحيييراهاييي  اب صيييداحدييي السزقلداقللعتاقلورو ويييةاإويييىالويييمد اجييي اطرمييييا

ا(41 لوبحر.

ا ييي ا قديي ا  الودصييي درا   ييياجميييىا قتييي الوعديي اجييي ا و ميييزا ميي الوحدميييةا،لعا
ا(امييييييذكرا  ا0413ه/602ت و زرو  فييييييل  م ييييييتافمديييييي ابما يييييي احييييييق ا سييييييب باذويييييي ،ا

 ميي الوحدمييةادايي الو ع ديي اديي ا ويي رالوسييمط  الودؤمييدالورسييقو احييم ابما ييلا ابيي  اإجييدلدا
لوك را،ادد الضيطرالوسيمط  الوا صيرادحديداوم رلوي اجي اإجيدلدا مي الوحدمية،اب إلضي فةا
إويىا  الوعمدي  ابمايقلاويلاايا جةادي ا تيدااجمميلاقجيدااويقلزه،افيرسي اإويىالوسيمط  الودؤمييدا

ا(46 لورسقو امعمدلا رلوعلاج اذو اقمطمبادالالوصم اقلودقلدجة.

ميييذكرا  الوعدييي اجميييىاإجيييدلدا مييي الوحدميييةافا(ا0944ه/ا642اتوعماييي ا  دييي ال
 قت ابطمباد ا جم  الوك راالوذم اسيوقلالإلد   اإوىا  امعيقداويقلبالوسيمط  الودؤميدا

اااااااابماديييي البيييي ا اييييراابييييردا(43 دحدييييد،الورسييييقو اجمييييىاك يييي بالو مم ييييةاقلوسييييمط  الوا صيييير
ميي الوحدمييةاو ييزالسدمييراا(ام ييق ابياييلاوديي ابييد الوعديي افيي اإجييدلدا 0919ه/ا614 اتا
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سالراا سلاومكق ات يده اسالا رلدا  امس ا اذو اب و رباإوىالويمد ادي اقويلالوسيمط  ا
الوا صيييرادحديييدالويييذاابيييد ام طيييطاوم يييبضاجمميييل،اقوم يييربادييي اقويييلادا فسيييلافييي الويييقزلرة

السدمييراحييم ا در السيي ظ  رهاجممييلابكثييرةاواييده،اقوديي ا ابييلا(21 ببمييرسالوو ايياكمرالسدميير
سالرا رس اإوملاد السدرل ادي ا دكي ادي اثاي السدمرا ااكمراود ام ططاولابمبرسالوو

جزديييلاجيييي اذوييي اح ييييىاما ظيييراوييييقلبالوسييييمط  الودؤميييدالورسييييقو اجميييىاك يييي ب الو مم ييييةا
ا(20 .دحدداقلوسمط  الوا صر

ردتااهيي قهايي ااالحييظا  الو زرويي امؤكييداجمييىا  ادضيي م ةا ويي رالوكيي رااإاديي ا
ديي اجميااجيي ا و ميزالوحمديةالوعسييكرمةاوايزقابييالدها،افعي ادي الوسييمط  الودؤميدالورسيقو او

قهذلاجمىا يال ادي ا يذكرهالودصي درالودصيرمةابيي ادضي م ةا وي رالوكي رااقتطي الو دميةا
ه الوسبباف ا م السزدية،اقوعي الس ميراهيقالستيرباحميثااويدالو زروي اا سيلامايمرا

 ةادي اا(اإوىا عرضابعضا و رالوكي رااومدضي م0914/اه119ف ابدلمةالسزدةاج اا 
ا(22 جد .الوع دمم اف ادما  

ذلاكيي  اديي الودسيي بعدا  ا كييق ا ميي السزدييةالا  ييتاب ج ييذلرالوسييمط  الوا صييرا قلا
فااييلا مضييً اديي الودسيي بعدا  اا(29 ،دحدييداومسييمط  الودؤمييدالورسييقو اكديي اماييمرالو زرويي 

مكيق الوسيببافيي ا قتي الوعديي اجي اإجييدلدا مي الوحدمييةاهيقالا ظيي رادي امويي  ابيلاوييقلبا
ودؤمييييدالورسييييقو اجميييىاك يييي ب الو مم ييييةالودسيييي ك  ابييي ها بييييقالوربميييي اقلوسييييمط  الوسيييمط  ال

لوا صييرادحدييد،اس الوسييمط  الودؤمييدالورسييقو السيي درافيي اتطعييلاومعالتييةاديي الودد وميي ا
سكثراد اجاراساقلتادق ا  ا امرالودص درابعداذو اإوىاردةافعي ادي او يةالودقويةا

لوعديي اجيي اإجييدلدا ميي الوحدمييةاهييقاالوددمقكيية.ادديي اموعمايي ااييرتابييي الوسييببافيي ا قتيي 
لضطرلبالسحقل الوسم سمةاف ادصيراقلويذاا دثي افي اهيرقبالوسيمط  الوا صيرادحديدا

ا(24 ب اتالقق اق ا فسالسدرل الودد وم اجمىا قو الوسمطة.
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قوييييييذو اديييييي ا  اجييييييي دالوسييييييمط  الوا صيييييييرادحدييييييداومسييييييمطةاومديييييييرةالوث وثييييييةاجييييييي اااااااااااااااا 
لسييي  رتا قضييي عالودقويييةالوددمقكميييةاح يييىابييي درهااا(اقا0941-0913هيييي/ا140-ا113 

لوسمط  الودؤميدالورسيقو ابارسي  اهدميةاثدمايةاو بيد اصي حةاودميدةادي الوعالتي تالوحسياةا
ا(22 بم الوطرفم .

ا(28 اا(0989-0920هيييي/184-120قودييي ا يييقوىالوسيييمط  الودو هيييدالورسيييقو ا 

اجبيييدلهاابييي لوظييي هرااجديييللبييي ا يييرجاجمميييلااالوسيييمطةابعيييداقفييي ةاقلويييدهالوسيييمط  الودؤميييد
قلضييطربتا حقلوييلالوسم سييمة،ااقلضييطرهاذويي اا(21 ،لوداصييقرا مييقبابيي امقسيي ابيي اجديير

هيييييي/ا124سيييياةا إوييييىالوموييييق اوطميييييبالواوييييدةالوعسيييييكرمةاديييي الوسيييييمط  الوا صييييرادحديييييدا
فكمي امسي عم الوسيمط  اا،قهذلا طقراكبمراودًلاف الوعالتةابم الودقو م ا(26 ا(.ا0924

اد اهددقلالورسقومم ابازقالومد ا؟لودو هداب ودد وم الوذم اكثمرًلا

سييالر،السدمييراقوإلو بييةاجمييىاهييذلالو سيي ؤ امبييدقا  الورسييقومم ابعييدافايي احدمييةا
،اق سييييمطالسدييييرل اجمييييىالوسييييمطة،ا صييييب اوييييدم اا قضيييي عالودد وميييي الودل ممييييةقلضيييطرلبا

لطديا  ابيالاواامعدابد دقرالودد وم ا زقالويمد اسوي العسي مال اجمم ي .اقتيدا كيداذوي ا
لودو هيييداهيييذلاويياامقلفيييياجمميييلالوسيييمط  الوا صييرادحديييداح يييىا جييي دهالوسيييمط  ابا  اطميي

قدييي السييي و باإعابعيييدا  ا طدعيييلالوسيييمط  اا،ا(0922هيييي/122قكيييررهااث اميييةافييي اجييي ا 
ا(23 لودو هداب سدقل الوط يمةاقلو مرلتالوكثمرةاف ابالدالومد .

قوييىار بييةاقتييداجميي ا حييدالوبيي حثم اجييداالسيي و بةالوسييمط  الوا صييرافيي الودييرةالس
دايييلافييي اإب ييي  السقضييي عا ميييرالودسييي  رةافييي الويييمد اقلو ييي ادييي ااييييا  اكسيييراايييقكةاباييي ا
ضيع  ادقويي  ااددي امضييد اجيداا يد م اافيي اايؤق الوحويي زا قا عكميرالو ويي رةا رسيق اقلا
جبيرالوبحيرالسحدير،اب إلضيي فةاإويىاجيداا يكييدالوسيمط  الوا صيرادحدييدابي اتيالقق اديي ا

ا(81  ومةاو ذهالوحدمة.ودمةاهذلالوطمباقجظاالو ك وم الود
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إعا  الوسيييمط  الودو هيييدالورسييييقو ادييي ا  ار تالوعسييي كرالودصييييرمةا يييد  ازبمييييدا
ح ييىالا  بييلالو ييق اق در ا اييلالر كييبا طييًيااكبمييرًلاتييدام سييببافيي اا  مييةادقو ييلاق صييب ا
لوييمد ا حييتامييدالودد وميي .اقو ييذلا  يي ذ اجيي ادسيي جد  ااقحييرصاجمييىالو ضييممياجمييم اا

لوحي  اق ي فقلاجميىا ا سي ااف يررقلالوعيقدةابعيداب ياا يىاضي تتاومعقدقلاد احميثا  يقل،اح
ا(80 ك  بيييً اماييي دابيييلا ا ييياا دقلاقلويييب ااقتضيييقلاح و يييل.الوسيييمط  الودو هيييدا  اك يييباو يييا

ج تيبات ييدالوحدميةاسايلا ضي عاادحديداق امرابعيضالورقلمي تاإويىا  الوسيمط  الوا صير
ايي  اديي اماييمراإوييىا  ابماديي اها(82 لو رصييةالو يي ا  محييتاوييلاوبسييطاسييمطر لاجمييىالوييمد .

لوسبباف ادع تب لاقا مةاد ا حدالسدرل ال  دلا د االوسيمط  الوا صيرادحديدابيايلال يذا
ا(89  دقلعاد الوسمط  الودو هدالورسقو .

قفمديييييييي اجييييييييدلاح دثييييييييةا سييييييييرالوسييييييييمط  الودو هييييييييدالورسييييييييقو افيييييييي ادكييييييييةاسيييييييياةا
بي ابا رل اد اايرم ادكيةاجويال اا(84 ا(اد اتب ا دمرالوح)الودصرا0920هي/120 

فييا الوعالتييةابييم الوييدقو م السيي درتاجمييىا فضيي اديي اك اييتاجممييلاف ييرةاطقممييةا(82 ،ردمثيية
اا(ا بييي د الوطرفييي  ا الو ييي الو يييدلم الوا وميييةاقلوثدمايييةا0428هيييي/ا623لد يييدتاإويييىاسييياةا 

لو  ا طابتالودص درابقص ادح قم    اقلوح ي قةالوب وايةافي السي  ب  ارسي الوبميدم ادي ا
(اتيييرباددايييياا0410هيييي/ا619سييياةا ادييي الو  ييي رد ومييي اقوعييي اهزمديييةالود(88 الوطيييرفم .

ا(81 .ك  او  السثراودس ود  ااومرسقومم ا ال ا م الو  رة

إعا  الوضييع اقلعضييطرلبالوسم سيي الوييذااج ايي لالودقوييةالورسييقومةابعييداج ييدا
وعيي ابعييضاا(86 اا(0424-0411هييي/621-619لوسييمط  الوا صييرا حدييدالورسييقو ا ا

ا(83 اا(0491-0422هييي/640-622ايير ابرسييب اا لسدس ايي راالوسييمط  الوددمييقك ا
ييم ا   ييق ابييي االميية اوييلا ييزقالوييمد اقمطدعييلافيي العسيي مال اجمم يي ،اقديي ا  اهايي  ارقاحس 

إعا  الورقلميي تا ؤكييداجمييىاا(ا11 لوسييمط  السايير ابرسييب ااويياام م ييتاإوييىاذويي اب وكمميية،
ا(اإوييييييىالوسييييييمط  ا0428ه/ا623  الوسيييييمط  السايييييير ابرسيييييب اا رسيييييي افيييييي اسييييياةا 
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ك  بً امطميباا(ا0428-0429هيا/691-621 ا(10 اصقراجبدلهاب ا حددالورسقو لود 
دي ا حيدالسديرل اا،اقلرفيياذوي اب دميةوإلج ايةاجميىاو ي دالإلفيرا)فملادايلادسي جدةاد وميةا

لودد ومييي ابصيييحبةا دسيييم اا يييرًلادييي الودد ومييي الوسيييمط امةا قو يييقلاجبيييرالوبحيييراإويييىا  ا
قلاإويىالوبيراق قويلالسدميرالوددميقك اقدعيلافازويا(12 قصيمقلاإويىاسي ح احمي ابي امع يقب،

لو دمية،اقودي اقصيمقلاإويىالوسيمط  الوداصيقراجبيدلهالورسيقو اب وك ي باقا دسةاا يراف يطا
ق  يييذافييي اإجيييدلدالو دميييةاق و ميييزالودسييي جدةالود وميييةالو ييي اطمبقهييي ا  ييي هالو بيييرابيييي اب ميييةا

ديي ارو وييل،الوعسييكرالوددمييقك افيي احميي ابيي امع ييقباا بييقلاابعييضالوضييم عاقت مييقلا ربعييةا
دي اهيذلا بيرا ميرافيا الوعي دةا  ام يداافي اا"فيث راذو ا ضبلاقت  اوألدميرالوددميقك ا ا

لورس وةاقلحداف دد ااف ا دسم ارواًلاقواامحضرادياكااإعا ايتافي ا دسيةاا يراق يي را
،افطييردهاقديي ادعييلاقويياامعط يياااييميً افعيي دقلاديي احمييثا"بيي تمكااقت مييقلاديي ارويي و ا ربعيية

ا(19   قل.

لس ارلبالوسمط  الورسقو ادي اكثيرةااجيددالسفيرلدالو ي ددم اب ورسي وةاقعاا ا  ا
قب يي  ادعظد يياافيي احميي ابيي امع ييقبافيي ادحمييل،احمييثاعامدكيي ا  امكييق اهييؤع اسويي ا
اد اهاا ابلادي امكقايقلابحدميةالسي طالجمةاوعي الودد ومي ا رلدقلادي ا حد الورس وةاف ط،اقلا

وب يي  االواييد ومةالو يي ا ع بييرابقلبييةا الو يي ادعرفييةادييدتاتييقةالورسييقومم افيي الوييدف عاجيي ا
لود ق اإويىابالدهيا،اقهيقاعاي ا طيقرا طميرافي الوعالتيةابيم الوبميدم .اقدي الودسي بعدا

حييدالوبيي حثم اديي ا  امكييق الودد وميي ا رلدقلاديي اهييذهالوحدمييةالو مييقم اب ييقةا ومييلاإديي الايي را
 يرلاق  اس ا دسيم ااا(14 ،لورسيقومق اقعام عرضيقلاوحرميةالو وي رةاو ياادصراح ىامذج 

ذلادي اكي  الو يد الظ يي راإكي اقلاكثميراب واسيبةاوحدي الو دميةاإعا  اهيذلالوعييدداتممي اويدلا
الو قةاقلو  قم .ا

قدييي ا  الوسيييمط  ابرسيييب اا  ضيييبلا صييير الوسيييمط  الورسيييقو ادييي ا فيييرلدا مييي ا
إعا  ااميً اد اهذلاواامحدثاإد ابسيببالاايا  الودد ومي اا(12 لوحدمةاف ررا زقالومد ،
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لو  رومييية،ا قاس ا مييي الوحدميييةالعسييي طالجمةاوييياا عيييداب وا ييي ي)الو ييي اكييي  افييي احيييرقب اا

 مروقه ا قام قتع  الودد وم .

 

 أسباب التهديدات :  

ديي ا  الودصيي درافيي الوا وييبا وعيي الوسييببالوييريمساوم  دمييدلتالوددمقكمييةاباييزقا
 اتييرل ةالوييمد اهييقاتطيي الورسييقومم اوم دمييةالو يي اكيي اقلامؤدقا يي اومدد وميي اإعا اييلاديي ا ييال

رسيي ي الو  دميييدالو ييي ابعيييثاب ييي الودد ومييي اإوييىالورسيييقومم ااويييدالإلاييي رةافم ييي اإويييىا سيييب با
  ييييرتاب إلضيييي فةاإوييييىاتطيييي الو دمييييةادا يييي اجييييداالج ييييرل الورسييييقومم اب و مم ييييةالوعب سيييي ا

اق د م ااف ااؤق الوحو ز،اق عرض ااو و رالوك رااقدض م   ا.ا،ب و  هرة

لسسب باقدعرفةاددتا يثمرهي افي ا يق رااقساح ق ا ال اهذلالودبحثادرلسةاهذه
لوعالتيييةابيييم الوطيييرفم اقلود  رايييةافمدييي ابما ييي اودعرفيييةالوسيييببالويييريمسافييي الو  دميييدابايييزقا

الومد .
 قطع الهدية : ،أولا 

فييي احيييدمثالودصييي درالودصيييرمةاقلومداميييةاجييي الو يييدلم الود ب دويييةابيييم الورسيييقومم ا
صيي درالودصييرمةاجمييىا  ا ميي الو دمييةاقلودد وميي ااوييدا ب ماييً اكبمييرًلابما يي ،احمييثا ؤكييدالود

اااااد رقضيييييةاجميييييىاسيييييالطم الودقويييييةالورسيييييقومة،اقفييييي اهيييييذلام يييييق اجا ييييي ابمبيييييرسالويييييدقلدلرا
"ك ايييييييييتالوعقلييييييييييداو رميييييييييةابارسييييييييي و  اإويييييييييىالسبيييييييييقلبالوايييييييييرم ةاا ا(0922هيييييييييي/122 ت

ا(ااإوييييييىا  الوسيييييمط  الودظ ييييييرا0406هيييييي/620قمايييييمرالو م اييييييادا تا(18 ،لوسيييييمط امة"
ذكراقمييا(11 مط  الوظيي هرابمبييرساجمييىا دييقل اقهييدلم اقلو ييزاابييذو ،لورسييقو اتييداج هييدالوسيي

 اييلاب إلضيي فةاإوييىالو دميةالود رقضييةاجمييىالورسييقومم اكيي  ااا(0420ه/622 تالوعماي 
د ييررلااجميييىالوسيييمط  الورسيييقو اسيي ةا ع ادماييي رافييي اكييي اسيياةادييي اهدميييةام ييي صاب ييي ا

اميةاتيدا يرفضاإذلادي اق كيدتاا مي الودصي دراجميىا  الو دميةالومد(16 لوددمقك .الوسمط  
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قسوي اهيذلاا(13 تمتاتمد   اج الودع  دادد امعرضالوسمط  الورسقو اوم  دميداقلو حيذمر. 
ذهبتابعضالودرلس تالوحدمثةاإوىالج ب رالو دمةالو  امرسم  اسيالطم الودقويةالورسيقومةا

ق  الا ط ج يي ا"المييذل اب وعصييم  اقتطيي الوعالتيي تابييم ادصييراا(61 ،ردييزًلاومييقع اقلو بعميية
اااا(60 .ومد "قل

اااااييمراإوييىا  ا ميي الو دمييةاديي اهيي اإعمايدييؤرخالودقوييةالورسقومةييييييالو زرويي ابماديي اا
ايمراإويىا ا ي افي امقاا(62 ا،"طمبً اومدقدةاقلودحبة،اقلس درلرًلاجمىاد امع داد الوصيحبةاا"

ا(69 بعضالسحم  اإاد ا رس اف اد  ب اد اقص اد الوسمط  الوددمقك .

ذلادييي الس عرضييييا الو ييييدلم  رفم ا ييييال اف ييييرةالوعالتييييةابما ديييي الود ب دوييييةابييييم الوطيييياقلا
ا(افااايييي ااوييييدا  الودصيييي دراويييياا اييييراإوييييىا كثييييراديييي ا0429-0221هيييييا/846-626 

جارم اهدمةادرسمةاد الومد اإوىادصير،اددي امايمراإويىا ا ي اوياا كي اسياقمةا بيدًل،ابي ا
ةاويييقا ا ييي الا طعيييتاف يييرلتاطقمميييةاويييدًل،اقتيييداحيييدثاهيييذلالعا طييي عافييي اف يييرلتاك ايييتالود

ااااااالوددمقكميييييييةافم ييييييي ا تيييييييقتادييييييي اك ايييييييتا  صيييييييةافييييييي اج يييييييدالوسيييييييمط  الوظييييييي هرابمبيييييييرساا
-816مط  اتيييييييييييييييييييييييييالقق السو ييييييييييييييييييييييييي ا اسييييييييييييييييييييييييقلوا،ا(0211-0223/ه826-818 

ا(،اف ييال ا ميي الو  ييرةالو يي الد ييدتاسكثييراديي اثالثييم اسيياةاويياا0231-0213هييي/863
ا(64 . رصداوا الودص دراسقتاس ةاهدلم ادرسمةاد الومد 

اوييدا  الو دمييةالومدامييةافيي الوا ويبام  بم يي اهدمييةادصييرمةا رسيي اإديي ااقفي الود  بيي 
قدي ا  الو دميةالومداميةافي الوا ويباك ايتا(68  قابسي  رةادصيرمة.ا(62 ،لومداميم د الورسي ا

إعا الاقوداف ابعضالو  رلتا  الو دميةالودصيرمةا(61  كبراق جظااد الو دمةالودصرمة،
قاك ايييتالو دميييةالومداميييةاد رقضيييةاجميييىافميييا(66 ك ايييتا كبيييرابكثميييرادييي الو دميييةالومدامييية،

ا. قابيفض ادا  الورسقومم اود الح  جالودد وم اإوىادب دو   اب ودث 

قدييي الودالحيييظا  الودد ومييي ا ظ يييرقلاله د ديييً اب وايييً افييي السييي  ب  الو دميييةالومداميييةا
دي امسي  ب ا مي ا(63 حمثاك  الوسمط  الوددمقك اف ابعضالسحمي  امبعيثاإويىاجميذلب
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قو يييذلاوييردالوسيييمط  الوا صيييرادحديييدابييي اتيييالقق اادييي اتطييي عالوطرميييي،الو دمييةاوحد م  ييي 

حدمةاو يدمبابعيضالسجيرلباتيرباجميذلباق والهيااإويىابيالدالواقبيةاودي اتطعيقلالوطرمييا
لو دميييةاقكييي  ارسييي اا(31 (.ا0908هيييي/108جميييىاهدميييةالوسيييمط  الودؤميييدالورسيييقو اسييياة 

االو ميييي ،اق عديييي او يييياامم ييييق اح يييي قةاكبمييييرةاديييي الوسييييمط  الوددمييييقك ،اق  ييييدااو ييييالومداميييية
ا(30 لوضم فةاطممةاب   هااف ادصر.

س السي درلره ادومي اا،قواام االودد وم ابك اذو اإعاسو ا  ا س درا مي الو دمية
ديي ادك سييباد ومييةاادا يي اجميىالوعالتييةالوومييدةابييم الوطييرفم ،اقوديي اكي اقلام حصييمق اجممييل
قهييذلا(32  ا ويي ادمايي ر،كبمييرةاوييدًل،احمييثات ييدرتاتمدييةاإحييدتا ميي الو ييدلم ابيييكثراديي اسيي م

سراله د االوسالطم الودد وم اب  اقطمب  اب و قةاحماد ا  يق رالوعالتيةابيم الوطيرفم .ا اا
ادي اكي  اقرل الو  دميدا ديرا بدعاىا  را  الا ط عالو دمةاويمساهيقالويدلف اقرل الو  دميداقلا

ا  رالوح تابلالو دمةاسهدم   .

ميةا رسي اجميىاقويلالوسيرجةادي اقحماد امكق اها  ا  دمدابازقالومد افيا الو دا
لوييمد اوييمساسا يي اهيي الوسييبباقرل الو  دمييداقوكيي اوديي ات وييلالبيي افضيي الهالوعدييرااجيي ا

قص حبالومد ام ي دااصي حبادصيراقمدلرميلاودكي  اإدكي  ا سيمطلا"لوسمط  الورسقو  
قف الود  ب اكي  الوسيالطم الودد ومي امبي دوق ا مي اا(39 ."جمملاد الوبراقلوبحرالوحو زا

اومس درالورسقومق اجمىاجالت  االوحساةاب ااوح و  ااوذو .ابي رتالو دمة
  :التدخل في شؤون مكةثانيا، 

سيييعىالورسيييقومق افييي ابدلميييةادقوييي  ا،اإويييىاديييداا يييقذهااجميييىالوحوييي زاودك ا يييلالودماميييةا
قتييدا دكاييقلاديي اذويي افيي اج ييدادؤسييساا،قلو و رمييةاقودايي السمييقبمم اديي الوقصييق اإوييم اابيي ومد 

ا(اا34 .ا(0243-0226هي/841-828درالورسقو  جلوداصقرااالوسمط  ادقو  

قظمييتالوحويي زا  ضييعةاوسييمط  ااإوييىا  احيي)الوسييمط  الودظ ييرالورسييقو افيي ا
ا(احمثاج داد احو لا م ادق ا  ام ر اح دميةاجسيكرمةابعيدا  ا0280هي/823ساةا 
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 جمييي الج رلفيييلاب يييقةالودد ومييي ادييي اجميييىاصيييعمداجرفييي تاودييي اتيييداا جيييالاالودد ومييي اجميييىا 
فيييثراا،قدي اهييذلاإعاسايلا در ابيي الودد وميي اوي اميدجقالوحويي زا حيتاسيم د ل(32 ل، جالدي

العاسح باتب الوصدلاادع ا.

قد اهذلالعاسح بالورسقو اد الوحو زالوذااو  ابدق اصيدلاادي الودد ومي ،اا
قهيذلالعا  ي  الوسيمد اومسييم دةاجميىالوحوي زادي الورسييقومم اإويىالودد ومي اإعا ايلاحييدثتا

 تاديي الورسييقومم ا ويي هالوحويي زا سييببتافيي ا ييق رالوعالتييةابييم الوطييرفم ابعييضالودد رسيي
قلو  دمدابازقالومد .اقوعما ادي ا يال السي عرلضارسي ي الو حيذمراقلو  دميدلتالوددمقكميةا
بازقالومد ااودا  اها  ادقت م اف طاك  الو د  الورسقو افم د افي ادكيةاهيقالوب جيثا

االا سرالوسمط  الورسقو الودو هد.الوريمساو م الو  دمدلت،اقدقت اث وثاا )اج

بيي ا قا(38 ،إدرميسابيي ات ي دةام في ودقت السق احيدثا ثايي  الو اي فسابييم الوايرم ااا
اقتجمىالعا رلدابادرةادكيةاحيم اتي االوايرم ا بيقاادي ابايكا(31 ب ا ب اسعدادحددااد 

ودتالوسمط  الوظي هرابمبيرسابحويةا ايلا ظ يرالودمي اومسيمط  الودظ يرااب ات  دةاإدرمس
قو يييييييييذلا سيييييييييرعالوسيييييييييمط  الوظييييييييي هرابمبيييييييييرساب و قويييييييييلاإويييييييييىادكيييييييييةاجييييييييي ااارسيييييييييقو ،لو
ا(اسدل افرمضيييةالوحييي)اقوحييي الودايييكمةالو ييي اقتعيييتابيييم الوايييرم م ،اقا0283هيييي/881 

ديي ااإوييىادكييةومبييم اومسييمط  الودظ ييراسيي قوةالوقصييق اا(36 ،لوحيي)الوايي د سييم اطرميييا
سيطر   ادي ادكيةاا"   تصرالوطري،اقبعثالوملاد اها  ابرس وةا حيذمراق  دميداتي  افم ي

ا(33 ا."ق  ذتاطرم   اف اسب اجارةا طقةا..

حيييدثا يييال ابييييم ااحمادييي (اا0232/ه830 دييي الودقتييي الوثييي ا افكييي  افييي اجييي اا 
دكييةالواييرم ااق دمييراا(0234-0231هييي/839-863لوسييمط  الوددمييقك السايير ا مميي ا 

لامسييييمط  الودظ ييييرالورسييييقو اقدجيييي اوييييوفيييييظ رالس مييييرالودميييي اا، بيييي ااديييي ابيييي ا بيييي اسييييعد
دديي ا ثيي را ضييبالوسييمط  السايير ا مميي اق سييببافيي ا ييق رالوعالتييةابماييلاا(011 ،ب و طبيية

ا(010 قلوسمط  الودظ رالورسقو افيرس اإوملابرس وةا حذمراق  دمدابازقالومد .
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 د الودقت الوث وثاف داحدثا ثا  الوازلعابم الوارم م اجويال ابي اردمثيةاق  ميلا

لوسييمط  الودو هييدالورسييقو اابصييحبةدكييةاث بييةالوييذااهييرباإوييىاا حمييةالوييمد اقجيي داإوييىا
،افياييي عالواييرم اجوييال اويييدتا دمييرالوحييي جاا(0921ه/120  ثايي  اتدقدييلاومحييي)اسيياة

لودو هييييدامرمييييداإت دييييةاث بييييةا دمييييرًلاجمييييىادكييييةابعييييدارحميييي الوحيييي جالوسييييمط  الودصييييراا  ا
 دميييرالوحييي جالودصيييراالوسيييمط  اافيسيييرلودصيييرا،اق وييي اجميييم اابضيييرقرةالو يييبضاجمميييل.ا

ا(012 .ثاا طمياسرلحلابعداذو ا،بلادعلاإوىالو  هرةلودو هداقلصطح

قكي  اا،اويدا  الورسيقومم ا كيررتا يد ال  اافي اايؤق الوحوي زاهذلد اجدل امقف
وبعضييي  ا ييييثمرلتاب وايييةاجميييىا قضييي جلالوسم سيييمةاقلعت صييي دمة،اقوييياا قويييلاو ييياابسيييبب  ا

،اقوعي ا بمي ا  دمدلتا قا حذمرلتاد الودد وم ،اكد ا ا  اوياا يؤثراجميىالوعالتي تابما دي 
-0411هيييي/621-619 دثييي  اجميييىاهيييذلادييي اتييي اابيييلالوسيييمط  الورسيييقو الوا صيييرا حديييد

داي الوسي  الومداميةالو و رميةادي الو قتي افي ادماي  اويدةااك ميةاب وايرم ااحم ااا(0424
ب اذهيباإويىا(019 ا(.0413ه/ا602حس اب اجوال اود اس  تالوعالتةابما د اساةا 

جميىااقدجديلابي سدقل اوم  يقتا(014 ،بي ادحديدالوحسيا  بعداد اهيذلاققتي ادي الوايرم اردمثيةا
قوياامكي ا(012 .ا(0404ه/601دقلو ةالوارم احس اب اجوال ا ثاي  الو يال ابما دي اسياة 

إعا  اسيعقلاوم قسييطاومايرم احسي ابي اجويال اوييدتااهيذم الوديقت م ردالودد ومي اجميىا
ا(018 .للوقس طةاقص  اجاحددالوذااتب ا لوسمط  الوا صرا

رافيي ادقتيي الودد وميي اديي الو ويي قزلتالورسييقومةاق ييد ال  اافيي اقوعيي اهييذلالو اميي
لوحوي زادثيي را سيي ؤ ا؟اقوإلو بيةاجممييلامظ ييرا  الودد ومي افيي ا ميي ااتيقةالودقوييةالورسييقومةا
كي  اوييدم اا  ييق اديي ا  امحيي ق الورسييقومق السيي ع دةاا ييقذهااجمييىالوحويي زاسييمد اق ا يياا

مادتقاييلاجمييم ااديي السدييقل ااكيي اقلاموييدق ادييمالاإوييم ااديي ابعييضالاييرل ادكييةاوديي اكيي اقل
قلو بي ت.اقفمدي ابعييداج يدالوسييمط  الودو هيدالورسيقو اقوديي ابيد تالودقوييةالورسيقومةا عيي ا ا
ديي اكثييرةالوصييرلج تالودل ممييةابييم ا فييرلدالسسييرةالوح كدييةاجمييىالوسييمطةاويياامعييدالودد وميي ا

ام اق ا د ال  ااف الوحو زاعااا و ااجالابداكال  االودل ممة.
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ويدرالإلاي رةاإوييىا ايلاح يىافيي اف يرةاتيقةالودقوييةالورسيقومةابييذ اقدي او يةال ييرتا  
سيييالطما  الوكثميييرادييي ا جدييي  الوبيييراقلو ميييرافييي ادكيييةاق رسيييمقلاكسيييقةالوكعبيييةا كثيييرادييي ا

ب ااويدا  الودد ومي اسيدحقلاب ويدج  اقواامؤثراذو اجمىاجالت  ااد الودد وم ،اا(011 ،درة
راإوييىا  الودد وميي افيي اف ييرةاتييقةادديي اماييما(016 ومسييالطم الورسييقومم افيي ادكييةاف ييرلتاطقمميية،

لودقوييةالورسييقومةاكيي  امثمييرهااف ييطا ييد  الورسييقومم افيي الواييزلعا قالو ييال ابييم ا اييرل ادكييةا
 قا يد م اافي الو يال ابيم ا ايرل ادكيةاا،دد اتدام سبباف ا روم اك ةاطر اجمىالل ير

 و اقلوسيييمط  الوددميييقك اددييي اتيييدام سيييببافييي اإضيييع  اا يييقذالودد ومييي اجميييىالوحوييي ز،اقب و ييي
 لس ع دةالورسقومم اا قذهااجممل.

 عدم االعتراف بالخالفة العباسية بالقاىرة:،اً ثالث

احميي  الو الفييةالوعب سييمةاب و يي هرةابلوسييمط  الوددمييقك الوظيي هرابمبييرسااحماديي اتيي ا
بك ييييبالو مم ييييةاإوييييىالويييييبالداا رسيييي ا(013 ا،ا02/8/0280لودقلفيييييهيييييا823ا/09/1فيييي ا

إوىادب مع ل،ا مرا  الورسقومم اوياامسي ومبقلاويذو اومدجقةاقد اضدا  الومد الإلسالدمةا
س الج يييييرلف ااب و مم يييييةالوعب سييييي اقلويييييدج  اويييييلابدث بيييييةاإجيييييال الويييييقع اقلو بعميييييةاومدقويييييةا

ب ويييدج  اوم مم يييةالوعب سييي اف يييرةاطقمميييةالسييي درقلاابيييللوددمقكمييية.اقو يكميييداجيييداالج يييرلف اا
دويييييتااإذا،ا(الود  يييييق اجمييييىا ميييييداالوداييييق 0226-0242هييييي/828-841لودس عصييييا 

ه/ا649بعييييضالودسييييكقك تالورسييييقومةاجمييييىالسيييي درلرالوييييدج  اوييييلالوييييىاديييي ابعييييداسيييياة 
ااا(000 ا(.0441هي/621قتم اب الس دراإوىاد ابعداساة (001 ا(،0943

قتيييدالج بيييرالودد ومييي اهيييذلالودقتييي ادييي الورسيييقومم ادقت يييً اجيييدليمً ادييي ا  ا  ييييق را
زديييتالوعالتيييةابيييم الوسيييمط  اقو يييذلاودييي ا يالوعالتيييةابما دييي اإعاقوعميييقهاذرمعيييةاو  دميييدها،

او رقويلاجي لسار اب اتالقق اقلوسمط  الودظ رالورسقو اقص لالسق ا"اب و ي رو "ا
قوديي ا ييق رتالوعالتييةابييم الوسييمط  الودؤمييدالورسييقو اا(002 ادب مع ييل.اقجييداط جييةالو مم ييةا
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الو مم ييةالودسيي ك  ابيي هاك  بييً اإوييىالوسييمط  قلوسييمط  الوا صييرادحدييدابيي اتييالقق ابعييثا

ا(009 مدالورسقو احذرهافملاد العس درلراب ودج  اوم مم ةالودس عصا.لودؤا

قجمييىالوعكييساديي اذويي احماديي ا  حسيي الوعالتييةابييم الوطييرفم ااوييدا  الودد وميي ا
دديي اا(004 م ي طبق الوسييالطم الورسييقومم اب و ي بالودمييق اقلوسييالطم اقا"الود ي االوعيي و ".

لويدلف الوح م ي اا هياتو ي هرةاومسيمد اجمىا  اجداادب معةالورسقومم اوم مم ةالوعب س اب 
اديييي السيييي ام  لودد وميييي اكع ديييي اضيييياطاجمييييىالورسييييقومم اا قرل الو  دمييييدلتاباييييزقالوييييمد اقلا

إلظ  رهاا د االودسمدم اب و  روم اج اط جيةالو مم يةاق ا يااف تيدق اومايرجمةافي احكياا
الومد الو  اتمدالو مم ةالوعب س اب و  هرةا دره اومسمط  الوددمقك ا.

 يقة التجار:مضا، رابعاا 

وديي اكيي  الت صيي دالوييدقو م الوددمقكمييةاقلورسييقومةاتيي ياافيي السسيي ساجمييىالو ويي رةا
لودقومييةالودييي رةاجبيييرالوبحيييرالسحدييير،اف يييداله دييي اب ودح فظيييةاجميييىا دايييلاق ايييوم الو وييي را
جمىالودرقراد ا الول،اقو ذلالدر اكي ادا دي ا هدميةالس يراب واسيبةاويل،اقحرصي اجميىا

ات دتاجمىا ب د الودص و اوالس   دةاد اهذلالوطرمي.ابا  اجالتةاتقمةابما د 

قدييي ا  الورسيييقومم اتيييددقلالوكثميييرادييي الو سييي مالتاوم وييي راومديييرقراجبيييرالوبحيييرا
إعا ايييلاكثميييرلاادييي احيييدثتادييي ابعضييي االو وييي قزلتاا(002 لسحديييراقلو قتييي افييي اديييقلاي ا،

قلودضييييييي م  تاوم وييييييي را  صيييييييةابدييييييي ام عميييييييياب  يييييييدمرالوعايييييييقراقلوضيييييييرليبالود رقضيييييييةا
زجيييي)الودد وميييي اقلضييييطرهااإوييييىالو ييييد  الوييييذاابميييي افيييي ابعييييضا قهييييذلاديييي اا(008 ، اجمييييم

السح مم اإوىالو  دمدابازقالومد .

قكيييي اديييي ا د يييي الو ويييي رابيييييكبراتسييييطاديييي الو سيييي مالتاقلوحرمييييةالزدلدتا قلصييييرا
لوعالتييةابييم الورسييقومم اقلودد وميي ،افيياذلاك اييتا مييي الوعالتييةا تييقتاديي اك اييتاجممييلازدييي ا

قلوسييييمط  اا(001 ا(0933-0962هييييي/610-164ظيييي هرابرتييييقي لوسييييمط  الوددمييييقك الو
لس مييرابعييثااف ييداا(0411-0918هييي/619-116لورسييقو الودميي السايير اإسييد جم  
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ا(ابييييم افمييييلادازوييييةاريييييمسا ويييي رادصييييرا0932-ه136بك يييي باإوييييىالسق افيييي اسيييياةا  
-184لوكيييي رد ابرهيييي  الوييييدم الودحميييي اجاييييدهاقجاييييداقلوييييدهالودميييي السفضيييي الورسييييقو ا 

قوديي اجمياالوسييمط  اا(006 ا(اق كيداوييلاإج ي  ا و ر ييلادي الوعايقر.0911-0989هيي/116
برتقيا دراب وصيالةااقلو يرل ةاجمميلاسيبعةا مي ااالوظ هراسد جم ابقف ةالوسمط  إلسار ا

ا(003 ف ا عزاقزبمداقجد .

ذلاديييي ااظراييييي اإويييييىارسيييي ي الو  دميييييداقلو حيييييذمرالو ييييي ابعييييثاب ييييي الودد ومييييي اإويييييىا قلا
موييةاواييكقتا  ييدااب يي ا ويي رالوكيي را،ا قا ا يي ا رسييمتالورسييقومم ااوييدا  ادعظد يي اإديي اا 

دع ا،ادد امد اجميىا  السديراد عميياب يا،ا قا  ا مي الو  دميدلتا زلدايتادي ادي ا يذكرها
ا(021 لودص دراد ادض م  تا عرضاو  الو و راف ادقلائالومد .

ذلاكيي  اديي الودييرو ا  ادعظيياالسزديي تافيي الوعالتييةابييم الورسييقومم اقلودد وميي ا قلا
ديي ام عييرضاوييلا ويي رالوكيي راااديي ادضيي م  تافيي ادييقلائالوييمد ،افااييلاديي ااك اييتابسييبب

لودؤكييييدا  ادعظيييياا ميييي السزديييي تالا روييييتاجمييييىامييييدا قوييييي الو ويييي رالوييييذم اديييي ا  ام يييييزاا
ا   السزدة،افك اقلافي الوا ويباهياااسعقللودقت ابم الودقو م اح ىا ف الوصم ابما د اقلا

إعا  ا ويي قزلتاسييالطم الودقوييةاا(020 . م لوسيي رل افيي ا بيي د الو ييدلم اقلورسيي ي ابييم الوييدقو
لورسيييقومةالود يييي رم اضيييدالو وييي رابمايييتاحيييدًلاوييياامعيييدامطم يييلا قويييي اددييي الضيييطرهااإويييىا
دح قويييةا وييي قزالوديييقلائالومداميييةاقجيييداالو قتييي اب ييي ،افكييي  ا ق ادييي اتييي ااب مييي الودح قويييةا

 دكييي ادييي الوقصيييق اإويييىااإذ(اا0422ه/622 ييي ورامعييير ابيييي"الو قلوييي اإبيييرلهما"اسييياةا 
قدييي ا ايييلافييي ا مييي الوديييرةالصيييطداابواييي اا(022 .دماييي  اويييدةادق الوديييرقرابديييقلائالويييمد 

ا(الوييذااصيي دراديي اويي  ا0422-0934ه/623-131اييرم ادكييةاحسيي ابيي اجوييال  
إعا الاقودالو ايوم ابعيداذوي ادي الوسيمداجميىابي اجاي  الوحسيا اا(029 ،بلاد الوبض ي 

 ىابم اجيددالودرلكيبالو ي اق بعلاجدداكبمراد الو و راح(024 فع داإوىالو قت اف اودة،
ا(022 ا(ا ربعم ادركبً .0428ه/623د متادما  اودةاساة 
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وبيي رهااجمييىالو قتيي افيي ا قحيي ق الورسييقومق الوقتييق افيي اقوييلا قوييي الو ويي راقلا

-0426هييي/642-690،افيصييدرالوسييمط  الورسييقو الوظيي هرامحمييىابيي اإسييد جم  جييد 
د اورصيدالوسي  اجاييداا(ا دييرًلاإويىااقلبيلافي اجيي0491هيي/699في اسياةا ا(028 اا(0493

ج د   اإوىاجد . ا(021 ب بالودادباقلا

ابرسب ا  الوددمقك  الوسمط   ا   احذرا0491-0422هي/640-622قد  ا(
 و قزالودقلائالومدامةاقهددهابازقاد الوسمط  الورسقو الوظ هرامحمىاد ادا الوس  ا

 الوىادد اوع الودد وم امموؤقاا(026 وااميبلاب ذل.امحمىالومد اإعا  الوسمط  الوظ هر
سم سمةا  رتاف ادقلو   ااد الورسقومم ا دثمتاف افرضاحص رالت ص دااجمىا
لومد ادس امم ابذو ار بةالو و را و قزادقلائالومد اقلو قت اف ادما  اودة،اقو ذلا

الوبض ي ا0942ه/696 صدرالوسمط  الوددمقك ابرسب ااج ا  ابدص درة ادرسقدً  ا(
اقراجمىالوبض ي الوقلردةاج اطرميالومد الوقلردةاد الومد اإوىاودة،اقدض ج ةالوع

ا(023 د الو و رالوا دمم ا قالودصرمم .

فكيي  اهييذلالو ييرلراضييربةات ضييمةا دتالوييىا الايي الوييدقرالو ويي رااوعييد ،اقلا ميي را
لت صيي دالودقوييةالورسييقومةالو يي اويياا عييشابعيييداهييذلالو ييرلراسييقتاسيياقلتاتمممييةاويياا  وييي قزا

الوعارم اساة.
 ات المملوكية:موقف الرسوليين من التهديد

في ابدلميةاتمي اادقويةالودد ومي اكي  اويدتالورسيقومم ا  يق اكبميراويدًلادي اتمي د اا
قو يييذلاحرصييقلاجميييىاجيييداالعح كيي  اب يييااقلاسيييحبقلاديي ا دييي د اادييي ا(091 باييزقابالدهيييا،

قحماديييي اويييي  تارسيييي ي الو  دمييييداإوييييىالوسييييمط  الودظ ييييراا(090 لوحويييي زادق ا ااد  قديييية،
ا(اقديي الوسييمط  ا0283ه/ا881بمبييرساسيياةا مقسيي الورسييقو اديي الوسييمط  الوظيي هرا

ا(اويياامييرداجمييىارسيي يم اابايي  ادح قوييةاداييلا0232ه/830لسايير ابيي اتييالقق اسيياة 
قفيي الوقتييتاا سييلاحدم يي ادحديي الووييد،اقدايي ا ويي رالوكيي راااا(092 جييداا صييعمدالودقتيي .
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لويييذم ام يييرددق ابيييم الويييمد اقدصيييرادييي السييي  دلااديييرلكب االوبحرميييةالو  صيييةا قفيييً ادييي ا 
ب وييقااجسييكراادب  ييتاديي اتبيي الودد وميي ،اق وييزااا قوييي الو ويي راب سيي  دلااالسيي  دلد  

درلكييييباصييييامرةا  صييييةاب ودقوييييةاعا  سيييي اوحديييي الوعسيييي كراقلو مييييق ابعييييدا  ييييذالوع ييييقدا
قلودقلثميياجمييم اا  اعامحدميقلادع يياافي الودرلكييبا حييدادي اجسيي كرادصيرا قاديي امايي ا

ذلاد الكرهقلاجمىاحد ا حداد ا قوي افعميم ااإ ي رليالودرلكيبافي الوطرميياقويمسافمل،اقلا
قلسي ثاىادي اذوي الو وي رالودعيرقفم اب وث يةاودميلاقلود يكيدادي ااجمم اادط وبةاب و عقمض،

إ الصي ااومدقويةاباييرطا  اعامصيطحبقلادع ياافيي اديرلكب اا حيدا مييرا باي ي ااقلا ييقلا اا
ا(099 ق مد ا ا.

يييييافييي ا قويييي الو ويي راديي احديي الو اييي  اييييالورديي حاامقسيي اقدايي الوسييمط  الودظ يير
لودرلكييباإعاقهيي ادكسييرةاح ييىاعا سيي  دااكسييالحاضييدالوعسييكرالورسييقومم ،اقزميي دةافيي ا
لوحييرصاومسييبباذل ييلادايي السيي  دلاالو ايي  افيي السوييقلحالودصيي قفةاجمييىاظ ييقرالودرلكييبا

ا(094 لو  امس  دد  الوك رااو حدم الوبض ي اق دراب س  دلاالوعمدل الودكسرةابدًعادا  .

 درالودصييرمةابييي الوسييمط  الودظ ييرامقسيي الورسييقو اق ديي اديي ا اييمراإومييلالودصيي
ا(امطمييباداييلاتدمصييً اديي ا0281هييي/888 رسيي اإوييىالوسييمط  الوظيي هرابمبييرسافيي اسيياة 

دالبسيييلاومكيييق ا د ايييً اويييل،افبعيييثاإوميييلابييي و دمصاقدعيييلابعيييضا ويييةالوحيييربالو  صيييةابيييلا
 قاا(092 ،تداسيمرا اوي ا ويةالوحيرباددي اعصي لاوسيدا افي اديقلط الوو ي د"اقك باإومل ا"

ا(اإويىا0262هيي/861 م الورقلم تالو  ا ذكرا  الوسمط  الودظ رالورسقو ابعيثاسياة 
مسيييييولا د اييييً اوييييلاقسقعده،ااا(0231–ا13هييييي/863–816لوسييييمط  الوداصييييقراتييييالقق ا 

فيرسيي اإومييلالوداصييقراتييالقق اتدييمصا ديي  اك ييباجممييل ا"بسيياالهالوييرحد الوييرحما.اهييذلا
،اق د ااييي اس ماييي الودمييي الودظ يييراسيييمدا ادحديييداا دييي  ادييي الهاسيييبح الاق عييي وى،اق دييي  

ايدسالويدم اقلوييدام امقسي ابي اجدييراصي حبالويمد الودحييرقس،اإاي ارلجيق اوييلاقسقعده،ا
فمعم يي ارقلميي تادبيي و اب يي ا رلدتاديي اا(098 دسيي ودق اديي اسيي ود اادعيي دق اديي اجيي دلها"،
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ضيييعق ا الو يي ابعيييضالودصييي درالودصيييرمةالإلمحييي  ابييي الورسيييقومم ا  بييي عاومدد ومييي اق  

او ا.ا

فيياذلاكيي  الوسييمط  الودظ ييرامطمييبادا اييمرالسديي  ا قفييً اديي الودقوييةالوددمقكميية،ا
ب و  هرة؟ا ومسالسويدرابيلاإذلاكي  ااب و مم ةالوعب س فكم امع رض ااقمرفضالعج رل ا

فعيياًلام يي  اديي الودد وميي اب و ييدرالوييذاا صييقرهالودصيي درالودصييرمةا  امع يير اب مم يي  اا
را د ايي اوييلاديي اجبيي رلتا ك ييباجمييىاتدييمصامرسيي اإومييل؟اقوديي ذلاب و يي هرةاومكييق اذويي ا كثيي
قحيدهادي ابيم الوسيالطم الورسيقومم اهيقالويذاامطميبا مي اامقسي اف طالوسمط  الودظ ير

لودا ايييمر؟احميييثاعا ايييمرالودصييي دراإوم ييي اسيييقتافييي الإلاييي ر م الوسييي ب  م ،اقدعميييقاا  ا
في اج يقدالوسيالطم ااك اتا تقتادا  امقس الودقوةالورسقومةاف اج دالوسمط  الودظ ر

لوذم اد ابعدهابماد الودقوةالوددمقكمةاف اج دهاك اتاف ابدلمةاتم د ي ،اكدي ا ااي اعااويدا
فييي الودصييي درالومدامييية،اف ييي امدكييي ا  ا كيييق اودمع ييي اتيييدااذكيييرودثييي ا مييي الس بييي را اا

ا قلطيتاجمىالوسكقتاجا  !!

ف ييداحدم يي الو  دميدلتالوددمقكمييةادي ييذالوويداامقسيي اقكدي ا  ييذالوسيمط  الودظ يير
جمىالودحد اذل يل،افدي ا  اسيد ابضي  دةالوحدميةالو ي ا قويلاادلقدالبالالوسمط  الودؤمد

ا(اح ىا قولابعسي كرهاإويىازبميدا حسيبً ا0914/اه119بلالسدمراسالراإوىالوح)اساة 
ديييي ا  الودصييي درا كيييدتا  ا ميييي اا(091 سيييالراوايييزقالويييمد ،ا ساادح قويييةاتيييدام يييقااب يييي

اديي اك اييتاحدمييةاداييحقاةاب وييدتمياقلوسييكراق مرهيي اديي الوحدمييةاويياا كيي احدمييةاجسييكرمةا قلا
اااااااااالسطعدييييييةالو يييييي ا رلداسييييييالرا قزمع يييييي اجمييييييىا هيييييي الوحييييييردم اومعديييييي ا مييييييرًلاويييييياامسييييييب ل

ااا(096  حداإومل.

لسقضي عالودل مميةافي ادصيراا مويةا اي فسالسديرل اجميىاكرسي االضطربتقود ا
ةاسيييمط لالسقويييىالوسيييمطةابسيييبباصيييارالوسيييمط  الوا صيييرادحديييدابييي اتيييالقق افييي اف يييرا

ا(ابد تالود  ق الورسقومةاد ا يزقالودد ومي اويبالدهاا0932-0934ه/839-834 
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  يي ابكثمييراجديي اك اييتاجممييلافيي الوسيي بي،اقو ييذلاعا اييمرالودصيي دراإوييىا ااا ييدلبمراديي ا 
تبيي الورسييقومم ا ييقح ابي ييذهاالوحمطييةاقلوحييذراديي اهييذلالو طيير،ابيي اجمييىالوعكييساديي ا

لورسيقو امسي اوداب وعسي كرالوددمقكميةاواود يلاضيدااجمي اذو ااودا  الوسيمط  الودو هيد
ا(093  صقدلاف الودل  .

ذلاك  الوسمط  الودظ ر ا حرصادلقدالورسقو اقلبالالوسمط  الودؤمدامقس اقلا
الوسالطم ا افاا  ابا  ، ا  دمدل  ا اجمى امردل اقوا اضدها الودد وم  الس ث رة اجدا جمى

ا رهب  الو  دمدلت ا م  ا عد اوا الود ي رم  ا  م  ا.لورسقومم  ا ق الوسمط  ااا ات ا قو ذل
ا  الورسقو  اجبدله ا0428-0429هي/691-621لوداصقر ابطرد لوددمقك االسدمرا(

ا(،اقهددهااب و   اود اا ا0428ه/623ساةا ا رسم االوسمط  ابرسب الوذم ااقرف تل
و  قلاد ا وم  احم ات  الوعسكرالودص حبق او اابعضارو ولاف احم اف الود دةالو  ا

امع قا الوظ هر(041 .بب  الورسقو  الوسمط   اإسد جم  اقت ا اب  اهي/642-690محمى
 و قزادما  اجد اإوىااد الو و را(ابدا ا0491ه/699ا(اف اساةا 0426-0493

ذو ادق ا  امك رثاب  دمدلتالودد وم اولابازقاام  و دما  اودةاق درابدالح ةاد ا
ا(040 بالدهاإ اواامك اج اذو .

الودد ا   ااالحظ الواي  اهذل امب دوق اقف  اك اقل ا ا ا اد  اتق  ا اج د اف   وم 
اد الو دلم ا ابكثمراودًل لورسقومم الو دلم اقلوس  رلتاإعا  ا م الو دلم اك اتا ت اثداً 

افمد ابعداج دا(042 لورسقومةاقف الوا وبا رس اد ارس الو دمةالورسقومةا ا س ا. ق د 
الودد وم ابد  ااالحظا   افاا  اب اتالقق  ادحدد الوا صر ا كثراالوسمط   اله د ا ودم ا

إوىالورسقومم احمثا صبحتاهدلم هاا كثراتمدةاقثداً اا رسمقه ب و دلم اقلوس  رلتالو  ا
قوع اهذلاواامك اوقعااعقرالودد وم ابي ا  دمدل  اابازقالومد اا(049 ق كرلرًلاد اتب .

اواا عدا  م الورسقومم اكد اك  اجمملالوح  اد اتب .ا

ا
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 ةـــــــالخالص

الالوبحثامدك المو زا هااا  يولالو  ا بماتاومب حثاكد امم ا ف ا   ااهذ

اقك اتا0 ا  مباف رل   ، اف  الودد وم اقلورسقومم اسمدمة ابم  اك اتالوعالتة /
دبامةاجمىا ب د الودص و افمد ابما د احمثا در اك ادا د ا هدمةالس راب واسبةاولا

ك  امدث الوارم  العت ص دااو اامطالو و رةالودقومةالود رةاجبرالوبحرالسحدرالوذاا
اوك ادا د .

اوم مم ةا2 اب ودج   اقلس درقل الوعب س اب و  هرة اب و مم ة امع ر الورسقومق  اوا /
الومد الوعب س الودس عصا الوارجمةابحكا ا حتالو بعمةاا،لوذااداح ا ح ىاعامد مقل

وم اإعالوددمقكمةاقو ظ او االوسم دةابحكاالومد .اقواامؤثراذو اجمىاجالت  ااب ودد 
حماد ا  ق رالوعالتةابما د افمص  االودد وم اب و  روم اج اط جةالو مم ةاقمطعاق ا

ابارجمةاحكد ااوممد اد ا و اإث رةالور االوع ااضدها.

اجم او وقتا9 اف ادعركة الا ص رها الودد وم ابعد ا در الورسقومق اتقة اود  /
اف الو  هرةا،ا(0281هي/826  الوعب سمة اوم الفة اج الوسم دةاا،قلح ض ا ا او ا   مقل

قواام طعقلاا،جمىالوحو زابدق اصدلا.ا مرا ا ااواامامبقلاج الودا دالوسم س افمل
الوارم ،اق  ا كق او اا ا دالاف ا  امذكرالسد ااف الو طبةاف الوحرا ابل صم  ا
اد اف ا دا رك تاقدس هد تادذكقرةاف ا دد ل،اقواامع رض االودد وم اجمىاهذل.اقلا

ب  اتقةالورسقومم اقت اسالطم الودقوةالوددمقكمةاب قةاقبك ابدلمةاتم اادقوةا لودد وم اقلا
اإوىا اذو  امؤدا ا   اد  ا قف  ادكة ا ارل  ابم  افمد  الورسقومم  ا د الت ا د ا حزا
ابازقا اهددقها اقو ذل اجممل. اومرسقومم اسم د  ا اقمعمد اجمىالوحو ز إضع  اسمط  ا

ا م . اج ادد رس   ا امك قل اوا اإ  ادرة اد  ا كثر افمد اابالدها الورسقومق  الااا  قود 
ابما ااد اصرلج تادل ممةاواا عدا د ال  ااف الوحو زا ثمرالودد وم ا.ا
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الودد وم اا/4  اإوى افم   اقلودب و  الوثدماة الو دلم  حرصالورسقومق اجمىاإرس  
وم عبمراج الس درلرهااجمىالوعالتةالوومدةاب ا،اقود  دا  ااقلوبعداج ادع دل  اا قف ا

اؤ ابالدها.اقواا ك ا م الو دلم اد رقضةاجمم ا،اقومسقلادمزدم اب  اد ا د م ااف ا
كاا صقراذو ابعضالودص درالودصرمة،اب اإا  الا طعتاف رلتاطقممةادق ا  امؤثرا
اف ا قثمياجرتا ادا ا ار بة الو دلم  الودد وم ا م  اقب دو ا ابما د . ذو اجمىالوعالتة

الاعك س تالمو بم اف اذو اد  اود  ابما د  اجبرالوعالتة الودقومة اجمىا اامطالو و رة ة
الوبحرالسحدر.

/احماد ا  ق رالوعالتةابم الود وم اقلورسقومم امصرالودد وم اف اد  طب   اا2
اه الوسببا ومرسقومم اجمىاطمبالو دمة،ادد اوع ابعضالودص درا ذهباإوىا ا  

ىاطمب  اجمالوذااظ راومب حثا  الودد وم ا صرقلقرل الو  دمدلتابازقالومد ،ابماد ا
،اقود امواملالوسالطم الودد وم ادا  ا اس اإرس و  امد اجمىاإذج  الورسقومم اودط وب

اد ادك سباد ومةاكبمرة.

الودرلسةا  الوسببالوريمساقرل الو  دمدلتالوددمقكمةا8 ا بم اد ا ال اهذه /
 عرضاولا و رالوك رااد ادض م  تاد ابعضالوسالطم اماك  ابازقالومد اهقاد 

اجمىاا، لورسقومم اسمبمة ا ث ر اد  اوذو  اود  الوضرليب، ا حصم  اف  اجمم ا قلو ضممي
الودقوةا اعت ص د السس س الودصدر ا دث  الو   السحدر الوبحر اجبر الو و رمة لوحركة

الوددمقكمة.

اهاا1 اك  ا و رالوك رااقرل الو  دمدلتالوددمقكمةابازقالومد اف داك اقل اود  /
قواام دك الورسقومق اد اح السزد تالو  اا،س رل الوسالطم الودد وم اإوىالورسقومم 

عاد ا ال الو   قضاد ا قوم الو و رالوذم احرصقلاجمىاإا  اإ سببتاف ا  دمدهاا
السزد تابم الوبمدم اب وحمق الوسمدمةاودصمحةا و ر  ا.
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ا6 اصدرت اقلا  الومد  ابازق او دم  الودد وم  امك  اوا ا/ ابعض االسقلدر د 

ةا م الود دةاق طقر   .ا د الورسقومق اف  الوبدلمةاباجدلدالوومقشاق و مزه اوصعقب
اومقا اا اق جدقل الوود ادحد  احدمقه  اقو ذل اقلرهب  ا،  ث رتا م الو  دمدلتاد  قف ا
الو  صةا ادرلكب ا الس  دلا اد  اقداعقها الوك را اجمىا و ر الورت بة اقاددقل ومدقلو ة،

ا ادب  ت اهوقا اف  الوددمقكمة الوعس كر اا   اف  الس  دلد   اد  اقود ا قف  جمم ا،
لضطربتا قض عالودد وم الودل ممةاقلو  رومةاق يكداومرسقومم الااا و ااجا ااواا عدا

ا م الو  دمدلتا ثمرها.اا

اواا عدا  دمدلتالودد وم ا  م الورسقومم اواامودا و رالوك راابدا3 /احماد 
وااد الوبحثاج اح ا  راوداكال  ااد الورسقومم افقودقلاذو اف ا و قزادقلاي ا،اقا

اقاوعقها ادع ا اقت قل الودد وم  اس  اذو  اد  اداع ا اف  الورسقومق  قداعقلاا،ماو 
الومد  ا و ر اد  اا،لو ع د  الت ص دمة اجزوة اف  الورسقومق  اس قطا ف صب  اإوى دت

اا.دقو  ا

قلوحدداهاكد امحباربا اقمرضىا،اقلوصالةاقلوسالااجمىارسق الهاقجمىا ولا
اقصحبلا ودعم .

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 

 

 

 

 
918 

 3102أغسطس  –الخمسون الثالث  و  العدد

 

 مجلــــــة كليــــــــة اآلداب

 عليقاتالحواشي والت 

 
                                                             

لوسمط  الودظ رامقس اب اجدر،الا زعالوسمطةاد ا  ملالسصارادالالود ض ا(ا0 
ىاا(،اقبماتالودقوةاف اج دهالتص0221ه/841تطبالودم ابعداد   اقلودهاساة 

بدرالودم ادحددالوم د الب اح  ا تابعدااا(.0234ه/834ل س ج  ،اق قف اساةا 
،ا ح مي االسمط الغالي الثمن في أخبار المموك من الغز باليمنا( 0919هي/112

ا اكدبردج، ا  اصا(0341ركساسدث ا294-231، الوواداا؛ امقس  اب  اادحدد
حدداب اجم ا،ا ح ميادالسموك في طبقات العمماء والمموكا( ا0990هي/192ات 

الوب ت الب ا؛ا0/242،هي(0408ا،لسكقعا اصاع   ادك بةالإلرا د   جالودم اجبد
،ا ح مي ادصط ىابيجة الزمن في تاريخ اليمنا( ا0942هي/149جبدالودومدا ت

 .31،صا(0362حو زاا ابمرقت ادلرالوعقدة،ا

اا(2  اح  ا  الوحس ا223ا–ا221صا،السمط الغاليلب  اب  اجم  الوحس  ا بق ؛
جا االعقود المؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، ا( ا0413هي/602 ا تو زرو

جبدلورحد اا؛0/202ب صحمحلاق ا محلادحددابسمقا اجس  ابمرقت ادلراص در(
ا الودمب  الب  اجم  ا0291هي/344 تب  قرة العيون بأخبار اليمن الميمون، ا( 

قج الوسمط  اا،ا69 ح مي ادحدداب اجم السكقعا الو  هرة الودطبعةالوسم مة(اص
ا اظر  االودظ ر الوذكرا، األوضاع االقتصادية لمدولة الرسولية في عيد ف رس

،ارس وةادك قرلها مرادااقرةا الورم ضا و دعةااالسمطان المظفر يوسف بن عمر
 ا(.ا2116ه/ا0423ا،لودم اسعقد

 .ا998،اصااقرة العيون؛الب الودمب ا ا263/ا0،ااالعقود المؤلؤية(الو زرو ا ا9 

؛ا   الودم الب الوعب سا حددالود رمزاا2/242،248،االعقود المؤلؤيةلو زرو  اا(4 
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ا0440ه/642 ت الو  درالمعرفة دول المموكاالسموكا(  اجبد ادحدد ا  ا ح مي ،
 .403،ا024ا/8جط ا ابمرقت ادلرالوك بالوعمدمة(ا

العقد الثمين ا(ا ا0423هي/692(ا   الودم ادحدداب ا حددالوحسا الو  س ا تا2 ا
ا،،ا ح مي ادحدداجبدالو  دراجط  بمرقت دلرالوك بالوعمدمةفي تاريخ البمد األمين

إتحاف ا( ا0461هي/662تا؛الواوااجدراب ادحدداب اف دا 31/ا4هيا(،ا0403
ا ااالورى بأخبار أم القرى او دعة الودكردة  ادكة اام قتا  ادحدد اف ما ا ح مي  ،

ا.ا426/ا9ا( لو رت

اا(8  الودومد  اجبد ان في تاريخ اليمنبيجة الزملب  اجم ا096ص، الوحس  البق ؛
ا  ا0413ه/602تلو زرو  ىل أالعقد الفاخر الحسن في طبقات اكابر ا( 

اطا،اليمن اقل رق ، الوعب دا ات مد اب  اله اجبد الوودمد صاع   0 ح مي  ،الووم 
،ااالسموك؛الود رمزاا اا91/ا2ا،العقود المؤلؤية؛ا4/2223ا(ا2113ه/ا0491

ا(ا0483ه/ا614اتب الودح س امقس الب ا اراابرداا ود  الودم ال؛ا9/13
ا احسم اادسالودم ،ااالنجوم الزاىر في مموك مصر والقاىرة  ادحدد ا  ا  دما ،

ا.86-82/ا3،اا(0332ه/ا0409 دلرالوك بالوعمدمة،ابمرقت،ا

الوظ هر ت1  تشريف األيام والعصور في ا( ا0232هي/ا832(ادح الودم اب اجبد
 مي ادرلداك د  لو  هرة الواركةالوعربمةاومطب جةاقلواار ا،ا حسيرة الممك المنصور

،ا ح مي اجبدالوعزمزااالروض الزاىر في سيرة الممك الظاىر؛اا212صا( ا0380
بنو رسول ؛ادحدداجبدالوع  ا حددا ا092هي(اص0938، الورم ضا0طا،لو قمطر

 .41ا(اص0361، لإلسكادرمة الو ميةالودصرمةالوع دةاومك  باوبنو طاىر

اف دا6  ا" الورسقومم   الوسالطم  اسحد ا الودد وم  اد  ادقو ة ا  دمد ارس وة اف  اقرد )
اداد رلتا ا مما  ا طي اح ى الوعب د اف ا حك ا اقلواظر داعا  الو صر اف الوبالد
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اداقا ". اس جة احمايذ اق عو  الودقدلر تاحصقا  ابمبرس الودم  اهي/122رك 
رم ا ردزا ابمرقت اا،ا ح مي ادقا ود.س،زبدة الفكرة في تاريخ اليجرةا( ا0922

 .933هيا(اص0403ا،لواركةالود حدة

ا تا(3  الو م اادا ا حدد الو  سا ا0406هي/620 بق صبح األعشى في صناعة ا( 
 .1/943ا(اا361ا، اابمرقت ادلرالوك بالوعمدمةاإلنشاء 

ا01  الوعما  ت( ا حدد اب  ادحدقد الودم  ااااااااااااالجمان عقدا( 0420ه/622بدر
الو قدمة ا دلرلوك با دم ادحددادحددا ح مي،ا،الزمان أىلتاريخ  في اااااااااااااقلوقث يي

ا.ا6/011ا،الزاىرة النجوملب ا اراابردا ؛4/489ه(،ا0401الو  هرة،

ا00  ادو ق   نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العيد المظفري (
ث راقلوعمقاا،ا ح مي ادحدداجبدالورحمااو زاا اصاع   الودع دالو راس اوآلالوارف

 439-432ا/0ا(ا2112 ا2ا،اج2119 ا0لعو د جمة اج

 .ا263/ا0،ااالعقود المؤلؤية(الو زرو ا ا02 

اذيل مرآة الزمانا( ا0928هي/128(اااتطبالودم ا ب الو   ادقسىالومقاما ا تا09 
؛ا بقابكراب ا0/988ا(ا0324هي/0914 الو اد ادطبعةادليرةالودع ر الوعثد امة ا

 قورخاه رد  ا ح مي،،كنز الدرر وجامع الغررا( 0992هي/192دلرا تجبدلهالودقل
 .6/41ا(اا0930 الو  هرة ا

ا04  الوظ هر  الب اجبد الود رمزاا ا092،اصالروض الزاىر ( ااالسموك؛ ؛اا2/80،
 .2/48،اعقد الجمانلوعما  ا

ا.ا0/92،االعقود المؤلؤية(الو زرو  ا02 

لو  قحالوص وح الواود ،الا رااب و الوسمط  اسم الودم ا بقالودع و اقا بقا(ا08 



 

 

 

  
888 

 التهديدات المملوكية بغزو اليمن في عهد الرسوليين
 

 فارس بن صالح الزكرى د.

 
                                                                                                                                                           

اهقا اقك   الوظ هر، اومدم اسالدشاب  الوسمطة اام بة ا قوى افعر اب سو  ، دما ر
اساة  اب وسمطة اقبقم  اسالدش، اف م  الودقوة ابيدقر ا(،ا0213ه/816لود صر 

اساة اقف  ل اإوى اب   الوك ب ا (.ا0231هي/863 ق س در اا كر اب  اااااااادحدد
ا0989هي/184 ت اطلوفياتفوات اا(  اجب س، اإحس   ا ح مي  ادلراا9،  بمرقت 

ا.ا4/021؛الود رمزا الوسمق ،9/219،هي(0499ص در،ا

الوظ هر ا(01  اب اجبدلورحد اب الو رلتا011،اصالروض الزاىر لب اجبد ادحدد ؛
، ح مي اتسطاطم ازرمي،اوال اجزالودم اتاريخ ابن الفرات ا( 0419ه/611 ت

ا.2/020،السموك ؛لود رمزا 222،ا1/44ا(0393 بمرقت لودطبعةالسدرمكمة،

الوظ هرا 06  الوعما  ا212صاتشريف األيام والعصور ، (لب اجبد ،ااعقد الجمان،
ا.ا9/201ص

هي/ا863 لوسمط  السار ا مم اب اتالقق ،ا قوىالوسمطةابعداقف ةاقلودهاساة(ااا03 
اساةاا(0231 اصمد ارحمة اق ثا   اجك ، اد  الوصممبمم  اطرد اد  اق دك  ،

اد اا0234هي/839  اب وسمطة ابقم  الوذا ابمدرل اب م دة ارو ول ابعض ابل ا در )
ا.4/021،السموك؛الود رمزا 0/418،فوات الوفياتبعده.لوك ب  

،اعقد الجمان،الوعما  ا212صاتشريف األيام والعصور ، (الب اجبدالوظ هرا 21 
 .ا9/201

الو  هرةقصت اا(20  اواقب الوام  اا ر اجمى ا    اكبمرة اددماة اوم و را،  ادحطة قه 
ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا4/409،معجم البمدانلو  ددم اد اجد .م تقت 

الود رمزا(22  اا؛2/241،السموك  ابردا9/214،عقد الجمانلوعما   ا ارا الب   ا؛
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.6/02،الزاىرةاالنجوم
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ا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا9/029االورى، إتحاف؛الب اف د اا2/242،االسموك(لود رمزاا 29 

الوظ هر 24  اجبد اا؛212صاتشريف األيام والعصور، (لب  عقد الجمان لوعما  
ا.9/201،

الوظ هر ا(22  اجبد اا؛212صاتشريف األيام والعصور، لب  عقد الجمان لوعما  
دا حددادهد   اف الوماةالو ركمةا، اظر ادحدا"بات".اقكمدةا"تز"ا عا ا9/201،

الو كرمعجم األلفاظ التاريخية في العصر الممموكي  ادلر ابمرقت  هي(ا0401ا، 
ا.029ص

كنز األخيار في معرفة السير ا( ا0904هي/104اتجد دالودم اإدرمسالوحدزاا ا(28 
ا(ا0332،،ا ح مي اجبدلودحس الوددج)ا الوكقمت ادؤسسةالوارعالوعرب واألخبار

ا.33،اصبيجة الزمن؛الب اجبدالودومد ا2/229ا،السموك ؛الووادا ا020ص

لودم السار اجدراب الوسمط  الودظ رامقس اب الوسمط  الوداصقراجدراا(21 ا
لورسقو ،اك  اقلودهالوسمط  الودظ رامع دداجمملاف ادقلو ةالوكثمراد الوداكالتا
اف اساةا ا قف اقلوده ا،قود  ااؤق الودقوة السدراف اإدلرة افقضاإومل اقف  ل ،قتبم 

الودؤمداق دك السار اد اسوال،اقواامدكثا0232هي/834  ا(ا رجاجمملا  قه
اساة  اف  ادام ل اقلف ل احمث اطقماًل الوحكا اف  اق قوىا0231هي/838لسار  ا(

ا،قمذكراومسمط  السار الوكثمراد ا جد  الو مرا الودؤمد ا  قه لوسمطةاد ابعده
ا،ا اظراج ا اقلوبراقلا  راب وعد اقلومط اب ورجمةاق مدساح و   ا الب اح  ا ال 

ا 288،صالسمط  الووادا االسموك؛ ا2/429، اجبدلودومد  ،ابيجة الزمن؛لب 
ا.ا011ص
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الودؤمد26  اد اامقس اب الودظ رادلقدا( اف ابعضاحرقبل اومقشاقلوده  قوىاتم دة
لوزمدمةا،اقود ا قوىا  قهالسار الوسمطةابعداقف ةاقلودهاا زجلاجمم  افسوالا  قها

اتصم اف رة اسقت الوسو  امدضاف  اقوا ارو  ا، اكب ر اف ود  ا  قه ا قف  احمث رة
ا،اققلولا ال احكدلاثقرلتادل ممةات اا0231ه/838لودقوةاجمىادب مع لاساةا

ب  ابعضال ق لاقلفرلداد السسرةالوح كدة،اكد اقلولاب قةاقحزاالطد عالسار ا
لوزمدمةاقلدرل الود ال الوسممد ا ،اقلاوزاف اج دهالوعدمداد الودا رم الوعدرلامةا

.اا(ا0920ه/120 وداقددلرساقتصقر،اقظ اف الوسمطةاإوىاقف  لاساةد ادس 
الووزرا ت البرلهما اب  ا0911ه/196دحدد تاريخ حوادث الزمان وأنبائو ا( 

اا"ا،ا ح ميازرا"،الودعرق ابيا"ا  رمخالب الوواووفيات األكابر واألعيان من أبنائو
ا الو ددرا بمرقت لودك بةلوعصرمة  الوسالا اجبد ؛ا2/68ا(2118ه/0428جدر

ا ا  اصكنز األخيارلوحدزا اا098، الودومد  اجبد الب  ابعده ؛ ابيجة الزمنقد 
ا.ا0/926،االعقود المؤلؤية؛الو زرو  ا011 

ا9/214،ااعقد الجمان؛الوعما ا ا243/ا2،االسموك(الود رمزاا 23 

ا91  ال  يالسدرل الودد وم اجمىا( الودم اعوم الوسمحدلرالوداصقرا، لوسمط  احس ا
ا(اقلا رطقلا0231ه/838مطةابعداجز الوسمط  الوا صرادحدداج ا دب مع لاب وس

جمملا  اعاما ردابر مةاجا ا،اق م باب وداصقر،إعا الا س  الو صر اد السدرل ا
ا  اساة اومدرةااااااا0233ه/836ف  مقه اإوىالوسمطة ادحدد الوا صر الوسمط   اق ج دقل ا(

لوم فع ااداجبدلهاب ا سعددحداق ب؛ا909،اصزبدة الفكرلوث امة.الاظر،لودقلدلر ا
،ا ح مي ا مم الوداصقر،ا بمرقت اانظمرأة الجنان وعبرة اليقاا( 0981هي/186 

ا.4/012هي(0401ا،دلرالوك بالوعمدمة
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ا90  ا  ا حدد ابنو رسول وبنو طاىر( ا411، ا؛ الوعبمدا، ارلاد الوعزمز العالقات جبد
،ااد بن قالوونالخارجية لدولة المماليك األولى في عيد السمطان الناصر محم

ا الورم ض او دعةالإلد اادحدداب اسعقدالإلسالدمة،ا رس وةادك قرلها مرادااقرة
امذكرلا،21،صا(0362ه/0412 اومقتق الودصدراقوا او ده الوب حث ابذ  ،قتد

 جمىادصدرالو براقواامودهاف الودص درالود قفرة.

داد   ا  ملالوسمط  الوا صرا حدداب الودم الوداصقراتالقق ،ا قوىالوسمطةابعا(92 
اساة  ا مم  السار  ا0234هي/839لودم  اقهق اجمملاالب ا( اف امب اسام ، ثد  

بعضالسدرل اقجز اج الوحكاابعدا حداجاراا رًل،اثااج داإوىالوسمطةادرةاث امةا
ا(اثااج داإوم  اقظ اب  ا0913هي/ا116ا(،اثاالج زو  اساةا 0233هي/836ساةا 

بادةالوذك  اقدتةالودالحظة.اادسااا(،اقتداقص 0940هي/140إوىاقف  لاساةا 
ا ت الواو ج  ا0944هي/142لودم  تاريخ الممك الناصر محمد بن قالوون ا( 

اد وس مر  مرااالصالحي وأوالده، ارس وة الورقمم ، ادالح ابات اسمط اة  ح مي 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.9/913،االسموكلود رمزا اا؛31ا،اصا2116ا،دااقرة(،الوو دعةالسردامة

ا99  الو م اادا  الو  دمدلتا1/994اصبح األعشى،( ا م  ا   الوب حثم  ا حد اقظ  .
ا اظر الورسقو ، الودو هد اومسمط   اا،ك اتادقو ة الوعمسى  عالقة سالطين   ود

الودم اسعقد،اابني رسول بمصر ا لورم ض و دعة ادااقرة ا مر اد وس مر ارس وة ،
مساالوسمط  الورسقو الوذاا رسمتاابماد الو م اادااقلا اوااا،092،اصهي(0429

الوا صر الوسمط   ارس وة ا   اإوى ا ا ر ا ال الو  دمدلتاإع ا م  لسقوىاادحدداإومل
ك اتاومبا رةاب ا ص رالودد وم اف احرقب ااد السرد اقاب اضد ااسالدشاا يبا

لوسمط  الوا صرادحددا،اقكد ا ا رتالودص درافا اذو ا ددةالو   راب ورقاالوىا
ا1/944،اصبح األعشىاا(ا.الاظرا الو م ااداا،ا0236ه/ا836ةا ك  اف اسا
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النجوم قد ابعدها؛الب ا ارابرداا اا2/909 ااالسموكقد ابعده ا؛الود ربزاا،ا
 .23،اصاالعالقات الخارجيةلوعبمداا اا،قد ابعده ؛اق اظرا6/32،ااالزاىرة

الاظر94  الوص ر ادرج ادعركة اج  اا،( اصازبدة الفكرلودلقدلر  الود912،  رمزا ا؛
 قد ابعده .ا922/ا2،االسموك

 263/ا0،االعقود المؤلؤية(الو زرو  ا92 

لو حياب ددةالودم الوص و اجم اب اتالقق اثاالودم اا،سالراد الو   رالسدمرا(98 
اتالقق  اإوا،لوداصقر الوسالطم  اددةاااىق رتىاف ا ددة اومسمط   اا يب    اص ر
اساة اطمباد الوسمط  الوا صرادحا،لحدتاجارة اق  اثا اد الوام بة الإلج    دد

افطمبلا ادحدد الوا صر الوسمط   اإوى ابل اققا  اذو ، اول اف ا الواقب  اجمى معمال
ا .الود رمزا(ا0901ه/101 وم  هرةاقص درهاقسوالاب معةالووب ،اقت  افم  اساة

 421-442/ا2،االسموك

ا91  الوقلداالوذاا   اجمم( اإسا ا مباجمم   اثا اباسا"لوحصمب"، ل،اَزِبْمد جرفتاتدمد 
اقددماةاحمسا ربالومد . ابمتالو  مل ؛ا9/090ا،البمدان معجمم تقت  قه ابم 

ا ا  الود ح   الوكمدة،معجم البمدان والقبائل اليمنيةإبرلهما ه(ا0422 صاع  ،دلر
0/192. 

ا96  الو زرو   الود رمزا0/263،العقود المؤلؤية( اسالر؛ احدمة اج  اقلاظر  ا،
اا،النجوم الزاىرة الب ا اراابردا؛ا4/924،عقد الجمانلوعما  ا؛919/ا2،السموك

 .092/ا6

 .اا4/929،اعقد الجمان(الوعما ا ا93 

،لودم الودسعقدامقس اب الوك د اب ادحدداب اا4/929،عقد الجمان(االوعما ا ا41 
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اساةا اف  اكبمرة احدمة ار س اجمى الومد  اإوى اقلوده ا رسمل الوع د  لودم 
روةا طمرة،اقوم ض  اا(ابعدا  ا ضعض الوا قذالسمقب اها  ابد0202هي/802 

ا  الوزمدااجبدلهاب احدزة ا دك اد اضبطااا(،0201هي/804تجمىالإلد ا قتد
ا اح  ا  ا وزل .لب  اد  اكثمر اجمى السمقبمة الودقوة اا قذ ج دة اقلا ،االسمطلسدقر

الحياة السياسية ومظاىر الحضارة في قد ابعده ؛ادحدداجم اجسمرا اا082ص
 .ا099ه(ياص0412دا  ودة ادلرالود اليمن في العصر األيوبي

 236/ا0،ااالعقود المؤلؤية(الو زرو ا ا40 

ا42  الود رمزا  الوعما  2/412 االسموك( اعقد الجمان؛ الب ا اراابردا ا4/911، ؛
ا.6/010،االنجوم الزاىرة

 2/409،ااالسموك(الود رمزا ا49 

اقو ااااالو مم ةالودس ك  اب ها بقالوربم اسممد  اب الوح كاابيدرالها بقالوعب س، (44 
اساة  اقلوده اقف ة ابعد اساة اف ا،ق قف ا(0912/ه110لو الفة ه/اااااااااااااااااا191تقص

 .9/266،ا2/942ا،لسموكاا؛لود رمزا 4/018،الجنان مرآةا(.لوم فع  ا0941

؛اا046،اصابيجة الزمنلب اجبدالودومدا ا؛ا931،اصزبدة الفكرلودقلدلر ا(اا42 
-6/011،االنجوم  الزاىرة اراابردا ا؛الب ا131،اصاعقد الجمانلوعما ا ا

016. 

(الوومبة ازقريا قات رباكبمراد اطرلزا  صامس  دااف الوبحرالسحدراق مم)ا48 
جد اوا  الودس فرم اقلوبض ي اقلس ذمة.اقلو مقةا س ماةاصامرةاف الوبحرالسحدرا

الاظر الس رت. اقلودقلد الواذليمة الودقلد اا،وا   ا   مصطمح السفينةه اساكادرد  
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ا(ا2112 رودة ااواالودم ادصط ىا ا بقاظب ا الودود الوث  ف ا ا،اعند العرب
 .216،اصاا12صا

ا41  ا( ا938،صزبدة الفكرلودقلدلر  ا؛ ا  اعقد الجمانلوعما  ا ارااا4/489، الب  ؛
 .016-6/011،االنجوم الزاىرةبرداا ا

 .0/916،االعقود المؤلؤية(ا46 

 4/489،اعقد الجمان (43 

،اك  اد ادد وم الوسمط  اتالقق ،ام ابمبرسالوبرو الوو ااكمررك الودلودظ را(ا21 
اثااقو الوسمطةاف اساةا،قو الوقزلرةاومسمط  الوا صرادحدداقق رتىاف الو ددةا

اسمط لااا(0913ه/116  اف رة اف  ادحدد الوا صر الوسمط   اجا   ا ا ز  ا   بعد
ا(ا م ا0901ه/113لوث امة،اقود اج دالوسمط  الوا صراومدرةالوث وثةاومحكااساة 

الوسمطة. اد  اا سل ا ا اظربمبرس الووا  ،جال ادر ة الود رمزا ا4/062لوم فع   ؛
 ا.049-9/029لوسمق ،

 .اا016-6/011ا،النجوم الزاىرة (20 

 .0/231،االعقود المؤلؤية(الو زرو  ا22 

 .0/916،االعقود المؤلؤية(ا29 

 ا اراابرداا ا؛الب2/429،االسموكلود رمزاا ا؛ا414،اصزبدة الفكرلودقلدلر (ا24 
اا حدالوب حثم ابي الورسقومم اد ا  اجمدقلا6/093،االنجوم الزاىرة .ا د اد اذكره

الرس  ا اقلس يا قل الوا صر الوسمط   اودط وب الس و بقل اح ى الوحدمة ا م  بدارقع
اجدقل  ا ا حدد الو  رم مة. اومرقلم ت اد  و  اف ق الو و ر، الذمة اج  اقك قل لو دلم 
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اطه(367-846ة)المماليك وعالقاتيم الخارجي الوصحرل ا0، ادلر ا  الورم ض  
 .022ه(اصا0412ا،لوسعقدمة

،ااالحجاز تحت حكم المماليكف مداجبمدادحمدمد اا؛2/412،االسموك(الود رمزا ا22 
(ا0313ه/0933رس وةادك قرلةا مرادااقرةا الو  هرةا او دعةالسزهرالوارم ا ا

 .099صا

 قوىالوسمطةابعداقف ةاقلودهاساةاالقدداب الوسمط  الودؤمداجم الوسمط  الودو هدا(28 
الودقوةا0920هي/120  اف ردتا قض ع اد اجدره، ا و قزالو  دسة امك اتد اقوا ا(

اف ا اب وسمطة الوداصقر اق اصمباجدل ابسوال الودقوة ابعضارو   ق دهقرتاقت ا
ا(ا،إعا  اقلود لاقبعضارو ولات دقلاب ج    الوداصقراق طم قلا0922هي/122  ر 

ابعد الوكثمراد الوداكالتاف احكدلاسرلحالودو هد ا،ققلول ا ا ر ح)ااقا،ثالثة
ا دمرالودحد الوددمقك فا(ا0920ه/120ساةا  ادعلاإوىادصرايسره ،ثاااق  ذه

ا  اساة اف ا  ر ا با ؤها0920هي/122 طمياسرلحل ا رجاجممل ا،قف ا  راج ده )
اساةا ا قف  ا   اإوى ادع ا اصرلع اف  اقد   اقلودظ ر ا،قلوع د ، الوص و  لوثالثة 

الو زرو  ا0989ي/ه184  االعقود المؤلؤيةا(.ا اظر  ؛اقومدزمدا020،ا6–ا2/0،
الدولة الرسولية في اليمن في عصر السمطان المجاىد جالالاظر،افرجالوسبمع  ا

م( دراسة سياسية 7787-7727ه/384-327الرسولي عمي بن داود )
الو رتاوحضارية الا او دعة ا  الودكردة ادكة ا  ادااقرة ا مر اد وس مر ارس وة اا،،
 ا(.2111هاا0426

د االودُّْدم َقةك  الوظ هراجبدلهاب ا مقباب امقس الورسقو اقلوم اجمىاحص اا(21 
اا(،اقود ا اا0922ه/ا122جمىالوسمط  الودو هداف اساةا االوذااث رتب ا بملا

اقلس قوىاجمىا الد ا اج الو ضقعاومسمط  الودو هد، اد ا  سراقلوده اكبمرة وزل 
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لودو هداف ا عزاوددةا حداجاراا رلا،اقبعدادع ر الومد ا،ب اح صرالوسمط  ا
فيقدجلااا(،0923ه/191 اطقممةابما د ا ضطراوالس سالااومسمط  الودو هداساة

،ااالعقد الفاخرلو زرو ا اا،اا(ا.الاظر0994ه/194لوسو ،اقد تافملاساةا 
9/0033. 

 .19/ا9،اااالسموك؛الود رمزاا اا2/92؛ااالعقود المؤلؤية(الو زرو ا ا26 

ا23  الودومد  اجبد الب  ابيجة الزمن( ا096، الو زرو   االعقد الفاخر الحسن،؛
؛الب ا اراا9/13،ااالسموك؛الود رمزاا اا91/ا2،ااالعقود المؤلؤية؛ا4/2223

 .86-82/ا3،ااالنجوم الزاىرةبرداا ا

 41صاا،العالقات الخارجية(الوعبمداا ا81 

ا ،قرة العيون ،الب الودمب  9/13،االسموك،الود رمزاا 234/ا2،السموك(الووادا ا80 
 .922صا

االمختصر في تاريخ البشرا( ا0990ه/192(اإسد جم اب اجم ا بقالو دل ا ات82 
 ابمرقتا ادلرالوك بالوعمدمةا ا0،اجمياجمملاققض احقلاملادحدقدادمقبا،اط

 .34/ا4ا(ا0331ه/0401

 .9/62،االسموك (الود رمزا ا89 

 الودو هدالورسقو الوىادكةاسدتالوح)اا(اتداالوسمط 0920ه/ا122(اف اساةا 84 
قك  امصحبلالوارم اث بةاب اردمثةالوذااك  اتداهربالوىالومد او ال ابمالاقا
الوح)ا الدمر اد  ق  الث ر ا   الع اجوال  اد  اك   افد  اردمثة اب  اجوال  ل مل
لودصرااد اقوقدالوسمط  الودو هداف ادكةا،افد اك  اد الدمرالوح)الودصراا

قذهبابلالسمرلالوىالو  هرة،اقدكثاها  اترلبةاساةاحمثالطميالعال اتبضاجمملا
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ا  اساة اتا0920ه/122سرلحل ا  الورسقو  ا الوعب سالسد جم  السار الب  ا(.
فاكية الزمن ومفاكية اآلداب والفنن في اخبار من ممك اليمن ا( ا0411ه/619

يا ا الوب بالو  دساد الوك  با(ا،ا ح ماعمى أثر التبابعة مموك العصر والزمن
ا(اا2114جم احس ادعمم ا،ارس وةادك قرلةا مرادااقرةا ا قاسا او دعةا قاس ا

ا2 ا ت834/ الو زرو  الوحس  الوحس اجم اب  ا بق العسجد  ا( 0413هي/602؛
اقلوث  فةا لومد  المسبوك فيمن ولي اليمن من المموك الإلجالا اهي/0410ا،قزلرة

قلاظرا رودةاجوال ا.ا2/64 ااالعقود المؤلؤية؛الو زرو ا ا931صاا(ا0360
 2/063االعقد الثمين ،ب اردمثةااجاداالو  س  ا

د ا  ملاا ب ااد ادحدداب ا ب اسعدالوحسا ا ا فساجمىاإدرةادكةاب جوال اا(82 
رك  اف الإلد رة،اا ا(افدرةام0912ا-ا948ه/118ا-ا141 ال الو  رةاا اث بة

ا/9العقد الثمين ، س  الو اق  رةاما رداب  ا حدهد ادق الس ر.الاظرا رود  د اجاد
 .2/063،ا228

ا231/ا4،االسموك؛الود رمزاا 089،ا09،001/ا2،االعقود المؤلؤية(الو زرو ا ا88 
اا؛2/938، ات  الوعما   ا حدد اب  ا622دحدقد ا0420ه/ ا  في اعقد الجمانا(

 ح ميا المد  اجدراا كر لو  هرةا ادك بةااا) السمطان برقوق(اتاريخ أىل الزمان
 .02/28 اااالنجوم الزاىرةلب ا اراابرداا اااا؛31صاا(2112ددبقو  ا

ا81  ا  ادحمدمد ا 048،اصالحجاز( اد ق ا مدقروا اودداياساة اك رثة /ا619.ق عد
الوددماةاجمىادرا0411 ااا(اقلس ب ح لاو  اد الاا الوكقلرثالو  ا عرضتاو  

 قد ابعده .ا21/ا8،ااالسموك  رم   اقو  صمالتا كثرا اظرا الود رمزا ا

ال86  وسمط  الوا صرا حدداب اإسد جم اب اجب ساب اجم اب ادلقداب اجدراب ا(
ا(اققلولا0411ه/619مقس اب اجدرالورسقو ا قوىالوسمطةابعداقف ةاقلودهاساة 
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السار ا اب  احسم  السدمر ا  مل اثقرة ا هد   اد  الودل ممة الوثقرلت اد  ااالوعدمد
احزا ققلو ابك  الوا صر ال اإو، الوسمطة اف  اقلس در اجمامل اساةقسد  اقف  ل اااااااااااااااااى
ا0498ه/641 تادؤو ادو ق ا.ا(0424ه/621  اتاريخ الدول الرسوليةا( 

ه(ا،اصا0412ا،،ا ح ميا اجبدالهالوحبا ا اددايا الوك  بالوعرب افي اليمن
 .931،اصقرة العيون؛الب الودمب ا ا211ا-099

ة، رتىاف الو ددةالوسمط  ابرسب االووركس ،ك  اد اودمةالودد وم الوسمط ام(ا83 
ققو ادا صباجمم ادا  اام بةاطرلبمس،اق عرضاومسو ا كثراد ادرة،اثاا صب ا
هقالود صر اف ا دقرالودقوةاف اج دالودم الوص و ادحدداب الوظ هراططر،ا

؛الب ا اراا1/22،السموكا(.لود رمزا 0422ه/622ققو الوسمطةابعدا معلاساة 
 .ا04/16،النجوم الزاىرةبردا ا

 .021/ا04،اااالنجوم الزاىرة اراابرداا ا(الب ا11 

(الوسمط  الوداصقراجبدالهاب ا حدداب اإسد جم اب اجب ساب اجم اب ادلقدا10 
ب اجدراب امقس اب اجدرالورسقو ا قوىالوسمطةابعداقف ةاقلودهار ااصاراسال،ا
تربالوملالوعمد  اقلبعدالودب دجة،اقا دتالومد اف اج دالوعدمداد الإلصالح تا

ا ار ا ا  الودمب  الب  اساقلت. اثالثة ا  و قز اوا الو   احكدل اددة ،اقرة العيونتصر
 .939ص

ا12  امع قب  احم اب  اجمىاس ح الوبحرالسحدرااحم ( ادا قرة اددماة ف اقلدااق
اجسمر ا.   دة ا؛2/231،معجم البمدانم تقت  الوزممع   اجدر اب  المواقع  حدد

قوم تاكممةاللدلب،اا،اح02ا–ا3هي/3ا–ا9،اياإلسالمية المندثرة في وادي حمي
 .ا29،ا00صاهي،0418(ا،و دعةالوكقمت ا93(،الورس وةا 1لوحقومةا 
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ا.04/021،االنجوم الزاىرة؛لب ا اراابردا ا1/099،السموك(الود رمزا ا19 

 الو  هرةا الودلرا0،اطابرسباي وسياستاه الداخمية والخارجية(اددمحةالوارت قاا ا14 
 .099ه(اصا0423ا،لوث  فمة

 .04/021،االنجوم الزاىرةراابرداا ا(الب ا ا12 

 .932،اصزبدة الفكر (18 

 .2/90،صبح األعشى (11 

 .4/929،اعقد الجمان (16 

 .6/010،ااالنجوم الزاىرة؛االب ا اراابرداا ا4/911،عقد الجمانلوعما  اا(13 

ا61  اسرقر  الودم  اود   ادحدد دولة بني قالوون في مصر) الحياة السياسية (
دحدداا؛096،ا ادلرالو كرالوعرب ا(اصاا بوجو خاص (واالقتصادية في عيدى

ا ا مراالحياة االقتصادية في اليمن في عيد بني رسولسعمد  ادك قرله ارس وة ،
 .202،اصا(0331دااقرةا ا قاس او دعةا قاسالسقوى،

 .33،اصالعالقات الخارجية(لوعبمداا ا60 

 .0/036،ااالعقود المؤلؤية(الو زرو ا ا62 

 .2/296،ااود المؤلؤيةالعق(الو زرو ا ا69 

(امذكرالود رمزااقلوعما ابي الوسمط  الودظ رالورسقو احد الو دمةالود ررةاجمملا64 
،اعقد الجمانلوعما ا ا؛ا2/208،االسموكإوىادصراددةا ربعم اساة.ا لود رمزاا ا

إعا الاد ا ال ا  ب الودص درالومدامةاقلودصرمةا ال ا م الو  رةاوااا(.4/929
 إعاإوىاس ةاهدلم اد ب دوةابم الوطرفم اا.اوداالإلا رةا
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الود رمزا ؛ا2/001ا،العقود المؤلؤية؛لو زرو  819-2/236،السموك (الووادا ا62 
 اااااااااا  .401صاا،برقوق السمطانلوعما  ؛8/403،492،السموك

 .220،ا242،ا2/089،العقود المؤلؤية(الو زرو ا ا68 

ا61  الود رمزاا  ا8/412،ا2/938،السموك ( ال؛ لب اا؛401،السمطان برقوقوعما ا 
 02/28،االنجوم الزاىرة اراابرداا ا

 .242،اا086،ا2/089العقود المؤلؤية،(االو زرو ا ا66 

اإوىالوصعمد،جمذلبا(63  اد اجد  الو  ددة ادرسىالوس   الوبحراا  اجمىاس ح     
ا اَا اجرض ا ط اجاد ا03لسحدر ا اَا22°ا اطق  اق ط ااد ع ا3( اارت ا98°ا )

 .061،ا013،اصاالحياة االقتصاديةسعمدا اا؛4/010،بمدانمعجم الم تقت .

 .2/208،االسموك(الود رمزاا ا31 

 013،اا4/012،السموك ،لود رمزا ا0/946،العقود المؤلؤية(االو زرو ا ا30 

 .401،صالسمطان برقوق(الوعما ا ا32 

الب افض الهالوعدرا ت39  ا0946هي/143(ا حدداب امحمىا مسالك األبصار ا(ا 
 لو ساالو  صابددمكةالومد (اح  لاقتدااول ا مد افؤلداسمداك األمصار في ممال

 .24صاا،(ا0361ا،دلرالعج ص اا لو  هرة 

 .0/83ا،العقود المؤلؤية(االو زرو ا ا34 

،الب اف دا0/094 االعقود المؤلؤية؛الو زرو  ااا946،اصالسمط(الب اح  اا ا32 
  دمدلاسجالاالودد وم اجمىاا.اقتدابررالوسمط  الودظ ر9/64 اااتحاف الورى ا

ا جالد ا اكسرالو   راب سدساق تدا ادم ا ا جالا ا  رلا ا ؤ را ا" ا  اب قول  جالدل
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.اقوك امظ را094/ا0االعقود المؤلؤية ،سو احضقراا!!ا".الاظرا الو زرو ا ا
اف اهذلا ا ال الو صر اد اتب الوسمط  الودظ راهق اهذل   الوسببالوريمساقرل 

ا  الودس اصراب هاا0280هي/823لوع ا ا الوعب س اب و  هرة (اصدرادااقرالو مم ة
ا الوظ هر الوسمط   الوحو زمةب  ممد الوحردم الوبالد ا  دا ا" ابم ب ا م ب اقبدقوبل ،

ا ا  ادوتاجمىاذو ابعضالودسكقك تا لود رمزا احسباد  ا" ،ااالسموكلوارم م 
ا0/424 ا  ادقر م  ارم ا رد  األحوال السياسية واالقتصادية بمكة في العصر؛

.اقو ذلالدر الوسمط  ا24(اصا0412 الورم ض او دعةالودم اسعقدا االممموكي
 لودظ را الاومسابد دقرهادا فسةالودد وم اجمىالوحو زافآثرالعاسح ب.

(اإدرمساب ات  دةاب اإدرمساب ادط ج الوحسا ا قوىاإد رةادكةاب ودا ركةاد ا38 
اف اساةا  دا  ا  رو ادا  الب اا(ابع0222هي/829لب ااد اب ا ب اسعدا  رمبً 

ا اساة اجارة اسب  اد  ا كثر اق دضى الا دبرط س الواح ى اف  ملاااااااا ا فس بما د 
اساة ااد  الو  س اا(.0210هي/883  بق الوحسا  ا حدد اب  ادحدد الودم  ااااا   

 ح مي اجدراجبدالوسالااشفاء الغرام بأخبار البمد الحرام، ا( ا0423هي/692 تا
،االعقد الثمين؛الو  س ا ا2/969هي(ا0412ا،وعرب  ددراا ابمرقت ادلرالوك  بال

 .ا9/012

(ادحدداب احس اب اجم اب ات  دةاب اإدرمسالوحسا ا قوىاإد رةادكةاب ودا ركةا31 
اساة  اف  ات  دة اب  اإدرمس اإدرمس0222هي/829د  اقت   ا  رمبً ، ب ااااااااااااا(

ا ات  دة ااا(0210هي/883ساة ادام ل اقلف ل ا   اإوى اب إلد رة اساةاقلا رد ف 
ا.ا2/046،االعقد الثمين(.الو  س ا ا0212هي/110 

ا.80،اصاالسموك؛الود رمزاا ا2/020،االعقد الثمين(الو  س  ا36 

ا.ا2/48،اعقد الجمان؛الوعما  ا092،اصالروض الزاىر (الاب اجبدالوظ هر ا33 
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ا.ا2/024،االعقد الثمين(الو  س  ا011 

الوظ هر 010  الب اجبد ا212صاتشريف األيام والعصور، ( الوعما    اعقد الجمان،
ا.41صا،بنو رسول وبنو طاىر،ا حدد ا200ا–ا9/201

العسجد  ؛الو زرو  834/ا2فاكية الزمن ومفاكية اآلداب،لسار الورسقو  اا(012 
.اقث بةاب اردمثةاب ا ب ااد ا8/010،االعقد الثمين،الو  س  ا931ص المسبوك،

اس ملاج الوحسا ا ا ز اولاقلودهاج الإلد رةاارمك  ا(ا0949ه/144وال اساة 
قواامس درالوقف يابمالاق  ملاف ا رداف الإلد رةاف ابعضالو  رلتاقلبعداجا  اف رلتا

اساة  ادام ل اققلف ل ا0980ه/182  رت الو  س   ا  اجال ،االعقد الثمينا(.لاظر
اقد ابعده .ا228/ا9،ااتحاف الورى؛الب اف دا ا9/228

حس اب اجوال اب ابدرالودم ام ا.اقلوارا483/ا9،اااتحاف الورى(الب اف دا ا019 
قجز اجا  اا(ا0934ه/131 ردمثةاد ابا ات  دةالوحسا ،اقو الدرةادكةاف اساة

،اثاالجمدالوم  اف الوساةالو  ومةاقلس درافم  اإوىاقف  لا(ا0402ه/606 ف اساة
،اقودعمقد تا891-9/934،ااتحاف الورى.لاظر لب اف د ا(ا0422ه/623 ساة

ا  الاظر اج يضالقفى اادحدد ا  الحجاز في عيد الشريف حسن بن لوزهرلا 
،ارس وةاد وس مرا مرادااقرةااعجالن : دراسة في األحوال السياسية واالقتصادية

 ه(.0409/ا0402 اودةا او دعةالودم اجبدالوعزمز،ا

ردمثةاب ا ب ااد ادحددااب ا ب اسعدالوحسا اقو اإد رةادكةاترلبةاسب ادرلتاا(014 
ه/ا148ك  اارمك اوبعضاإ ق ل.اققلف لادام لاساة االا رداف ابعض  اقف ا  رت

ا.011/ا4،ااالعقد الثمينلو  س ا ا.ااا(0942

ا012  اف د  الب  ااتحاف الورى( ا9/204، ادؤو ادو ق   ا،اتاريخ الدولة الرسولية؛
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ا.012صا

ا.248/ا9،اااتحاف الورى(الب اف دا ا018 

،بمرقت،اام القرىالمنتقى في أخبار أ.دو ق  ا9/012،ااتحاف الورى(لب اف د ا011 
ا ا م ط، ا2/11دك بة الوب اقا   اوبمب ادحدد ادطبعةاالرحمة الحجازية. ادصر   

،اعالقة سالطين بني رسول بالحجاز؛ا داةاوال ا ا011هي(اص0921ا،لو و وة
ا(اا0361هي/0411ا،رس وةاد وس مرا مرادااقرةا ادكةالودكردة او دعةا االو رت

ا.ا012ص

 .ا9/922،العقد الثمين(االو  س ا ا016 

الودقدلر ت013  الوداصقرا ابمبرس ا0924ه/122( في الدولة االتحفة المموكيةا( 
اه/0411 لو  هرة لودلرالودصرمةالومبا امةا 0،ا  دما جبدالوحدمداحددل ،اطالتركية
نياية االرب ا( ا0992هي/ا199؛اا  بالودم ا حددالواقمراا ت41(،اصا0361

الوافي فنون األدب الودصرمة ا لودؤسسة ا9/26ا،ع دة( لو  هرة الو م اادا  مآثر ؛
ه/ا391؛ادحدداب ا ح ددالب اإم س ا2/446،االسموك؛لود رمزا ا2/002،األناقة
 لو  هرةاا2 ح ميا ادحددادصط ى،اطبدائع الزىور في وقائع الدىور، ا( ا0224

الو ميةالودصرمةالوع دةاومك  ب ا( ا0364ه/ا0414 ،  ؛اجم احسا ا902/ا0،
 .ا291ا(ا،اص0383ا، ابمرقتا ادلرابمرقتافةاإلسالم والخاللو ربقط  ا

ك  بالودؤ درالوعمد السق ا،ا"مسكوكات الدولة الرسولية"(ادحددات ساالودبع  001 
ج صدةالومد ا-وكممةاللدلباف او دعةا عزاقدؤسسةالوسعمداومعمقااقلوث  فة ا عز

اا.821ا(،ص2101،جمىادرالوعصقر(  عز دؤسسةالوسعمداومعمقااقلوث  فة-لوث  فمة

الوع درا ت0/83،العقود المؤلؤيةلو زرو  ا(000  ابكر ا ب  اب  امحمى اهي/639؛
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الوعدراغربال الزمان في وفيات األعيانا( 0466 اا و  ادحدد اجممل اجمي ،
 .ا299هي(اص0412، دداي ادلرالو مر

 اعقد الجمانلوعما  ا؛اا212صاتشريف األيام والعصور ، (لب اجبدالوظ هرا 002 
ا.41صا،و رسول وبنو طاىربن حدد اا؛ا200ا–ا9/201

ا009  الوذااول ا" الوك  با  او  اف اهذل اا–(اقدد  اب ةا دس ا– االوسمط  الودؤمد
قهقادس صحباا– االو مم ةالوعب س الودس عصااا–بيذم  الودقلت الودس عصدمةا

لوح  اجمىازجدل،ا د اجماالو ريابم السحم  اقلسدقلتا"اقحم اذكرالسسب بالو  ا
قالومد اات  ا ا"اقدا  ا عطم الوم دالودا براد اج قدالسدا القوبتالعس عدلداوازا

؛لب اجبدا931صا،زبدة الفكرق مقلا م السد ك اد ا دراج دا اقحما ا".الودقلدلر 
لب ا اراابرداا ااا؛4/481،اعقد الجمانلوعما  ا؛اا046،ابيجة الزمنلودومد ا

ا.ا6/011،016،االنجوم الزاىرة

 .1/214،النجوم الزاىرة؛الب ا اراابردا ا2/020،االسموك(الود رمزاا ا004 

؛ا2/092،042،االعقود المؤلؤية؛الو زرو  اا283،اصاالسمط(الب اح  اا ا002 
 .211،ااصااتاريخ الدول الرسوليةدؤو ادو ق  ا

 .4/929،اعقد الجمانلوعما  اا(008 

لودم الوظ هراسم الودم ا بقاسعمدابرتقياب ا اصالووركس الوممبامقا،ا رتىا(ا001 
لو ددةاح ىا صب اد اكب رالسدرل اف الودقوة،اقبقم اب وسمطةابعدا م الودم ااف 

 .2/040،السموكا(.لود رمزا ا0933ه/164لوص و اح و اساة 

 .6/18،12ا،صبح ااألعشى(الو م اادا اا006 

 .2/220،االعقود المؤلؤية(الو زرو  ا003 



 

 

 

 

 
988 

 3102أغسطس  –الخمسون الثالث  و  العدد

 

 مجلــــــة كليــــــــة اآلداب

                                                                                                                                                            

 .011/ا6،ااىرةالنجوم الزالب ا اراابردا اا؛4/929،عقد الجمان(الوعما  اا021 

الو م اادا020  ا6،ا: صبح األعشى( اا12/ الو زرو   ا2،العقود المؤلؤية؛ ؛ا086/
 .4/489،اعقد الجمانلوعما  ا

؛ا026صاا،تاريخ الدولة الرسولية؛ادؤو ادو ق  ا4/111،السموك(الود رمزا 022 
 .260،اصااالحياة االقتصاديةسعمد ا

 .اا9/266 ااتحاف الورى(الب اف د ا029 

قجم اب اجا  اب ادا دساب اردمثةالوحسا اا،9/818 ااتحاف الورى ا(لب اف د024 
بعداجز االوارم احس اب اجوال ا مرااا(0424ه/621 اقو الد رةادكةاساة

لالاوااامدكثاف الإلد رةاإعاساةاقحدةاحمثاجز اقلجمداحس اب اجوال الوىا
 .822-814/ا9،ااتحاف الورىلب اف دا اا،لإلد رة.الاظر

 .026/ا1،االسموكا(لود رمزاا 022 

لوسمط  الوظ هرامحمىاب اإسد جم اب ااجب ساب اجم اب ادلقداب اجدراب اا(028 
اساة  ا حدد الوا صر الوسمط   ا  قه اسوال الورسقو  اجدر اب  ا/ه629مقس 

اساةا0421 الوسمطة اجمى اقب معقه الودد وم  ال رول ا   اإوى اسوال اف  اقظ  ااااااا(
ا(.اادو ق ا ا0493ه/ا642اا(اقلس دراب  اإوىاقف  لاساةا 0426ه/ا690 ا

،اقودعمقد تا936؛اصاقرة العيونلب الودمب  اا؛036،اصتاريخ الدولة الرسولية
الحياة السياسية ومظاىر الحضارة في اليمن  قفىا اظر اد ز اب اف دالو ورسا 

اد وس مرا مراافي عيد السمطان الظاىر يحيى بن إسماعيل الرسولي ارس وة ،
 ا(.2100ه/0492ا، صمادااقرةا ابرمدةا او دعةالو
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،ازم الودم اجبدالوب سطاب ا مم ا026،اصاتاريخ الدولة الرسولية(ادو ق ا 021 
الوظ هرا  اا هم  ا0204ه/321ب  زبدة كشف المماليك وبيان الطرق ا( 

 .023ا(اصا0639ا،،ا ح مي ابمسادلقمس اب رمس ادطبعةالوود قرمةوالمسالك

 .023ص،ازبدة كشف المماليك(الب اا هم ا ا026 

ا(ا ا0434ه/311،اجم اب ادلققدالوصمرف  اتا1/211(الود رمزا الوسمق ا،ا023 
ا انزىة النفوس واالبدان في تواريخ الزمن الو  هرة ا  احبا  احس  ا  ا ح مي ،

 9/912ا(ا0319ا،دلرالوك باا،دطبعة

 263/ا0،العقود المؤلؤية؛الو زرو  ا24،اصامسالك األبصار(الب افض الها 091 

؛الب اف د اا0/094،االعقود المؤلؤية؛الو زرو  ا946صاا،مطالس(الب اح  ا ا090 
 9/64 اااتحاف الورى

ا092  الوظ هر  اجبد اا،تشريف األيام والعصور(لب  ا212ص الو زرو   العقود ؛
 .0/92،االمؤلؤية

 439-432صاانور المعارف ،(دو ق  ا099 

 433-436اصا،نور المعارف(ادو ق  ا094 

ا092  الوظ هر  اجبد اصالروض الزاىر(لب  اا ف ا011، ا اب  اجب س اب  اجم  اااااا؛
،ا ح مي اجبدلوعزمزالو قمطر،ا د ا(،احسن المناقب السريةا( ا0991هي/191 ت

 .ا024 د ات(ا،اص

ا098  اصزبدة الفكرة(لودقدلر  ا213ا–216، الو رلت  الب  ،اتاريخ ابن الفرات؛
اا.1/226
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ا0/263،ااالعقود المؤلؤية(الو زرو  ا091 

ا096  الود رمزا  ااالسموك( ا2، ا919/ ا  الوعما  الب ا اراا4/924،اعقد الجمان؛ ؛
 .092/ا6،اااالنجوم الزاىرةبرداا ا

،ا2223/ا4،االعقد الفاخر؛الو زرو  ا91،اصبيجة الزمنلب اجبدالودومد اا(093 
ا ؛الب ا اراابردا13/ا9،السموك؛الود رمزا ا2/096،االعقود المؤلؤيةلو زرو  ا

 ا.86،ا82/ا3،االنجوم الزاىرة

 021/ا4،ااالنجوم الزاىرة؛االب ا اراابرداا ا099/ا1،االسموك(الود رمزاا ا041 

،ازبدة كشف المماليك؛الب اا هم  ا026صاا،تاريخ الدولة الرسولية(ادو ق  040 
 .023صا

ا042  الووادا  االسموك ( ا2، ا236-819/ الو زرو   ا؛2/001،العقود المؤلؤية،
 .403/ا8،االسموكلود رمزا ا

 .242،ا086،ا019/ا2،االعقود المؤلؤية(الو زرو  ا049 


