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 :املقدمة
تشيي ا مصادييالا مصتاا ا يي  مصتييل لريييا صالتيياا   من ييتال  يييال قيياو صوتييام  مص ييت    لرا رم يي          

ر الل فل تامث مألا  مصعاب   رمن تا   عاا ، راو مصاتحي   ييال قياو صالر يرل مصتاقيل مص يال رتل فيل تالي  
ى اع ييت تاليي  مصييبتل، رتعييل بييتل مصيي او اييو مصبالييلمو مصتييل مصييبتل مأل ييا مألقبييا فييل ي ييس ابيياما مص ييت     صيي

ا عا صالر رل مصتاقيل مص يال رتل رتيت اا بيال ربايا شي لط ايو تديرا رمسلمياا    ي اا فيل مص ياي  و مص ياب  
رمص ييااو مص  ييا  و، رتعييل ميي ط مصاييلا اييو  ق ييا مألرتيياا مصتييل شيي لا ف  ييا مصيي او يايير رتدييرا عالييى ا ييتر  

ر بلر  يال قاو صالاباما رمصع رس مص  ا    رمصع قا   مصتاق   ارتي  اايا عافتيال  ح ات ا مص  ا ل رمصع قاي،
 -مص او او تدرا، رتل م تفال  مس مص او او مصاباما مصتاق   مص ال رت   مصتل ق  يام  ايا  عايس حقيات مصي او 

اق  فل دياع  عالى م ت لما ا صالاشا -مص  و تؤقل مصادالا مصتاا ا   ميت اب ت  صى بتل مص ت    مألتام  
 مص اما مص  ا ل، رمصح ت مصع قاي فل مص او.

رتؤقل مصعل ل او من امءما مص  ا    رمألي ا  مصع قا   مصتل ر لا فل مصالا مصا قراا فل مصي او         
عالييى مصتييت  ا مصتاقييل مص ييال رتل عال  ييا. صيي ص  لا يييا ميي م مصار يير  اييو احييارا اتعييللا  ح ييث لا يييا فييل 

 ييي  مصر يييرل مصتاقيييل مص يييال رتل فيييل مصييي او، رفيييل مصاحيييرا مص يييايل تداتييييا  صيييى ت يييات مصلرصييي  مصاحيييرا مألرس بلم
مصا يييرص   مص ييييال رت   فييييل مصيييي او، رفيييل مصاحييييرا مص اصييييث تحييييل يا عيييو   ا يييي   س ا ييييرس مصتاقايييياو مصلماال يييي  

 ييا رمصااا   ، رفيل مصاحيرا مصامبي  يتحيلث عيو   يامت مص  ا يل رمنلماي رمصع يقاي فيل مصي او،  يت يايتت بح
 م م بتمت مصيتائج رم  تيتا اا مصتل ترداليا  ص  ا.

 

 :بداية الوجود الرتكي السلجوقي يف اليمن -أولا 
قايا مص او او مصبتل مصعاب   رمن تا   مصتل ا عا صالر رل مصتاقل مص ال رتل ف  ا، عالى مصاغت         

مأليا ييرس  ، عالاييا  بييتو مصيي او ت يي  فييل اييو مصبعييل مص يامفييل ب ي ييا ربيي و بييتل مألتييام  فييل   يي ا مصديييا    
مص يير  مصيابييل اييو مص س يياا مصعاب ي ،  ي  ييير  غييا  تييااا   ي ا، رايي   صيي  صييت   ي  مصبعييل مص يامفييل عائ ييا  

رص  اا الي  ؤ  اات ردرس مألتام   صى مص او، ا   و تلرا ت صت  قو  تت بدراا ا ا   تشا  عال يال   ي  ا ي
ح و؛ بس عالى مصعقس ايو  صي ، ف يل قياو تيلرا ت  يتت بشيقس  ااعياا باصلرص  مصتاق   مص ال رت   فل  ص  مص

رُ  ا تاق   لاالا  صى مص او بحقت اا قايا تعاي ال ايو فيتو لماال ي ،   ي اا فيل مص ياو مصايااس مص  ياي   
مصحييالي عشييا مصايي تلي، رصالحييل ث عييو  صيي   بييل  ر    و يتعييا  عالييى تيياا   مص ييت   ، ردييتت ت بييتا  

 رص ت  صى مص او؟مصعا ، رق ف   رد
 

 :عهد األتراك السالجقة في البالد العربية -1 
تؤقل مصادالا مصتاا ا    و مصلرص  مص ال رت   لرص   تاات ا   اا تاق     تا   حقايا بيتل عاب ي  
رم  يييتا   رم ييييع  شيييياالا   ييييامو رمصعييييامر ر ييييرا ا رم يييي ا مصديييييا    يييي اا فييييل مص يييياي و مصاييييااس رمص ييييالس 

عشا رمص ايل عشا مصا تل  و، را الاا تش ا م ط مصادالا فإو مي ط مصلرصي  تي ي   صيى  مص  ا  و   مصحالي
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مصتاقااي ي ، رتيل ميا اا مي ط مصعشيائا ايو مصييس  1ا س  عا  با ت  ال رر، رقاو او سعاياء عشيائا مصُييس
او  مصتاقااو  صى باااا صت ت ا ف  ا، رميا  باس  حل  حفال  ال رر رقاو  عا  بدياس ب  رتاقو بحيقتال

ت، رتل م تيس دياس ب  مصات  مص ي قاو تائايا  1301م   924مص  داا عالى  تال ت اام او رحقاال  ي  
ب و مصبر    و رمصاتف  مصعبا   ، ر ص  بعل  و م يتعاو بيال مصاال في  مص يائت بيتاا مب مصعبا يل فيل بييلمل  يل 

ب  فاد  صال ي ا  صيى بييلمل رمص  ياء  مصبر    و مص  و ديرم ربيرم  ل مصاتف  مصعبا   ، رتل ر لما دياس
عالييى مصر ييرل مصبيير  ل ميييا ، ص ييياس ا يياء مصاال فيي  مص ييائت بييتاا مب مصيي ي يدييبال االقييا ، ر ييالاال مص ييالد  عالييى 

ت، رتييل قيياو صالر ييرل مص ييال رتل مصتاقاييايل فييل مصييبتل مصعاب يي  لراا فييل تا يي  1311م   991مصييبتل  ييي  
 ت ر حفيييالمت بان يييتت، راييي ال ت  صيييى  ميييس مص يييي  رمص ااعييي ، مص يييت    مصشيييل ل رايييو  ييياء بعيييلمت ايييو  بييييائ

ريشيييييامت صالعاليييييرت مصااتالفييييي  مصتيييييل  ييييياعلا عاليييييى ت يييييلت رمسلمييييياا مصح يييييااا من يييييتا   بدييييييرف ا مصااتالفييييي  
 .2رمصاتيرع 

  

 :الوجود التركي السلجوقي في اليمن -7
  ييي اا فيييل مصح ييياس ص يييل قييياو  يتشييياا مصتاقاييياو   مص يييت      ايييو مصييييس فيييل مصيييبتل من يييتا  ، 

رتحل يييلم  اقييي  مصاقااييي  لراا فيييل رديييرص ت  صيييى مصييي او ف ايييا بعيييل بحقيييت مصت ييياا  مص يامفيييل بييي و بيييتل مصييي او 
رمصح يياس،     يياعل ردييرص ت  صييى اقيي  صتال ييل مصعالييرت مصااتالفيي  ف  ييا،  ر صتتل يي  فا  يي  مصحييج  ر مصعايياا،  ر 

س مصترمدييس ايي  بعيي   مال ييا مصيي  و قييايرم صالعاييس ق يييل رغ ييا  صيي  عالييى مصتعييا  عالييى بييتل مصيي او اييو اييت
 سرارو مصح ياس بيلمف  مصت يااا  ر مصعاليت  ر ماربيا  ايو مصديامعاا رمصفيتو مصايتشياا مييا ، رتيل  ياعلا مي ط 

فل مص او عالى لارس مصُيس بقس   رص   ص  ا ف اا بعل، رم  م بح يا عو مصبلم اا مألرصى  مصا داب  مألر ا 
ت، عيييلاا م ييتعاو 1340م   984و بلم يي  مصع ييل ص ييت بيياص او قايييا  ييي  صالر ييرل مصتاقييل فييل مصيي او ي ييل بييت

ت   بدائفييي  1139 – 1343م   948 – 980شييام اييو  مييس مصييي او  عييا  با ييت   يييا  بييو ي ييا    
م   942 – 989اييي ت قايييا فييل اقيي  صحييا  ايييافس صييال  عييا  با ييت مصييلمعل  ييبت بييو  حاييل مصدييال حل   

 .0م ت اب   صفل فااس او مصُيست  ، رتل ص  ا لعرتال م ط 1344 – 1341
رعالى اا  بلر  يال قاو صال لاما مصع قا   رمص تاص   مصتل تا س ب ا مصُيس مصتاقااو لرا ف اا ح  رط او 
ميتديااما صديياص    يا  بييو ي يا   ييل مصيلمعل  ييبت بييو  حايل، حتييى  ي يت عييلرم  يف ي ت  دييحا  مصف ييس 

ل مصتفييال بييبع   اييرا مصلرصيي  رمصحقييت، ر دييبحرم مألرس فييل عرلتييال  صييى مصيي او، رميير اييا  عدييى ص ييت مصحيير فيي
 شقالرو ادام  عالى لرص    ا  بو ي ا  مص ي صت  قيو  ااايال   س  ياع  مصيتاالم ايي ت بدا  ي    تشيعامت 
بيي ص ، فييلس ص ييالت ت مص ييت، رلفيي  مألاييرمس ن ييااا مصفتييي  ب ييي ت، ر غييامء بع يي ت باصايياس صالييتاالم اييو م اييا، 

ت ي ائ ُا، ااا لفعال فل مألا ا  صى  تبا    ا    ل لا اع ت، فيام    دي  را   ص  صت   تد  مصتاالم اي 
، راو ميا تبيل  ااحالي   ل يلا ايو ح ياا 9بع  ت ايادر    ؤ ا ر رلمت ف  ا عالى مصلرص ، ا س رملي  رمس

 و مصُيييس مصتاقايياو   مص ييت      فييل مصيي او،   يي اا بعييل  و ميت الييرم  صييى رملي  رمس، رشييااقرم  ييقايال مألدييال 
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اييو مص بائييس مصعق يي  رمألشييعا   رغ امييا مصعيي   ف ييال، رصييت  ايييع ت  صيي  اييو مصتر يي  فييل ايد يي  ت اايي ، ف ييقو 
رح يييا حيياص ت، ر دييبحرم اييو  دييحا  مص ييارا رمألاييت ، رصقييل  1بع يي ت بعيي  مصاييلو مصائ  يي  ا ييس سب ييل

رصيت  اييع ت  صي  ايو  قرو ص ت   س فل مصايد   قب  ي  تبائال يا قرييرم ص يت سعااياا تحياق ت ر ا يعرو ص يا، 
مصتلماس ا   قاو رتبائس مصايد   مألدال  و؛ فااتالدرم ب ت رتسر رم اي ت، ر  ا   يس  ل يل ايو مصارصيل و 

، رايو مصاتحي   و عيسر  مي م مص  يس عيو ح ياا 4مص  و  اعرم ب و مصاتا  مص اي   مصتاق   فيل ال يي  سب يل
تدييفرو بدييفاا ماتالفييا عييو دييفاا   ييتف ت مصحييا  رمصيييسر رمصشيي اء، رع شيي ت ح يياا  ييالت رتييا   عال ييت  

مصُيس مصتاقااو مصتل عافرم ب ا، راي ا مص را رمصش اع  رمنتيلمت، صايا تديفال مصاديالا مصتاا ا ي  ايو  رديا  
 ديييف ت ب رصيييال  أ  ايييا  ر لميييت  1ت اليييس ايييو شيييتي ت راقيييايت ت فيييل مصا تاييي ، حتيييى  و مصايييؤا  عايييااا مص اييييل

 ء اي ت بتس  ت ى ر  اعار   ا ى أ.مصارصرلرو بسب ل فالت  فالحرم ر   ا
رتيفس مصادالا مصتل ب و   ل يا عو  قا مصيس مصتاقااو مص  و  دبحرم ف اا بعل ايو  يقاو ايد ي  
سب يييل ررملي  ؤمس  ايييتتد ت بتمال يييا حتيييى ا يييلء مأل يييرب  و  صيييى مصييي او ب  يييالا تيييرامو شييياط بيييو   ييير   يييي  

اقااو مصُيس، رتيل قياو ايو بي و ميؤ ء مصتاقاياو   ياا ت،     ت   ش ت  علمل قب اا او مصت1110م   144
، رتيل شياءا مألتيلما  و 8عافا بآس ا رس، لاس  فاملما ق يرل  صى مصي او تحيا  اياا  يتد و بييل   ير 

تدب  ص  ط مأل اا مصا رص   مصتاقااي   شتو ع  ت فل مص او ف اا بعل، صاا تا سرم بال او حيق  راباا رتلاا 
ا رمصحقت، حتى  و تال  مصاؤمتا  اعلت ت عالى مصتلاج فل مصاياد  مص  ال   مصعال يا فيل عالى مص  الا رمنلما 

مصلرص  مأل رب  ، ردر    صى حقت مصي او مصتيل صيت تعيا  مألايو رم  يت اما رمصياياء رمصتديرا رم سلمياا رمصعاليت 
 رمصاعاف    س فل الا حقت م ط مأل اا مصتاقااي  .

 

 :ة السلجوقية الرتكمانية يف اليمنقيام الدولة الرسولي -ثانياا 
تبس مصحل ث عو ق ف   ت ات م ط مصلرص ، رمصعرمايس مصتيل  ياعلت ا عاليى  صي ،   بيل  ر   ايو مصتعيا          

 عالى ي   م ط مأل اا ر  راما مصتاا ا  ، رمصايادر مصتل  اءا اي ا حتى ردالا  صى بتل مص او. 
 

 :نسب بني رسول الرتكمان -1
  مصا رص   مصتاقااي    صى اؤ   ا يرا مصل و بو عاا بو عالل بو ا رس، را يرس مير تي   مصلرص

ص    دالر عالى  ل حقات  س ا رس، رت قا مصاديالا  و م ياال مصح   يل  احايل بيو مياارو بيو  بيل مصفيت  
، رتل عا  عو احال بو ماارو  ل بيل ا رس مصش اع  4بو  رحل بو ا تت مصي ايل مصا قل مصتاقاايل

ت  ، 1114 – 1113م   111 – 144ا يييي  بييييي و تراييييال، ف ابيييييال مصاال فييييي  مصعبا ييييل مصا يييييتي ل بييييياب  رمصائ
ر دب  ا يرصال  صيى مصشيات راديا، ردياا بي ص  ايو  ق يا مصا ياب و  صيى مصاال في ، صلا ي  افي  مصح يا  ب ييال 

مصاال ف ،  رب و مصاال ف ، رتل  عالا م ط مص فااا مص ا    دال رو عالى احال بو ماارو مصتاقاايل م ت ا رس
رديى م ت ا رس عالى م  ت مصح   ل، ر دب     عيا    س بيال بي و مصيياس، رتيل ميت يس أل يبا  صيت تي قاما 

 .  13مصادالا  صى مصشات، راي ا  صى ادا، رميا  م ت ا باو اعال او مألر ل حتى تااا مصلرص  مأل رب  
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مصُيس مصتاقااو، رمر  اا   ي ا  بتل رم  م رتفيا عالى   را م ط مأل اا ي ل  و  درص ا تعرل  صى 
حرصيييال عاليييى مصييياغت ايييو مايييتت  ر  ييياا ي يييا مصايييؤاا و حيييرس  صييي ، ر عيييل مبيييو حييياتت  رس ايييو  ا   س 

، ر رس او  شاا  صى ي ب ت مصتاقاايل، فل ح و تعل  امء او  اء بعلط او مصايؤاا و الفرعي  ايو 11ا رس
ت  صيييى مصييي او  ر  صيييى غ اميييا ت ي ييي   يف ييي ت تبيييس بييييل ا يييرس،   ييي اا ر ي يييت  املرم ايييو رامء ي ييي   ديييرص 

، صي ص  تعيل 12مصلارس فل ات  اي   ميس مصي او حيرس حقا يا، رق ي  لرصيت ت مصديف  مصشياع   صحقيت مصي او
مصلرصيي  مصا ييرص   مصتييل تااييا فييل مصيي او لرصيي  تاقااي يي  مصي يي ، رعالييى معتبيياا  و ي يي  مص ييت     عييرل  صييى 

 عرل  صى مصيس مصتاقااو، فاعييى  صي   و مييا  رحيلا فيل ي ي  مصُيس او مصتاقااو، ري    س ا رس    ا  
مصلرص  مصا رص   رمصلرص   ال رت  ، فقتماا او مصُيس مصتاقااو، رتل  قرو  س ا رس فا  او مص ت   ، راو 

 ميا ي ل  و ي   مصا رص  و ري   مص ت       اتال  حرصال م ياو، ألو قتماا تاقااو.
 

 :الرتكمانيةنشأة الدولة الرسولية  -2
، ر ص  10ت1224م   424 اعلا مألر ا  فل مص او عالى يشتا مصلرص  مصا رص   مصتاقااي    ي  

بعل لارس  س ا رس  ص  ا ا  مص رما مصتل بع  ا دت  مصل و مأل ربل  صى مص او ب  الا  ا ال ترامو شاط بو 
اييي  ب  يييالا  ييي   من يييتت  ، رت يييس اييي  مص يييرما مأل رب ييي  مصتييل لااليييا مصييي او19ت1110م   144  يير   يييي  

، رعالى مصاغت او ماتت  م امء حرس لارص ت   س  يال عالى ايا 11ت1180م   114ديتق و بو   ر   ي  
 بلر  و مصا ي مص ايل مر مألق ا تا  حا ، صعلت  قا مصاديالا مصتيل بي و   يل يا ألي لرا ص يت   س بعيل لايرس 

مصتاقاييياو مصييي او بديييفت ت  ييييرل تيييابع و صال ييي    ييي   من يييتت ديتقييي و بيييو   ييير . رتيييل لايييس بيييير ا يييرس 
لما   عاص ت و، رمر اا  عس مأل رب  و   يلرو  ص  ت  مأل ربل، رصقي ت  اعاو اا    ارم ا لاما ع قا   رم 
مصاياد  مصع قا   رمنلما ي  مصعال يا اقافئي  ص يت عاليى مص  يرل مصتيل بي صرما فيل ت ب يا  يالداي ت، اايا اقيي ت 

  ا ل اي  ع ل مص الداو ديتق و بو   ر ، ر ق يا ايو  صي  فيل ع يل مص يالداو او مصبارس عالى مصا ا  مص
، مصيي ي فييل 14ت  1228 – 1211م   424 – 412مصا ييعرل دييت  مصييل و  ر يي  بييو مصقااييس مأل ييربل   

ع لط ماتفعا اقاي  بيل ا رس رع ت شتي ت، بعيلاا ح  يرط ايو ميتديااما  يل مص ير  مصااا ي  عيو داعي  
ت، 1201م   428ااييا شيي ع ت ف اييا بعييل عالييى منيفييامل بحقييت مصيي او، ر صيي   ييي  ، 11بيييل   يير  فييل مصيي او

عيلاا اال  يرا مصل و عاا بو عالل بو ا يرس مصتاقايايل داعتيال صو يرب  و فيل اديا، ر عاليو ت يات لرصتيال، 
رتال   باصاال  مصايدرا، رصت ب ا شاع   حقاال صال او قات  مصاال ف  مصعبا ل مصا تيدا  بر  عفا ايدرا 

ت   مصيي ي ايحييال ي ابتييال عالييى مصيي او،  ييت  ييا  1292 – 1209م   493 – 420اما بييتاا مب   بييو مص يي
مص ق    مصعاال    با اال، راد  صال او عالى مصايابا، رب ص  تاقيو مصايديرا مصتاقايايل ايو مص  ياء عاليى 

 . 18مصر رل مأل ربل فل مص او ص ب د   داا   اتال مصتاقااي   عال  ا
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ز الرتكمان -3
ُ
 :يف عصر الدولة الرسولية وضع الغ

  م بح يا عو ر   مصيس مصتاقااو عيل ت ات مصلرص  مصا رص  ، رفل الا حقيت  س ا يرس صالي او ي يل          
 ي ت تل ص رم عيا   اادي  ايو تبيس  بيياء  اليلت ت مصا يرص  و  يتايائ ت  صي  ت، فاعتايلرم عالي  ت فيل ق  يا ايو 

تاما مألر ا  ف  ا، رت ب لماا لفي   ارا مصلرص ، رم   ا لعائا يا صايا عافيرم بيال ايو ابياا را يلاا عاليى مص  يالا رم 
مصحقت، رت ي  ا مص  ير ، فقيايرم اع يت مص ي   مصا يرصل، ر بياس تالتيال ر اامئيال، صايا  رقاليا  صي  ت ايو ارمتي  

 صييى لرا مييؤ ء مصيييس مصتاقايياو   مص ييت      فييل  14ت ال يي  ااارتيي  ا ييست ت عييو غ ييامت، ر شيي ا مبييو حيياتت
تا مصتل  رقالا مص  الا ف  ا  ص  ت فل مص او، ا يس مصحاالي  مصتيل  ا يال ا مص يالداو مصايديرا ييرا بع  مصحا

رمصتل قاو اع يت تالت يا ر ييلما ايي ت. ريت  ي  صايا  ، 23ت1204م   401مصل و عاا  صى ح اارا  ي  
مئيس مصاؤ يل و ص  ال مؤ ء او عيا   او تبس مص الداو مصايدرا فل الا حقاال ف ل قاو مصيس مصتاقااو ايو  ر 

ت، ف ييل رتفييرم اعييال دييفا  رمحييلم   ييل 1294م   491ألبيييال مصا فييا  ر يي  بعييل رفيياا رمصييلط مصايدييرا  ييي  
اياف  ال فل مصحقت، ِصاا ا رم او  ح  ال صال فل مصحقت، رتاارم بحاا تيال رحاا ي  ي يائال ر ارمتيال ايو  ي معتيلمء 

.   س  و 21بعييل رمصييلط مص ييالداو مصايدييرا تييل  تعا ييرم صييال، رقييايرم  ييببا  فييل ردييرس مصا فييا  صييى حقييت مصيي او
ااتب  مصيس مصتاقااو ماتفعا اقايت ا فل عدا مص الداو مصا امل عالل بيو مصاؤ يل لمرل بيو مصا فيا  ر ي  

ت     ا ا ايلا علل قب ا اي ت ص   تال   ياء دامعال ا  مبو 1042 – 1021م   149 – 121مألرس   
شال اي ت، قاا قايرم  او ترمتال مصتل  اا ب ا  صى ال يي  عاال مص اما بو مصايدرا   ر ، فقاو اع ت   

ت  صييى 1024م   103، رقيايرم اي  ترمتيال مصتيل  ياا ب يا  يي  22ت1021م   124عيلو  يير  مصي او  يي  
، ر س مصيس مصتاقااو مصعيدا مأل ا يل 29رغ اما او مصايادر مص اي   فل   ياء دامعال ا  مص اما 20تعس

 . 21ا اا  او ترمت ت مصتل  ا رم  حاابرو ب ا مصااا  و عو داعت ت فل     بيل ا رس، رشقالرم  سءم  
رفييل مصرتييا يف ييال، ممييتت  ييتد و  س ا ييرس بتبييياء  ي يي ت اييو مصيييس مصتاقايياو، رصييت  باالييرم عاليي  ت 

رمألاييرمس صق يي  ا ييامت ررلمييت، رصاعييافت ت ب ييلامت ت مصااتاليي  فييل  لماا شييئرو مصلرصيي ، رت يي  ا  24بانتدييا 
 فيييامح ت، رتحااليييرم تقييياص   تالييي  مألفيييام  ربييي صرم ص يييت مألايييرمس ب يييااء، رصييييا ف ايييا تلايييال  اراميييا، فشيييااقرمت 

ت    فييل عيياس  حييل 1933 – 1014م   830 – 118مص ييالداو مألشييا  مص ييايل   ييااع س بييو مصعبيياس   
 اامء مصيس مصتاقااو رمر مألا ا بلا مصل و احال بو س ال مصقااالل عاليى مبيي   ا يا  ايا ايو مصييس مصتاقاياو 

عالييى  28اييو ع ائيي  مأل يياث رمص ييلم ا رمصييلرم  ا ييا لص ييس 21رميير  يي   مصييل و  ييي ا حيياقت ايد يي  مص حايي 
مصاقاييي  م  تااع يي  مصتييل محتال ييا  مصتاقايياو عيييل حقيياا ت رفييل مصا تايي  مص ايييل، قاييا يتحيي  تاا يي  مييؤ ء 

، 24سرمج رغ يياط مصتاقايياو ف اييا ب ييي ت رترمدييال ت اييو اييتس اشييااقت ت صبع يي ت فييل مصايا ييباا مصااتالفيي  اييو
ر ييس مييؤ ء مصتاقايياو  حتالييرو اقاييي  قب يياا عيييل  ييتد و مأل يياا مصا ييرص   عالييى مصيياغت اييو ت يياا ت بييبع  
مألعاييياس مصتيييل ت  يييا غ يييب ت،   س  و حادييي ت رايييرف ت ايييو الرل مصفعيييس رحيييا ت ت  صيييى تت  يييل  ايييامء مصييييس 

، رتييل ردييالا مص ييا ا 03ى مصلرصيي مصتاقايياو تداليي  اييي ت مصعفيير عييي ت فييل مصعل ييل اييو مصارمتيي  مصتييل   يياا عاليي
بييبع   اييامء مصيييس مصيي  و محتالييرم اقاييي  عاص يي  فييل مصا تايي   و بييلءرم  تييآاارو  ييل لرصيي  مص ييالداو مصيادييا 
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ت   فيييييل احارصييييي  صاالعيييييال 1920 – 1933م   821 – 830 حايييييل بيييييو   يييييااع س مصا يييييرصل مصتاقايييييايل   
و صيقبي  قب يياا بعيل  و  قتشي  مصيادييا رتيدي    اياط ح ي و بييل   عييال، رتيل عا يا ميي ط مصايؤمااا مصتاقايا

 .                                    01 اامت ف تس علل اي ت ر  ا مصبات و ر ا ال ت ا  ل و  صى تعس ص ياصرم  سءممت ميا 
ص ل ماتبد بع  مصتاقااو فل عدا  س ا رس باصا تا  مص اييل رعافيرم بتعاياص ت مصتيل تيابت ت ايو 

مت اقاي  اف ع  فل ايادر ااتالف  او مص او، ا س  بل بقا بو عالل مصا يل بيو عاا  مصياس، رمحتالرم عيل
ص يي اتال مصاا يي  ، رصاييا متديي  بييال اييو  02 عفييا مصيي ي عييا  بتيييال قيياو اييو  ع يياو مصتاقايياو فييل ال ييي  ِ  

دييفاا حا يييلا، رتيييل تيييت تع ييييال رمص يييا  عاليييى    اييو تبيييس مصا فيييا مألرس، فتحبيييال مصيييياس مييييا  ألعااصيييال مصتيييل 
ح ت، قاا  ا  فل حس مصعل ل ايو مصاشيقتا مصتيل رم  يا  مياصل بعي  مصاييادر، فقياو ا يا ُقا ا صداص

، ص ي م رصيل عاليى مص ييل  يي  00ايد  ص ت، رقش  عي ت مص ا فل مصعل ل ايو مألايرا، قايا   يرس مص ييلي
ت، رح يييا  يي اتال، ر ييعل مصييياس بر  تييال صفعالييال مصاعييار  ب ييي ت، رسمل اييو احبيي  مصييياس صييال 1020م   129
اصيييال مصا ا ييي  فيييل    رسب يييل، اي يييا شيييامئال صالقتييي ، ررتف يييا عاليييى مصا يييا ل رغ يييا  صييي . رتييي قا مصاديييالا  عا

شاد اا  اا  او ا اس مصيس مصبيااس و فيل مصلرصي  مصا يرص  ، ايي ت مألا يا مصقب يا ب ياء مصيل و  بيل احايل 
ء، صايا عيا  عييال بو عبل مب مصشا ل مألشافل مألف الل مصا املي مص ي عيا  باالي  مألايامء رتياج مصقبيام

او ا ا، ح ث تلاج فل مصاياد  مصعال ا  صى  و  دب  او  ع او مصيس ر اامئ ت، را لاا  ري  با  عال  ت فل 
. رايو  ع يياو مصييس مصتاقايياو    يا  مصي  و مشييت ارم ايتس تاليي  مصايلا باألعايياس 09مصلرصي  مألف يال   مصتاقااي يي 

رد  بتيال قياو ايو  ع ياو  ميس مصيل و رمصيلي ا صايا تلايال مصا ا    بر مصا ا فاتو بو عبل مب مصاعاي، مص ي 
 .  01او  عااس اي ا بياءط صالا ا ل رتع  و مص ائا و عال  ا، رم متاات باأل تات مص  و   عائس ص ت

ص ل قاو ص  را   س  ل ل او مصتاقااو مصارصرل و فل مص او لرا فل  رباو بع   ااعاا ايي ت 
اب ت ت بيي و  بيائييال، رايي  ميي م  ييس  بييياؤمت  عافييرو بتبييياء مصيييس، ر الييرم فييل مصا تايي  مص ايييل صيشييات ت ف ييال رتيي

اا س و ب و  قاو مص او بابامت ت مص تاص   را لات ت عالى مصفار    رمصش اع  ا س  بل مصعباس ش ا  مصل و 
 حاييل بييو  سلاييا مصتاقييل مألدييس رمصارصييرل فييل مصيي او، مصيي ي قيياو رمصييلط مألا ييا شيياس مصييل و  سلاييا   ا  

ت   اييو  قبييا مألاييامء مصيييس مصتاقايياو فييل مصلرصيي  مصا فا يي ، رقيي م قيياو رصييلط شيي ا  مصييل و 1022 م  120
 .  04 حال

     

 :سياسة آل رسول الرتكمان الداخلية واخلارجية -ثالثاا 
ص ل قاو ايو  ق يا مألايرا مصتيل اقيس عال  يا  يتد و مصلرصي  مصا يرص   ايي   عيتو ت يات لرصيت ت ميل          

ال   رمصااا    مصتيل ايو مصااقيو  و تعقيس مصديراا مص  يلا ص يت اي  غ يامت، فامحيرم  ا يعرو   ا ت ت مصلما
، راشيا   را ياس مص بائيس، 01مص ر  مصاعاا   صحقا ت، رمصتل تعللا فيل  صي  مصحي و،   ي اا مص ير  مصس ل ي 

اتالفييرو ايي  ربعيي   فييامل مصب ييا مصا ييرصل يف ييال، ربعيي  قبيياا مص  ييالما فييل مصلرصيي  مصيي  و ق  ييام  اييا قييايرم  
 ييتد و بيييل ا ييرس مصتاقايياو حييرس  اييرا مصحقييت رمص ييارا رمص ييامئ  رغ ييا  صيي  اييو مصا ييائس مصتييل  الييا 
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ار   ات  ا  مصلرص ، ص  م قاو صاليتاالم ايو مي ط مص ير   ر ق يب ا بياص را  ر باصاياس فيل  رتياا ااتالفي  
يياء رمصتعا يا، رم متايات بيتارا تل  اعل  تد و  س ا رس ف اا بعل عالى مصتفاغ صشئرو مصحقيت رمصتيا ي  رمصب

مصياس مصاع ش   رمصتعال ا   او اتس بياء مصايلماس رمصا يا ل رمألابدي  رمص يلرل رغ اميا ايو مصاشياا   مصتيل 
 ا سا الا حقت م ط مأل اا مص ال رت   مصتاقااي   عو غ اما او مأل ا مصتل حقا  مص او عبا مصتاا  .   

   ييا  بعييل  تييامامت مألر ييا  فييل مصيي او  صييى تر يي    رفييل مصرتييا يف ييال،  ييعى  ييتد و  س ا ييرس
اتعا لرصت ت اغب  اي ت فل مص ي داا عاليى  قبيا ا ياح  ايو  ا  مصي او، رصيت  قتفيرم بي ص  بيس رديس ب يت 
مألاييا  صييى مصتر يي  اييااج مألام ييل مص اي يي ، حتييى  ي ييت حقاييرم مصعل ييل اييو مصايييادر ب ييرا مص يي  ، رباصتبع يي  

ايو  رمئيس مصاييادر  08مص ا ب  او مص او، رقايا ايد ي   فياا مصحبر يل مصتل ف ال ا حقات بع  مصايادر
مصتيييل رديييالا  ص  يييا مص يييرما مصبا ييي  رمصبحا ييي  مصا يييرص   فيييل ع يييل مص يييالداو مصا فيييا  ر ييي  مألرس، رب يييدا 

م   418 يييي دات ا عال  ييييا بعييييل مص  يييياء عالييييى  اييييا حقاا ييييا مص ييييالداو  يييياصت بييييو  لا ييييس مصحبر ييييل  ييييي  
 اس   اق  رمصال ي    فل  رتاا صحقت بيل ا رس مصتاقاياو؛ عاليى مصياغت ، قاا ا عا بتل مصح04ت1214

او دامع ت مصشل ل ا  مصلرص  مصااالرق   فل ادا حرس م م مألاا، رتل قاو صتفرر ترما بيل ا يرس لراط 
فل  و تدب  مصح اس اا ع  ص ت، رتؤقل مصاديالا  و مصي او قاييا تيل ادديا مألايرمس مصق  ياا صالعيا ي  

مصاقل رمصاليل، ردااا ق را مصقعب ، رقيس ايا  حتياج صيال مصحيات ايو صيرمست فيل ار يال مصحيج  بتارا مصحات
رمصعايياا  ايياج اييو مصيي او، رتحييا  شييام   ييتد و  س ا ييرس  يف يي ت، ااييا  ؤقييل تبع يي  مصح يياس صاليي او فييل 

 .       93مصعدا مصا قرا
بيو مصا امييل  ييي   رم  ياف   صييى  صي ، حقييت مصتاقايياو  س ا يرس فييل ع ييل مص يالداو مألف ييس مصعبيياس

رغ اميييا ايييو مصاييييادر مصادالييي  عاليييى مصبحيييا  91ت  يييرمحس شيييار  فا   يييا رعاليييى ا  ييي ا س الييي 1013م   112
مألحايييا، ر ديييبحا تيييرمي ي ت ر ي ايييت ت  ييياا   ف  يييا؛ صا يييرع ا  لما يييا  صحقيييت رمصيييل مص يييالداو مألف يييس فيييل 

ا ل، رماتبدييا بييبتل  ما ، قاييا ميفتحييا مصيي او فييل عدييا مصلرصيي  مصا ييرص   عالييى مصعيياصت مصاييا92ايد يي  سب ييل
تييياا   رح يييااا عا  ييي ، ر  ييياا رتيييت اا ب يييا، بعيييل  و ديييااا عاليييى ترمديييس لمئيييت اع يييا   ا ييي ا  رمتتديييال ا  
رم تااع ييا  رعالا ييا  رفقا ييا  ر  اف ييا ، رتييل ت  ييلا تاليي  مصعتتيياا اييو اييتس تبييالس مص ييفااما رمصابيياما اع ييا، 

، 91، رمصديي و94، رمص يييل باييلي ا مصااتالفيي 91رعايياو ، رمصبحييا و،99، رادييا90راييو  شيي ا تاليي  مصييبتل  مصعييامر
 .98ربتل فااس رغ اما

رتل ح  ا ت ا ا مألا  من تا   ب اي  ا يت ايو   ا ي   س ا يرس مصتاقاياو مصااا  ي ،   ي اا 
بعيييل  و  لاقييييرم مألاديييياا مصتييييل تحيييلر باصا ييييالا و، بعييييل تقاصيييي  مألعيييلمء عاليييي  ت، ااديييي  مص يييير  مصدييييال ب   

احار ت ا صال  داا عاليى بيتل مصا يالا و، فر ي   س ا يرس ابيل  مص  يال فيل  رصر ياا رمصايرص   مصتل تقااا 
  ا ييات ت مصااا  يي ، باعتبييااط  يياراا حتا يي  صارم  يي   عييلمء من ييتت، ففتحييرم بييا  مص  ييال صالاتدييرع و اييو 

رص ي   بياء مص او، رقريرم فار ع قا   ااد  ب ص ، ر ا الرما  صيى ا يال و مص تياس فيل بيتل اديا رمصشيات، 
. ر عيل مص يالداو مصا فيا  ر ي  مألرس ايو  رمئيس  يتد و بييل ا يرس 94مؤ ء مص يل او مصا امل و بياصيسما
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ممتاااا  ب  ا ا مصا الا و، ر ي قا  ييال قياو صيال اا ياائ  فيااس ا اميل رايامبد  يل مصديال ب  و فيل اديا، 
يا قياو  ا   13 يالال ص يت ايو ميلم ا رمبياارقاو مر مصاتقفس بارمتب ت رمحت ا ات ت راداا ف ت ميا ، ف ت  عاس

 تش  عا  رتقا اا  ص ت عالى ارح ت مص  ال  .
رفييييل مصرتييييا يف ييييال، قيييياو ص  ا يييي   س ا ييييرس مصتاقايييياو مصااا  يييي  لرامييييا فييييل مصييييلفا  عييييو ح ييييرر 
مصا ت عف و او مصا الا و فل  فا   ا    اا فل بتل مصحبش ، فقاو ص ت ارت  اشا  ت ياط ا يالال بيتل 

، مص  و قايرم  عيايرو ايو مصتعي    رمصتشيا ل ايو تبيس االير  11امس من تال مص ب اا قاو  عا  باااص  مصد
بييتل مصحبشيي  مصيديياا ، رميير اييا لفع ييت  صييى مصال ييرء  صييى مص ييالداو مصتاقاييايل مصيادييا  حاييل، رم  ييتي ال بييال 

ت، رتل   ااط اا  تعا  صال مصا الا و ايو م يد ال حتيى قيال  و  اياج بيف يال صال  يال 1938م   811 ي  
  تييييلاس بعيييي  قبيييياا ا يييياس لرصتييييال مصيييي  و يدييييحرط بإاييييلملمت باييييا  حتا ريييييال اييييو مصاعييييلما مصع ييييقا   صيييير 

، رتييل  الييا ت ييا ا ا ييالال مصحبشيي  يديي  ع يييل  س ا ييرس مصتاقايياو مصيي  و قييايرم  تييت رو باييا 12رمألاييرمس
ص ييت بحقييت   تيت   بييال  اييرمي ت فييل مصييبتل من ييتا  ، مصيي  و قييايرم  ييارو فييل مصا ييرص  و مصاي يي  و رمصايادييا و

مصارمبد مصل ي   رمألار   مصتل ت ا  ب ي ت، صي ص  عييلاا مشيتل مصايت  بي و يدياا  مصحبشي  را يالا  ا  يي  
ت، ررديس مألاييا باصيدياا   صييى مقت يا   ام ييل مصا يالا و رمحتتص ييا رتعي    اييو ر ييلرط 1922م   821

مصتاقااو    اا مص الداو مصيادا  اي ت  ت تشا لمت او بتلمت مصت ترم باص او، رماتارم فل  ح او حقاا ا
مص ي  غا يال  صي  مألايا ر  ياا غ اتيال عاليى  ارمييال مصا يالا و، فيتاا بت   يس ايائتل فيااس ايو ا ياا   شيال 
ا  او تب ى او مصا امل و، رالمت باا  حتا ريال او اؤو رسمل ر ت  رااس، ر ا ال ت  صى مصحبش ، رفيل 

لمت باييا  حتييا رو حتييى تاقيييرم اييو دييال يديياا  اييلا   ييالمت ميييا   ييس عالييى ترمدييس اع ييت، ررمدييس ايي
 .  10مصحبش  او  ام   ت

رم  ييياف   صيييى  صييي ، ف يييل م يييتيس  س ا يييرس مصتاقاييياو عتتيييات ت مصااا  ييي  مصد بييي  اييي  لرس مص يييرما 
   اا او غ ا من تا  ، صاف  مص الت عو مألتال اا مصا يالا  مييا ، مصي  و قيايرم  ال ئيرو  صيى  يتد و  س 

ي  الييت، ا الاييا فعييس ا ييالال بييتل مصديي و عيييلاا حيياست عاليي  ت االيي  مصديي و مصاتيياو، ا ييرس عيييل تعا يي ت أل
ف اترم ايو  صي ، رصيت  قيو  اياا ت   س مص يالداو مصا فيا مصي ي قتبيرم  ص يال قتابيا   شيقرو ايا ميت ف يال، دياصب و 

فيا ايال مصتلاس صاف  مص الت عيي ت عييل االي  مصدي و ص  يا  ص يت باتياو  ر لميت، رصيت  قيو ايو مص يالداو مصا 
مص ي قايا تابدال عتت    لا باصاال  مصا قرا   س  و   س مل    ا ي  ترمفير اياملط رتال ير بيال قاالي ، ف بيس 

، رتتق لم  عالى ممتاات مصا فيا بيتاا مصا يالا و فيل مصدي و بييى ص يت ا ي لم  مييا ، رتيل ادي  صيال 19شفاعتال
 .                     11او عالى ايباط

 

 :لسلجوقي الرتكماني على اليمنأثر الوجود الرسويل ا -رابعاا 
 و او مصح ائر مصتل    اقو  يقااما  يال بلارس مصتاقااو او بيل ا يرس  صيى مصي او لااليا مصيبتل 
ااحاليي   ل ييلا صييت تشيي ل مصيي او ا ال ييا اييو تبييس،   م عافييا مصيي او بر ييرل بيييل ا ييرس  اييرا ق  يياا قيياو    ال ييا 
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صا ييرصل ف  ييا  يير  مصيسمعيياا رمصفييتو رمصحييار  مص بال يي  مصعل ييل اييو  ييقاو مصييبتل مصتييل صييت تعييا  تبييس مصر ييرل م
مصع  ا  مصتيل   ي ا ي  ص يا، ر بيلر  ييال صالابياما مصااا  ي  مصتاق ي  مصتيل لااليا مصي او رمصع يرس مصايفتحي  عاليى 
مصتديييرا رمصعاليييرت لرا فيييل افييي  مصييي او  صيييى ا يييتر  مصيييلرس  ما مصح يييااا رمصعاليييت،   ييي اا ر ي يييت تابيييرم  صييي  ت 

اليى مصتيتص   رم يت لارم بع ي ت ايو مصايااج رشي عرم مصتعالي ت ربييرم لرا مصعاليت ايو مصايلماس مصعالااء رح رمت ع
رمصا ييا ل رمألابديي ، ر تيياارم مصاقتبيياا مصتابعيي  ص ييا، ري ييارم مصقتيي  ر البييرم مصيييالا اي ييا اييو مصاييااج، رشيي رم 

ال، ر ياحرم بعاال ياا مصسامع  ربيرم مص لرل رحرم س مصا اط صافي  منيتياج مصسامعيل رمصح يرميل رتدير ا م تتدي
م  ت امل رمصتدل ا صالت اا، رمر لرم  ي اي  رتيرمي و ُ ي اا ب يا مصايرميم مص اي ي  قا يياء عيلو رغ ياط،      و 
مأل ييا مألقبييا مصيي ي تاقييال مص ييت    مصتاقايياو اييو بيييل ا ييرس قيياو فييل مص رمييي  مص  ا يي   رمصع ييقا   مصتييل 

 مرم  ل ل فل اااج مص او. عاالرم عالى تي  ا ا رم تحلم  ا باا  ترمق  راا
 

 :األثـر السياسـي -1
ااا  ش  ف ال  و  تد و  س ا رس مصتاقااو تل م تفالرم او مصي ات مص  ا يل مصي ي قياو اعاير            

بال فيل مصلرصي  مأل رب ي  فيل اديا، رديرارم مصعل يل ايو مص رميي  ف يال، حتيى  ييال بيلارص ت  صيى مصي او رتيرص  ت 
لما ييي  صيييت تعاف يييا مصييي او تبيييس  صييي ، رايييا ر يييل اي يييا فيييل مصييي او تيييت ت ل يييلط حقايييال ملااليييرم  ي اييي     ا ييي   رم 

رم ييتحلم ال رتديير اط، فاييو مصياح يي  مص  ا يي    ييعى  س ا ييرس اييي  تييرص  ت حقييت مصيي او  صييى االيير حاصيي  اييو 
م  ييت اما مص  ا ييل فييل قافيي  مصايييادر، فديياصحرم مص بائييس مصاعاا يي  ص ييت، رلفعييرم مألاييرمس صشييامء بع يي ا، 

الارم مص را ا  مصيبع  مألايا، رحيارصرم ب  ا يت ت مصحق اي  ق ي  مصاشيا   رقبياا مصسعااياا رمص  يالما رم ت
، قاييا ح يييرم عتتييات ت مصااا  يي  ايي  لرس مص ييرما، رملاالييرم ر ييائ   ل ييلا صييت  عاف ييا 14مصتييل ماتالفييرم اع ييا

س فيل مصلرصي ، رادديرم مصبتد مص اييل تبيس  صي  صتي ي ت مصعايس مص  ا يل رمنلماي، رصت ي  س ت ي  ا مألعايا
 مصا ات صار فل مصلرص  ص عاس قٌس فل ا اصال، راو  باس م ط مصر ائ  ر ش اما  

قايا قياو   18مص ي قاو  اق   اات مص الداو، ر تدل  صالفدس فيل مصا ياصت: 52صاحب الباب أو الحاجب• 
  رمصتشيارا اعيال مصحا   فل عدا مصلرص  مصا رص     الس ب و  لي مص الداو فل   ياء ص ائال بقباا مص ي ر 

 .14فل مصحالرس رمصااااج
رمل او  قبا ر ائ  مصبتد، رقاو اترص  ا مصا ئرس عو  اا ب يرا مص يالداو قال يا رايا : 63األستاذ دار• 

تحتييياج  ص يييال ايييو مصدعيييات رمصشيييام  رمصالبييياس رمص يييال  ا ييي   ايييا مصحاشييي   رمصيالاييياو رصيييال ادالييير مصتديييا  فيييل 
ديلما مألرمايا بت يل ل   ااي يا م تح اا اا  حتاج  ص ال قس او فل ب ا مص الد او او مصيف اا رمصق يرما رم 

، رتيل تيرصى مي م مصايدي  فيل عديا بييل ا يرس عيلل ايو قبياا  ايامء مص ييل، ر شي امت عاليى 41بعل رارلميا
 ب س مصا اس   مصحدا  مألا يا عاليت مصيل و  يي ا فيل عديا مصايديرا ييرا مصيل و عايا ، رمألا يا شياس 

شيي ا  بييو  ييعل مصييل و ، رمألا ييا بييلا مصييل و احاييل بييو عاييا بييو ا قائ ييس مصييل و  سلاييا مصا فيياي رمألا ييا مص
   .42رغ امت
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ر دالر عالى ار   قاو  شا  عالى  اا مألعتت رمصام اا مصتل تحاس شعاا مصلرصي  مصايام أمير علم: • 
، قاييا قيياو  ا ييا مصعالييت  دييح  مص  يير  فييل ا ييال و مص تيياس، ح ييث قايييا مألعييتت 40رمصدبالااييياط مص ييالداي  

رس رمألبرمر تداح  مص يل رقاو   تعاو ب ا فل  شعاا مص يل با  تعلمل صالت ا   ر مصاح س،  ر صبلء رمصدب
عييتو مصفاحيي  باصيدييا ، قاييا قايييا تييلر مصدبييرس رتافيي  مصام يياا 49مصحييا ، قاييا   ييتعاو بييال ن ييااا مصحا يي  رم 

صييال مصدبالااييياط     رصييت  قييو   ييا  ألحييل بييتو تييلر ،41رمألعييتت مبت ا ييا  بردييرس مص ييالداو اييو  ييفا  ر حييج
بيتاا ايو مص يالداو رصايو  حييللمت ايو  ايامء مص ييل رمع يياو مصلرصي  مصي  و  اغي  فييل افي  اييسصت ت ف يتاا بييتو 

، رايو  شي ا ايو تيرصى مي ط مصر  في  مألا يا 44تحاس  ص  ت  حااس مصدبالااياط رمألعتت قس عالى تيلا ايسصتيال
    مصل و ت  رو  ا ا عالت مص الداو مألشا  ت، رمألا ا 1214م   418ح ات مصل و صؤصؤ مصترا سي  ي  

       .41ت1042م   141مص ايل مصا رصل  ي  
ايامج ايا  يؤاا : 68الخزندار•  رمر ايد  اف ي   تيرصى دياحبال اسميي  مص يالداو، رمنشيام  عاليى  ارمصيال، رم 

 ،  ر او م ط مألارمس صالدا  عالى يف اا مصحاقت مصااد - رمء او تبس مص الداو  ر مأل تلما -بإاام ال 
يف اا مص دا رمصحاش  ، قاا قاو  ترصى منشام  عالى اا تحتر ال م ط مصاسمي  او مصايؤو رمصق ياري، ر  يرت 

 .44بداف ا ح   ا ت ى مصحا   ررف ا  صورماا مصدالاا  ص ال
رميير ائيي س مص يييالاا، ر  يي  عالييى ا س مص ييالداو فييل ا ال ييال، ب ياييا   يي  مص يييالاا  ر : 23أميررر جانرردار• 

، ر ترصى  ا يا  اييلما ا اي  تي ي ت مصرتير  رمص عيرل بي و  يل 11ارف و مص رت باصشاد  عالى بعلمصشارش   مصاع
،  يت تعيللا ا ياا ت ف ايا بعيل فبان ياف   صيى ت يات دياحب ا باصاحاف ي  عاليى ح ياا 12مص الداو دب يا  ألرماياط

و صال يالداو  ر ، قايرم  قالفرو با يات  ايا  اي يا مص ي ا صال يب  عاليى مصااياصف 10مص الداو رحاا تال او مصياس
مصادالييير  مص يييب  عالييي  ت صالتح  ييير اع يييت ف ايييا ماتقبيييرط ايييو  يييامئت رغاصبيييا  ايييا قييياو ميييؤ ء ايييو قبييياا ا ييياس 

 .19مصلرص 
عيلمل الزمام: •  ر دالير عاليى قب يا ايلت مص يالداو، رتعييل مصسايات مص يائت بيتارا مص ديا ايو  عاياس مصالاي  رم 

 تيرصى مي ط مصر  في   ااعي  ايو مصادي او  مصدعات رمنشام  عالى ايلت مص ديا ايو اااص ي  رغ يامت، رقياو
، ر ق ييا اييلات ت قايييا عالييى  بييرم  مصحييا ت، رقييايرم مييت ااديي  مص ييالداو 11 عييا  مصرمحييل اييي ت باصدرمشييل

مصا يياب و، رقايييا  يي لما مص دييا ُتعييا   ر تيعييا با ييت مصدرمشييل مصاالتييست بساييات ب ت ييا، اييي ت عالييى  ييب س 
 امييل عالييل رتي يي   صييى مصدرمشييل  بيير مص ييعرل شيي ا  مصا يياس   مصحدييا،   يي  دييت  رمصييلا مص ييالداو مصا

 ، رقييياو قيييس سايييات ايييي ت  ال ييي  غاصبيييا  با يييت  ييي لط ف  ييياس اييي ت  تييياج مصيييل و بيييلا بيييو عبيييلم ب14مصيييل و ديييت 
 . 11ت  1291م  491مصا فاي   ا

رفييل مصرتييا يف ييال،  ر ييل  س ا ييرس فييل مصيي او ر  فيي  مصييرس ا ري ابيي  مص ييالدي  مصتييل ُتعييل اييو  افيي  
مصلرصيي ، صاييا قيياو صديياحب ا اييو لرا راقاييي  اف عيي  ر ما يي  فييل مص ييالد ، ح ييث قيياو مصييرس ا  مصاياديي  فييل

مصا تشيييياا مألرس صال ييييالداو، رميييير مصاتحييييلث با يييياال عيييييل مصتفييييار  ايييي  ايارئ ييييال، ر بيييياس لراط فييييل  رتيييياا 
   .18مألسااا، فقاو مصااشل صال الداو مصياد  صال فل مألارا مصاد ا   مصتل تل تتعا  ص ا لرصتال



 - 12 - 

 ييس مألي ايي  منلما يي  مصتييل دب  ييا  ييتد و  س ا ييرس مصتاقايياو فييل مصيي او صت يي  ا مألاييرا راييو  ف
، مصتل  ل  مصتعااس ب ا  صى تات   مصعاس منلماي، ر ش اما  14مص  ا    رمنلما   فل مصلرص   ي ا  مصلرمر و

، 80ل ييرمو مصرتيي ، ر 82، رل ييرمو مصحييتس  ر مص ييتس81، رمصييل رمو مصاييام83مصييل رمو مصقب ييا  ر ل ييرمو مصاييامج
، 88، رل يييرمو مصا ااايييياط81، رل يييرمو مصاسميييي 84، رل يييرمو مصي يييا81، رل يييرمو مص ييي  89رل يييرمو شيييل م  يييت فاء

رغ اميييا، رتييل قيياو صوايييرا مص  ا يي   مصتييل م يييتحل  ا مص ييتد و مصتاقايياو ايييو بيييل ا يييرس،  84رل ييرمو مصعييل
رمنلماي فييل مصيي او، رميير اييا  ر ييعرم  صييى تدب   ييا عالييى ااتاليي  مصا ييا ا لرا فييل تي يي ت مصعاييس مص  ا ييل

 ا س لرصت ت ر  عال ا تحتس اقاي  ااارت  فل مصتاا   ا ااي  باصيلرس مصتيل تاايا ايو تبيس  ر بعيل تالي  مصايلا 
 مصتل حقاا ف  ا مأل اا مصا رص  .

 

 :األثر العسكري آلل رسول الرتكمان يف اليمن -2
م متاات بيبع  مص رميي  مصتيل قياو  عى  تد و  س ا رس مصتاقااو اي   عتو ت ات لرصت ت  صى 

ص ييا لرا ا ييت فييل م ييت اما مصيي او، رقيياو مص اييي  مصع ييقاي اييو  مييت اييا اقييسرم عال ييال، فامحييرم   تاييرو ببييياء 
مص اعيييلا مأل ا ييي   صال ييي   ر دراري يييا ر ي اري يييا، ر يييلاالرو عال  يييا مأل يييالح  مص ل يييلا رمصا يييتحل  ، ب يييل  

رم  ت اما مصلماالل ايو مص ير  مصاعاا ي  صحقيت مصا يرص  و  حاا   حلرل مصلرص  او  ي معتلمء، رحف  مألاو
مصتاقااو، رتل باليا لا   ممتاات مؤ ء باص اي  مصع قاي صلا   تتص ف ت صالقت  مصتيل ت يتت بياص    رمص تياس 
ردييياع  مأل ييالح ، ر عييل مص ييالداو مصا فييا  ر يي  مألرس  رس اييو ممييتت ب يي م مص اييي ، فييتص  قتابييال  داليير 

مص ي شا  فيل بعي  فديرصال ق ف ي  ديياع  بعي  مأل يالح  مصع يقا   رمص   الي ، ر  يالح   عال ال  أ مصااتا  أ
، قاييا  صيي  مص ييالداو مصا يرصل مألف ييس ا يياص  فييل مص تيياس،  شياا ف  ييا  صييى فيييرو مص تيياس، 43مصسحي  رمصحديياا

فات  مص رم  س رمصع رو رلراما فل م  تابااما مصع قا   فيل مصحيار  رمصاعياا   ر مت فار مص   ، اي ا 
رق ايي  تي  اييل ت يت  س ا ييرس مص ي    صييى  ت ي   ت ييات، عيا  مص  ييت مألرس اييال بيياص     .41رغ يا  صيي 

، ر شتاد فل داص  مصالا  فل مص ي   42مصي اال، رقايا   ااء  فامل م م مص    ا بتال فل ل رمو مص   
، ر تيرصى  فياملط 40ال  و تقرو صل ال مصاغب  مصقااال  صتي اات  ص ال، ر تتل صت ل ت دال  مصتر  ي  بيف يالمصي ا

 ا ا  حاا   مصلرص  رحلرلما.
 اا مص  ت مص ايل او مص    ف ت مصاتدرع ، او مصا اتال  مصي ا الري و فل  ي تا ل يرمو مص ي  ، 

مص ي   تالب ي  صييلمء مصلرصي ، تيلع اا  صال ي   مصي ياال ر   ت ا رو عالى الات ت   رام   ابتي ، ر ي ايرو  صيى 
عيل مصحا  ، ربا ال ميت اء ا ا  م م مص     يتت ت يا حال، رتيل  قيرو  فيامل مي م مص ي   ايو ا ياس مص بائيس 

  . 49رمصبلر ر قاو مصالو مصامغب و فل مصحدرس عالى مصييائت مصتل ُ حدس عال  ا بعل قس اعاق 
ر تقيرو ايو مألتبيا  مصي  و  يتترو اي    ي المت رتيل  تاي رو  اسمتيا ،  اا مص  ت مص اصث ف    مألتبا  

ياييا  قيرو  صيي  عاليى   يي المت مألايامء،   يي اا ايو  دييحا   رصقيو ص  ييا ارمتي  ا ييااا ايو ل ييرمو مص ييل، رم 
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منتدييا  مصيي  و قيياو ص ييت  يييل اييام ب ييت  ترصييرو منيفييار عاليي  ت اييو ايياس منتدييا ، رعيييل مصحا يي    ييتلعرم 
 . 41المت  صى     مص الداور ي ارم ا     

لماا شيؤرو مصايت يب و  ص يال  رف ت  عو  صي ، ف يل عايس  س ا يرس عاليى م متايات بيل رمو مص ي  ، رم 
رمنشيييام  عالييي  ت، رع ييييرم صييي ص   لماا اتقااالييي   ييياا مصعل يييل ايييو مصاييير ف و مصاعيييارف و با يييت مصقتيييا  ايييو 

ميي م مصييل رمو مصعااييس مصيي ي قيياو   يياى   دييحا  مألتييتت ا ييس مصعااييس رمصاشيياا  رمصا ييترفى، ر تييرصى ائا يي 
 . 44يا ا مص    ر  اى    ا  قات  مص   

قاا شقالا مص رمي و منلما   رمصااص   فل ل رمو مص    او  مت مصاؤ  اا مصتل قايا احد ممتايات 
فييل مصلرصيي  مصا ييرص   مصتاقااي يي ، رتييت  دييلما مصعل ييل اييو مص ييرمي و مصتييل بار ب ييا تييت مصتعااييس منلماي رمصايياصل 

م م مصل رمو ا  مصايت ب و  ص ال او مص يل باا ف ال ق ف   تر  ف ت ردا  ا يتح ات ت رم  يت داعاا مصااص ي  
،  ايا تاير و مص ي   باص يت  فقياو ايو مألايرا مصتيل ح  يا با متايات مألقبيا،   يي اا 41مصافار ي  عالي  ت

 ا تبس  ص  مصحي و، ص ي م قاييا ر و بع  مأل الح  مصتل  قاا فل الا حقت م ط مأل اا صت تقو مص او عافت
عا اليي  مصت ييال   اييو  مييت مألاييرا مصتييل ممتاييا ب ييا مصلرصيي  مصا ييرص  ، ااديي  ر ي ييا قايييا لرصيي  ع ييقا   فييل 
مصا ييات مألرس، رفييل حا يي   صييى تاعييلا ع ييقا   تر يي  صحاا يي  يف يي ا اييو  عييلمئ ا فييل مصييلماس رمصاييااج، صيي ص  

ل، فامحييرم  فتحييرو مصاديياي  مصااتديي  بدييياع  اقييس بيييل ا ييرس عالييى  اييي  ت ييال   مص يي   باييا ميير  ل يي
مأل الح  فل الو مص او مصااتالف ، قاا امحيرم  بح يرو عيو  ف يس مصدييا  اايو عيا  عيي ت مصلتي  رمنت ياو 
فييل مصعاييس، ر ا ييعري ت  صييى ماتحاييياا قفيياءا رابيياا، ر يييرم مألي ايي  رمص ييرمي و صقييس اييو ت ييرس صييال يف ييال 

، راي ا   الح  مص    مص تاص   مصت ال ل   مصاعارف ، ا يس 48مصااتالف  مصي  عيل دياع  م ط مأل الح  بتيرمع ا
، 131، مصيياا   ر مص يييا139، رمصييلبرس130، رمصدبييا132، رمصياشيي 131، رمصشييفاا133، رمصياحيي 44  مص يي ر  بتيرمع ييا

. قايا  ميتت  س ا يرس بت يالح  حدياا مصحديرو 138، رمص يابيس   مص ي مئ    مصياا ي 131، رمصاي ي ر134رمص  ل
، 113، رمص ييتااا134صاييلو مصتييل  حتاييل ب ييا مص يييرل عيييل مص  ييرت ا ييس مصلبابيي    مصسحافيي   رمص ييت  رمأل ييرما رم

 رغ اما.               112، رمصاام ا مصاحات 111رمصح  
رفل مصرتا يف ال،  رصى  س ا رس عيا   ااد  باأل درس مصبحاي، رلفعرم مألارمس باصبام   صبيياء 

صييي او ايييو  ي غيييسر اييياا ل، رصال  يييات بيييبع  مصا اييياا مص يييفو مصحاب ييي  مصااتالفييي ، صحاا ييي   يف ييي ت ربحييياا م
مصع يييقا    صيييى بعييي  مصاييييادر رمص يييسا مصبع يييلا عيييو مصييي او، رصتيييتا و اديييرد مصت يييااا مصبحا ييي  ايييو  ادييياا 
مصبحا، راو  اسمر مص فو مص امدي ، رتل قاو مص الداو مصا فيا  ر ي  مألرس ايو  رمئيس  يتد و  س ا يرس 

بتو مص او صت تقو تاتال   ي   درس بحاي ع قاي تبس لارس  س  ، عالاا  110ممتاات ببياء مأل درس مصبحاي
  ييير   ص  يييا، عاليييى مصييياغت ايييو شييي اا مصييي او ببيييياء مص يييفو مصت اا ييي  رتيييرما  مصدييي ل ايييي  ايييلا  ييياب   ص يييلرت 

 .    119مأل رب  و، ااا  عال ا عا   ألي محتتس تل   رت بال  ي داا 
ع ييقاي مصيي ي  اييا بإيشييائال مص ييالداو مصا فييا ص يي م صييت  قييو مأل ييدرس مصا ييرصل مصتاقاييايل مصبحيياي مص

بت درس ب  د راترم  ؛ بس عاليى مصعقيس ايو  صي ، فايو ايتس ردي  مصاديالا مصتاا ا ي  صاحتير  مي م 
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، يتحي   و 111مأل درس راا  اال او تد  ع قا   اتيرع  بالغ عيللما ايا   ياا  ايو  صي  تدعي  حاب ي 
صبياء ا س مي م مأل يدرس مص يات مصي ي  يشياء فيل  مصا فا تل تقال  مصق  ا او مألارمس او مص م  رمصف  ،

ال ي  علو، بعل  و م تلعى صبيائال  ف س مصديا  رمصحاف  و، ر تات مصرا  ص ص  رالما باا تحتاج  ص ال او 
مألاشا  رمصايرمل مصااددي  صديياع  ا يس مي ط مص يفو، رايو  شي ا مص دي  مصبحا ي  مصتيل عاف يا مأل يدرس 

، 114، رمص ييييياب  118، رمص رمصيييير111، رمصشييييرميل114صيييي  مصحيييي و  مصداما ييييلمصبحيييياي مصا ييييرصل مصتاقاييييايل فييييل  
. رتيييل سرلا تالييي  مص يييفو بديييرمتت ع يييقا   الابييي  ايييو ا ييياا مصا ييياس ايييو مص يييالا 121، رمصدييياملا123رمص يييت 

 .122رمصبحااا رمص يل مصاامبد و عال  ا، صتتل    ي ا ا  تل  قالفرو ب ا فل صح   فل عا  مصبحا
باييا تعي ييال ميي ط مص االيي  اييو  -ات مأل يياد س مصبحا يي  مصع ييقا   سبييلا مص ييرس،  و مصيي او صييت تعييا  ي يي

  س فييل عدييا مصلرصيي  مصا ييرص   مصتاقااي يي ، صاييا  رصتييال ص يي م مص اييي  مصع ييقاي رمصحابييل اييو  ما يي   -اعيييى 
  اعلت ا عالى  و تدب  او لرس مصايد    ما مص  س مص  ا ل رمصع قاي. 

 

            :تالنتائج والستنتاجا 
يا فل راتتيا مصبح  ي  مي ط مصار يرا  بيي أ مأل يا مص  ا يل رمصع يقاي صوتيام  مص يت    فيل ص ل تردال

 مص او ب و مص اي  و مص اب  رمص ااو مص  ا  وأ  صى علل او مصيتائج رم  تيتا اا  ما ا 
 و ماتييلمل مصلرصيي  مصتاق يي  مص ييال رت    ييت ا يياحاا رم ييع  اييو مصييبتل مصعاب يي  رمن ييتا   باييا ف  ييا  -1

 او مصرمتع  فل مص ير  مصيابل او مص س اا مصعاب  ، عالى مصاغت او مصبعيل مص يامفيل، رعيلت ر يرل مص
 ترمدس ب و حقات م ط مصلرص ، رحقات مص او مص ت    او  س ا رس. 

فيل حاصيي  ترمدييس مصحقييات مص ييت    رتقيياتف ت ف ايا ب ييي ت   ا يي ا  رع ييقا ا ، فإيييال اييو مصااقييو  و    -2
اح  مصلرصيي  مصتاقااي يي  مص ييال رت  ، رمصييبتل مصتييل ا ييعا ص ييا ف ييد؛ بييس تييل   تدييا حقا ييت عالييى ا يي

 دس ب ت مألاا  صى حقت مصعاصت   ا ، صاا شقالرط او ترا  يااب ، ايو مصديع  ت اميا  ر مصرتير  
 فل ر   ا. 

 و مصلرس مصتل ا يعا صحقيت  يتد و ايو مصُييس مصتاقاياو شي لا تديرا   ي  يا صيال فيل تاا ا يا  -0
اييا ردييالا  ص يال مصيي او اييو تدييرا رمسلميياا فيل  رميب ييا مص  ا يي   رمنلما يي  رمصع ييقا   مصعيات، رصيييا ف 

 ااد ؛ رمص رمي  مألاا  م تتدال   رمصعالا   رمصفقا   ا ا لص س عالى  ص . 

 و حقييات مصيي او اييو  س ا ييرس مصتاقايياو متبعييرم   ا يي  م يفتييا  عالييى مصعيياصت مصايياا ل، ااييا مايياج  -9
اقاييي  را ي رردييا   عالييى ا ييالال بعيي  مصييلرس،   يي اا اييو غ ييا مصيي او اييو عسصت ييا، ر عييس ص ييا 

من يييتا  ، فشيييقالرم لا  تحتايييل بيييال مألتال ييياا فيييل مييي ط مصيييبتل ايييو حقاا يييا، مصييي  و قيييايرم   يييابرو 
  تد و مصلرص  مصا رص  ، ر اافرو اي ت. 
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ت حقييت  و حقييات مصلرصيي  مصا ييرص   مصتاقايياو ابدييرم مصيي او باصعيياصت مصايياا ل اييو اييتس  لايياص ت صييي  -1
لماا  ل ييلا ي اييا مصعايييس فييل لرمر يييو مصلرصيي ، رعافيييا مص اي يي و بيييتارا قييايرم    الري يييا فييل مييي ط  رم 

 مصا ا ا رفل ا ا ا  اا .

 و علس حقات  س ا رس راغبت ت فل مندت  رمصتدرا رمصيااء رم سلماا، رم  بات ت  صي  بتعاياص ت  -4
س ايلا حقا يت ُتا يس عايو  يب  ت ايو مصتل ااسمصيا شياملا  صيى  راييا مي م عاليى ا يامت، مير ايا  عي

مصحقييات مص اي يي و رغ ييا مص اي يي و مصيي  و حقاييرم مصيي او عبييا مصتيياا  ، حتييى  و اييلا حقا ييت تعييل اييو 
  ف س اا عافتال مص او، رلرصت ت  درس لرس مص او عاام  فل مصتاا   من تال.      
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 ، إذا سأله أن يقطعها له، ويبينهاا، يقال: أستقطع فالن اإلمام قطيعة فاقطعه إياهقااإلقطاع في اللغة التمليك واإلرف 76
 ، )مادة قطع(. وكان من األنظمة السائدة في عصر بني رسول.13ملكًا فأعطاه إياها. ابن منظور، لسان العرب، ج   
 د بالقرب من الركب بين وادي زبيدالقحمة: بلدة عامرة في بالد الرجود من أعمال زبيد، وتقع شرق الطريق المعب 72
 .  76جنوبًا ووادي رمع شمااًل. األكوع، البلدان اليمانية، ص   
 .037، ص7الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 78
 ب.  766الخزرجي، العسجد المسبوك، ق 76
 .038 - 036، ص7الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 03
 .165 - 160مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ص 01

 ِإب: مدينة مشهورة في الجنوب الغربي من صنعاء، تقع في السفح الغربي لجبل بعدان، وهي من أجمل مدن اليمن 07
 .                  50 – 01ذات خصبة وهواء معتدل، وتمتاز بكثرة خيرها ووفرة أمطارها. الويسي، اليمن الكبرى، ص   
 .165، ص7الجندي، السلوك، ج 00

 ب.718ن الزمن، قالخزرجي، طراز أعيا 06

 .575الملك األشرف، العطايا السنية، ص 05
 .28الخزرجي، العقد الفاخر الحسن، ص 06
 الهاشمي الرزيدية: فرقة إسالمية شيعية تُنسب إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي 02
 م أقرب إلى أهل السنة، ويعدهم البعض من أعدل الفرق؛ لقولهمالقرشي، وتقول  بإمامته، وتتمسك بأقواله، وهم في تعاليمه    
 انظر: أحمد أمين، ظهر اإلسالم،  (. ) بالخالفرة، من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (  بأحقية علي بن أبي طالب )     
                                 .106، ص6ج   
 .160حضرموت وُعمان، وتنسب إلى آل الحبوضي. األكوع، البلدان اليمانية، ص ظفار الحبوضي: مدينة تتبع ُعمان، تقع بين 08
 .532 - 536ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص 06

 ،105 – 106، 178، 176 – 175، 85، 80، 28 – 22، 67 – 61، 55، ص1انظر عن ذلك: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 63
 .830، 260، 266(، ص 5كهة الزمن، ) ب؛ الملك األشرف، فا186، 166، 156، 161   

 م، وتقع جنوب جيبوتي بنحو أربعين1806هر/ 1755َزْيَلع: كانت من جزائر اليمن، حتى استولت بريطانيا على عدن سنة  61
 .                                167 – 161كيلو مترًا تقريبًا. األكوع، البلدان اليمانية، ص     
 .  166، ص7للؤلؤية، جالخزرجي، العقود ا 67
 .767 – 761، 175، 66، 86، 86، 68، ص1انظر: المصدر نفسه، ج  60
 ، 131، 60، 50، 60، 75، ص7؛ ج605، 676، 615، 026 – 020، 780، 726 – 722، 121، 166، ص1نفسه، ج 66
 شرف، فاكهة؛ الملك األ036،032، 766، 762، 766، 786، 760، 160، 186، 187، 156، 157، 105، 106، 171   
 ؛ نرور 186، 125، 163، 102؛ مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ص512 – 515، 511الزمن، )الباب الخامس(، ص   
 .668، 685، 680، 626، 656، 651، 782، 68، 67، ص1المعارف، ج   

 .710ابن الديبع، قرة العيون، ص 65

 073، 105، 80، ص1؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج676، ص7انظر عن عالقة اليمن بهذه المدن: الجندي، السلوك، ج 66
 ، 1؛ نرور المعارف، ج732، 02؛ مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ص013، 762، 785، 766، 106، ص7؛ ج071 -
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 . 512 - 516، 511 – 513، 532 – 536، 666، 666 – 665، 656، 661ص

 ؛ 650(، ص 5؛ الملك األشرف، فاكهة الزمن، )ب710، ص1فسه، جانظر عن عالقة اليمن بالصين: الخزرجي، المصدر ن 62
 .763؛ ابن الديبع، قرة العيون، ص737، 161، 163، 186مجهول، المصدر نفسه، ص   
 ؛ نور076 – 078؛ ابن الديبع، قرة العيون، ص715 – 716، 16 – 15، ص7؛ ج736، ص1انظر: الخزرجي، نفسه، ج 68
 . 683، 625، 656، 673، ص1المعارف، ج   
 .162، ص1نور المعارف، ج 66

 .557، ص7الجندي، السلوك، ج 53

 عندما اعتنق العديد من األحباش اإلسالم وخصوصًا في المناطق الشرقية من الحبشة والواقعة على الساحل توافد العديد من  51
 ي؛ المتدادها علىرك الطراز اإلسالمرالمم العرب إلى هذه المناطق، ومع مرور الزمن كونوًا عددًا من الممالك ُعرفت بر: "   
 رت ودوارد وأرابينيرم هذه الممالك هي: جبري كالطراز الفاصل بين البحر األحمر والمناطق الداخلية، وأهرالشريط الساحل   
 . وما بعدها 013، 103وشرحا وهدية وبالي ودارة ) المعروفة اليوم بأرتيريا (. انظر: القلقشندي، صبح األعشى، ص    
 .0507 – 0501، ص0با مخرمة، قالدة النحر، ج 57
 .063ابن الديبع، قرة العيون، ص 50
 .726، ص1الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 56
 .667الملك األفضل، العطايا السنية، ص 55
   .187 – 123انظر: ُهديل، التمردات القبلية، ص 56

 .83بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص 52

 .653، ص5؛ ج16، ص6ج القلقشندي، صبح األعشى، 58

 .66 – 65، 7، ص7؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج126ابن بطوطة، تحفة النظار، ص 56
 هذا االسم مركب من لفظين فارسين أحدهما أستذ بمعنى أخذ، والثانية دار ومعناها الممسك،والمعنى العام يتولى األخذ، وعرف 63

 .676، ص5ح األعشى، جبذلك لكونه يتولى قبض المال. القلقشندي، صب    
 .73، ص6القلقشندي، المصدر نفسه، ج 61

 .762 – 703، 180، ص1؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج762، 706، 706، 162، 120ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص 67

 ، 8،11،ص6شى،جوهي بيت الطبل الذي يشتمل على الطبول واألبواق وتوابعها من اآلالت الموسيقية. القلقشندي، صبح األع 60
 .678، ص5؛ ج10   
 .761ص 7؛ ج185، 186، ص1الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 66

 .83، ص1الخزرجي، المصدر نفسه، ج 65
 .737،  66 – 65ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص 66
 .731، ص7؛ ج180، ص1الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 62
 بية من الخزانة، والثانية دار وهي  فارسية بمعنى الممسك أو المتولري،كلمة تتكون من مقطعين أحدهم خزن وهي كلمة عر  68
 .605،ص  5فيصبح المعنى ممسك الخزانة أو المتولي ألمرها. القلقشندي، صبح األعشى، ج   
 .066 – 068؛ ابن الديبع، قرة العيون، ص752 – 756، 55، ص7انظر الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 66
 .600، ص5ة السلطان، أي يقوم بعمل رئيس الشرطة. انظر: القلشندي، صبح األعشى، جوهو المكلف بحماي 23
 .126ابن بطوطة، تحفة النظار، ص 21
 .125 – 126المصدر نفسه، ص 27

 .166بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص 20
 .               63، ص7الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 26
 .                           136ن لخدمة بيوت السلطان وحريمه. دهمان، معجم األلفاظ التاريخية، صالطواشي: هم الخصي من الغلمان المعينو 25
 .18 – 12، ص7؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج737للمزيد انظر: ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص 26

 .171 – 173، ص1الخزرجي، المصدر نفسه، ج 22

 .765، 706أ؛ مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ص752،؛ العسجد المسبوك، ق56، ص1، جانظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 28
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 الديوان: هو المكان الذي يجلس فيه الكتاب والموظفين في الدولة إلعداد ما يتعلق بالحقوق من األعمال واألموال، الماوردي،  26
 .761؛ الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص702 – 706األحكام السلطانية، ص   

 ويهتم الديروان الكبير بتحصيل األموال المقررة للدولة كأموال الخراج لألراضي الزراعية ورسوم النخل والعشور والجزيرة 83
 ؛ نور 66 – 65، ص7وغيرها وتزويدها إلى بيت المال الذي يمثل الخزانة العامة للدولة، انظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج   
 .52؛ ص7المعارف، ج   
 ؛ مجهول،571،ص1يتولى الديوان الخاص حسابات األمالك الخاصة بالسلطان الواردة منها والصادرة، انظر: نور المعارف،ج 81
 .106تاريخ الدولة الرسولية، ص   
 ب؛ مجهول،8ويعمل ديوان الحالل أو الجالل على اإلشراف على أمرالك السلطان ويهتم بها. الحسينري، ملخص القطن، ق 87
 صدر نفسه والصفحة.الم   
 ويشرف ديوان الوقف على جميع األموال التي يوقفها أفراد البيت الرسولي، وكبار رجال دولتهم، وميسوري الحال من أغنياء  80
 الناس وعامتهم من مساجد ومدارس وأراٍض زراعيةوآباروغيرها من األشياء التي توقف لصالح طالب العلم واأليتام والفقراء   
 ؛ الحسيني، 036، ص1؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج185ين والمعدمين. انظر: ابن عبد المجيد، بهجرة الزمن، صوالمساك   
 ب. -أ6ملخص القطن، ق   
 أ؛761ب، 775ب، 166ومهمة ديوان شد االستيفاء األشراف على جميع الدواوين، انظر: الخزرجري، العسجد المسبوك، ق 86
 .713ولية، صمجهول، تاريخ الدولة الرس   

 يضم عدد من الموظفين، مهمتهم إعداد كشوفات بأسماء الجند، وما يتعلرق بهم من معلومات،والدور الذي يقومون به لخدمة  85
 أ.6؛ الحسيني،ملخص الفطن،ق53، 62؛ العمري، مسالك األبصار، ص630،ص1الجيش والمجتمع. انظر:الجندي، السلوك،ج   
 دن ذات الثرقل التجاري مثل مدينة عردن وغيرها، وقد ضم هذا الديوان عدد من الموظفينويشرف ديروان النظر على الم 86
 ، 1؛ نور المعارف، ج756؛ الملك األفضل، العطايا السنية، ص566، ص7المختصين بهذا الجانب. انظر: الجندي، السلوك، ج   
 .570، 571ص   
 فظ فيها أموال الدولة وقماشها وتحفها وأشياءها الثمينة، انظر: نور ومهمة ديروان الخزانة اإلشراف على الخزانرة التي تح 82
 أ. 11ب، 8؛ الحسيني، ملخص الفطن، ق51 – 63، ص7المعارف، ج   
 ويهتم ديوان المهمخاناه بالضيوف الواقفين على األبواب الشريفة، وذلك بإكرامهم وتسجيل قوائم بأسمائهم وتقديمها للسلطان.  88
 . 166، 167، 103، 67، ص7ج نور المعارف،   

شراف على الجوانب المالية  86  كان ديوان العد يتبع السلطان مباشرة، ومهمته متابعة الشؤون المالية من إيرادات ومصروفات، وا 
 .103 – 176، 23 – 60، ص1في بعض الدور التابعة للسلطان. انظر: المصدر نفسه، ج   
 .155 -177من الصنع، ص انظر: الملك المظفر، المخترع في فنون 63

 .137 – 61. انظر: الملك األفضل، رسالة في القتال، ص137 – 61انظر: الملك األفضل، رسالة في القتال، ص 61
 .53، 62ابن فضل العمري، مسالك األبصار، ص 67

 .66، ص7نور المعارف، ج 60

  .7617، ص0؛ بامخرمة، قالدة النحر، مج566، ص7انظر: الجندي، السلوك، ج 66

 .166انظر: ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص 65

 أ.      6؛ الحسيني، ملخص القطن، ق 60، ص7نور المعارف، ج 66
 وما بعدها. 61، ص7للمزيد انظر: نور المعارف، ج 62

 .126، ص1؛ نور المعارف، ج60؛ الملك األفضل، رسالة في القتال، ص166انظر : الملك المظفر، المخترع، ص 68
 .160، 161، 163، ص7؛ ج768، 762، ص1ه السيوف: نور المعارف، جانظر عن هذ 66

 .768، 762، 176، ص1يبدو أن حجم النمحة بين السيف والسكين، وهو شبيه لهم. انظر: نور المعارف، ج 133

 ينأ. وهي أيضًا على مع يبدو ب66ب، 60كان سالطين آل رسول يحملونها معهم. المعلم وطيوط، تاريخ المعلم وطيروط، ق 131
 السيف والسكين مع بعض االختالفات في الطول والعرض واالرتفاع.     
 .561، ص1كان استخدامها محصور على رجال األمن المكلفين لحماية السلطان في مجلسه أوعند خروجه. نور المعارف، ج 137
 . وأكثر من استخدمه في العصر023وهو سالح شبيه بالفٍأس استخدم في القتال إلى جانب السيف.عوَّاد، الجيش والقتال، ص 130
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 الرسولي فرقة عسكرية كانت مهمتها حماية السلطان من أي اعتداء. انظر: الملك األشرف، فاكهة الزمن، ) الباب الخامس (،     
 .561ص    

 يرةأوصنع الدبوس من الحديد برؤوس إما كروية أو مضلعة أو تشكل سطوحها هيئة نتوؤات مثلثية الشكل،ولهامقابض مستد 136
 . الذي كثيرًا ما استخدم في ذلك 761، ص1مضلعة بتضليعات متقاطعة، وكان أشهرها الدبوس اللَّت. انظر: نور المعارف، ج    
 .05، ص1؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج180 -187، 166، 60العصر. انظر: ابن حاتم، السمط، ص    

 .26األفضل، رسالة في القتال، ص؛ الملك 666، 668، ص1انظر عنها: نور المعارف، ج 135
 ، 7؛ ج723من أنواعها: الحفيفة التي عرف أفرادها بالنشابة ) حملة القسري (. انظر: ابن حاتم، السمط الغالري الثمن، ص 136
 .80، 83؛ الملك األفضل، رسالة في القتال، ص766، 752ص    
 الروم،وهي أداة من الخشب مؤلفة من دفتين قائمتين بينهماالمنجنيق:آلة حربية من آالت الحصار،أخذها العرب عن الفرس و  132
 رأس ثقيل وذنب خفيف بنهايته كفةتجعل فيها الحجرالمقذوفة بعد جذبها إلى األسفل،ثم ترسل فتتجه إلى هدفها. سهم طويل له    
 والسلطاني والعرادة المعروفة . ومن أنواعها المختلفة:اإلفرنجي 613انظر الخطب، معجم المصطلحات واأللقاب التاريخية،ص    
 .155 -177باللعبة لصغرها. انظر: الملك المظفر، المخترع، ص    

 .730 – 731تستخدم القنابل النارية في الهجوم عند المعارك. الملك المظفر، المخترع، ص 138
 . انظر: عن هذه الزحافاتوأشهر أنواع الزحافات التي صنعت في عصر آل رسول زحافة السلم وزحافة نقب الدرب )السور( 136
 .155 – 150أو العربات: الملك المظفر، المخترع، ص    
 عند الخوف عليها من هجوم منجنيقات العدو،فيغطى المنجنيق بالستارة بحيث اليبقى ظاهر منه تنصب الستارةأمام المنجنيقات 113
 . 65الة في القتال، ص؛ الملك األفضل، رس162إاّل السهم. انظر، الملك المظفر، المخترع، ص    
 
 الحسك قطعة من الحديد لها أربع أشواك إذا ألقيت على األرض وقفت على ثالث، وبقيت الرابعة منتصبة تنتظر ضحيتها بعرد111
 إخفائها في التراب، وطول الشوكة الواحدة إصبع، وتطعم بالسم لضمان النتائج المرجوة منها، وتستعمل للدفاع وبمرحلة تقدم     
 .62؛ الملك األفضل، رسالة في القتال، ص667 -661لعدو واستدراجه إلى الكمائن. ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، صا    
 المرايا المحرقة قطعة حديدية يتم صقلها جيدًا واستعمالها في الحروب، وتوجه في وجوه الجند وتجبرهم على االستدارة عند 117
 .62؛ الملك األفضل، رسالة في القتال، ص782، ص1النظر إليها. انظر: نور المعارف، ج    
 .731، ص1الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 110
 .167، 161، 176 – 176انظر إلى بعض اإلشارات التي أوردها أبن المجاور حول هذا الموضوع: تاريخ المستبصر، ص 116

 .511ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص 115
 .الطريدة: نوع من السفن كانت مخصصة لحمل الخيل، وتتسع لحوالي أربعين فرسًا، 736، ص1الخزرجي، العقود اللؤلؤية،ج 116
 وقد عرف عنها أنها كانت تفتح عادة من الخلف حتى يتسنى للخيل الصعود إلى ظهرها أوالنزول منها إلى اليابسة،كذلك كانت    
 .61، السفن اإلسالمية، صتستخدم لحمل المقاتلة والمؤن، إضافة إلى الناس. انظر: النخيلي     
 الشوانري: سفن حربية كبيرة مزودة بأبراج وقالع، وبحوالي مئة مجذاف، وتحمل ما يقارب مئة وخمسين جنرديًا بمعداتهم 112
 وأسلحتهم،وقد عرفت في العصر اإلسالمي بأنها كانت تستخدم لحماية السفن والمراكب التجارية من القراصنة.العبادي، تاريخ    
 .100 –107بحرية، صال    
 الجوالق:سفن شحن كبيرة تحمل فرق الخدمةالمرافقة للجيش من الطباخين والخبازين والحدادين ورجال األشغال والصناعات.  118
 . 711، ص1؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج511ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص    
 الشحن الكبيرة،وكانت تتقدم قطع األسطول عند تحركه في أي مهمة. السنابيك:سفن استخدمت في نقل األفراد وأغراضهم من 116
 .711، ص1؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج168ابن بطوطة، تحفة النظار، ص    
 الجالب: مفردها جلبة وهي سفن كبيرة، تخصص لنقل البضائع والركاب والجمال، في البحر األحمر والمحيط الهندي. شهاب،  173
 .766ن البحري، صتاريخ اليم    

 .776الطرادة: من القوارب التي استخدمت في العصر الرسولي للمطاردة. مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ص 171

 .511ابن حاتم، السمط الغالي الثمن، ص 177
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 :املصادر واملراجع
 

 106م، ص1666ه / 1088، دار الكتاب العربي، بيروت، 5، ط6أحمد أمين، ظهر اإلسالم، ج. 

  مؤسسررة الرسررالة، بيررروت، مكتبررة الجيررل الجديررد، صررنعاء، 7ع، إسررماعيل بررن علرري، البلرردان اليمانيررة عنررد يرراقوت الحمرروي، طاألكررو ،
 م.1688ه / 1638

  ،م.1666بارتولد، ف. ف، تاريخ التررك في آسيا الوسطى، ترجمة: أحمد سعيد سليمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 م.1628ب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، دار النهضة العربية، القاهرة، الباشا، حسن، األلقا 
 مطبعررة: بريررل، ليرردن، 1م (، ترراريخ ثغررر عرردن، ج1563ه / 662اهلل ) ت:  بامخرمررة، عفيررف الرردين أبررو محمررد الطيررب بررن عبررد ،

 م.1606
 م.7336ه / 1675الثقافة والسياحة، صنعاء، ، تحقيق: محمد يسلم عبد النور، وزارة 0قالدة النحر في وفيات الدهر، ج 
  :م (، تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب 1022ه / 226ابن بطوطة، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل اللواتي الطنجي ) ت

، دار 1اص، طاألسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة، قدم له وحققه: محمد عبد المنعم العريان، راجعه وأعّد فهارسه: مصطفى القص
 م.1682ه / 1632إحياء العلوم، بيروت، 

  :م (، السررلوك فرري طبقررات العلمرراء والملرروك، 1001ه / 207الجنرردي، أبررو عبررد اهلل بهرراء الرردين محمررد بررن يوسررف بررن يعقرروب ) ت
 م.1665ه/1616، 7، ج7تحقيق: محمد بن علي األكوع، مكتبة اإلرشاد، ط

 م (، السرمط الغرالي الرثمن فري أخبرار الملروك مرن الغرز 1037ه / 237مي الهمداني ) ت. د: ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليا
 م.1626باليمن، تحقيق: ركس سمث، لندن، 

 دار الحكمررة 7الحجررري، محمررد بررن أحمررد، مجمرروع بلرردان الرريمن وقبائلهررا، تحقيررق وتصررحيح ومراجعررة: إسررماعيل بررن علرري األكرروع،  ط ،
 م. 1666ه / 1616اليمانية، صنعاء، 

  :ملخص الفطن واأللباب ومصباح الهدى للكتاب، مخطروط رقرم ) ،م (1617ه / 815الحسيني، الحسن بن علي الشريف ) ت. دH 

 األمبروزيانا، ميالنو، ايطاليا. (، مكتبة 130 
  :دار الكترب م ( : طراز أعالم الرزمن فري طبقرات أعيران الريمن، مخطروط بر1636ه / 817الخزرجي، أبو الحسن علي بن الحسن ) ت

 (، القاهرة. 76605(، وميكروفيلم رقم )  17652)  المصرية رقم
 صرررنعاء، 6/1والثقافررة، مشرررروع الكترراب  العسررجد المسرربوك فررريمن ولرري الررريمن مررن الملررروك، مخطوطررة مصرررورة، نشررر وزارة اإلعرررالم ،

 م.1681ه / 1631

 ه / 1076د بسرريوني عسررل، مطبعررة: الهررالل، القرراهرة، العقررود اللؤلؤيررة فرري ترراريخ الدولررة الرسررولية، جررزئين، عنررى بتصررحيحه: محمرر
 م.1611

  العقرد الفرراخر الحسررن فري طبقررات أكررابر الرريمن، تحقيرق: علرري مطهررر حمرود العلمرراني، رسررالة ماجسررتير، معهرد الترراريخ العربرري والتررراث
 م.7337ه / 1670العلمي، بغداد، 

  :م (، قرة العيون بأخبار اليمن الميمرون، حققره وعلرق 1502ه / 666ابن الديبع، وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن علي ) ت
 م.1688ه / 1636، دار بساط، بيروت، 7علية: محمد بن علي األكوع، ط

  ،م. 1663ه /1613دهمان، محمد أحمد، معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، دمشق 
 م.1622ن البحري، دار الفارابي، بيروت، شهاب، حسن صالح، أضواء على تاريخ اليم 
 م.1660، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 1العبادي، أحمد مختار، تاريخ البحرية اإلسالمية في مصر والشام، ج 

  :م (، تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فري تراريخ الريمن، تحقيرق: عبرد 1060ه / 266ابن عبد المجيد، تاج الدين عبد الباقي ) ت
 م.1688ه / 1638، دار الحكمة، صنعاء، 1اهلل محمد الحبشي ومحمد أحمد السنباني، ط

  :م (، تراريخ الريمن، حقرق نصره وضربط أعالمره وعلرق عليره 1120ه / 566عمارة اليمني، نجرم الردين عمرارة برن علري الحكمري ) ت
، 1جمررة ترجمررة دقيقررة: حسررن سررليمان محمررود، طم المتر 1867وقرردم لرره باإلضررافة إلررى مقدمررة وتعليقررات الناشررر األول ) كرراي ( سررنة 

 م.7336ه / 1675مكتبة الرشاد، صنعاء، 

  ،م.1682ه / 1632عواد، محمود محمد أحمد، الجيش والقتال في صدر اإلسالم، مكتبة المنار، الزرقاء 
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  :األمصررار     ) القسررم م (، مسررالك األبصررار فرري ممالررك 1068ه / 266ابررن فضررل اهلل العمررري ، شررهاب الرردين أحمررد بررن يحيررى ) ت
 م.1682الخاص بمملكة اليمن (، حققه وقدم له: أيمن فؤاد سيد، دار االعتصام، القاهرة، 

  :م (، صرربح األعشررى فرري صررناعة اإلنشرررا، شرررحه وعلررق عليرره وقابررل 1618ه / 871القلقشررندي، أبررو العبرراس أحمررد بررن علرري) ت
 م.1682ه / 1632وت، ، دار الكتب العلمية، بير 0نصوصه: نبيل خالد الخطيب، ج

  :م (، األحكررام السررلطانية والواليررات الدينيررة، دار الفكررر، 1358ه / 653المرراوردي، أبررو الحسررن علرري بررن محمررد حبيررب البصررري ) ت
 م.1666بيروت، 

  :م (، كتراب صرفة برالد الريمن ومكرة وبعرض 1761ه / 663ابن المجاور، جمرال الردين أبرو الفرتح يوسرف برن يعقروب برن محمرد ) ت
 م.1686ه / 1632، دار التنوير، بيروت، 7جاز المسمى تاريخ المستبصر، اعتنى بتصحيحه: أوسكر لو فقرين، طالح

  :م (، تراريخ الدولرة الرسررولية فري الريمن، تحقيرق: عبررد اهلل محمرد الحبشري، مطبعرة: الكاتررب 1606ه / 863مجهرول المؤلرف ) ت. د
 م.1686ه / 1635العربي، دمشق، 

 تاريخ المعلم وطيوط، مخطوط بالمكتبة الغربية بالجرامع الكبيرر رقرم  ،م (1062ه / 833بن إسماعيل ) ت. د:  المعلم وطيوط، حسين
 (، صنعاء. 120) 

  :م (، فاكهة الزمن ومفاكهة اآلداب والفرنن فري أخبرار مرن ملرك 1633ه / 830الملك األشرف، أبو العباس إسماعيل بن العباس ) ت
العصر والزمن، ) الباب الخامس (، تحقيق: علي حسرن معيلري، رسرالة دكتروراه، جامعرة ترونس، ترونس، اليمن على أثر التبابعة ملوك 

 م.7335
  :م (، طرفرة األصرحاب فري معرفرة األنسراب، تحقيرق: ك. د. 1766ه / 666الملك األشرف، عمر بن يوسف بن عمر برن رسرول ) ت

 م.1685ه / 1636، دار التنوير، بيروت، 7ستر ستين، ط
 م (، رسرالة فري القترال، تحقيرق: علري برن سرالم آل نصريف: رسرالة 1026ه / 228ألفضل، العباس بن علري برن رسرول ) ت: الملك ا

 م.1660ه / 1616ماجستير، جامعة مانشستر، لندن، 
 ثقافرة والسرياحة، العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، دراسة وتحقيرق: عبرد الواحرد عبرد اهلل الخرامري، إصردارات وزارة ال

 م.7335ه / 1675صنعاء، 
  :م (، المخترع في فنرون مرن الصرنع، دراسرة وتحقيرق: محمرد 1766ه / 666الملك المظفر، يوسف بن عمر بن علي بن رسول ) ت

 م.1686عيسى صالحية، مؤسسة الشراع العربي، الكويت، 
  :(، لسران العررب، اعتنرى بتصرحيحه: أمرين محمرد عبرد  م1011ه / 211ابن منظرور، جمرال الردين أبرو الفضرل محمرد برن مكررم ) ت

 م.1662، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 7الوهاب ومحمد الصاوي العبيدي، ط

 م.1666ه / 1616، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، 7، ط10الموسوعة العربية العالمية، ج 
 م.1626معجم، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، النخيلي، درويش، السفن اإلسالمية على حروف ال 
 المعهد الفرنسي 1، تحقيق: محمد عبد الرحيم جازم، ط1نور المعارف في نظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف، ج ،

 م.7335، 7م، ج7330لآلثار والعلوم االجتماعية، صنعاء، 
 (، ه 858 – 676الدولررة الرسررولية وأثرهررا علررى الحيرراة العامررة فرري الرريمن )  التمررردات القبليررة فرري عصررر ،ُهرررديل، طرره حسررين عرروض

 م.7336ه / 1676رسالة ماجستير، جامعة عدن، عدن، 
 م.1661، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 7الويسي، حسين بن علي، اليمن الكبرى كتاب جغرافي تاريخي، ط 

 
 


