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الــمـقـدمــة
بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله .
أما بعد. .
لم يسبق ألحد أن كتب عن تاريخ قبائل نجران كتاب مستقل بل أن ما سطره التاريخ هو مقتطفات في
كتب عدة كشواهد على أحداث من جاورهم من الدول والقبائل وهنا تكمن صعوبة العمل الذي عقدنا
العزم على إنجازه وتطلب ذلك منا جمع اكبر قدر من هذه المصادر وجمعها وترتيبها وتنقيحها من
بعض المغالطات مع اإلشارة إلى ذلك طبعا كما قمنا بعمل حواشي لهذا العمل وشرح ما يلزم شرحه
محاولين اإليجاز قدر المستطاع في موضع االختصار واالسترسال في موضع التفصيل كما قمنا بربط
األحداث مع بعضها البعض وقد راعينا أصول التحقيق في بيان مكان التعديل واإلضافة واالختصار
مقتصرين قدر المستطاع على إيراد األحداث المتعلقة بتاريخ قبائل نجران فقط دون اإلسهاب في
التفاصيل الخارجة عن الموضوع كما راعينا إبقاء النصوص مثل ما أخذناها من مصادرها لتكون
شاهد على الحوادث ومساهمة منا في تسهيل مهمة من أراد أن يكمل المشوار الذي بدأناه .
وقسمنا هذا الكتاب إلى ستة أبواب:
في الباب األول :
تكلمنا عن ديار يام وقصة أصحاب األخدود وأول من عمر نجران ونبذة عن المجتمع النجراني قديما
وذكرنا نماذج من أبرز شخصيات التاريخ النجراني ممثلة في عبد هللا بن ثامر وقس بن ساعدة ويزيد
بن عبد المدان واوردنا كتب النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ألهل نجران ونبذة عن تاريخ يام في
الجاهلية ثم عرجنا على تاريخ دولتي بني زريع وبني حاتم اليامية وفي آخر هذا الباب تكلمنا عن
عالقة يام بالمكارمة وأوالد عبد هللا تاريخيا .

وفي الباب الثاني:
الفترة الزمنية من عام 294هـ إلى عام 965هـ .
الباب الثالث :
الفترة الزمنية من عام 1127هـ إلى عام 1168هـ .
الباب الرابع :
الفترة الزمنية من عام 1174هـ إلى عام 1211هـ .
الباب الخامس :
الفترة الزمنية من عام 1220هـ إلى عام 1255هـ .
وفي الباب السادس :
الفترة الزمنية من عام 1256هـ إلى 1352هـ ،وختمنا هذا الباب بدخول نجران تحت لواء الحكم
السعودي وعندها أصبحت قبائل نجران جزء من هذه الدولة الفتية تاريخا وانتماء
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شرح الرموز
[
...

]

كـالم مــضـاف أو استبدال لفظة غير محببة بلفظة اخرى.
كـالم مـحـذوف:

 جــملـة تضــمنـت كــالم بــــذئ. جـمـلــة تــســــئ إلى طــائـفة. سـرد مـطـول ال يـؤثـر عـلى الموضوع. -بداية كالم من كتاب أو وثيقة.
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التاريخ

الباب األول








ديــــــــــــار يـــــــــــــــــــــام
قــصـة أبـــنـــاء نزار بن معـد
قـصة أصــحـــاب األخــــــدود
المــجــتــمــع الــنـــجـــرانـــي
شـــخــــــصــيـــات بــــــارزة
بــنــي زريـــــع وبــنـي حـــاتم
الـــــــــــمـــــــكــــــــارمــــــــة
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الباب األول
ديــــار يـــــــام

من أهم الذين اعتنوا بمنازل القبائل في اليمن :لسان اليمن الحسنن بنن احمند بنن يعقنوب الهمنداني
وقد ركز في كتابه ( صفة جزيرة العرب ) على ذكر كثير من منازل قبائنل النيمن ومنن جاورهنا
بل وفي كثير من أصقاع الجزيرة العربية .وإذا تتبعنا ما ذكره عن يام نجده يذكرها فني موضنعين
متباعدين :أحدهما قرب مأرب واآلخر في نجران وحبونن فقال في وصف منا حنول منأرب :ثنم
بعد مأرب أودية لطاف إلى الجوف أي متجها ً شماالً مشاربها منن شنرفات ذي جنره ومنن شنرقي
مخالف خوالن العالية ومنها العوهل االعلى والعوهل األسفل وحمص ويكون على هنذه األودينة
بنو الحارث بن كعب يسنيمون الننعم إلنى أن يقنول ومسناقط بلند عنذر مطنره وبلند ينام وهنيالن ثنم
يعلق على ذلك األستاذ محمد االكوع محقق الكتاب قائالً يام قبيلة من حاشد وال وجود لها اليوم
في هذا الحيز وانما يوجد جبلها الذي يدعى جبل ينام .قنال عناتق بنن غينث :والنذي أراه أن "ينام"
هذه ينام عننس المذحجينة ال ينام حاشند الهمدانينة والهمنداني هننا لنم ينسنبها .ويقنول الهمنداني وهنو
يصف سيل نجنران :ويتقندم فني شنوكان منن أعلنى وادي نجنران فيسنقيه وينتهني فني الغناط ( )1ثنم
يعترض بين نجران وتثليث أودية مثل حبونن ( )2وغيره ( )3منن بنالد وادعنة وبلند ينام وزبيند وبلند
سنننحان وبلنند جنننب ( .)4وفنني مكننان آخننر يتحنندث عننن وادي المنننبج فيقننول :أن فروعننه مننن بلنند يننام
القديمة وبلد مرهبة وكالهما من همدان وهذا صريح بأن يام كانت في الجنوب ثم تحركت شنماالً
في زمن لم أر من حدده .وفي مكان أخر يصرح الهمداني بان يام الجنوب هي يام عنس إذ يقول:
بالد مذحج بعد أن تخرج من ذمار متوجها ً نحو المشر ق بقدر فرسخين أرض عنس وهي واسعة
حدودها من ناحية الشمال الثنية إلى بيكلني والطيبنار وجينرة إلنى أن يقنول :ومنن ناحينة المشنر ق
ثننات وبهننا اليننوم مننن بطننون عنننس :النهننديون والقريون واللميسننيون والياميون وهننم رهننط أبنني
العشيرة اليامي هذه الديار هي عند التقاء اليمن بحضرموت أي ما نسميه بالزاوينة الجبلينة حينث
تلتقي السراة الممتدة جنوبا ً باألخرى الممتدة غربنا .ثنم يصنرح بوجنود ينام فني نجنران علنى انهنم
ليسوا سكانه الرئيسيين فيقول ليام وطن بنجران نصف ما مع همدان منهنا ثنم بلندهم يطنرد عليهنا
ناحية الحجاز إلى حدود زبيد ونهد من ناحية حارة ( )5وما يليها وهي حنارة ومنالح وسنمنان فنإلى
ما يصالي خليف دكم من أعالي حبنونن والحظينرة وبندر وصنيحان وقابنل نجنران وهندادة .وهنذا
صريح بقدم ديارهم الحالية فكل من بدر وهندادة وسننحان روافند لحبنونن وكلهنا لينام ثنم يقنول:
عاتق بن غيث :تمكنت يام من نجران حتى اصبح قرينا ً إلسمها .فال يذكر نجران إال وتنذكر معنه
وكل من فيه وما فيه لها ومنظم إليها بالجوار والتبعية (.)6

(  )1الغاط حيث تنتهي سيول وادي نجران ويسمى اليوم (القاع).
(  )2يقولون اليوم حبونا وحبونه.
(  )3هما حبونا ويدمه وجميع االودية االخرى فروع لها.
(  )4وادعة وسنحان وجنب هي اليوم فروع من قحطان.
(  )5لعلها (راحة) وكثير ما يحدث سبق القلم تغيرات في مثل هذه األسماء وراحة اليوم لقحطان قرب ظهران
الجنوب.
(  )6كتاب بين مكة وحضرموت صـ 132/131/130ــ.
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[وسيبين لنا – كما سيأتي -حمد الجاسر بأن يام الهمدانية هي التي كانت تسكن الجوف قبل أن
تتجه إلى نجران وليس يام عنس كما قال عاتق بن غيث ]:
قال :الهمداني في كتاب الجوهرتين ( ومنها -يعني معادن الفضة  -معدن الرضراض باليمن وهنو
نظير م عدن شمام وخير منه ...قال معدنو الفضنة لنيس بخرسنان وال بغيرهنا لمعندن النيمن  -وهنو
معدن الرضراض  -وهو في حد نهم ومخالف ينام منن ارض همندان ........وكاننت همندان سناكن
هذا الموضع في حربه  ........وهذا هو الذي ذكره النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسنلم فني كتابنه
مع ابن نمط الهمداني إلى آهل مخالف يام وخارف فهناك جبل (يام) االصحر وفيه أثار الجناهلي.
ثم انتقلت يام من هذا الموضع فسكنت ما بين جوف الحيفه ونجران .فصار لهم قابل نجران القبلي
فيه حاضرتهم وباديتهم بمالح وحاره فما يليها من حالحل فسروم (.)1
قال البكري (الرضراض ) :ارض في ديار نهم من همدان وفيه معدن فضة .ويقول الجاسر هذا
المعدن واقع في شر ق اليمن وجـنوب نجران يـميل نحـو الغـرب وجـبل يـام – االصـحر  -يدعه
المتوجه الى الجوف ( جوف مراد) عن يمينه بحيث يقع الغيل شـماله بمسافـة تقارب خمسة
أكيـال (ك.م) ويـسمـى الـجـبـل اآلن ( االسحر ) بالسين بدل الصاد .ويقع بين ْ 15ْ-20و ْ16ْ-10
( شمال خط االستواء ) ْ 44ْ-30و ْ 45خط الطول  -على وجه التقريب .ويقع جنوب وادي
الخارد(.)2

(  )1العرب ج 9صـ 840ـــ ـــ841ــ عام 1388هـ \1968م.
(  )2العرب ج 9صـ 842ـــ عام 1388هـ \1968م.
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قصة أبناء نزار بن معد (( )1في نجران)
إن أول خبر يدخل التاريخ لنجران هو ما تناقلته المصادر العربية عن قصة أبناا نااار بان معاد
بن عدنان مع األفعى بن األفعى ملك نجران( .)2نقول :أول خبر الن ماا لادينا مان مصاادر ت اير
إلى أن عدنان كان حيا ً في القرن السادس (ق.م) ،وهذا يعني أن أحفاد ابنه كانوا موجودين باين
القرن الخامس والرابع (ق.م) ولم يصل إلينا قبل ذلك التااريخ ماا ياركن إلياه مان أخباار العار..
تقول القصة .كاان لنااار بان معاد أربعاة أبناا  :إيااد وباه يكناى ،وانماار ،وربيعاة ،ومرار ،فلماا
حررت نااراً الوفاة دعا بجارية مطا  ،فقال إلياد :هذه الجارية وما أ بهها من مالي فلك ،ثام
اخذ بيد مرر فادخله قبة حمرا  ،ثم قال هذه القبة وما أ ابهها مان ماالي فلاك -،ولاذا قيال مرار
الحمرا  -ثم اخاذ بياد ربيعاة وقاال لاه :هاذه الفارس األدهام والخبا األساود وماا أ ابهها مان ماالي
فلك -،ولذ قيل :ربيعة الفرس  -ثم اخذ بيد انمار وقال :هذه البدرة والمجلس وما أ بهها من مالي
فلك ،فان أ كل عليكم هذه القسمة ف توا األفعى الجرهمي  -وكان ملك نجاران -حتاى يقسام بيانكم
وترروا بقسمته ،فلم يلبث ناار حتى هلك ،و كلت القسمة علاى ولاده فركباوا قاصادين األفعاى،
حتى إذا كانوا منه على يوم وليلة من ارض نجران ،وهم في مفااة ،إذا هم ب ثر بعير ،فقال إيااد
أن هذا البعير الذي ترون أثره العور ،فقال انمار :وانه أبتر ،وقال ربيعة وانه الاور قال مرر
وانه ل رود ،فلم يلبثوا أن أتي صاح .البعير فس لهم قائالً :هل رأيتم بعياراً رااالً فاي وجاودكم
(وجوهكم) ؟ قال إياد :بعيرك اعور؟ قال فإنه ألعور ،قال انمار بعيارك أبتار ؟ قاال فإناه ألبتار،
قال ربيعة بعيرك ااور ؟ قال فإنه الاور،وقاال مرار :كاان بعيارك ارود ؟ قاال فإناه ل ارود،
فا ين بعيااري؟ دلااوني عليااه ،قااالوا و مااا حسساانا لااك بعياار وال رأيناااه ،قااال انااتم و أصااحا.
بعيري وما أخط تم من نعته يئاً ،قالوا ما رأينا لك بعير ،فتبعهم حتى قدموا نجران ،فلما اناخوا
ببا .األفعى است ذنوا عليه ،ف ذن لهم ،فلما دخلوا صاح الرجل من ورا البا :.أيها الملك هؤال
اخذوا بعيري ،فدعا به األفعى فس له عن نه ،فقال :أن هؤال ذهبوا ببعيري ،فقال لهم األفعى:
ما تقولون؟ قالوا رأينا اثر بعير ،فقال إياد :انه اعور ،فقال ما يدريك انه أعور؟ قال رأيته يرعى
الكأل من ق واحد ويترك اآلخر ،وقال انمار رأيته يرمي بعره مجتمعا ً فلو كان أهل .لمصع به
فتفاارق بعااره ،وقااال ربيعااة رأياات اثاار إحااد يديااه ثاباات واآلخاار فاساادا فعلماات إنااه ااور ،وقااال
مرر :رأيته يرعى ال ق من األرض يتعداها فيمر بالكأل الملتق الغض فال ينهش منه حتى ي تي
ماا هااو ارق منااه فيرعاى فيااه ،فعلماات اناه اارود ،فقااال األفعاى :صاادقوا قااد أصاابوا أثاار بعياارك
وليسوا ب صحابه ،التمس بعيرك .ثم قال األفعى للقوم من انتم ؟ فاخبروه بما لهم ،فرح .بهام ثام
قال :ما خطبكم؟ فقصوا عليه قصة أبيهم فقال األفعى :فكيف تحتاجون إلي وانتم ماا أر ؟ قاالوا
امرنا بذلك أبونا ثم أمر بهم ،فنالاوا ،وأمار خادماا لاه علاى دار الرايافة أن يحسان إلايهم ويكارم
مثواهم والطافهم ب فرل ما يقدر عليه ،ثم أمر وصيفا ً له أن ينظر كال كلماة تخارن مان أفاواههم
(  )1بين مكة وحضرموت صــ222ـ.
) (2األفعى بن الحصين بن غنم بن رهم بن الحارث الجرهمي حاكم نجران وكاهنها وهو الذي تحاكم إليه
أبناء نزار بن معد بن عدنان وهم  :مضر  :وهو أصل قبيلة مضر
انمار :وهو أصل قبيلة انمار
ربيعة  :وهو أصل قبيلة ربيعة
إياد  :وهو أصل قبيلة إياد
ثم خلف على نجران بعد ذلك قوم من " جرهم " ثم قوم من حمير الذين كانوا والة ألتبابعه وكان كل أمير منهم
يلقب باألفعى تبعا لسنن من كان قبلهم من جرهم ومنهم القلمس بن عمرو بن همدان بن المنتاب بن زيد بن وائل
بن حمير بن سبا األكبر وقد كان واليا للملكة بلقيس على نجران وبعثته إلى النبي سليمان عليه السالم فلما تقابل
معه امن به وبدينه وبث الديانة اليهودية في نجران { .بحث ماجستير بعنوان  :حركة الشعر في نجران ف.
رداد العتيبي}
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في تيه بها ،فاتاهم القهرمان بقرص مان اهد فا كلوا وقاالوا :ماا رأيناا اهد أعاذ .مان (هاذا) وال
احسن وال ا اد حاالوة مناه ،فقاال إيااد :صادقتم لاوال أن نحلاه ألقااه فاي هاماة جباار ،فلماا حرار
غدائهم وجي بال وا فإذا ب اة وية ف كلوا وقالوا :ما رأينا اوا أجاود وال ارخاص لحماا ً وال
أسمن منه،فقال انمار :صدقتم لوال انه غذي بلبن كلبة.
ثم جا هم بال را .فلما ربوا قالوا :ماا رأيناا ارابا ً أعاذ .وال أصافى وال أطيا .مان رائحتاه،
فقال ربيعة :صدقتم لو ال أن كرمه نبت على قبر ،ثم قالوا ما رأينا ملك اكارم قار وال اخصا.
رحال من هذا الملك قال مرر :صدقتم لو ال انه لغير أبيه .فذه .الغالم الموكل بهم إلاى األفعاى
فاخبره بما سمع منهم ،فدخل األفعى على أمه ،فقال أقسامت علياك إال خبرتناي ،فصادقته الخبار،
ثم دعا القهرمان وس له عن ال هد ،فقال انه وجد في جمجمة،ثم س ل صاح .المائادة عان ال ااة،
فقال لقد ماتت أمها وهي صغيرة فررعت كلبة مع جرائهاا ،فبعاث إلاى صااح .ال ارا .وسا له
عن الكرمة ،فقال حبة كرم غرستها على قبر أبيك .فقال األفعى :ما هؤال القوم إال ياطين .ثام
أحررهم ،فقاال إيااد :أباى جعال لاي خادماة امطا وماا أ ابهها مان مالاه فقاال :إن ألبااك غنماا ً
بر ا فهي لك ورعاؤها .وقال انمار :إن أبى جعل لي بدرة ومجلسه وما أ بهها مان مالاه ،قاال
فلك ما ترك أبوك من الرق والحرث واألرض ،فقال ربيعة :أن أبى جعل لاي فارس ادهماا ً وبيتاا
أسود وما ابهها من ماله .قال أن أباك ترك خيالً دهما ً وسالحا ً فهاي لاك وماا فيهاا مان عبياد( .
فسمي ربيعة الفرس ) .فقال مرر :أن أبى جعال لاي قباة حمارا مان أدم وماا أ ابهها مان مالاه.
فقااال أن أباااك تاارك إبااال حماارا فهااي لااك ومااا ااابهها ماان مالااه ،فصااارت لمراار اإلباال والقبااة
الحمرا والذه ..فسمي ( مرار الحمارا ) وأنماا أتيناا بهاذه القصاة علاى طولهاا لساببين أولهماا
لعالقتهما باألفعى ملك نجران وهو كماا قادمنا أول خبار يصال إليناا مكتوباا ياذكر فياه أن نجاران
مملكة ذات كيان ،وثانيهما لطرافة قصة أبنا ناار وما ا تملت عليه من فراسة وقيافاة ال االات
لها بقايا في عر .الصحرا  .ويقص لنا األخباريون قصة اعتنااق ههال نجاران الادين المسايحي،
وهااي قصااة( ،ي ااوبها ) وان كاناات م ااوبة باابعض األساااطير فااي مجملهااا ،وهااي صااحيحة فااي
جوهرهاا إذ جااا اإلسااالم وههاال نجااران نصااار  ،وظلااوا كااذلك حتااى أخاارجهم عماار .قااال (اباان
إسحاق ) فملك حِمْ ير ذا نواس،وكان هخر ملوك حِمْ ير ،وهو صاح .األخدود-بنجاران -وتسامى
بيوسف،و بنجران بقايا من ههل دين عيسى بن مريم علياه الساالم وكاانوا أهال فرال واساتقامة،
ولهم رأس يقال له :عبد بن ثامر ،وكان موقع ذلك الدين بنجاران ( أي مان جايارة العار) .
وهي ب وسط ارض العر .في ذلك الامان أهلها أهل أوثان ،وذلك أن رجل من بقايا الملاك يقاال
له :فيمون وقع بين ظهرانيهم فحملهم عليه فدانوا به ،وكان فيمون رجال صاالحا ً مجتهاداً ،ااهاداً
في الدنيا ،مجا .الدعوة ،وكان سائحا ينال بين القر  ،فال يعرف بقرياة إال خارن منهاا ،وكاان
ال ي كل إال من كس .يديه ،وكان بنا ً  ،فإذا كان يوم األحاد لام يعمال ايئا ،وخارن إلاى فاالة مان
األرض يصلي بها حتى يمسي .وكان في قرية من قر ال ام يعمل عمله مستخفياً ،ففطن ل ا نه
رجل من أهلها يقال له صالح ،فاحبه حبا ً لم يحبه قبله ،فكان يتبعه حيث ذه ،.وال يفطن فيماون
له ،حتى خرن مرة في يوم أحد إلاى فاالة كماا كاان يصانع ،وقاد تبعاه صاالح وفيماون ال يادري،
فجلس صالح منه منظر العين مستخفياً ،وقام فيمون يصلي ،فبينما هاو يصالي اقبال نحاوه التناين
( ،)1فلما رهها فيمون دعا ع ليها فماتت وصرخ صاالح ياا فيماون ،التناين اقبال نحاوك .فلام يلتفات
إليه  ،واقبل على صالته حتى فرغ منها ،وعارف أناه عارف ،وعارف صاالح اناه قاد رأ مكاناه
فقال :يا فيمون ،تعلم و أني ما أحببت يئا ً قط حبك ،وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيث
كنت ،فقال فيمون :اآلمر كما تر  ،فإن علمت انك تقو عليه فنعم ،فلامه صاالح ،وكاان إذا ماا
جا العبد الرر دعا له ف فى ،وإذا دعي ألحد به رر لم ي ته ،وكان لرجل من أهال القرياة ابان
ررير فس ل عن ان فيمون فقيال لاه :اناه ال يا تي أحاداً دعااه ،ولكناه رجال يعمال البناا  ،فعماد
الرجل إلى إبنه ،فورعه فاي حجاره وألقاى علياه ثوبااً ،ثام جاا ه فقاال :ياا فيماون ،إناي أردت أن
) (1الثعبان.
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اعمل في بيتي عمال ،فانطلق معي إليه ،فانطلق ،حتى دخل حجرته ،فانت اط الرجال الثاو .عان
الصبي ،ثم قال :عبد من عباد أصابه ما تر  ،فااد لاه ،فادعا لاه فقاام الصابي لايس باه با س
وعرف فيمون انه قد عارف ،فخارن مان القرياة وتبعاه صاالح ،فبينماا هاو يم اي إذ مار ب اجرة
فناداه منها رجل فقال :يا فيمون ،قال نعم .قال :ماالت انتظارك وأقاول متاى جاا  ،حتاى سامعت
صوتك ،ال ترح حتى تقوم علي ،ف ني ميت اآلن ،فمات وقام عليه حتى واراه ،ثم انصرف وتبعه
صالح ،حتى وطئ ارض العر .فعادوا عليهماا فاختطفتهماا سايارة مان بعاض العار ،.فخرجاوا
بهما حتى باعوهما بنجران وأ هل نجران يومئذ على دين العار ،.يعبادون نخلاة طويلاة لهاا عياد
كل سنة ،إذا كان العيد علقوا عليها كل ثو .حسن وجدوه ،وحلى النسا  ،فابتا فيمون رجل من
أ رافهم ،وابتا صالحا ً رجل هخر .فكان فيمون إذا قام من الليل يتهجد في بيت اسكنه سيده إياه،
واسرن له البيت نوراً حتاى يصابح مان غيار مصاباح فارأ سايده ذلاك ف عجباه فسا له عان ديناه
فاخبره به ،وقال له فيمون :إنما انتم في باطل إن هذه النخلة ال ترر وال تنفع ،ولو دعوت عليها
الهي الذي اعبده ألهلكها وهو وحده ال ريك له ،فقال له سيده :فافعل ،فإناك إن فعلات دخلناا
في دينك وتركنا ما نحن عليه ،قال فقام فيمون فتطهر وصلى ركعتين ،ثم دعاا عليهاا ف رسال
ريحا ً جحفتها من أصلها ف لقتها ،فاتبعاه أ هال نجاران علاى ديان النصارانية فحملهام علاى ديان
ال ريعة من دين عيسى بن مريم ،ثم دخلت عليهم االحداث التي دخلات علاى ديانهم بكال ارض،
فمن هناك كانت النصرانية بنجران في ارض العر ( .قال ابن إساحاق ) فهاذا حاديث بان وها.
بن منبه من أهل نجران.
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قصة أصحاب األخدود:

()1

فلما صار عهد ذي نواس ،وهو هخر ملوك حِمْ ير ،وكان يهودياً ،فسار إليهم بجنوده ،فدعاهم إلى
اليهودية ،وخيرهم بين ذلاك والقتال ،فاختااروا القتال فخاد لهام األخادود فحارق مان حارق بالناار،
وقتل من قتل ومثل بهم حتى قتل مانهم قريباا ً مان ع ارين ألفاا ،ففاي ذي ناواس وجناده أناال
تعاااالى علاااى رساااوله صااالى علياااه وعلاااى هلاااه وسااالم ( قتااال أصاااحا .األخااادود الناااار ذات
الوقود.......اآليااة) ( .)2وقااد كااانو ا علااى دياان النصاارانية الحقااة فنعااتهم بااالمؤمنين فااي سااورة
البرون (.)3
جا ذكر األخدود بنجران حيث وقعت حادثة اإلحراق للمؤمنين:
 -1ورد ذلك في كتا .المغااي – لوه .بن منبه.
 -2وفي سيرة النبي صلى عليه وهله وسلم – إلبن ه ام ص.50/48
 -3كتا .المغااي – إلبن إسحاق.
 -4كتا .الطبري -إلبن جرير الطبري ص .379
 -5كتا .البداية والنهاية -إلبن كثير ص .130/129
القر المحفوظة:
()4
قال النبي صلى عليه وهله وسلم "القر المحفوظة أربع مكة والمدينة وإليا ونجران وما
من ليلة إال وينال على نجران سبعون ألف ملك يسلمون على أصحا .األخدود وال يرجعون
إليها بعد هذا أبداً ".
 -1ورد ذلك في كتا .الفتن – لنعيم بن حماد (وهو من يوخ البخاري).
 -2وفي عمدة األخبار في مدينة المختار -للعالمة أحمد بن عبد الحميد العباسي.
 -3وفي كتا .هثار البالد وأخبار العباد -اكريا محمد القاويني.
 -4وفي معجم البلدان -للحموي.
 -5كنا العمال في سنن األقوال واألفعال -المتقي الهندي.
ذو نواس وثق المحرقة نقشا على جبل الحماطة ( من جبال نجران ) .
المكان
الزمان

آبار حمى الواقعة شمال نجران والتي تبعد عنها حوالي  100كم
مورخ النقش في سنة  633بالتوقيت الحمير ي الموافق تقريبا لسنة  518م

وقد سبق وترجم النص المستشر ق البلجيكي ( كونزاك ) ريكما نز ( ( ryckmans
) (1وهكذا نجد نجران كانت موطنا خصبا لكافة األديان والعقائد حيث عاشت فيها إلى جنب الوثنية واليهودية
والنصرانية إلى أن جاء اإلسالم خاتم األديان لكافة األنام ثم إن الجدير بالذكر أن كثيرا من الحمالت الغازية
لنجران كانت تأخذ في طريق محاولة سيطرتها على نجران الطابع العسكري طورا ومثال ذلك غزوة الملك
اليمني ذو نواس والطابع السلمي طورا أخر (ومثال ذلك رحلة فيميون وصالح إلى نجران) وذلك عن طريق
بث ما تدين به من عقيدة على ارض نجران وذلك كنوع من إيجاد عصبية دينية تربطها روحيا بنجران وسكانها
ويسمح بالتدخل في شئون هؤالء اإلخوة لهم في الدين وهنا يتسنى لها مد نفوذها وسلطانها لعل هذا االعتقاد هو
الذي يفسر لنا تعدد األديان في هذه البقعة من األرض بالذات {.بحث ماجستير بعنوان  :حركة الشعر في نجران
ف .رداد العتيبي}
) (2بين مكة وحضرموت صــ 329ـ.
) (3مروج الذهب للمسعودي وبين مكة وحضرموت صـ 352ـ.
) (4اليا  -أي بيت المقدس.
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أستاذ أللغات السامية في جامعة ( لوفان ) حيث وفد مع (عبدهللا فلبي) جون فلبي في الزيارة
الثانية عام  ......1950ونشره في مجلته .
وترجمة النص ....
(( آمر بكتابة هذا المستند ( يوسف ارسار ثيار ملك سبأ وريدان وحضرموت يمنت )
داعيا إله السماء واألرض البركة عليه وعلى من معه من األبناء واالقيال وهو يحمد هللا على ما
وفر َسان ومن شايعهم من األحباش إذ تمكن من هدم
أواله من النصر على أعدائه أهل نجران َ
كنيستهم في نجران وظفر بقتل  12500رجل وسبي  11000ومن الغنائم 200الف رأس من
اإلبل والبقر والغنم وقام بكتابة هذا النقش
القيل شرح آل يقبل واالقيال وشعبهم من كندة ومراد ومذحج .
فليبارك الرحمن في ابنه شرحبيل يكمل وليعن أسار ( أي الملك) وبني لهيعنت سادة (اليزنيين )
كتب هذا النقش يشهر ذو المذراء سنة  ) 518 ( 633م سائل رب السموات واألرض أن يحفظ
()1
هذا النقش من كل معتد وليظل اسم الرحمن ( إله اليهود ) محيطا به من أمامه ومن خلفه )) .

) (1مقالة لإلستاذ على حسن آل مستنير بصحيفة صوت األخدود االلكترونية.
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أول من سكن نجران
يحدثنا يااقوت فاي معجام البلادان فيقاول :قاالوا ،سامي بنجاران بان ايادان بان ساب  ،كاان أول مان
عمرها ونالها ،،وهو المرعف إنما صار إلى نجاران ألناه رأ رؤياا فهالتاه فخارن رائادا حتاى
انتهى إلى واد فناال باه فسامي نجاران باه( ،أي سامي وادي نجاران ) وبعاد ان ياروي لناا قصاة
فيمون وابن ثامر ،وخبر تحريق ذي نواس ألهل نجران ،يقول وأما خبر الترمذي أن الملك كان
كافراً وأن أصحا .األخدود مؤمنين فصح إذا و اعلم .ثم يقول :وفاتح نجاران فاي امان النباي
صلى عليه وهله وسلم في سنة ع ر صلحا ً على الفي (حلة) وعلى أن يقاسموا الع ر ونصف
الع ر( .)1قال :أول من نال نجران من بني الحارث بان كعا ،.ياياد بان عباد المادان ،وذلاك أن
عبد المسيح اوجه ابنته ،دهيمه ،فولدت له عبد بن يايد ،فمات عبد فانتقل ماله إلى (أبيه)
يايد ،فكان أول حارثي حل في نجران.
ت ير المصادر التاريخية أن أول من استوطن نجران هم قبائل جرهم األولى ،وقد جا في تاريخ
الطباري مان أناه وصاال خبار وفااة الرساول صاالى علياه وسالم إلاى نجااران وأن بهاا مان بنااي
األفعى أربعون ألفاً.
كما استوطنت نجران قديما ً بعض القبائل العربية مثل  :قبيلة مذحج وبني الحارث.
كانت قبيلة مذحج هي أقدم وأ هر القبائل العربية التي سكنت نجران وقد جاورهم فيها فخوذ من
قبيلة "االاد" وبمرور الوقت أنصهروا في قبيلة مذحج.
ذكر المؤرخون العر .أن جمرات العر .ثالث جمرات:
رابة بان أد ،وعاابس بان بغاايض ،والحاارث باان كعا .وهام حكااام نجاران وقياال أن الجمارة ألااف
فارس وقيل أن أهال الجاهلياة ال يساودون إال مان تكاملاة فياه سات خصاال :الساخا  ،والنجادة ،
والصبر  ،والحلم  ،والتوارع  ،والبيان.
ومن هنا يتبين لنا أن الحرارة التي سادة في نجران في عصور ما قبل اإلساالم ليسات حراارة
البنا والعمران بل عقلية ذلك اإلنسان الذي صنع تلك الحرارة بحكمته وبراعته ورجاحة عقلاه
و ايمه العربيااة األصاايلة التااي طبقاات األفااق عنااد العاار .فااي وقاات لام تكاان فيااه وسااائل اإلعااالم
()2
معروفة وكان الناس يتناقلون األخبار من خالل الروايات.
اشهر القرى بنجران

()3

 ...نذكر سرار وادي نجران وسوائل الجوف الصغار دون أعراره فينت ر منها موارع كثيرة
ف سرار نجران و كان والجوا وال َّدران والحمدة والجالليان ونفحة ونعامان والبياران والحران
ويسكن هذه الموارع وداعة من همدان دون الحرن فإنه دار لوائلة بان ااكر بان بكيال وجيارة
لهم من ثقيف وقابل يام رعاش وراحة ولباخة العليا ولباخة السُّفلى :ولبينان انقرى ق همدان.
ومن أوطان بلحارث :سوحان ومينان وبه تحصانت بناو الحاارث عان العلاوي أياام اجلا .علايهم
بهمدان وخوالن فلم يستقل منهم يئا ً والموفجة وذات عبر وعكمان والغيل وسرُّ بناي مااان مان
ابيد وصاغر وحرن بلي ورجلاى وذبياان ومحرار وعارائس واليتاائم واألربااط وأدوار حادير
وقرقر وينقم والهجر وهي القرية الحديثة والهجر القديمة مورع األخدود

) (1رسائل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إلى أهل نجران تشير إلى انهم ال يعشرون.
) (2دخول نجران في العهد السعودي د.علوي عمر فريد ص.38
) (3صفة جزيرة العرب.
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نجران عبر التاريخ
الدراسااات التااي قااام بهااا المست اارقون منااذ نهايااات القاارن الثااامن ع اار وكااذلك المسااوحات التااي
أجرتها وكالة اآلثار والمتاحف في منطقة نجران مؤخراً ،تؤكد أن هذه المنطقة يمتد تاريخها إلى
ما قبل الميالد بمئات السنين ،وتقف النقوش المسجلة على صخور الجبال والكهوف اهد صادق
على الحرارة التي عرفتها المنطقة منذ امن بعيد.
أهمية نجران التجارية :
يتفق المؤرخون والجغرافيون األوائال علاى أن العماق التااريخي والحرااري لنجاران يعاود إلاى
عاملين رئيسين:
األول:
الموقع االساتراتيجي للمنطقاة حياث كانات نجاران تتوساط الطارق الرئيساية للتجاارة البرياة التاي
اادهرت منذ األلاف الثااني قبال المايالد فماا مان قافلاة تجارياة هتياة مان جناو .الجايارة العربياة
ومتجهة صو .ال مال والعكس إال وتمر بنجران.
وت ير المصادر إلى ثالثة طرق رئيسية للتجاارة كانات جميعهاا تمار عبار نجاران وهاذه الطارق
هي:
طريق يبدأ من قنا (حصن الغارا ).بحرارموت ،ويتفار مناه فرعاان :يتجاه األول ارقا ً علاى
امتداد وادي ميفعة ومنه إلى ب وة ويتجه الثاني من قنا إلى وادي حجر ،ثم بوادي أرماح ،ف بوة
 ،ومنهااا إلااى نجااران ثاام يتجااه منهااا اامال اارق إلااى قريااة الفاااو "قريااة ذات كهاال" ثاام األفااالن
واليمامة حيث يتفار مناه طريقاان يتجاه أحادهما ارقا ً نحاو الخلايج العرباي واآلخار اماالً إلاى
وادي الرافدين وبالد ال ام.
طريق يبدأ من جنو .غر .الجايرة العربية حيث كان يمر بممالك سب ومعين وقتباان وحميار
ومن هنالك إلى نجران ومنها يتجه إلى (العاال) ثام إلاى مادين (الباد ) ومنهاا يتفار إلاى فارعين
أحدهما يتجه إلى بالد ال ام واآلخر إلى غاة ثم يتجه غربا ً إلى مصر.
طريق يبادأ مان حرارموت ويتجاه إلاى نجاران ومنهاا إلاى واحاة يبارين ثام يواصال سايره إلاى
الجرها "القرية" مينا خربة الفاو على الخليج العربي ومنها إلى العراق أو يتجه من يبرين إلى
()1
اليمامة .
وقد اكتسبت نجران أهميتها كونها بوابة العربياة الساعيدة إلاى الحجااا ونجاد بحكام موقعهاا علاى
طريق القوافل التي كا نت تنقل عاروض التجاارة مان البخاور والصامت والتوابال والعقياق وتعاود
()2
إليها محملة بمنتجات فارس وال ام واليونان.
الثاني :
ً
خصااوبة المنطقااة ووفاارة مياههااا وكااان هااذا العاماال داعم اا للعاماال األول حيااث عاااا ماان موقااع
نجران االستراتيجي وجعلها من أهام وأفرال المحطاات التجارياة علاى طرياق القوافال التجارياة
البرية القديمة وذلك العتماد تلك القوافل على الجمال كوسيلة رئيسية لنقل السلع واألفراد ومن ثم
حاجتها ال ديدة إلى المؤن والاار والميااه لتاتمكن مان مواصالة رحالتهاا هاذا ماا كانات نجاران
الخصيبة توفره لتلك القوافل خصوصا ً عندما نعلم أن (بطليموس) قد ذكر أن نهاراً عظيماا ً ساماه
"الر" كان ينبع من الجان .ال ارقي لنجاران ثام يساير نحاو الجهاة ال ارقية مخترقاا ً باالد العار.
ليص .في الخليج العربي فرالً عما كان فيها من هثار عديدة لم تال هثارها باقية إلى اليوم.
أهمية نجران الدينية:
) (1دخول نجران في العهد السعودي د.علوي عمر فريد ص.47
) (2نجران في أطوار التاريخ  .محمد العقيلي ص .15
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ال ااك أن هااذا الموقااع االسااترتيجي المتميااا لنجااران كااان أحااد العواماال التااي أسااهمت فااي جعاال
المنطقة مركااً تجاريا ً واراعيا ً متميااً وحيويا ً في الجايرة العربية كما جعل منها منطقاة جاذ.
للثقافات والديانات القديمة حيث ت ير المراجع التاريخية إلى أن (النصرانية) قاد عرفات طريقهاا
إلى نجران عان طرياق التجاار الاذين كاانوا يقيماون فيهاا بعاض الوقات أثناا عباور قاوافلهم إلاى
محطاتهااا النهائيااة بينمااا ت ااير مراجااع أخاار إلااى أن النصاارانية دخلاات نجااران علااى يااد مب اار
نصااراني ياادعى (فيمااون أو قيمااون) قاادم ماان اامال الصااحرا العربيااة وأقااام فااي نجااران ون اار
النصرانية بين سكانها ف قبل على اعتناقها أبنا الطبقة العليا وأصحا .السلطة في البالد وغيرهم
من الطوائف ...
وت ير المصاادر التاريخياة إلاى أن (هل عباد المادان) مان بناي الحاارث بان كعا .الماذحجيون ..
أقاموا في نجران بناا أساموه (كعباة نجاران) وتعهادوا لمان يا تي إليهاا خائفاا ً أن يعطاى األماان،
ولطال .الحاجة ب ن تقرى حاجته وللمسترفد ب ن يرفد ويعطى.
وقد قال األع ى فيها عراً:

فكعبةةةةةةةةةةة

()1

حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى تنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ي بأبوابهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

نجةةةةةةةةةةةران حةةةةةةةةةةةت عليةةةةةةةةةةة

تةةةةةةةةةةةةعور يعيةةةةةةةةةةةةدا وعبةةةةةةةةةةةةد المسةةةةةةةةةةةةي
وشةةةةةةةةةةةةاهدنا (الفةةةةةةةةةةةةل) ( والياسةةةةةةةةةةةةمين )

وقيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أربابهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
()2
والمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعا بق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابها

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةة معمةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ ال ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أ ر بهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

وبربطنةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

()3

إذا الحبةةةةةةةةةةةةةةةةرا ( )4تلةةةةةةةةةةةةةةةةو بهةةةةةةةةةةةةةةةة

وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروا أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافل هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابها

وت ير المصادر التاريخية إلاى أن (نجاران) قاد تحولات إلاى مركاا للدياناة المسايحية بعاد حادثاة
(األخدود) حيث اعتبرها األحباش الذين سيطروا على جنو .الجايرة العربية بعد القراا علاى
دولة حمير قبل أن يقري عليهم سيف بن ذي يان بمساعدة الفارس عاام 575م ،واألخادود هاي
المدينة التي است اهد أهلهاا دفاعاا ً عان عقيادتهم النصارانية ف ايدوا فيهاا عادة كناائس منهاا كنساية
()5
المسيح عليه السالم  ،وكنيسة السيدة العذرا  ،وكنيسة ال هيد الحارث.

( )1عن أبن الكلبي :أنها كانت قبة من أدم من ثالثمائة جلد كان إذا جاءها الخائف أمن أو طالب حاجة قــُضيت
أو مسترفد أرفد وكان لعظمها عندهم يس ّمونها كعبة نجران وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل
وكان يستغل من نهر نجران عشرة آالف دينار وكانت القبة تستغرقها  ...وتقع شر ق نجران على مسافة ()40
كيالً من مدينة األخدود وفيها عن مدينة األخدود انحراف إلى الشمال في أسفل وادي نجران حين يتسع حتى
يصبح خبتا ً أفيح تنداح عنه الجبال وتأخذ في االنخفاض حتى تتالشى عند المنقطع فيفضي إلى السهول الواسعة
التي كانت تسمى " الغائط " ويبدو أن نهر نجران كان يسقي هذه السهول وأنها هي التي كانت تغل عشرة آالف
دينار .وآثارها رموس ال تدل على عظمة بناء وتقع في سفح جبل صخري في َجلــَـد من األرض ويسمى جبلها
( تصــْــالَل ) وهو يشرف عليها من الشمال وفيه وقور كالقدور لمسك الماء ( .من كتاب بين مكة وحضرموت )
ص .353
( )2القصاب – الناي.
( )3بربط – عود الغناء.
( )4الحبرات – البرود نوع من اللباس.
) (5دخول نجران في العهد السعودي د.علوي عمر فريد ص.49
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سكان نجران القديمة:
ت ير المصادر التاريخياة أن أول ما ن اساتوطن نجاران هام قبائال جارهم األول  ،ومانهم العاقا.
والسيد واألسقف الذين وفدوا على النباي (صالى علياه وسالم) وكاانوا مان بناي األفعاى ساكان
نجران.
وقد جا في تاريخ الطبري من أنه وصل خبر وفاة الرسول (صلى عليه وسالم) إلاى نجاران
وأن بها من بني األفعى أربعون ألفا.
كما استوطنت نجران قديما ً بعض القبائل العربية مثل  :قبيلة مذحج ونبي الحارث.
كانت قبيلة (مذحج) هي أقدم وأ هر القبائل العربية التي سكنت نجران وقاد جااورهم فيهاا فخاوذ
ماان قبيلااة "االاد" وبماارور الوقاات أنصااهروا فااي قبيلااة مااذحج وانتساابوا لهااا وقااد ا ااتهر ماانهم
(حارثة) وهو جاد (الحاارث بان كعا ).الاذي أصابح لع ايرته السايادة فاي نجاران وأعمالهاا وقاد
استمرت السيادة على نجران في يد (بني الحارث) إلى أن انتقلت إلى أسرة جديدة وتنتمي للقبيلة
نفسها عرفت بـ(بني ديان) أو (ايان) ،ومن أبنائه (عبد المدان) الذي كان أبا ً أو جداً لـ (يايد بن
عبااد الماادان ) الااذي قاباال الرسااول (صاالى عليااه وساالم) واعتنااق اإلسااالم فااي الساانة العا اارة
للهجرة.
ورالت ع ايرة ( هل عباد الماادان بان الحاارث) التااي تنتسا .إلاى قبيلااة (ماذحج) تتعاقا .الساايادة
والرئاسااة فااي نجااران حتااى القاارنيين الثااامن والتاسااع الهجااريين (الرابااع ع اار والخااامس ع اار
الميالديين) ثم تال ت ولم يعد لها ذكراً.
ذكر المؤرخون العر .أن جمرات العر .ثالث جمرات:
رابة بان أد ،وعاابس بان بغاايض ،والحاارث باان كعا .وهام حكااام نجاران وقياال أن الجمارة ألااف
فارس وقيل أن أهل الجاهلية ال يساودون إال مان تكاملات فياه سات خصاال :الساخا  ،والنجادة ،
والصبر  ،والحلم  ،والتوارع  ،والبيان.
ومن هنا يتبين لنا أن الحرارة التي سادة في نجران في عصور ما قبل اإلساالم ليسات حراارة
البنا والعمران بل عقلية ذلك اإلنسان الذي صنع تلك الحرارة بحكمته وبراعته ورجاحة عقلاه
و ايمه العربيااة األصاايلة التااي طبقاات األفااق عنااد العاار .فااي وقاات لام تكاان فيااه وسااائل اإلعااالم
()1
معروفة وكان الناس يتناقلون األخبار من خالل الرويات.
وممن ا تهر من أهل نجران بحكمته "األفعى بن األفعى الجرهمي" الذي احتكم إلياه أبناا نااار
فااوا تركااة أباايهم بياانهم وخطياا .العاار .قااس باان ساااعدة اإليااادي  ،والقائااد جرياار باان عبااد
البجلي وابيد بن الحارث الياامي را وي الحاديث الثقاة الااهاد ،وطلحاة بان مصارف الياامي أماام
قرا الكوفة وغيارهم مان الرجاال الاذين باراوا علاى مار العصاور مماا يؤكاد العماق الحرااري
لإلنسان الذي عاش في وادي نجران واستطا أن يبهر من حوله بانجاااته منذ هالف السنين.
قبائل يام:
بدأت قبائل (يام) في التوافد إلى (ن جران) مع غيرها مان بطاون قبيلاة همادان مناذ القارن الثالاث
الماايالدي إذ مااع نهايااة هااذا القاارن أصاابحت (يااام) كلهااا تسااكن (نجااران) وأصاابح لهااا مااع قبائاال
(وادعة) منذ ذلك الحين وان وكلمة في نجران تساوي وان وكلمة قبيلة (الحارث بن كع ).وقد
ا تهرت (يام) بقادتها و عرائها وعلمائها في الجاهلية واإلسالم حيث كانات تادعى فاي الجاهلياة
بـ (قتلة جبانها) وذلك ألنهم يقتلون الرجل الجبان مانهم ،حتاى ال يولاد فايهم فيتف اى الجابن بيانهم
بينما كانت تدعى في اإلسالم بـ (يام القر ) ومع مرور السانين تمكنات (ياام) مان نجاران حتاى
أصبح اسمها مالاما لها فاال تاذكر نجاران إال وياذكر معهاا ياام وبالتاالي صاارت (نجاران) التاي
كانت عاصمة بنو الحارث المذحجيون – هي ديار ياام حتاى وإن امتادت ارقا ً و اماالً مساافات
بعيدة.
) (1دخول نجران في العهد السعودي د.علوي عمر فريد ص.38
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قبائل أخر :
ومن القبائل التي استوطنت نجران منذ القدم قبائل  :جرهم  ،ونهاد  ،ووادعاة  ،وقاد جاا ت هاذه
القبائل إلى نجران بعد خرا .سد م ر .وتحالفت مع بني الحارث بان كعا .مان (ماذحج) وظال
هااذا الحلااف حتااى دخااول اإلسااالم نجااران ،وجاارهم ونهااد ينتساابان إلااى قبيلااة عربيااة كبياارة هااي
(قراعة) التي يتفر منها (الرجاغمة) وهم أول من حكموا بال ام إلى أن تمكان الغساسانة مان
التغل .عليهم واالستئثار بالحكم أواخر القرن الخامس الميالدي.
عناصر سكانية أخرى:
ت ير المصادر إلى أن هناك عناصر سكانية أخر – غير عربية اركت القبائل العربية ساالفة
الااذكر -فااي اسااتيطان (نجااران) قااديما ً  ،منهااا  :الفاارس  ،واألفارقااة  ، ،واألحباااش  ،والااروم ،
والصقالبة وغيرهم.
ً
ً
ً
وكان قدوم هذه العناصر السكانية إلى نجران في العصور القديمة أمرا عاديا  ،نظرا إلى أنها قاد
عرفت قبل اإلسالم " ،الديانة النصرانية" ،وكانت أحد المراكا الدينية لها.
 -1خصيات من تاريخ نجران
دريد ويزيد بن عبد المدان
جا رجل من ثاملة عبد بن الصمة وهلك عبد وقام الرجل في جوار دريد(.)1
وأغار أنس بان مدركاة الخثعمياي علاى بناي ج ام ف صاا .ماال الثماالي وجيراناا لدرياد هخارين.
فتراخى دريد عن طلا .القاوم .الن اغاله بحار .مان يلياه (.)2ولماا ألاح علياه جااره قاال :أمهلناي
عامي هذا ،خرن ليلة فسمع الثمالي يترنم ب عر ف نصت فإذا هو يقول:
كساااااااااااه دريااااااااااد الاااااااااادهر ثااااااااااوب خزايااااااااااة

وجااااااااااااادعه الحاااااااااااااامي حقيقاااااااااااااة أناااااااااااااس

دع الخياااااااااال والساااااااااامر الطااااااااااوال لخاااااااااااثعم

فماااااا أنااااا ت والااااارمو الطويااااال وماااااا الفااااارس

ومااااااااااا أناااااااااات وال اااااااااازو المتاااااااااااب للعاااااااااادا

وهماااااااه ساااااااو العاااااااود والااااااادلو والمااااااارس

حياااااااااااا لردهاااااااااااا

وماااااااا أصااااااابحت ابلااااااااي بنجاااااااران تحتاااااااابس

وال أصااااااااابحت عرساااااااااي ب شاااااااااقى معيشاااااااااة

وشااااااايخ كبيااااااار مااااااان ثاملاااااااة فاااااااي تعاااااااس

يراعاااااااي نجااااااا وم الليااااااال مااااااان بعاااااااد هجعاااااااة

إلاااااااى الصااااااابو محزوناااااااا يطاولااااااا الااااااانفس

حيااااااااااااا ومااااااااااااا أرى

أبااااااالي ماااااان األحياااااااء ماااااان قااااااام أو جلااااااس

فلاااااااااااو كاااااااااااان عباااااااااااد

وكناااااااااااات وعبااااااااااااد

وهااااااال مااااااان نكيااااااار بعاااااااد حاااااااولين تلاااااااتمس

ف صااااااااااابحت محزوناااااااااااا هضااااااااااايما لفقاااااااااااد

) (1دريد بن الصمة من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن.
) (2كانت بنو الحارث بن كعب قد استولت على نجران وتملكته قبل اإلسالم بقرون ونجران تقع في قلب ديار
مذحج والتي ينتسب إليها الحارث بن كعب ولما كانت هذه القبيلة بدوية ذات خيل وشاء وغزو ورعي فقد
اتخذت لها مكانا يبعد عن القرى المأهولة ذا صفاء صحراوي يالئم بيئتها ويصلح للرعي وليس يبعد عن
الزرع ( قريبا من جبل تصالل ) (كتاب بين مكة وحضرموت صفحة )230عاتق بن غيث الحربي
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فلم ينته إلى سما هخر االبيات إال وك ن االرض قد ساخت باه .وباات درياد لام يغماض لاه جفان
إلى الصباح .واراد الغارة السترداد ما فقد علاى جااره فاإذا الوقات ال يؤاتياه ف ااور ذوي الارأي
من قومه فقالوا له :ارحل إلى يايد بن عبدالمدان فان أنسا ً قد خلف المال والعياال بنجاران .فقاال
دريد .سابعث اليه بمدحه ثم انظر مكانتي من الرجل فان هذه االبيات وبعثها إلى يايد
وأسااااااااار فاااااااااي كباااااااااولهم الثقاااااااااال
وأن ااااااااااااااائتم مفااااااااااااااااداة بماااااااااااااااال
وأيااااااااااد فااااااااااي مااااااااااواهبكم طااااااااااوال
حبائااااااااال أخاااااااااذه غيااااااااار الساااااااااؤال
اقااااااار لكااااااام باااااااه أخااااااار الليااااااااالي

بناااااااي الاااااااديان ردوا ماااااااال جااااااااري
وردوا الساااااااااابي ان أ اااااااااائتم بماااااااااان
فااااااااااانتم ههاااااااااال عائااااااااااذة وفراااااااااال
متااااااى مااااااا تمنعااااااوا اااااايئا فليساااااات
فااااااااا ولوني بناااااااااي الاااااااااديان خياااااااااراً

فلما بلت يايد عره قال :وج .حق الرجل فسار إليه دريد ف كرمه يايد واحسن مثواه .وفي أثنا
وجود دريد بنجران وفي مجلس من مجالس يايد خيم عليه الصافا باين الارجلين قاال درياد :أباا
النرر  -كنية يايد  -رأيت منكم خصاال لام أرهاا مان أحاد مان قاومكم؟ منهاا تفارق أبيااتكم .قاال
يايد :تفرق أبياتنا للغيرة على النسا  .فقال دريد:و رأيت أن إنتان خيلكم قليل ،قال يايد :أما قلت
نتاجنا من الخيل فنتان هواان يكفينا .قال دريد :ورأيت سارحكم يجاي متا خرا ،قاال ياياد :فيناا
الغرائ .واألرامل فتخرن المرأة إلى ما تريد فال يراها أحد .قال دريد :اسامع صابيانكم يتنااغون
في الليل ،قال يايد :أننا نبدأ نسقي الخيل المحض قبل الصبيان.
قال دريد - :أقبلات طالئعهام  -فقلات ياا ياياد :مان أيان جاا هاؤال فقاال ياياد :هاذه طالئعناا ،ال
نسرح والنصطبح حتى يرجعوا إلينا قلت ما ظلمكم من جعلكم جمرة العر ..وقال دريد يمدح:

فااااااااكرم باااااااه مااااااان فتاااااااى ممتااااااادح
فاااااااااا ور انااااااااااادي لمااااااااااا قاااااااااادح
ولاااااااو كاااااااان غيااااااار ياياااااااد فراااااااح
وفاااااااااااااك الرجاااااااااااااال ورد اللقاااااااااااااح
فااااااااااااااااكرم بنفحتاااااااااااااااه إذ نفااااااااااااااااح
بكااااااار الساااااااؤال ظهاااااااور الفااااااارح

ماااااادحت يايااااااد باااااان عبااااااد الماااااادان
حللاااااااااااااات بااااااااااااااه دون أصااااااااااااااحابه
ورد النسااااااااااااااااااااااا ب طهارهااااااااااااااااااااااا
فقلاااااااات لااااااااه بعااااااااد عتااااااااق النسااااااااا
أجااااااار لاااااااي فاااااااوارس مااااااان عاااااااامر
ومااااااا الاااااات اعاااااارف فااااااي وجهااااااه

هذه بعض أحوال أهل نجران فاي الجاهلياة الجهاال وحاروبهم ماع إخاوانهم مان العار .وبعاض
المثاليااات التااي كااانوا يتصاافون بهااا .وهااي نمااط رفيااع ماان المثاليااات العربيااة الصااميمة .والقاايم
األخالقياااة الرفيعاااة .إن نجاااران كانااات تااادين بالنصااارانية  -حاااين ذاك  -وماااع مثالياتهاااا العربياااة
وتقالياادها القبليااة  .فكااان لهااا نظامهااا الكهنااوتي و اارعتها الدينيااة .فكااان لهااا ( نظامهااا ) ونهجهااا
الخاص في األحوال ال خصية وفوق كل ذلك فهناك هيئة دينية عليا تدبر أمورهم .......وبما أن
اإلنسان صورة حية لمعتقده وتجسيد لديناه ،فقاد كاان ألهال نجاران ماع تقاليادهم العربياة نظاامهم
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الااديني يحكاام ساالوكهم ويراابط تصاارفاتهم ويحاادد واجباااتهم بالنساابة إلااى الفاارد إاا أساارته أو
مجتمعه (.)1

) (1نجران في أطوار التاريخ صـــ 79-67ـفحه.
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خصيات من تاريخ نجران 2
قصة عبد بن ثامر(:)1
قال ابن إسحاق :وحدثني يايد بن اياد عن محمد بن كعا .القرظاي ،وحادثني أيراا بعاض أهال
نجران عن أهلها :أن أهل نجران كانوا أهل رك ،يعبادون األوثاان ،وكاان فاي قرياة مان قراهاا
قريبا ً من نجران  ( -نجران :القرية العظمى التي إليها جما أهل تلك البالد ) ساحراً يعلم غلمان
"أهل" نجران السحر ،فلما نالهاا فيمياون ولام يساموه لاي باسامه الاذي ساماه باه وها .بان منباه،
قالوا :رجل نالها -ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها الساحر ،فجعال أهال نجاران
يرسلون غلمانهم إلى فيميون الساحر يعلمهم السحر ،فبعث إليه الثامر أبنه عبد بن الثامر ماع
غلمان أهل نجران ،فكان إذا مار بصااح .الخيماة أعجباه ماا يار مان صاالته وعبادتاه ،فجعال
يجلس إليه ،ويسمع منه ،حتى اسلم فوحد وعبده ،وجعل يس له عن ال رائع ،حتى إذا فقه ذلك
جعل يس له عن االسم األعظم ،وكاان يعلماه ،فكتماه إيااه ،وقاال لاه :ياا ابان أخاي ،اناك ال تحتمال
أخ ى عليك رعفك عنه ،والثامر أبو عبد ال يظن إال أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف
الغلمان ،فلما رأ عبد أن صاحبه قاد ران باه عناه ،وتخاوف راعفه فياه ،عماد إلاى األقاداح
فجمعها ،ثم لم يبق هلل أسما ً يعلمه إال كتبه في قداح سهم  -ولكل قدح اسم -حتى إذا أحصاها أوقد
ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا ً قدحاً ،حتى إذا مار باالسام األعظام قاذف فيهاا بقدحاه ،فوثا .القادح
منها حتى خرن منها لم يرره يئاً ،ف خذه ثم أتى به صاحبه فاخبره قد علم االسام الاذي كتماه.
فقال:قد أصبته فامسك على نفسك ،وما أظن أن تفعل فجعل عبد بن ثامر إذا دخال نجاران لام
يلق أحد به ررر إال قال له :يا عبد أتوحاد وتادخل فاي ديناي أدعاو فيعافياك مماا أنات
فيه؟ فيقول نعم ،فيوحد ويسلم ،ويدعو له في فى .حتاى لام يباق بنجاران أحاد باه رار إال أتااه
فاتبعه ودعا له فعوفي حتى رفع نه إلى ملك نجران ،فدعاه وقال له:أفسدت علاي أهال قريتاي،
وخالفت ديني ودين هبائي ،ال مثلن بك .قال ال تقدر على ذلك ،قاال :فجعال يرسال باه إلاى الجبال
الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى األرض ليس به با س ،ثام جعال يبعاث باه إلاى ميااه نجاران،
بحور ال يقع فيها ي إال هلك ،فيلقى فيها فيخرن ليس به با س ،فلماا غلباه قاال لاه عباد بان
ثامر :انك و  -لن تقدر على قتلي حتى توحد فتؤمن بما همنت به فإنك أن فعلت ذلك سُلطت
علي فقتلتني قال :فوحد  ،و هد هادة عبد بن ثامر ،ثم رربه بعصاا فاي ياده اجه اجة
غير كبيرة فقتله ،ثم هلك الملك مكانه .واستجمع أهل نجران على دين عبد  ،وكان ما جا باه
عيسى بن مريم مان اإلنجيال وحكماه  ،فمان هنااك كاان أصال النصارانية بنجاران .ثام يعقا .ابان
إسحاق قائالً :فهذا حديث محمد بن كع .القرُ ظي ،وبعض أهل نجران عن عبد بن ثامر و
اعلم أي ذلك كان .ونقول بصرف النظر عن هذه القصص فإن في هذه الرواية عنصرين ال ك
في صدقهما .وجود النصرانية هناك التي بقيت حتى جا اإلسالم ،ووجود خص اسمه عباد
بن ثامر ،وأن له دوراً كبيراً في ن ر النصرانية هناك.

) (1بين مكة وحضرموت صــ229ــ.
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خصيات من تاريخ نجران 3
()1
قس بن ساعدة اإليادي
حكيم العرب
()2

يعد من ال خصيات ال هيرة في تاريخ األد .العربي.
يقاول صاااح .كتااا .البداياة والنهايااة (اباان كثيار) كااان الجااارود بان المعلااى باان حانش باان معلااى
العباادي نصاارانيا حساان المعرفااة بتفسااير الكتاا .وت ويلهااا عالم اا بسااير الفاارس وأقاويلهااا بصاايرا
بالفلسفة والط .ظاهر الدها واألد .كامل الجمال ذا ثروة ومال وأنه قدم علاى النباي صالى
عليه وسلم وافدا في رجال من عبد القيس ذوي هرا وأسنان وبياان ف سالم وأسالم معاه أنااس مان
قومه فسر النبي صلى عليه وسلم بإسالمهم وأظهر من إكرامهم ما سروا به وابتهجوا ثم أقبل
عليهم رسول صلى عليه وسلم فقاال :أفايكم مان يعارف قاس بان سااعدة اإلياادي ( )3فقاال:
الجارود فداك أبي وأمي كلنا نعرفه وإني مان بيانهم لعاالم بخباره واقاف علاى أماره .كاان قاس ياا
رسول سبطا من أسباط العر .عمر ستمائة سنة تقفر منها خمسة أعمار في البراري والقفار
يرااج بالتساابيح علااى مثااال المساايح ال يقااره قاارار وال تكنااه دار وال يسااتمتع بااه جااار كااان يلاابس
األمساااح ويفااوق السااياح ويفاار ماان رهبانيتااه يحتسااي فااي سااياحته باايض النعااام وي ا نس بااالهوام،
ويستمتع بالظالم ،يبصار فيعتبار ،ويفكار فيختبار ،فصاار لاذلك واحادا ترار .بحكمتاه األمثاال،
وتك ف به األهوال أدرك رأس الحواريين سمعان .وهو أول رجل ت له من العر .ووحد ،وأقار
وتعبد .أيقن بالبعث والحسا ،.حذر سو المآ ،.وأمر بالعمل قبل الفوت ،ووعظ باالموت وسالم
بالقرا  ،على السخط والررا ،واار القبور ،وذكر الن ور ،وند .باأل عار ،وفكر في األقدار،
أنب عان الساما والنماا  ،وذكار النجاوم ،وك اف الماا ووصاف البحاار وعارف األثاار وخطا.
راكبا ،ووعظ دائبا ،وحذر من الكر ،.ومن دة الغر .ورسل الرسائل ،وذكر كل هائل أرغم
في خط به ،وبين في كتبه ،وخوف الدهر ،وحذر األار ،وعظم األمار ،وجنا .الكفار ي اوق إلاى
الحنيفية ،ودعاا إلاى الالهوتياة .وهاو القائال فاي ياوم عكااظ ارق وغار ،.ياتم وحاا ،.وياابس
ورط ،.وأ جان وعذ ،.و موس وأقمار ،ورياح وأمطار ،وليل ونهار ،وإنااث وذكاور ،وبارار
وبحور ،وح .ونبات ،وهبا وأمهاات ،وجماع وأ اتات ،وهياات فاي أثرهاا هياات ،وناور وظاالم،
ويسر وإعدام ،ور .وأصنام ،لقد ظال اآلناام ،ن او مولاود ووأد مفقاود ،وتربياة محصاود وفقيار
وغني ،ومحسن ومسئ -تبا ألربا .الغفلة ،ليصلحن العامل عمله وليفقدن اآلمل أمله ،كال بل هو
إله واحد لايس مولاود وال والاد ،أعااد وأباد وأماات وأحياا ،وخلاق الاذكر واألنثاى ،ر .اآلخارة
واألولى.
) (1أسقف نجران قس بن ساعده األيادي بن عمرو بن عدي بن مالك بن أيدعان بن النمر بن وائله بن الطمثان
بن عوذ مناه بن أفصى وينتهي نسبه إلى نزار قيل :
أفصح من قس بن ساعده
ابلغ من قس بن ساعده
أبين من قس بن ساعده
أول من اتكأ في خطبته على سيف اوعصاء
أول من قال ( من فالن إلى فالن )
{بحث ماجستير بعنوان  :حركة الشعر في نجران ف .رداد العتيبي}
أول من استخدم عبارة ( أما بعد )
) (2نجران الواحة واإلنسان صـ  71ـ نقالً عن البداية والنهاية ألبن كثير.
) (3قبل ظهور اإلسالم كانت نجران مجرد ابريشية للنصارى ومن اشهر أساقفتها قس بن ساعدة اإليادي
الخطيب العربي المشهور الذي أخبر عنه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله " رحم هللا قس سيبعث أمة
وحده" – جريدة الوفا ق – عسير -تركي الطلحي.
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أما بعد :فيا مع ر إياد ،أين ثمود وعاد؟ أين اآلبا واألجاداد؟ وأيان العليال والعاواد كال لاه معااد
يقسم قس بر .العباد ،وساطع المهاد ،لتح رن علاى انفاراد فاي ياوم التنااد ،إذا نفاخ فاي الصاور
ونقاار فااي الناااقور ،وأ اارقت األرض ووعااظ الااواعظ فانتبااذ القااانط وأبصاار الالحااظ ،فوياال لماان
صدف عن الحق األ هر ،والنور األاهر ،والعرض األكبر في يوم الفصال ،وميااان العادل ،إذا
حكم القدير ،و هد النذير ،وبعد النصير ،وظهر التقصاير ،ففرياق فاي الجناة وفرياق فاي الساعير
وهو القائل:
ذكاااااااار القلااااااااب فااااااااي جااااااااوا ادكااااااااار

وليااااااااااااااااااال خاللهاااااااااااااااااان نهااااااااااااااااااار

وسااااااااااجال هواطاااااااااال ماااااااااان غمااااااااااام

ثاااااااارن ماااااااااء وفااااااااي جااااااااواهن نااااااااار

ضاااااااوءها يطماااااااس العياااااااون وارعااااااااد

شاااااااااااداد فاااااااااااي الخاااااااااااافقين تطاااااااااااار

وقصاااااااااور مشااااااااايدة حاااااااااوت الخيااااااااار

وأخاااااااااااارى خلاااااااااااات بهاااااااااااان قفااااااااااااار

وجباااااااااااااااال شاااااااااااااااوامخ راسااااااااااااااايات

وبحاااااااااااااااااار ميااااااااااااااااااههن غااااااااااااااااازار

ونجااااااااوم تلااااااااوح فااااااااي ظلاااااااام اللياااااااال

تراهااااااااااا فااااااااااي كاااااااااال يااااااااااوم تاااااااااادار

ثاااااااام شاااااااامس يحثهااااااااا قماااااااار اللياااااااال

وكااااااااااااااااااااال متااااااااااااااااااااااب ماااااااااااااااااااااوار

وصااااااااااااااااا ير واشااااااااااااااااامط كبيااااااااااااااااار

كلهاااااااام فااااااااي المعيااااااااد يااااااااوم ماااااااازار

وكبياااااااااااار ممااااااااااااا يقصاااااااااااار عناااااااااااا

حدسااااااااااة الخاااااااااااطر الااااااااااذي يحااااااااااار

فالاااااااااذي قاااااااااد ذكااااااااارت دل علاااااااااى

نفوساااااااااااا لهاااااااااااا هااااااااااادى واعتباااااااااااار

قال فقال رسول صلى علياه وهلاه وسالم :مهماا نسايت فاال أنسااه بساوق عكااظ واقفاا علاى
جمل أحمر يخط .الناس :اجتمعوا فاسمعوا ،وإذا سمعتم فعوا ،وإذا وعيتم فانتفعوا ،وقولاوا وإذا
قلااتم فاصاادقوا ،ماان عاااش مااات ،وماان مااات فااات ،وكاال مااا هااو هت هت ،مطاار ونبااات وأحيااا
وأموات ،ليل دان وسما ذات أبران ،ونجوم تاهر ،وبحار تاخر ،ورو وظالم ،وليال وأياام،
وباارد وهثااام ،إن فااي السااما خباارا وإن فااي األرض عباارا يحااار فاايهن البصاار ،مهاااد مورااو ،
وسااقف مرفااو  ،ونجااوم تغااور ،وبحااار ال تفااور ،ومنايااا دوان ،ودهاار خااوان ،كح اد الفسااطاس،
ووان القسطاس.
أقسم قس قسما ال كاذبا فيه وال هثما ألن كان في هذا األمر ررى ،ليكونن سخط ثم قال:
أيها الناس إن هلل دينا هو أح .إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه وهذا امانه وأوانه ثم قال:
مالي أر الناس يذهبون فال يرجعون أرروا بالمقام ف قاموا أم تركوا فنااموا والتفات رساول
صلى عليه وسلم إلى بعاض أصاحابه فقاال :أيكام يارو اعره لناا فقاال أباو بكار :فاداك أباي
وأمي أنا اهد له في ذلك اليوم حيث يقول:
مااااااااااان القااااااااااارون لناااااااااااا بصاااااااااااائر

فااااااااااااااااي الااااااااااااااااذاهبين األولااااااااااااااااين
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لمااااااااااااااااااا رأياااااااااااااااااات مااااااااااااااااااواردا
ورأيااااااااااااااات قاااااااااااااااومي نحوهاااااااااااااااا
ال يرجااااااااااااااع المارااااااااااااااي إلااااااااااااااي
أيقناااااااااااااااات أنااااااااااااااااي ال محالااااااااااااااااة
كتب النبي(صلى

للمااااااااااوت لاااااااااايس لهااااااااااا مصااااااااااادر
تمرااااااااااا ي األصااااااااااااغر واألكاااااااااااابر
وال مااااااااااااااان البااااااااااااااااقين غاااااااااااااااابر
حيااااااااااث صااااااااااار القااااااااااوم صااااااااااائر

علي وآل وسلم) ألهل نجران

كتا .رسول صلوات عليه ألهل نجران
بسم الرحمن الرحيم ،هــذا مـا كت .محمد النبي األمي رسول لنجران أن كاان علايهم
حكمه في كل ثمــرة وكـل صفـــرا وبيــرــا ورقيق فافرل عليهم وتارك ذلاك كلاه علاى
ألفي حلة ،في كل رج .ألف حلة ،وفي كل صفر ألف حلة و ذكر روطــه إلــى أن أ اـهد
أبو سـفيان بن حر .وغيالن بن عمر ومالك بن عوف من بناي نصار و األقار بان حاابس
()1
الحنظلي و المغيرة
وكت .لألسقف هذا الكتا .وألساقفة نجران بعده
بسم الرحمن الرحيم من محمد النبي لألسـقاـف أباي الحاارث وأسااقفة نجاران وكهناتهم و
رهبانهم و كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير جوار ورسوله ال يغير أساقف مان اساقفيته
و ال راه .من رهبانيته وال كاهن من كهانته وال يغير حق من حقوقهم وال سلطانهم وال ما
كانوا عليه من ذلك ،جوار ورسوله أبدا ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بظلم وال
ظالمين وكت .المغيرة بن عبه (.)2
كتا .رسول ألهل نجران [وهو أطول و اكثر تفصيال من سابقة]
بسم الرحمن الرحيم هذا ما كت .النبي " صلوات عليه " لنجران أن كان عليهم حكمه
في كل ثمرة وصفرا وبيرا وسودا ورقيق فافرل عليهم وترك ذلك كله ألفي حلاة حلال
األواقي في كل رج .ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة كل حلة اوقية وما اادة حلل الخران
أو نقصت عن االواقي فبالحسا .وقصاوا مان در أو خيال أو ركاا .أو عارض أخاذ مانهم
بالحسا .وعلى نجران مثواة رسلي هر فدونه وال يحبس رسلي فوق هر وعلايهم عارياة
ثالثين درعا وثالثين فرسا وثالثين بعيرا ،اذا كاان كياد الايمن ذو مغادرة ( ،)3وماا هلاك مماا
أعاروا رسلي من خيل او ركا .فهم رمن حتى يردون اليهم ولنجران وحا يتها جاوار
وذمه محمد رسول على انفسهم وملاتهم وارراهم واماوالهم وغاائبهم و ااهدهم وعيارهم
وبعثهم وأمثلتهم ال يغير ما كانوا عليهم وال يغير حق من حقوقهم وأمثلاتهم وال يفاتن أساقف
عن أسقفيته وال راه .عن رهبانيته وال واقه عن وقاهيته على ماا تحات أياديهم مان قليال و
كثير وليس عليهم رهق وال دم جاهليه وال يح ارون وال يع ارون وال يطا أرراهم جايش،
ومن س ل منهم حقا بينهم النصف غير مظلومين وال ظالمين ومن أكل منهم ربا من ذي قبل
فذمتي منه بريئه ،وال يؤخذ مانهم رجال بظلام رجال هخار ،ولهام علاى ماا فاي هاذه الصاحيفة
جوار وذمة محمد النبي رسول [صلى عليه و اله وسلم] أبدا حتى ي تي أمر ما
نصحوا وأصلحوا فيها عليهم غير مكلفين يئا بظلم.
هد أبو سفيان بن حر .وغايالن بان عمار ومالاك بان عاوف مان بناي نصار واألقار بان
حابس الحنظلي و المغيرة ...كت .كتا .رسول " صلى عليه وسلم " إلى أهل نجران
()1
(")4علي بن أبي طال".
)(1
)(2
)(3
)(4

ص  55ابن كثير ج ( 5البداية و النهاية ) الطبعة األولى.
ص  55ابن كثير ج ( 5البداية و النهاية ) الطبعة األولى.
مغدرة  :يعني إذا كان بغدر منهم.
متحف نجران.
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يام في الجاهلية – -1جشم
أولد يام بن ( أصبا) ج م ومذكر ،فولاد ج ام دؤول( ويخفاف فيقاال الادول ) وصاعباً .ف ولاد
دؤل سلمة ،فولد سلمة ذهالً والنمر ،وسلمه بن سلمه ،فمن ذهال الحكام بان عباد الارحمن بان
الحارث بن عبد الكريم بن جحد .بن ذهل بن الحارث بن ذهل -كاان مان فرساان الجمااجم،
وابيد بن الحارث بن عبد الكريم الفقيه ،وطلحة بن عمرو بن كعا .بان جحاد .بان معاوياة
بن سعد بن الحارث بن ذهل الفقيه وكان من أئمة القرا ة ،وعبد العا بن سبع بن النمر بن
ذهل اعر جاهلي ،وابنه مدرك بن عبد العا اعر ايرا ً وهو القائل:
وأنااااااااي لكاااااااام أن تبل ااااااااوا مجااااااااد يامنااااااااا

وأرحاااااااااب حتاااااااااى ينفاااااااااذ التااااااااارب ناقلااااااااا

وفرعهااااااا

قاااااااااااديما واعلاااااااااااى هضااااااااااابها واطاولااااااااااا

فهاااااام اصاااااال هماااااادان الوثياااااا

ومن يام العقار بن سليل بن ذهل بن مالك بن الحارث بن ذهل بن سلمة بن دؤل بن ج م بن
يام قاتل م جعة الجعفي ،وكان بين جعف ويام ولث ( )2وصلت فكانت إذا أجادبت رعات بلاد
يام ،وإذا أجدبت يام رعت بالد جعف ،فلما نال العقار بالد جعف حاال م اجعة بان المجماع
بن مالك بن كع .بن عوف بن خريم بن جعفي بن سعد بينه وبين الرعي فقال العقاار :فا ين
العهد بيننا ؟ قال لاه م اجعه :لجفناة مان حايس باارد احا .إلاى مان عهاد ياام ...فقاال لاه :إال
جعلته سخنا! ثم انطلاق إلاى امارأة رجال مان جعفاي كانات تبياع الخمار ،وكاان يقاال لاوجهاا
ذيبااان باان باديااه وكااان لااه عناادها فاارس مرهااون علااى أربعااة أبعاارة ،فراامن أن يبعااث إليهااا
باألبعرة وس لها أن تعطيه الفرس ،ففعلت فاخذ الفرس فركبه ،وقد كان بعث بماله مع خدمه،
ثم أتى م جعة ومعه حربة فطعنه بهاا وأخرجهاا مان باين كتفياه فقتلاه ،فتباادرت إلياه جعفاي
فسبقهم ركراً ،فقال في ذلك العقار عراً:
لاااااااام يبقااااااااى ماااااااان خباااااااار الجعفااااااااي باقياااااااا

اال المااااااااااااااااااثر واالقطااااااااااااااااااع والااااااااااااااااادرس

ردي إلياااااااااااه جماااااااااااال الحاااااااااااي فااااااااااااحتملوا

فاااااااانهم مااااااان نفاااااااوس القاااااااوم قاااااااد يئساااااااوا

لماااااااااااا رأوناااااااااااا نمشاااااااااااي فاااااااااااي دياااااااااااارهم

كمااااااااا تمشااااااااي الجمااااااااال الجلااااااااة الشاااااااامس

مثااااااااال اللياااااااااو عااااااااادت ياااااااااوم لمعتاااااااااره

عناااااااااد اللقااااااااااء وتقصااااااااايد القناااااااااا حااااااااارس

ال يساااااااام الصااااااااوت منااااااااا غياااااااار غم مااااااااة

باااااااالبيه تضااااااارب هاماااااااا فوقهاااااااا القااااااانس

أمااااااااااا حليلااااااااااة ذبيااااااااااان فقااااااااااد كرماااااااااات

فاااااي الفعااااال منهاااااا فلااااام تااااادنس كماااااا دنساااااوا

جاااااااااءت بمااااااااا ساااااااائلت لمااااااااارأت جزعااااااااي

مااااااان فاااااااو أعااااااايط فاااااااي لحظاتااااااا شاااااااوس

منحاااااااااااات مشااااااااااااجعة الجعفااااااااااااي مرهقااااااااااااة

ك نهاااااااااا حاااااااااين جاااااااااازت صااااااااادر قااااااااابس

ظلاااااااااات كاااااااااارائم جعفااااااااااي تطيااااااااااف بهااااااااااا

هيهاااااااات مااااااان طالبيااااااا ذاه ماااااااا التمساااااااوا

وقال أيرا:
) (1قال يحيى بن آدم وقد رأيت كتابا في أيدي النجرانيين كانت نسخته شبيهة بهذه النسخة وفي اسفل كتب علي
بن أبي طالب  -كتاب فتوح البلدان ألبي عباس أحمد بن جابر البالذري ص .88-87
) (2ولث – أي عهد.
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ساااااااائل بناااااااا مقاعساااااااا ً وصعصاااااااعة
نحااااااان بناااااااو ياااااااام ونحااااااان الدفقاااااااة
منحتااااااااااااه ذات غاااااااااااارار مردعااااااااااااة
وساااااااايد الحااااااااي الاااااااارأس م ااااااااجعة
جاااااااااااااااااااااادت لاااااااااااااااااااااه منياااااااااااااااااااااة مفجعاااااااااااااااااااااة
وقد يدعي بنو نهد قتل م جعة ،والخبر ما ذكرنا وأنما سمي العقاار ألناه اهد وقعاة لهمادان
وبعض أعدائهم ،فحلف أال يقتل في ذلك الياوم أحادا ،فجعال كلماا لقاي فارساا ً راربه راربة
خفيفة حتى عقر نحو من ثالثين فارسا ً فسمي من ذلك اليوم بالعقار(.)1
يام في الجاهلية – -2مذكر
أولد مذكر بن يام هبرة ومواجد ( وهم أحاالف) والغاا -تحالفاا (هبارة ومواجاد) علاى الغاا.
فولد مواجد االسلوم وبغيرة وجحدبا ً ورافده ،منهم عبيد األجد ومنهم بني سلمان بن حبي.
بن مواجد الفقيه ،وحبي .بن مواجد ممن هد حر .خوالن ،والاواا بان معاوياة مالاك بان
أحام بن هبرة بن مذكر ال اعر .ومنهم الحارث بن ماوا كاان اريفاً .واالسالومي الياامي
ال اعر قال:
وتركةةةةةةةة شةةةةةةةرث الةةةةةةةرا وهةةةةةةةي اي ةةةةةةةر

والمومسةةةةةةةةةةا وتةةةةةةةةةةر ذلةةةةةةةةةة اشةةةةةةةةةةرف

وعففةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تكرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

وكةةةةةةةةةذل يفعةةةةةةةةةل ذو الحجةةةةةةةةةر المتعفةةةةةةةةة

وكان االبتدا بقوله:
والسةةةةةةةل أبقةةةةةةةى فةةةةةةةي ا مةةةةةةةور واعةةةةةةةرف

سةةةةةةةةةةةةةالمت بعةةةةةةةةةةةةةد طةةةةةةةةةةةةةول ف اظةةةةةةةةةةةةةة

وماان يااام بياات يقااال لهاام هل ذي الحاجااة ،وبنااي مقاااحف ( بطاان ماان حباا ).وماان يااام ساامير
الفرسان وهو مختلس حبا ة عمر بن معدي كر ،.وذلك أن عمرو بن معد يكر .لماا غااا
خوالن فدخل الحقل وفض حصن غنم وجل األماوال واجتااح الرانين وقادم تلاك الغناائم ماع
عميه سعد و ها ،.فعرض لهما سمير في جمع من يام فقتلهماا وعادة معهماا مان بناي ابياد
واخذ ما كان في أيديهما ،فبعث عمرو إلي سمير يتوعده ،فقال سمير في ذلك عراً:
أيرسةةةةةةةةةةةةةل عمةةةةةةةةةةةةةر بالوعيةةةةةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةةةةةفاهة

إلةةةةةةةةةي ب هةةةةةةةةةةر ال يةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةو

ليسةةةةةةةةةةمع أقوامةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةيس مقةةةةةةةةةةدما

عليةةةةةةةةةةةةةه وقةةةةةةةةةةةةةد رام اللقةةةةةةةةةةةةةا فأحجمةةةةةةةةةةةةةا

فةةةةةةةةةةةةةةةةةأن شةةةةةةةةةةةةةةةةة ت سةةةةةةةةةةةةةةةةةمير ف قةةةةةةةةةةةةةةةةةه

وعجةةةةةةةةةةةةةل و تجعةةةةةةةةةةةةةل منةةةةةةةةةةةةة تهممةةةةةةةةةةةةةا

فسةةةةةةةةةةةةةةوف ت قيةةةةةةةةةةةةةةه كميةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةدججا

حميةةةةةةةةةةةةةا إذا مةةةةةةةةةةةةةةاه بةةةةةةةةةةةةةا مر حسةةةةةةةةةةةةةةما

فةةةةةةةةة ن لقيتنةةةةةةةةةي أ ةةةةةةةةةبح موتةةةةةةةةةا معجةةةةةةةةة

كفعلةةةةةةةةةةةةةةي بعميةةةةةةةةةةةةةة اللةةةةةةةةةةةةةةذين تقةةةةةةةةةةةةةةدما

وسةةةةةةوف أريةةةةةة المةةةةةةو يةةةةةةا عمةةةةةةرو جهةةةةةةر

ةةةةةةةةةةةةواعق فطلمةةةةةةةةةةةةا

فتن ةةةةةةةةةةةةر يومةةةةةةةةةةةةا ذا

مرجمةةةةةةةةةةا

ومن يام أيرا أبو جسيس الجواد ،ومن عرا يام عاصم ابن االسفع ،وال ارقي ابان عمارو
وكانت يام تدعى في الجاهلية " قتلة جبانها" وفي اإلسالم "يام القر " وكان فايهم جباان فاي
الجاهلية يقاال لاه أنيا .فحلفاوا إال يولاد لاه ولاد فايهم أبادا وحلفاوا علاى قتلاه.فقال لهام رجال:
ويحكم أخصوه وال تقتلوه ،ف نه ال يولد له ولد إذا كان خصياً ،فال تحنثوا فاي أيماانكم .ف اا
) (1اإلكليل في معارف همدان وأنسابها من صـ75ــ إلى صــ 78ـــ ( الجزء العاشر).
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في همدان ،فكرهت أن تذه .ياام بهاذا الاذكر دونهام ،فقاالوا لهام :خاذوا مان كال قبيلاة ساهما ً
فارموه بجمياع الساهام ،وإال حلناا بيانكم وبيناه ف جاابوهم إلاى ذلاك فبعاث إلايهم مان كال قبيلاة
بسهم ،ثم صيروه هدفا ً وجعلوا يرمونه ويقولون :هلل سهما ً ما نبا عن أني .حتى يوار نصله
في من  .ِ.ومر فتى من أهل الكوفة بالحجان وهو يعرض الجند ،ف عجبه فقال :ممن أنت يا
فتى؟ قال :أنا من قوم لم يكن فيهم جبان .وقال :الحجان أنت إذا من يام .قال أنا منهم (.)1
زبيد بن الحار اليامي
راوي الحدي الثقة الزاهد
أما ابيد بن الحارث اليامي فقد وصفه ابن حام فاي جمهارة أنساا .العار .ص  394فقاال عناد
ذكر بني يام وهم رهط الرجل الصاالح ابياد الياامي وهاو ابياد بان الحاارث بان عباد الكاريم بان
جخد .بن ذهال بان سالمة بان دؤل بان ج ام بان ياام بان أصابى وكاان ابان أخياه الحكام بان عباد
الرحمن من فرسان يوم دير الجمااجم وطلحاة بان مصارف بان عمارو بان كعا .الرجال الصاالح
أيرا ً وهو ابن عم ابيد وكانا متعاقبين وكان طلحة عثمانيا ً وكان ابيد علويا ً ولم يجر قط بينهما
في ذلك كلمة خ نة إلى أن ماتا رحمهما  .ولطلحة ابن يسمى محمد راعيفا ً فاي الحاديث وأماا
طلحة وابيد ففي غاية الثقة والاهد والفرل.
وتحدث عنه الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد في المجلاد الخاامس ص  39 -29مان كتاباه (
حلية األوليا وطبقات األصفيا ) فقال :ومنهم ذو الخ ية والمهابة والتوكل والقناعة كان بالادنيا
وعرورها مستهيناً ،وللقرهن وفروره مستبيناً ،أبو عبد الرحمن ابيد بان الحاارث الياامي .قاال
إسماعيل بن حماد كنت إذا رأيت ابيداً مقابالً مان السا وق وجاف قلباي .وعان قاراد بان ناوح قاال
سمعت عبة يقول ما رأيت رجالً خيراً وأفرل من ابيد وقال عبد بن أحمد بن حنبال وجادت
في كتا .أبي بخط يده أخبرت عن سفيان قال :كانت جارية أعجمياة لابياد .فكاان ابياد إذا فارغ
من صالته قال سبحان الملك القدوس فتقول الجارية رواماد -تعناي جاا النهاار ...وعان فرايل
قال دخلت على ابيد اليامي وهو مريض فقلت فاك فقال أستخير .
أن المنذر أبا عبد من أهل الكوفة قال:
قال لي محمد بن سوقة لو رأيت طلحة وابيداً لعلمت أن وجودهماا قاد أخلفناا ساهر الليال وطاول
القيام كانا و ممن ال يتوسد الفراش .قال المؤلف أدرك ابيد اليامي جماعة من الصاحابة مانهم
ابن عمر وأنس توفي سنة اثنتين وع رين ومائة وقيل في سنة ثالث وع رين في أولها.
قال حنبل سمعت أبا نعيم يقول مات ابيد سنة اثنتين وع رين ومائة وكان طلحة أكبر مان ابياد
بع ر سنين واستوفى ابيد ع ر سنين قبل أن يموت.
وجعله ابن سعد صاح .الطبقات الكبار فاي الطبقاة الثالثاة حياث ذكار فاي المجلاد الساادس ص
 309عن
ً
دار الفكر كالما منه:
ً
" قال يحيى بن أبي بكير عن نعيم بن ميسرة قال :قال سعيد بن جبيار :لاو خيارت عبادا ألقاى
في صالحه اخترت ابيداً اليامي.
وقال أبو نوح قراد سمعت عبة يقول :ما رأيت بالكوفة يخا ً خيراً من ابيد ".
رحم ابيداً،،،
طلحة بن مصرف اليامي

()2

) (1اإلكليل في معارف همدان وأنسابها من صـ  78إلى  80ــ ( الجزء العاشر).
) (2طبقات بن سعد  308 /6حلية األولياء  14/5سير أعالم النبالء .191/5
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إمام قرا الكوفة
هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كع ،.بن جخد .بن معاوية بن ساعد بان الحاارث بان ذهال
بن سلمة بن دؤل بن ج م بن يام من همدان ،ويكني أبا عبد  ،وكان قارئ أهل الكوفة يقرأون
عليه القرهن ،فلما رأ كثرتهم علياه ك ناه كاره ذلاك لنفساه فم اى إلاى األعماش فقارأ علياه فماال
الناس إلى األعمش ..قال أخبرنا علي بن عبد بن جعفر حدثنا سفيان قال :قلت البن أبجر من
أفرل من رأيت؟ فسكت هنيهة ثام قاال :يارحم طلحاة .وأخبرناا طلاق بان غناام النخعاي قاال:
حدثنا مالك بن مغول عن طلحة فقال :انتهيت أنا وهو إلى اقاق فتقدمني فيه ثم التفت إلاى فقاال:
لو أعلم أنك أكبر مني بساعة أو قال بيوم ما تقدمتك .قال موسى بن قيس :كان اليااميون ينبهاون
صبيانهم ليلة سبع وع رين ،يعني طلحة وابيداً ،أي في هر رمران .وعن الحسن بان عمارو
قال :وخرن طلحة مع من خرن من قرا الكوفة إلى الجماجم أيام الحجان .وتوفي بعد ذلك .قاال
يحيى بن أبي بكير :سامعت اعبة يقاول كنات فاي جناااة طلحاة فقاال أباو مع ار ايااد بان كليا.
وأثنى عليه :ما ترك بعده مثله وكان ثقة له أحاديث صالحة .وذكار الاذهبي قاال :قاال ابان عييناة
عان أباي جناا ،.سامعت طلحااة بان مصارف يقاول ااهدت الجمااجم فماا رميات ،وال طعناات وال
رربت ،ولو وددت أن هذه سقطت هاهنا ولم أكن هدتها.
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" دولة بنو الزري في عدن"
لما قتل الصاليحي تغلا .بناي معان علاى عادن فحااربهم المكارم وأخارجهم منهاا ووالهاا العبااس
ومسعود بني الكرم بن اريع بن ج م بن يام الهمداني فجعل للعباس با .التعكر وبا .البار وماا
يدخل منه وجعل لمسعود حصن الخرارا وباا .البحار وماا يادخل مناه )1( .واساتحلفهما للسايدة
أرو [على] أن يسوق كل منهما إليها خمسين ألف دينار في كل عام )2( .ثم كانا واليا عادن مان
قبل الحُرة وقد قتال على با .ابيد [في واقعة الكظائم].وتولى أمار عادن بعادهما أباو الساعود بان
اريع بن العباس وأبو الغارات بن مسعود )3( .فلما فكرا في التغلا .علاى ارتفاا عادن حاربهماا
المفرل واستخلص نصف ارتفا عدن ،ولما مات المفرل تغل .أهل عدن على النصف الثاني،
فصار إليهم أسعد بن أبي الفتوح وصالحهم على الربع ،ثم تغل .أهل عدن على الربع الباقي بعد
ثورة الفقها  )4( .وكان بنو اريع رؤسا همدان وهم من ج م ثم من يام ابن اصبا وكان لجادهم
اريع بن العباس جهاد واجتهاد في قيام الدعوة الفاطمية في بالد الايمن فاي عهاد الملاك علاي بان
محمد الصليحي وابنه المكرم واليهم يرجع الفرل في مساعدتهم رد الدولة النجاحياة )5( .وكاان
منصور ابن المفرل ابن أبي البركات الحميري مساتوليا ً علاى ذي جبلاة وملاك بناي المظفار فاي
ا يح وحصونهم بعد وفاة أبيه المفرل سنة 504هـ وكان يدين بالطاعة إلاى الملكاة الحارة حتاى
وفاتها سنة 532هـ .وبعد ذلك استولى على ما كان تحت يدها من حصون وذخائر وأموال .ولما
تقدمت به السن وصار ال يقدر على حماية هذه الحصون من الطاامعين ،واعيتاه ال ايخوخة عان
التحاارك ،بااا حصااون بنااي الصااليحي وماادنهم ساانة ساابع وأربعااين وخمساامائة ،وهااي ثمانيااة
وع رون حصنا ً ومادائن ،منهاا مديناة ذي جبلاة وحصان التعكار وذي ا ارق وا ،.وقاد ابتاعهاا
المتاون محمااد ابان سااب ابان أبااي الساعود الاريعااي (الج امي) بمئااة ألاف دينااار .وطلاق منصااور
اوجتااه الصااليحية األمياارة ارو [وهااي أرو الصااغر ] ( )6فتاوجهااا الملااك محمااد باان سااب
فانتقلاات حصااون هل الصااليحي وذخااائرهم ومااا ورثاات األمياارة أرو الصااليحية ماان الثااروة إلااى
محمد بن سب الاريعي ثم إلى أبناه عماران بان محماد بعاد وفااة أبياه فاي سانة ساتين وخمسامائة.
فقو نفوذ الملك محمد بن سب الاريعي تبعا ً لذلك وطاش فرحا ً لما صاار إلياه مان الماال والقاوة
والمعاقل والعقائل (...." )7ولم تقف عرقلة الحافظ عبد المجيد للدعوة اليمنياة عناد هاذا الحاد ،بال
اتصل ببن ي اريع في عدن واستعان بهم في ن ر الدعوة باسمه .وكان القائم منهم في هذا الوقات
هو سب بن أباي الساعود الاريعاي الج امي (الياامي) الاذي نصابه داعياا ً لاه فاي الايمن ( .)8وكاان
السلطان سب بن أبي السعود يظهر الدعوة إلى الحافظ .وقد ذكر انه لم يجا .عباد المجياد ويادعو
إليه إال تقية وخوفا ً فخاف سطوته وصولته وعدواناه ،وأناه كاان باقياا ً علاى طاعاة اإلماام الطيا.
أبي القاسم ( .)9ولكنه ( أي الحافظ) حرص على أن تكون له دعوة في اليمن فكت .إلى السلطان
سب ابن أبي السعود الاريعي صاح .عدن أن يقيم له الدعوة ف جاباه إلاى ذلاك ومعاه الهمادانيون
في صنعا [وهم ملوك صنعا بني حاتم ] وان كانوا يظهرون ذلاك تقياة بينماا هام يا تمرون با مر

) (1الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص ( 164حاشية ).
) (2اليمن عبر التاريخ ص .204
) (3الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص( 164حاشية ).
) (4تاريخ المذاهب الدينية في اليمن ص .187
) (5الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص( 191حاشية ).
)) (6األميرة اروى بنت علي بن عبدهللا بن محمد الصليحي ) اما الملكة فهي اروى بنت احمد بن محمد بن
القاسم الصليحي ص. 240
) (7الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن صــ 241/240ـــ (حاشية ).
) (8الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص( 191حاشية ).
) (9الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص( 191حاشية ).
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السيدة الحارة (.)1كماا أساتمال الحاافظ الاريعاي للادعوة لاه أطلاق علياه لقا .الاداعي ،وظال هاذا
()2
اللق .مالاما ً لخلفائه من بعده
قائمة سالطين آل الزري (.)3
العباس بن الكـــــــرم ( [ )477-470أ].
المسعود بن الكــــــرم ( .].[ )480-470
اريع بن العبــــــاس ([ )480-477جـ].
أبو الغارات بن مســـــعود ( .)485-480
أبو السعود بن اريـــــــع ( .)494-480
محمد بن أبي الغــــــارات ( .)488-485
علي بن محمد بن أبي الـغارات ([)489-488د].
سب بن أبي الســــعود ( [)533-489هـ].
محمد بن سبــــــــــ (.)550-533
عمران بن محمـــد بن سب ([ )560-550و].
===================
[أ] واله المكرم حصن التعكر وما يليه من البر وتعاق .على ذلك أوالده من بعده.
[  ].واله المكرم حصن الخررا وماا يلياه مان البحار ومديناة عادن وتعاقا .علاى ذلاك أوالده.
(وقد سبق للعباس أن ا ترك في حملة المكرم على بني نجاح بابيد إلنقاذ أمه أسما بنتن ها.
من األسد).
[جااـ] قاتاال مااع المفراال اباان أبااي البركااات قائااد جاايش المكاارم ومعااه عمااه المسااعود اباان الكاارم
الاريعي في غاوة ابيد وقتال في المعركة عام 480هـ.
[ د] هو أخر أوالد المسعود بن الكرم الاريعي وقد اختط مدينة الاعاا بلحج (.)4
[هـ] تحار .مع ابن عمه علي بن محمد ابن أبي الغارات قرابة عامين وانتهت الحر .بانتصاار
سب واستيالئه على كامل المنطقة ،وقد قلده الخليفة الفاطمي بمصار الادعوة وسامي بالاداعي ساب
المعظم ،وقد أحاط بمن بقي من أبنا علي بن محمد بن أبي الغارات وقتلهم جميعاً ،وقال عمااره
أن مكارم سب اكثر من أن تحصى وقد توفى على السيرة المررية بحصن الدملوه عام 533هـ.
[و] لق .بالمكرم وكان ذا كرم فياض ويقول الجنري أن مكارمه اكثر من أن تحصى ،ومن هثاره
الباقية المنبر بجامع عدن واسمه مكتو .عليه ،وقد توفى عن ثالثة أوالد كلهم صغار هام محماد
) (1المذاهب الدينية في اليمن ص.186
) (2تاريخ المذاهب الدينية في اليمن ص.187
) (3اليمن عبرالتاريخ ص .206/205
) … (4ومن االتفاقات العجيبة أن بالل بن جرير الحمدي ( قائد جيش الداعي سبأ ) افتتح الحصن بعدن في
اليوم الذي افتتح فيه سبأ (حصن) الزعازع فأرسل كل منهما بشير إلي اآلخر.
قلت وفي ذلك يقول علي بن زياد المازني:
فعهةةةةةةةةةةةوده عنهةةةةةةةةةةةةا ك يةةةةةةةةةةةةر عهةةةةةةةةةةةةود
لةةةةةةةةت الععةةةةةةةةا مةةةةةةةةن بنةةةةةةةةي مسةةةةةةةةعود
حلةةةةةةةةةةت أسةةةةةةةةةةود فةةةةةةةةةةي مقةةةةةةةةةةام أسةةةةةةةةةةود

حلةةةةةةةةةةةةت بهةةةةةةةةةةةةا ل العريةةةةةةةةةةةةع وإنمةةةةةةةةةةةةا
هدية الزمان في أخبار ملوك لحج وعدن صـ  57ـ
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وأبو السعود ومنصور  -كفلهم األستاذ أبو الدر جوهر المعظمي القائم بحصن الدملوه حيث دفان
عمران وأبوه محمد بان ساب  ،وقاد بقاي هاذا الحصان بياد جاوهر حتاى باعاه مان السالطان امس
الدولة توران اه األيوبي.
....وكان السب .في استيال الداعي سب بن أبي السعود واوال ابن أبي الغاارات أن ناوا .علاي
بن ابي الغارات انبسطت أيديهم على نوا .الداعي سب وعاثوا وافسادوا ولام يانههم ماوالهم عان
ذلك ولم ياالاوا يتكلماون بماا يوجا .الغايظ ." )1( ...ولام يلباث ساب أن جماع جموعاا ً مان همادان
وجن .وأسعد ،وعنس ،وخوالن ،وحمير ،وماذحج وغيارهم وهابط مان الجباال ( ،مان الادملوه )
فناال القوم بوادي لحج .وللداعي بهذا الوادي قرياة ،مساورة ،يقاال لهاا بناي هباه ونالهاا ،ولبناي
عمه مسعود بهذا الوادي مدينة كبيرة يقال لها الاعاا  ،مسورة أيرا ً فخيم كل مانهم بمدينتاه ثام
اقتتلوا أ د القتال.
علةةةةةى المةةةةةر مةةةةةن وقةةةةةع الحسةةةةةام المهنةةةةةد

وظلةةةةةةةة ذو القربةةةةةةةةى أشةةةةةةةةد م ا ةةةةةةةةة

وحدثني الداعي محمد بن سب قال كنت في طالئع الداعي ( ساب ) فظهار لناا علاي بان الغاارات،
وعمه منيع بن مسعود ،ولم تحمل الخيل افرس من االثنين وال أ جع .فانهامنا ف دركنا منيع بان
مسعود .فقال لي :يا صبي قل ألبيك يثبت فال بد اليوم ع اية مان تقبيال الج اميات( )2الالتاي فاي
مراربه فلما أخبرت والدي باذلك ركا .بنفساه ،وقاال لمان حرار مان هل الاذئ .وهام بناو عماه
األدنون :أن العر .المست جرة ال تقدر على حر الطعان ،وال يمسك الناار إال موقادها فا لقوا بناي
عمكام ،ف صاطلوها ب نفساكم ،وإال فهاي الهايماة ،فاالتقى القاوم فحمال مناا فاارس ،علاى منياع باان
مسعود فطعنه طعناة ارم بهاا افته العلياا  ،وأرنباة انفاه .وكثار الطعان باين الفاريقين ،والجاالد
بالساايوف ،و عقاار الخياال ،والعاار .المح ااودة ناااظرة ،ثاام حملاات هماادان ،ففرقاات بااين الناااس،
وتحااجا القااوم .الن وادي لحااج اقباال دافعااا بالساايل ،فوقفااوا علااى عاادوتي الااوادي يتحاادثون فقااال
الداعي أو غيره لمنيع بن مسعود :كيف رأيت تقبيل الج ميات ،يا أبا مرافع ؟ فقال منياع وجدتاه
كما قال المتنبي:
والطعن عند محبيهن كالقبل

()3

فلم ياال الناس يستحسنون هذا الجوا .من منيع ألن ال اهد وافق الحال (....)4ثم غاا هل ارياع
إلى الجوه فالتقى معه المفرل بن اريع يحماى بناي سالمه .فطعان ابان (النجيا ).نجيا .الدولاة،
وكان جعد الفراسة ،سقط إلى األرض ،فطعناه عباد لمساعود بان ارياع ،يقاال لاه مساافر ،وحمال
الطااوق الهمااداني علااى مسااافر فقتلااه ...وكااان جو اانه قااد سااقط ،ووقااع علااى االرض فااي هااذه
المعركة ،فقال مفرل بن اريع ألبن (النجي ).نجي .الدولة لما سقط جو نة:
مضىىىىىىىىىىىىىىى هاربىىىىىىىىىىىىىىا ناسىىىىىىىىىىىىىىيا جوشىىىىىىىىىىىىىىنه

مخافىىىىىىىىىىىىىىىىىة يىىىىىىىىىىىىىىىىىام بىىىىىىىىىىىىىىىىى ن تطعنىىىىىىىىىىىىىىىىىه

ولىىىىىىىىىيس مىىىىىىىىىن المىىىىىىىىىوت ينجىىىىىىىىىي الفىىىىىىىىىرار

()5

كىىىىىىىىىىىىذلك تىىىىىىىىىىىىر األنفىىىىىىىىىىىىس الم منىىىىىىىىىىىىة

) (1هدية الزمان في أخبار ملوك لحج وعدن ص.55
) (2قوله انه ال بد من تقبيل الجشميات الالئى في المضارب غدا يشير إلى النساء عند حصول االستيالء عليهن
مع الغلبة  (.الجشميات نسبة إلى جشم جد قبيلة مشهورة من بني يام )(خالصه العسجد صفحة )327
) (3قال عبد الرحمن البهلكي " هلل دره كيف وقع له االستحضار عند مالقاة األخطار"( .خالصه العسجد صفحة
)327
) (4تاريخ اليمن لعمارة ص .68/67
( )5تاريخ اليمن لعمارة ص .59
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وبقية عدن في ملك بني اريع الياميين حتى ااالهم عنها ( توران اه ) بن أيو .ولم يبقى بعد
ذلك ب يدي ( بني اريع ) إال حصون ( ح ) .و(الدملوه ) .إلى أن حاصرهم فيهاا الملاك العاياا
( عماران
( طغطكين ) وكان فيها ( جوهر المعظمي ) مولى ( لبني اريع ) وولادي سايده
بن محمد بن سب ).
ولما راق بجوهر الخناق من طول الحصار وت كد أنه ال بقا له ورا الحصن الذي هو بداخله،
اتفق مع (العاياا) وباعاه لاه بع ارة هالف ديناار مان الاذه .ثام ركا .البحار الاى الحب اة ومعاه
حريم مواليه بني (اريع).
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دولة بنو حاتم في صنعاء
وكان الملك المكرم قد ولى على صنعا القاري عمران بن الفرل اليامي الهمداني أحاد أقطاا.
الدولة الصليحية " كان يلق .بقاري همدان" أيام سكون المكرم بذي جيلة ،ثم عاله عنها ،وكان
ذلك من األسبا .التي كانت بهاا المباعادة بيناه وباين القاراي عماران ،وفاي ذلاك يقاول القاراي
عمران يخاط .المكرم و سب أبني أحمد الصليحيان:
وال تجرحىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىالعزل أكبىىىىىىىىىىىىاد معشىىىىىىىىىىىىر

إذا غضىىىىىىىىىىىىبوا عىىىىىىىىىىىىىل القنىىىىىىىىىىىىىا وتكسىىىىىىىىىىىىىرا

فلىىىىىىىىىىىىىىو أن موالنىىىىىىىىىىىىىىا معىىىىىىىىىىىىىىدا أتاكمىىىىىىىىىىىىىىا

بعىىىىىىىىىىىزل تىىىىىىىىىىىولى الكىىىىىىىىىىىل منىىىىىىىىىىىا وأدبىىىىىىىىىىىرا

فىىىىىىىىىىىال تفرقىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىن لفىىىىىىىىىىىه والىىىىىىىىىىىداكما

وعىىىىىىىىىىىىىىودا إلىىىىىىىىىىىىىىى عقليكمىىىىىىىىىىىىىىا وتىىىىىىىىىىىىىىدبرا

فىىىىىىىىىىىكن أنتمىىىىىىىىىىىا أنكرتمىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىا ن متىىىىىىىىىىىه

فصىىىىىدقي غىىىىىدا مىىىىىن طلعىىىىىة الشىىىىىمس أزهىىىىىرا

ولكاان مااا لبااث أن عااادت المياااه إلااى مجاريهااا ماارة أخاار بعااد وفاااة الملااك المكاارم ألن القارااي
عمران حار .النجاحيين في عهد الملكة الحرة وقتل في معركة الكظائم ( .)1وبعد وفاة السالطان
أبي حمير سب بن أحمد الصليحي خرجت صنعا من الدولة الصليحية .واستولي عليها السالطان
حاتم بن الع م المغلسي الهمداني وناصرته قبائل همدان وصارت بعده إلى ابنه عبد بن حاتم
ثم إلى أخياه معان بان حااتم ثام خلعتاه همادان وولات مكاناه كاالً مان ه اام وحمااس ابناي القبيا.
الهمداني .ثم ا ختارت همدان السلطان حاتم بن أحماد (المجيادي ) بان عماران بان الفرال الياامي
الهمداني ب مر صنعا وأ عمالها .وملكها بعده ابنه علي بان حااتم الياامي ....فاتساعت رقعاة دولاة
الهمدانيين على معظم اليمن األعلى فاي عهاد السالطان علاي بان حااتم الياامي حتاى أاالاه وأخياه
الساالطان ب اار باان حاااتم اليااامي الملااك العايااا ساايف اإلسااالم طغتكااين باان أيااو )2( .ولمااا رأ
السلطان علي بن حاتم اليامي( )*( 3صاح .صنعا وماا يليهاا ميال النااس إلاى الاداعي حااتم بان
إبراهيم الحامدي الهمداني وإقبالهم علياه ،داخلتاه المنافساة وخااف مناه علاى ملكاه واخاذ يساتميل
همدان ببذل المال وراعف إليهم العطا حتى دخل في طاعتاه احماد بان الحبيار الهباري ،وكاان
ممن يثق فيهم الاداعي حااتم ،وممان اخاذ علياه أكياد أيماناه وعهاده ،فطلا .هاذا إلاى السالطان أن
يقدمه على همدان وتمكن علي بن حاتم من جل .كثيرين ممن كان مع الداعي حاتم في كوكبان،
فخرن من الحصن وأتصل بم ائخ هبرة في لولوة وريعان ،فقصدهم الملك علي بن حاتم الياامي
لمحاربااة الااداعي وأنصاااره ماان بنااي هباارة وكتاا .فااي نفااس الوقاات إلااى الااداعي حاااتم " يعاتبااه
ويالطفه " ويقاول :اظهار ديناك ،واجماع أهال دعوتاك ،وال تفارق همادان وتحملهام علاى العاداوة
وال نآن ،ورمن ذلك عراً ،ف جابه الداعي حاتم بقصيدة جا فيها:
أتىىىىىىىىىىىىا ني مىىىىىىىىىىىىن أبىىىىىىىىىىىىي زيىىىىىىىىىىىىد كتىىىىىىىىىىىىىاب

تضىىىىىىىىىىىىىىىمنه مىىىىىىىىىىىىىىىن العتبىىىىىىىىىىىىىىىى فنىىىىىىىىىىىىىىىون

فكىىىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىىىي امرنىىىىىىىىىىىا حكمىىىىىىىىىىىا وعىىىىىىىىىىىدال

ف نىىىىىىىىىىىىىىىت لكىىىىىىىىىىىىىىىل مكرمىىىىىىىىىىىىىىىة خىىىىىىىىىىىىىىىدين

مقالىىىىىىىىىىىك فيمىىىىىىىىىىىا تصىىىىىىىىىىىدع عىىىىىىىىىىىود يىىىىىىىىىىىام

وأنىىىىىىىىىىىىىىىىت بلىىىىىىىىىىىىىىىىم شىىىىىىىىىىىىىىىىملهم قمىىىىىىىىىىىىىىىىين

) (1الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص .239/138\137
) (2الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص .239
(*)وحط الملك العزيز سيف اإلسالم طغتكين بن أيوب على حصن جب وفيه يومئذ السلطان زياد بن حاتم بن
علي بن سبا الزريعي الجشمي اليامي الهمداني فحاصره ما يقارب سنة كاملة وأرسل زياد بن حاتم الزريعي من
جب إلى السلطان علي بن حاتم يستنجده ويستعين به فجمع السلطان علي بن حاتم همدان ومن أجابه من القبايل
وجاء بعسكر وافده ومعه أخوه بشر بن حاتم بن احمد ( كتاب جالء األفكار ) لمحمد عبد هللا سليمان المكرمي.
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أمىىىىىىىىىىىىىىىا والمصىىىىىىىىىىىىىىىطفى أنىىىىىىىىىىىىىىىي ليىىىىىىىىىىىىىىىام

بمىىىىىىىىىىىىىالي والىىىىىىىىىىىىىذي احىىىىىىىىىىىىىوي أصىىىىىىىىىىىىىون

شىىىىىىىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىىىىىىىام

مكىىىىىىىىىىىىىىىانكم مىىىىىىىىىىىىىىىن العليىىىىىىىىىىىىىىىاء مكىىىىىىىىىىىىىىىين

لكىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىدعوة الغىىىىىىىىىىىراء قىىىىىىىىىىىدما

سىىىىىىىىىىىىىىوابق كلمىىىىىىىىىىىىىىا نشىىىىىىىىىىىىىىرت تىىىىىىىىىىىىىىزين

ولكىىىىىىىىىىىىىىىىن حلىىىىىىىىىىىىىىىىتم عنهىىىىىىىىىىىىىىىىا فمىىىىىىىىىىىىىىىىنكم

لهىىىىىىىىىىىىىىا الضىىىىىىىىىىىىىىد المعانىىىىىىىىىىىىىىد والقىىىىىىىىىىىىىىرين

فىىىىىىىىىىىىىىىكذا انىىىىىىىىىىىىىىىتم رجعىىىىىىىىىىىىىىىتم واسىىىىىىىىىىىىىىىتقلتم

فقىىىىىىىىىىىىىىىىىىد الح الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىباح المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتبين

وواليىىىىىىىىىىىىىىتم إمىىىىىىىىىىىىىىام العصىىىىىىىىىىىىىىر صىىىىىىىىىىىىىىدقا

()1

و انىىىىىىىىىىىىىىىىتم ياغطىىىىىىىىىىىىىىىىار

صىىىىىىىىىىفا مىىىىىىىىىىا بيننىىىىىىىىىىا المىىىىىىىىىىاء المعىىىىىىىىىىين

قائمة سالطين بني حاتم ".

()2

حاتم بن علي الهمــداني ( .)502-492
(ابنه)عبد بن حـــــاتم ( .)505-502
معن بن حــــــاتم [أ] (.)510-505
ه ام بن القبــــــي.)518-510 ( .
حماس بن القـــــبي.)527-518 ( .
حاتم بن أحمد عـمران [.)556-533 ( ].
علي بن حاتم بن احمد [جـ] (.)569-556
=============
[أ]  -خلعه احمد بن عمران بن الفرل اليامي بعد أن جمع قبائل همدان في محل يدعى ( مص.
الدرو ) بهمدان ،وجعل األمارة في بني القبي .وهم ه ام وحماس فتقدما إلى صنعا وحاصرا
معن بن حاتم في الدر .الذي كان يعرف بـ ( در .القطيع ) ب على صنعا حتى خارن علاى ياد
القاري احمد بن عمران إلى حصن براش.
ً
وكان حمااس أمياراً مطاعاا ً وفارساا ً اجاعا وهاو الاذي غااا باالد جنا .باذمار فقتال مانهم مقتلاة
عظيمة ،ولما حررته الوفاة جماع اخوتاه وهام أباو الغاارات وعاامر ومحماد وحاثهم علاى األلفاة
وجمااع الكلمااة ،وأوصاااهم بااان يجعلااوا أمياارهم أبااا الغااارات باان أبااي الفتااوح ،وان يعاهاادوه علااى
الطاعة فخانوا ذلك وتفرقوا واختلفوا فيما بينهم حتى عالهم أهل صنعا .
[ - ].أقامه أهل همدان سلطانا بعد موت حماس بن القبي .بست سنوات وبقي ( بصنعا ) حتى
جا احمد بن سليمان( )3فغادرها إلى الرورة ،ثم سعى المغررين بيناه وباين احماد بان ساليمان
حتااى باادأ الخااالف ماان جديااد وناصاارته هماادان فااي معركااة الرحبااة  -اامال صاانعا بينااه وبااين
أصااحا .احمااد باان سااليمان ودخاال حاااتم صاانعا فكااان احمااد باان سااليمان غائاا .بااذمار ف ساار
بالعودة ،وكانت معركة ( القليس ) في صنعا أسفرت عن هايمة احمد بن ساليمان  ،لتصاد
حدث في صفوف جي ه ،ومنها توجه إلى صعدة سنة  546هـ ثم عاد فاي سانة  550هاـ وتمكان
ماان احااتالل صاانعا  .بعااد معاارك عظيمااة بينااه وبااين حاااتم باان أحمااد أساافرت عاان هايمااة حاااتم
وأصحابه(.وكان قد قال حاتم قبل ذلك مخاطبا ً احمد بن سليمان )
ولىىىىىىىم تسىىىىىىىتحر تحىىىىىىىت العجىىىىىىىاج رمىىىىىىىاح

أبىىىىىىىا الىىىىىىىورق الطلحىىىىىىىي ت خىىىىىىىذ أرضىىىىىىىنا
( )1الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص .273
) (2اليمن عبر التاريخ ص.210
) (3و هو االمام الزيدي.
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ونحىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىى طرا

وت خىىىىىىذ صىىىىىىنعاء وهىىىىىىي كرسىىىىىىي ملكنىىىىىىا

الىىىىىىىىىىبالد شىىىىىىىىىىحاح

ثم لما عرف السلطان حاتم عجاه عن المقاومة طل .األمان لنفسه وان د يقول:
غلبنىىىىىىىىا بنىىىىىىىىي حىىىىىىىىو باسىىىىىىىىا وشىىىىىىىىدة

ولكننىىىىىىىىا لىىىىىىىىم نسىىىىىىىىتطع غلىىىىىىىىب الىىىىىىىىدهر

فىىىىىىىىىال لىىىىىىىىىوم فيمىىىىىىىىىا ال يطىىىىىىىىىاق وإنمىىىىىىىىىا

يىىىىىىالم الفتىىىىىىى فيمىىىىىىا يطىىىىىىاق مىىىىىىن األمىىىىىىر

ولمااا احتاادم األماار بينهمااا خاارن الساالطان المااذكور لمحاربااة المتوكاال فلقيااه فااي مكااان يقااال لااه
(ال ارة) ودارت بينهما معركة حامية وعنيفة .قتل فيها عدد رخم من همدان مان كال الجاانبين
في سنة 552هـ دخل على هثرهاا احماد بان ساليمان صانعا فاي اهر رمراان مان نفاس السانة.
حتى استعادها السلطان ثانيا ً عام 553هـ بعد أن انظم إليه معظم أهل همدان .وبعد أن ساعده هل
()1
( اريع) الياميون بعدن.
[جـ]  -بايعته همدان بعد والده وأقاام بحصانه ( باوادي ظهار) ثام ثاارت راده بعاض القبائال مان
(همدان ) باعامة رجل من هل القبي .يدعى علي بن محمد بن حماس بصنعا فاتجاه إلايهم معاه
()2
جمع كبير من القبائل فاخمد ثورتهم وسيطر على الدر..
وفااي عااام 554هااـ غااات جيااوش (عبااد النب اي باان علااي باان مهاادي الرعينااي الحميااري ) بعااض
الحصون والمعاقال التابعاة لساالطين ( هل ارياع ) اليااميين بعادن .فطلا .هاؤال الساالطين مان
السلطان ( حاتم بن احمد اليامي ) الذي يحكم صانعا فاي ذلاك الوقات النجادة والمسااعدة .فجماع
الساالطان ( علااي باان حاااتم ) جي اا ً رااخما ماان (هماادان) وماان ( ساانحان ) وبعااض ماان الحقاال،
وتحص ،.ورعين ،وخرن بهم في هر صفر سنة 569هـ حتى تقابل مع جيوش عبد النبي فاي
تعا واستطا أن يستولي على كل جنود (عبد النبي) تقريبا ً بعد أن هامه هايمة ساحقة (.)1
وفي هذا ان

عبد النبي متمثال بقول ال اعر:

()2

واعلننننننننم بنّنننننننني بننننننننأن كننننننننل قبيلننننننننة

سنننننننتذل أن نهضنننننننت لهنننننننا قحطنننننننان

أما عن ابن السلطان على بن حاتم الياامي وهاو السالطان حااتم فقاد اخاذ الحكام فاي صانعا عان
والده المذكور .لكن الملك (العايا) األيوبي لم يتركه يهنا بحكمه كثيرا ،فقاد دخال الملاك العاياا
األيوبي إلى اليمن وتمركا بجي ه في تعا استعداد لغاو صانعا وكاان مقيادا باتفاقياة وقعهاا ماع
والده السلطان قبل ذلك ،فانتظر حتى انتهى ميعاد الهدنة ،ف حس السلطان حاتم الياامي بماا يادبره
الملك العايا األيوبي ،ف رسل وفدا لتجديد الهدنة ومدها ،فقبل الملك ذلك وربطها ب روط خاصة
رفرها السلطان ب ر بن حاتم الذي كان على رأس الوفد المفاوض ،وقال للملك ( :أيها الملك أن
اختلفت على أخي أت من اختالفي عليك ) فاسترجحه الملك لقوله الحكيم ورد علياه " لاو أن ب ار
ساعدني على الحلفة لملكته صنعا وبالد همدان " ولكن الملك العايا األياوبي غرا .بعاد ذلاك
) (1نجران الحديث ص .33
) (2اليمن عبر التاريخ ص.211
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غربا ديدا عندما علم أن بعض من في الوفد قال " :كيف تملكه يئا هو ير اناه لاه .وانتظار
سنة هي مدة الهدنة ثام احاف بجيو اه الجارارة فاخاذ ( ذماار) و ( جهاران ) ودانات لاه قبائلهاا،
وملك الحصون والمدن بجميع اليمن األسفل ،ثم احاف ناحياة صانعا فاخاذ حصان ( ال ابح) ثام
اساتولى علاى (صانعا ) فاي اهر اوال عااام 585هاـ ،وظال يطاارد الساالطين هل حااتم حتااى
قصدوا حصونهم ( بذ مرمر) ونواحيها ،فالحقهم الملك وحاصرهم في هذه الحصون مدة طولية
لكنه تركهم بعد أن يئس من الحصار الغير مجادي ثام احاف فاساتولى علاى حصان ( عااان بان
ها ) .وقتل فيه السلطان ( حاتم بن سعيد اليامي ) ابن عام ساالطين هل حااتم ثام اساتولى بعاد
ذلك على ( الغصين ) وصعد إلى جبل الظلمة وتمركا بقوته هناك فنص .المجانيق و د الخيام،
وعندما استولى على ( الغص الكبير) و (الغص الصغير ) كان فيهماا أوالد السالطان ( ب ار بان
حاتم اليامي ) عمر وعلوان فاعتقلهما وأرسل ما معهما من حريم إلاى حصان ( ذ مرمار ) ،كماا
انه اعتقل أخاهما الثالث ( علي بن ب ر ) عندما أغاار علاى صانعا ماع مجموعاة مان فرساان هل
حاتم فلقيته خيول األيوبيين فقاتلوه حتى أسروه .وظل الثالثة سجنا عند الملك األيوبي الماذكور
حتااى تعبااوا تعبااا ااديداً فكتاا ( .علااي باان ب اار ) إلااى أبيااه يخاطبااه :كااي يفعاال أي ااي لفااك
أسرهم:
أمىىىىىىىوالي مىىىىىىىىا أسىىىىىىىىري بىىىىىىىىديع فلىىىىىىىىم يىىىىىىىىزل

كىىىىىىىىىذا النىىىىىىىىىاس م سىىىىىىىىىور وآخىىىىىىىىىر آسىىىىىىىىىر

فىىىىىىىىىىان فىىىىىىىىىى ر المىىىىىىىىىىولى بنىىىىىىىىىىا وبحصىىىىىىىىىىننا

فللىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه م فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ور وهلل

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافر

مليىىىىىىىىىىىىىىىك عزيىىىىىىىىىىىىىىىز ال يعيرنىىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىىىه

لسىىىىىىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىىىىىىذل للجبىىىىىىىىىىىىىىىابر قىىىىىىىىىىىىىىىاهر

فىىىىىىىىال غىىىىىىىىرو كىىىىىىىىم مليىىىىىىىىك قهرنىىىىىىىىا وماجىىىىىىىىد

أسىىىىىىىىىىىرنا وأعطتنىىىىىىىىىىىا المقىىىىىىىىىىىاد العشىىىىىىىىىىىائر

علىىىىىىىىى ذا ممىىىىىىىىر الىىىىىىىىدهر عسىىىىىىىىر ومبىىىىىىىىدل

بيسىىىىىىىىىىىىىر قضىىىىىىىىىىىىىته حكمىىىىىىىىىىىىىة ومقىىىىىىىىىىىىىادر

فىىىىىىىىىىىال تحسىىىىىىىىىىىبن أنىىىىىىىىىىىي جىىىىىىىىىىىزوع لمىىىىىىىىىىىا

جىىىىىر وحقىىىىىك أنىىىىىي صىىىىىادق العىىىىىزم صىىىىىابر

ومىىىىىىىىىا أنىىىىىىىىىا أخشىىىىىىىىىى غيىىىىىىىىىر قىىىىىىىىىول أراذل

أوالِىىىىىىىىىىىىىدهم عىىىىىىىىىىىىىن فكهىىىىىىىىىىىىىم متقاصىىىىىىىىىىىىىر

ومىىىىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىىىىىعروا أن الع ىىىىىىىىىىىىائم كلهىىىىىىىىىىىىىا

كبىىىىىىىىىىىىار وأن هالىىىىىىىىىىىىت إليىىىىىىىىىىىىك صىىىىىىىىىىىىغائر

ىىىىىىىىي ملىىىىىىىىىك همىىىىىىىىىدان ترتجىىىىىىىىىي
بسىىىىىىىىىعد على ا

وسىىىىىىىىىىىعدك أن تنجىىىىىىىىىىىاب عنىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىدياجر

فمىىىىىىىىىىىا أن لنىىىىىىىىىىىا اال كمىىىىىىىىىىىا يعىىىىىىىىىىىد ربنىىىىىىىىىىىا

وعطفىىىىىىىىا مىىىىىىىىن المىىىىىىىىولى معىىىىىىىىين وناصىىىىىىىىر

وواصل الملك العايا حمالته فحاصر حصن كوكبان وكان فيه السلطان عمرو بن علي بن حاتم
اليامي .ويقول في ذلك صاح ( .نموذن ملوك اليمن ) :أن قوة الملك العايا األيوبي التي هااجم
بها حصن كوكبان فقط كان قوامها حوالي هلفا وخمسمائة مقاتال ومائاة فاارس خياال ،وقاد بلغات
خسائر جنود الملك العايا األيوبي في هذا الحصن فقط حوالي هلف قتيل ،أما من داخل الحصان
من همادان واتباا هل حااتم اليااميين حاوالي خمسامائة قتيال أنهاار الحصان بكاملاه علايهم فادفنهم
تحت أنقاره .أما حصن ( ذي مرمر) فيقال أن جيوش الملك العايا األيوبي ظلت محاصرة لاه
حوالي أربع سانوات ،وكاان فياه السالطان علاي بان حااتم نفساه لكان الملاك العاياا تركاه بعاد أن
عرف انه ال فائدة من الحصار خاصة اناه كاان يكلفاه الكثيار .ولام تنتاه حارو .ياام وهمادان ماع
الملك األيوبي أال بعد أن مات هذا الملك سنة 593هـ ،وأتحد هل حاتم وكان مقارهم ( ذي مرمار
) مع اإلمام المنصور ( عباد بان حمااة الايادي ) الاذي كاان مقيماا فاي الجاوف وأصار علاى
مناصرة هل حاتم ،وقال في أحدهم وهو السالطان ( ب ار بان حااتم الياامي ) يخاطباه عنادما قاتال
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جنود األيوبيين ب جاعة نادرة ( )1بعد أن فر كل من كان معه وتركوه يقاتل وحده ،حتى نجاه
من بين أوار ولهي .األيوبيين ..قال هذه األبيات:
أسىىىىىىىلطان قحطىىىىىىىان بىىىىىىىن هىىىىىىىود وتاجهىىىىىىىا

وفارسىىىىىىىها المشىىىىىىىهور أن ع ىىىىىىىم الىىىىىىىذعر

واضىىىىىىىىىربها والسىىىىىىىىىي

يرعىىىىىىىىىد هيبىىىىىىىىىة

وأطعنهىىىىىىىىىىا والسىىىىىىىىىىمهري بىىىىىىىىىىه قصىىىىىىىىىىر

مىىىىىىن يلتقىىىىىىي الجىىىىىىي

العرمىىىىىىرم ضىىىىىىاحكا

الثغىىىىىىر فىىىىىىي عينىىىىىىه ثغىىىىىىر

كىىىىىىان مخىىىىىىو

تىىىىىىىىىىىيقن بىىىىىىىىىىى ني ال أخونىىىىىىىىىىىك والىىىىىىىىىىىذي

لىىىىىه فىىىىىي منىىىىىى خىىىىىرت ألذقانهىىىىىا الجىىىىىزر

ومخضىىىىىىىبة السىىىىىىىيقان قىىىىىىىد عقىىىىىىىدت لهىىىىىىىا

مىىىىىن الخىىىىىو

فىىىىىي اللبىىىىىات ارديىىىىىة حمىىىىىر

وهىىىىىىىىل يقطعىىىىىىىىن بينىىىىىىىىي وبينىىىىىىىىك قىىىىىىىىاطع

وحلمىىىىىىىك طىىىىىىىود شىىىىىىىامخ شىىىىىىىاهق وعىىىىىىىر

وأنىىىىىت الىىىىىذي نهنهىىىىىت عىىىىىن جانىىىىىب العىىىىىال

بسىىىىىىىىىىيفك واألبطىىىىىىىىىىال كالحىىىىىىىىىىة حىىىىىىىىىىزر

ال القلىىىىىىب واجىىىىىىم

وال البىىىىىىاع مقبىىىىىىوض وال الجنىىىىىىب مىىىىىىزور

وكىىىىىىىم لىىىىىىىك مىىىىىىىن يىىىىىىىوم أغىىىىىىىر مجمىىىىىىىل

وأيىىىىىىام صىىىىىىدق حشىىىىىىوها البىىىىىى س والبىىىىىىر

ألسىىىىىىىتم بنىىىىىىىي عمىىىىىىىران جىىىىىىىودكم بحىىىىىىىر

وطعىىىىىىىىىىىنكم شىىىىىىىىىىىزر وضىىىىىىىىىىىربكم هبىىىىىىىىىىىر

غىىىىىىداة لقيىىىىىىت األلىىىىىى

ويقال بعد ذلك :أن هل حاتم أنهار مجدهم عند الصرا الحاد مع أقو الدول األجنبية من حاولهم
(األيوبيين ) ومع معظم المناطق ذات القاوة والعااة العساكرية ،وذلاك لماا اختلاف أمارهم وان اق
بعرهم على بعض عندما توفى السلطان علي بن حاتم اليامي وخلفاه أوالده وأوالد أخياه (ب ار)
على السلطة ،حياث أساا الجمياع إلاى السالطان محماد بان حااتم ابان عمهام فاالحقوا باه اإلهاناات
وعذبوه تعذيبا ً جساديا ً قاسايا فكاتم حقاده فاي نفساه ،حتاى أغاار هل حااتم اليااميون علاى مااار (
الملك المظفر ) فاحرقوها ،وكان هو في ذلك الوقت في صنعا  ،ففار ابان عمهام السالطان محماد
بن حاتم اليامي حتى وصل إلى الملك المظفر ،واتفق معه على محاربة أوالد عمه ،وخرن إليهم
في قوة رخمة ،وحاصرهم وهم في حصان (ذي مرمار) مادة طويلاة ،وكاان يعلام انهام الباد أن
يسلموه الحصن في اقل وقت ممكن نظاراً لساو حاالتهم وقلاة الطعاام لاديهم ،وصادق حدساه بعاد
ذلك إذ سلموا له الحصن بعد ذلك ،وكاان حصانا منيعاا ً ياذكره التااريخ بكال إجاالل .وكاان يعتبار
هخر ي في أيديهم ،وقد قال في ذلك أحد ال عرا وهو (سالم بن عااان الحااتمي الياامي ) فاي
قصيدته التالية:
وال شىىىىىىىىىىىىىىىىك أن الىىىىىىىىىىىىىىىىدهر احىىىىىىىىىىىىىىىىدث بيىىىىىىىىىىىىىىىىنهم

حىىىىىىىىىىىىىىىىىوادث عقباهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىد وتتلىىىىىىىىىىىىىىىىىى

وأصىىىىىىىىىبحت الغوغىىىىىىىىىاء الرعىىىىىىىىىاع مىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىور

تحكىىىىىىىىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي رائىىىىىىىىىىىىىىىىىىيهم وتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىر

لعمىىىىىىىىىىىىىىري لقىىىىىىىىىىىىىىد شىىىىىىىىىىىىىىدوا هنالىىىىىىىىىىىىىىك شىىىىىىىىىىىىىىدة

تكىىىىىىىىىىىىاد لهىىىىىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىىىىم الشىىىىىىىىىىىىىناخيب ترجىىىىىىىىىىىىى

وذلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك األمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدر هللا كونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

ولىىىىىىىىىىىىىيس لمىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىد قىىىىىىىىىىىىىدر هللا مصىىىىىىىىىىىىىر

) (1كان ذلك بعد فتح اإلمام (الحمزي) لصنعاء عام 605هـ إذ قابلت فلول االيوبين قافلة كان يقودها "بشر بن
حاتم اليامي" وكان في طريق عودته لحصون آل حاتم (ذمرمر) فهجمت عليه هذه الفلول فقاتلهم حتى استطاع
أن ينجو بقلفلته.
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إذا مىىىىىىىىىىىا قضىىىىىىىىىىىى هللا الىىىىىىىىىىىزوال فلىىىىىىىىىىىيس عىىىىىىىىىىىن

قضىىىىىىىىىىىاء قضىىىىىىىىىىى ه فىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىور

وعىىىىىىىىىىىىىىىىىز علينىىىىىىىىىىىىىىىىىا أن يفىىىىىىىىىىىىىىىىىرق شىىىىىىىىىىىىىىىىىملهم

حسىىىىىىىىىىىىىىىود وكىىىىىىىىىىىىىىىذاب سىىىىىىىىىىىىىىىعي ومزخىىىىىىىىىىىىىىىر

سىىىىىىىىىىىىىىىىىىعى بيىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم بىىىىىىىىىىىىىىىىىىالزور والكىىىىىىىىىىىىىىىىىىذب

معشىىىىىىر لهىىىىىىم قىىىىىىدم فىىىىىىي الشىىىىىىر والىىىىىىبعض يعىىىىىىر

جهىىىىىىىىىىىارا لمىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىد كىىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىىنهم خفيىىىىىىىىىىىة

ومنىىىىىىىىىىىىىىىىىوا أمىىىىىىىىىىىىىىىىىاني ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىالل وسىىىىىىىىىىىىىىىىىوفوا

إلىىىىىىىىىىى أن جىىىىىىىىىىرت أولىىىىىىىىىىى وأخىىىىىىىىىىر

متخلىىىىىىىىىىى

كالهمىىىىىىىىىىىا

ىىىىىىىىىىىىىالل ولىىىىىىىىىىىىىم يحنىىىىىىىىىىىىىوا هنىىىىىىىىىىىىىاك ويىىىىىىىىىىىىىرأ

ومىىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىىي إال سىىىىىىىىىىىىىخطة هللا مىىىىىىىىىىىىىا رمىىىىىىىىىىىىىى

بهىىىىىىىىىىىىىىىىا هللا إال مىىىىىىىىىىىىىىىىن يسىىىىىىىىىىىىىىىىيء ويسىىىىىىىىىىىىىىىىر

ف عقىىىىىىىىىىىىىىىىىب ذاك العىىىىىىىىىىىىىىىىىز والمجىىىىىىىىىىىىىىىىىد ذلىىىىىىىىىىىىىىىىىة

أزيىىىىىىىىىىىىىل بهىىىىىىىىىىىىىا الطىىىىىىىىىىىىىود األشىىىىىىىىىىىىىم المنفنىىىىىىىىىىىىى

فىىىىىىىىىىىىىىىىى عقبني حىىىىىىىىىىىىىىىىىزن طويىىىىىىىىىىىىىىىىىل ولوعىىىىىىىىىىىىىىىىىة

بقلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي منىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه حرقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وت سىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

نحىىىىىىىىىىىىن ومىىىىىىىىىىىىا يجىىىىىىىىىىىىدي الحنىىىىىىىىىىىىين ولوغىىىىىىىىىىىىدت

مىىىىىىىىىىىىىىىىدامعنا مثىىىىىىىىىىىىىىىىل السىىىىىىىىىىىىىىىىحائب تىىىىىىىىىىىىىىىىذر

()1

بمىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىان مرجىىىىىىىىىى

ولىىىىىىىىىىىىىىو قبلىىىىىىىىىىىىىىوا رأي الحسىىىىىىىىىىىىىىين ورشىىىىىىىىىىىىىىده
إذا لهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداهم للصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

هنالىىىىىىىىىىك لىىىىىىىىىىم يرجىىىىىىىىىى

وأعلىىىىىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىىىىىيهم بىىىىىىىىىىىىىالتي هىىىىىىىىىىىىىي أعىىىىىىىىىىىىىر

وللهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد

ومىىىىىىىىىىىىىازال مىىىىىىىىىىىىىن إخىىىىىىىىىىىىىوانهم زاجىىىىىىىىىىىىىر لهىىىىىىىىىىىىىم

وهىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىن أولىىىىىىىىىىىى الشىىىىىىىىىىىحنا احىىىىىىىىىىىن وارأ

ولكىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم الغىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا كىىىىىىىىىىىىىىىىىىالم صىىىىىىىىىىىىىىىىىىديقهم

فكىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىن الت نيىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىيس يوصىىىىىىىىى

يقولىىىىىىىىىىىىىىىىىون ال يقبىىىىىىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىىىىىىالن ورأيىىىىىىىىىىىىىىىىىه

ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىازال يصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىليهم ودادا وينصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

فصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبر ا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مر هللا البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد نافىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد

عسىىىىىىىىىىىىىىىىىاه علينىىىىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىىىىالمراحم يعطىىىىىىىىىىىىىىىىى

فللىىىىىىىىىىىىىىىىىىه رب الخلىىىىىىىىىىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن عطفاتىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

ال تحصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وال تتكيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

عواطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

وكاان والاد ال ااعر السااابق( عااان بان اسااعد بان ب ار باان حااتم ) قاد أرساال لهام خطاباا يعاااتبهم
وينصحهم فيه.وذلك قبل أن تتفاقم المصاائ .وينحسار ملكهام نهائياا .علاى اكل قصايدة قاال لهام
فيها:
أال ابلغىىىىىىىىىىىىىىىا ابنىىىىىىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىىىىىىىاتم

مقىىىىىىىىىىىىىال لىىىىىىىىىىىىىه شىىىىىىىىىىىىىم الشىىىىىىىىىىىىىناخيب ترجىىىىىىىىىىىىى

صىىىىىىىىىىىىناديد همىىىىىىىىىىىىدان بىىىىىىىىىىىىن زيىىىىىىىىىىىىد وسىىىىىىىىىىىىيدها

ومىىىىىىىىىىىىىن مجىىىىىىىىىىىىىدهم بىىىىىىىىىىىىىين البريىىىىىىىىىىىىىة يعىىىىىىىىىىىىىر

أولئىىىىىىىىىىىىىىىك أخىىىىىىىىىىىىىىىواني وقىىىىىىىىىىىىىىىومي ومعشىىىىىىىىىىىىىىىري

ومىىىىىىىىىىىىىن بهىىىىىىىىىىىىىم أسىىىىىىىىىىىىىمو فخىىىىىىىىىىىىىارا واشىىىىىىىىىىىىىر

()2

فقلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ممىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالهم يتخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

أيصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب أرذال الرعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع ب سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرها

تحكىىىىىىىىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أعىىىىىىىىىىىىىىىىىىرافكم وتنصىىىىىىىىىىىىىىىىىى

وتمشىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىى البطحىىىىىىىىىىاء تريىىىىىىىىىىق دمىىىىىىىىىىائكم

وتهتىىىىىىىىىىىىىىىىك أعىىىىىىىىىىىىىىىىراض تعىىىىىىىىىىىىىىىىز وتشىىىىىىىىىىىىىىىىر

وقىىىىىىىىىىىوال لهىىىىىىىىىىىم انىىىىىىىىىىىي وان كنىىىىىىىىىىىت مقعىىىىىىىىىىىىدا

( )1هو الداعي الحسين بن عـلي بن محمـد بن الولـيد .وقـد اراد اخـماد الفتنة فيما بينهم فاهانه علي بن سعد
بن حاتم بقولـه ( اقصر قيلك واعرف قبيلك ) فغضب ( عزان الحاتمي) وقال فيهما قصيد طويال ينصحهم
فيها باالتحاد والرجوع الى الصواب وهو والد الشاعر صاحب القصيدة المذكورة.
( )2لقد كان في ذلك الوقت يقارب التسعين من العمر.
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ألىىىىىىىىىىىىىىىىم تعلمىىىىىىىىىىىىىىىىوا أن الحوامىىىىىىىىىىىىىىىىل عطلىىىىىىىىىىىىىىىىت

وريعىىىىىىىىىىىت نسىىىىىىىىىىىاء فىىىىىىىىىىىي المحاريىىىىىىىىىىىب عكىىىىىىىىىىى

أبىىىىىىىىىىىىىىىىى هللا أن ترضىىىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىىىذلك عىىىىىىىىىىىىىىىىزوة

بيىىىىىىىىىىىىىىام التىىىىىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىىىىى بى الىىىىىىىىىىىىىىدنايا وتىىىىىىىىىىىىىى ن

أعيىىىىىىىىىىىىىىذكم مىىىىىىىىىىىىىىن عثىىىىىىىىىىىىىىرة الىىىىىىىىىىىىىىرأي أنهىىىىىىىىىىىىىىا

لمىىىىىىىىىىىن عثىىىىىىىىىىىرة األقىىىىىىىىىىىدام أشىىىىىىىىىىىقى واتلتىىىىىىىىىىى

فىىىىىىىىىال ترخصىىىىىىىىىوا مىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىان بىىىىىىىىىاألمس غاليىىىىىىىىىا

وال تسىىىىىىىىىىىعدوا مىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىات بالشىىىىىىىىىىىر يهتىىىىىىىىىىى

وال تهىىىىىىىىىىىىدموا مىىىىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىىىىاده الملىىىىىىىىىىىىك حىىىىىىىىىىىىاتم

فبنيانىىىىىىىىىىىه سىىىىىىىىىىىامي علىىىىىىىىىىىى المجىىىىىىىىىىىد مشىىىىىىىىىىىر

وال تخىىىىىىىىىىىذلوا فىىىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىىىرأي أبنىىىىىىىىىىىاء عمكىىىىىىىىىىىىم

فمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم أال ودود ومنصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

فىىىىىىىىىىىكن تسىىىىىىىىىىىمعوا وتقبلىىىىىىىىىىىوا نصىىىىىىىىىىى ناصىىىىىىىىىىى

يحىىىىىىىىىىىىىىن علىىىىىىىىىىىىىىيكم مىىىىىىىىىىىىىىا حييىىىىىىىىىىىىىىتم ويىىىىىىىىىىىىىىرا

و إال ففىىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىىعي الحسىىىىىىىىىىىىىىىىين ودأبىىىىىىىىىىىىىىىىه

لكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم بركىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدها ال تتكيىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

فقىىىىىىىىىىىىىىد زادكىىىىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىىىىي نفعكىىىىىىىىىىىىىىم متشىىىىىىىىىىىىىىفعا

وكىىىىىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىىىىىفيع بالشىىىىىىىىىىىىىىىىىفاعة ينصىىىىىىىىىىىىىىىىى

و إال ففىىىىىىىىىىىىىىىىىي (حىىىىىىىىىىىىىىىىىدان) متسىىىىىىىىىىىىىىىىىع لكىىىىىىىىىىىىىىىىىم

وارض التقاضىىىىىىىىىىي فهىىىىىىىىىىي بيضىىىىىىىىىىاء صفصىىىىىىىىىى

وال ت عبىىىىىىىىىىىىىىىىوا أن كىىىىىىىىىىىىىىىىان الىىىىىىىىىىىىىىىىرأي غلطىىىىىىىىىىىىىىىىة

فىىىىىىىىىىىال كبىىىىىىىىىىىد حىىىىىىىىىىىرا علىىىىىىىىىىىى العىىىىىىىىىىىز ت سىىىىىىىىىىى
وصىىىىىىىىىىاب عليهىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىيب المىىىىىىىىىىزن يىىىىىىىىىىذر

ومنىىىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىىىىالم كالريىىىىىىىىىىىىىىىىاض تبسىىىىىىىىىىىىىىىىمت

( )1كتاب نجران الحديث صـ .41
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()1

المكـــــــــــارمـــــــــة

بني المكرم بن سب األص ر
أولد مكرم حسان وأولد حسان صبيح وأولد صبيح علي وأولد علي عمرو وأولاد عمارو عباد
وأولد عبد محمد وأولد محمد ثامر وأولد ثامر داوود وأولد داوود صالح وأولاد صاالح الفهاد
وحسين وأولد الفهد محمد وجاابر ( وهام أصاال مان حِمْ يار ،وانتقلاوا بعاد خارا .ساد ما ر .إلاى
الجوف ومنها إلاى باالد همادان وساكنوا محال يقاال لاه " طيبـاـة " واسامه القاديم ( دورم ) وهاي
واقعاة جنااو .صاانعا  ،وقااد حكماوا تلااك الجهااات ومنهااا "حاراا" وصااعفان والعاادين وعااراس...
وغيرهم ) .وكان بينهم وبين األئمة الايدياة حارو .كثيارة ظلات متصالة ....وقاد دخلاوا نجاران
واستوطنوا فيها وبعد أن رحل بعرهم إليها ( تقريبا ) عام 1127هـ وكان على رأسهم فاي ذلاك
الوقت البعيد ( الداعي ) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المكرمي ،وأقاموا فيها وطا .لهم عي ها
ف حبهم الناس في نجران وكانوا يدخلون في سلك جنديتهم مستبسالين حتاى اساتطا المكارماة أن
يبنوا من جند يام جيو ا ً قوية غات وردت غاوات في هذه األامنة الطويلة ،فقد اتفق المكارماة
بعد دخولهم نجران بسنين مع اليااميين وأوالد عباد فاي نجاران علاى أن تكان رئاساة المنطقاة
()1
للمكارمة.
( ...اما الفرقة السليمانية بنجران فقد عرفوا فيما بعد بالمكارمة حين وفد إليهم ( الداعي ) محماد
بن إسماعيل المكرمي من طيبة بهمدان اثر اجال ه عنها في عهد اإلمام المتوكل رف الدين
()2
( 965-915هـ )
( ومن ذلك حادثة المكرمي وهو الداعي من بني مكرم واتباعاه مان بعاض همادان الاذي بقار.
صنعا ورجال يام وانه ملك حاراا أياام المنصاور ( الحساين ابان القاسام ) ( 1161-1139هاـ)
ومااا قاادر أحااد علااى ناعااه عنهااا ( )3ومااا االااوا يتوارثونهااا ،حتااى لمعاات الاادعوة إلااى حساان اباان
إسماعيل بام ....فاستولى على الحيمة ،وعمر الحصون فيها وجها االمام المتوكل الجيوش من
أرح .ومقدمهم األمام المنصور باهلل محماد بان يحاي اياام سايادته .فكانات بينهماا ملحماـة بقاـرية
تسـمى ( الايلة ) قتل فيها من  ....رجاال ياام نياف ومائاة وانخادعت أرحا .بعاد ذلاك فماا اال
الداعي مالك لها ولحراا ،وجبال عاانا وتطااول إلاى غيارهن حتاى قتال [ غادراً ] ( )4وقتال ابناه
أحمد بن حسن وخر .حصونه واستولى على مملكته احمد مختار با ا عام 1289هـ (.)5
قال إبراهيم بن محمد الكبسي ( 1308-1220هـ) عراً:

وصىىىىىىىىاولوا المكرمىىىىىىىىي فىىىىىىىىي داره فغىىىىىىىىدا

فىىىىىىي أسىىىىىىرهم واثقىىىىىىا بالعهىىىىىىد فىىىىىىي غىىىىىىدر

فلىىىىىىىىم يراعىىىىىىىىوا لىىىىىىىىه عهىىىىىىىىدا وعىىىىىىىىادتهم

نقىىىىىىىض العهىىىىىىىود علىىىىىىىى بىىىىىىىاد ومحتضىىىىىىىر

التحالف بين المكارمة ورجال يام

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

كتاب نجران األرض والناس والتاريخ ص.29
أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب في الجنوب ص .129
كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام ص.74
أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب في الجنوب ص .555
كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام ص.74
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اتفق المكارمة بعد دخولهم نجران بسنين مع الياميين و أوالد عبد فاي نجاران علاى أن تكاون
رئاسة المنطقة للمكارمة مقابل أن يقوم المكارمة بالتعاون مع الياميين بغاو اليمن السترجا ماا
كان ليام من ملك في اليمن أيام ( بني اريع ) ( وبني حاتم ) وكان لهم ما أرادوا في حق .كثيرة
من حكم المكارمة بنجران ( .)1ثم أن تقسيم السالطة باين المكارماة ورجاال ياام ي ابه مان بعاض
الوجوه ما كان للجدين البعيدين حِمْ ير وكهالن حيث ونسا .المكارماة ينتهاي إلاى حِمْ يار بان ساب
ونس .يام ينتهي إلى كهالن بن سب .
تقسيم المله بين ح ِْمير وكهالن ابني سب .
...بعد أن جمع "سب " أهل مملكته ،وجلس ولده حمير عن يمينه وولده كهالن عن يسااره ،وقاال
للناس هل يصلح ليميني أن تقطع مالي،وهل يصلح ل مالي أن تقطاع يميناي ؟ قاالوا ال يصالح
ذلك لهما ،فقال أرهيتم أن غفلت عنهما وأرادا بعرهما أن يقطعا بعراً ،ما أنتم صانعون ؟ فقالوا
جميعااً :نمنااع اليمااين عاان ال اامال ونمنااع ال اامال عاان اليمااين ،فقااال أعطااوني العهااود علااى ذلااك.
ف عطوه العهود والمواثيق على منع بعرهما عن بعض ،فقاال :أييهاا النااس أناي لام أرد بياديَّ إال
ولديَّ هذين حِمْ ير وكهالن ،وال همن أن يختلفاا بعادي فا عطوا حِمْ يار ماا يصالح لليماين ،وأعطاوا
كهالن ما يصلح لل مال .وأني جعلت حِمْ ير عن يميني النه األكبر وجعلات لاه ماا يصالح لليماين
وجعلت كهالن عن مالي ألنه األصغر فجعلت له ما يصلح لل مال ،فقالوا جميعاً :يصلح لليمين
الساايف والقلاام والسااوط ،وحكمااوا لل اامال بالعنااان والتاارس والقااوس والاادواة ،وقااالوا أن صاااح.
السيف يصلح للثبات والوقوف في مورعه ،وصاح .القلم ال يكون إال مادبراً راتقاا ً هماراً ناهيااً،
وصاح .السوط ال يكون إال رائرا ً سائسا ً وحكموا أن صاح .الوقوف والثبات والفتق والرتق
والتاادبير ،ال يكااون إال الملااك األعظاام الراتاا .فااي دار المملكااة وهااو حِمْ ياار ،وحكمااوا أن العنااان
مصرف لهوادي الخيل ،للذ .عن الملك ونكاية األعدا حيث كانوا ،وحكموا أن الترس يرد باه
الب س عند اللقا  ،وأن القوس ينال به المناوي والمعادي على البعد منها ،وحكموا أن جمياع ذلاك
ال يصلح إال لحائط الدولة والذا .عنها وعن بيرتها والقائم بحروبها وفتوحها وإصالح ثغورها:
وهو كهالن[ ) ...حتى قال] ( ..فلم يااال على ذلك وأوالدهما وأوالد أوالدهماا ) مان ولاد حميار
ملك قائم بالملك ،ومن ولد كهالن ولد قاائم باالثغور واألعماال وقاود الجياوش والغااو إلاى العادو
حيث كان (.)2

) (1نجران األرض والناس والتاريخ ص .29
) (2كتاب ملوك حمير واقيال اليمن ص .13/12
قال يحيى بن الحسن [شاعر يمني] (636هـ) شعراً:
إذا صنننننننننننننننندت معنننننننننننننننند لننننننننننننننننم نلننننننننننننننننم

إذ دعونننننننننننننننا للعننننننننننننننال ابنننننننننننننننا سننننننننننننننبأ

( ح ّمينننننننننر) الشنننننننننم و(كهنننننننننالن) األولنننننننننى

كرمنننننننننننوا فرعننننننننننناً وطنننننننننننابوا منصنننننننننننبا
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التاريخ

الباب الثاني
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الباب الثاني
قيل اليمن مستودعا للت يع:
… ومما ساعد على انت ار الت يع في الايمن جهااد همادان ماع سايدنا علاي بان أباي طالا .علياه
السالم في حروبه ،ويعتبار ماا قالاه أميار الماؤمنين نفساه دلايال واراحا علاى ذلاك ،فقاد قاال أياام
صفين ( :يا مع ر همدان .أنتم درعي ورمحي ،و لو كنت بوابا على با .جناة ألدخلاتكم قبال
جميع الناس ،وما نصرتم إال تعالى ،وما أحببتم غيره) فقال سعيد بن قيس وايااد بان كعا" .
أحببنا وإياك ،ونصرنا وإياك ،وقاتلنا معك من ليس مثلك ،فارم بناا حياث ائت( ( )1ومان
هذا العرض التاريخي الموجا يمكننا أن نقرر أن نجد اليمن صار حصنا من حصون ال يعة بال
مستودعا من مستودعاتها الن أهله برهنوا في مواقف عديدة على حبهم لعلي عليه الساالم وبنياه
ويعتبر انت ار الت يع في تلك البالد باإلرافة إلى رعف الحكام ووهن الرباط الذي كان يربطها
()2
بالعباسيين من أهم العوامل التي هي ت الظروف إلى نجاح سفارة الفاطميين في بالد اليمن.
نجران وقبائله:
لقد ارتبط في وقتن ا الحارر أسم نجران بمن يسكنه من قبائال ب اكل عاام و قبيلاة ياام علاى وجاه
التحديد ب كل خاص ،واصبح كل منها يدل على األخر كما ارتبط أسام نجاران وقبائلاه مان جهاة
أخر بالمذه .اإلسماعيلي وهذا االرتباط ألقى بظالله على أقالم المؤرخين الذين اعتنوا بتاريخ
قبائل نجران أو األحداث التي اركوا فيها إذ ال تكاد تخلو كتاباتهم من نظرة مذهبية تؤثر ب كل
وارح علاى تنااولهم لهاذه األحاداث وال يحتاان القاارئ للكثيار مان الجهاد الكت ااف ذلاك ،فيكفياه
م اهدة أي من األسما التي ي مـئـا منها اإلسماعيليين قبل غيرهم كنعتهم بالقرامطة أو الباطنية
أو الرافرة أو المستراقة إلى هخر الصفات ...ممـا يوحي للقارئ ببعاد هاذا الماؤرخ عان الحيااد
ومس لة التـجـنـي على اإلسماعيلية من قبل المؤرخين ليست وليـدة اليوم ولسنا أول من قال بذلك
فقد سبقنا إليها المفكر العربي الكبير عباس محمود العقاد حين قال :لم يـنفـصل علم النفس وعلاـم
التاريخ في بحث من البحوث كما انفصاال فاي بحاث قراية "اإلساماعيلية" لهاذا كثار فياه التخابط
وقـل فـيـه الـثبـوت والوروح ،ونحس .أن محنة التاريخ هنا أصع .من كل محنة .ألن المؤرخ
هنا يعمل عملين وال يستقل بعمل واحد :يعمل لمعرفة الحقيقة ويعمل الستخالصها مان األباطيال
الاااـتي تحجبهاااا عااان عماااد وتااادبير ،وواحاااد مااان هاااذين العملاااين كثيااار علاااى ماااؤرخي الاااورق
والحروف( .. .)3على نقايض ماا قيال عان اإلباحاة فاي الماذه .اإلساماعيلي يمتااا ماذه .الفايض
اإللهي بالمبالغة في التطهر واإلعراض عن ال هوات وترفع عن غواية الادنيا ....وعلاى خاالف
ما قيال عان اإلباحاة للمحرماات ..فاإنهم يقتصادون فاي الحاالل المبااح.. .وعلاى هاذا النحاو يتتباع
المؤرخ ما ا من أخبار [اإلسماعيلية] فال يمري مع الخبار خطاوة أو خطاوتين حتاى يصاطدم
()4
بالعقل أو الواقع صدمة توج .ال ك إن لم تجام باليقين من بطالن الخبر وتلفيقة.
وفااي هخاار القاارن الثالااث الهجااري :كاناات يااام موجااودة فااي نجااران ويخ ااى جااانبهم .فقااد غااااهم
الهادي يحي بن الحسين الرسي .تحديداً في عام 294هـ بعد اعتنااقهم الماذه .اإلساماعيلي علاى
يد الداعي الحسان بان فارن بان حو ا " .منصاور الايمن " الاذي كاان بمثاباة الباذرة األولاى فاي

) (1الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص.17
) (2الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص.26
) (3فاطمة الزهراء و الفاطميون ص  83لعباس محمود العقاد.
) (4فاطمة الزهراء والفاطـــمـيـون ص 118ص  131ص.140
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ت سيس الكيان اإلسماعيلي في باالد الايمن ونجاران والاذي فارض وجاوده وكياناه والاذي حاور.
()1
بدوره من قبل مجاوريه من أصحا .المذاه .األخر .
..حتى هن اإلمام الفاطمي المستور الحسين بن احمد "عليه السالم" حين أرسل أبا القاسام الحسان
بن فرن بن حو  .داعيا إلى اليمن أمره أن ينال عدن العه الن بها بعاض مان يادين بدعوتاه
(...)2فظهر أبو القاسم منصور اليمن في باالد الايمن فاتمكن فاي فتارة وجيااة مان هن ين ائ دولاة
()3
موالية للخليفة اإلمام المهدي عبد بن الحسين "عليه السالم" .
وهذا الهادي يحيى بن حسين الرسي يجها جي ا ليغااوا ياام فاي نجاران متاذرعا بقاتلهم مصاريا
وفد إليه ولعله العتناقهم المذه .اإلسماعيلي .

294هـ -اإلمام الهادي [بن الحسين الرسي ] ي زو يام.
ولما كان يوم األحد ال ربع خلون من عبان [عام 294هـ] خرن في جميع عسااكره حتاى صاار
إلى البرياة خاارن القرياة ،فا مر وادعاة فصااروا ميمناة ،،وأمار ااكر وثقياف فصااروا ميسارة،
وسار الهادي إلى الحق فاي القلا .بمان كاان معاه مان المهااجرين الطباريين وغيارهم .....وساار
الهادي إلى الحق حتى صار بقرية يقال لها لبيبان ( ،)*( )4فعسكر بساحتها ،وأمر بالقرية فهدمت،
وحرقت وأمر بنخيل نفر من الياميين يقال لهم بني عمرو ()**( )5الذين قتلوا "سليم بان المصاري"
()4()6
فقطع .
وفي بداية القـرن الخامس الهجري :ااداد نفوذ يام في نجران وكان لهام دورا بااراا فاي ت سايس
الدولة الصليحية عندما قابلوا الملك علي بن محمد الصليحي في مكة وعاهادوه .ثام قامات الدولاة
الصليحية على يد مؤسسها علي بن محمد الصليحي الذي وحد اليمن بعد أن كان أ ال تتنااعاه
الحرو .كل منهم يصار اآلخر مما يجعل بالداً بها كل هذه الصراعات يصع .حكمها وإعاادة
تنظيمها إال أن يكاون الحااكم ذو حصاافة وبعاد فاي الارؤ وعدالاة فاي حال الخالفاات ،وهاذا ماا
تحقق لعلي بن محمد الصليحي الذي أسس الدولة الصليحية التي حكمت اليمن ب سره وامتاد نفاوذ
دولته إلى مكة المكرمة.
442هـ  -استعانة المله الصليحي بقبائل يام وغيرهم .
توالت انتصارات الملك الصليحي وأسمعت من به صمم وبلغت حربه قبائل جن .وسنحان ونهاد
ويام والمدعويين ( بالحجاايين) الذين عاهدوه في مكة ف سر منهم قرابة أحد ع ر مائة حاملين
السالح والمعونة المالية ،وانراف إليهم منهم خلق كثير متطوعة ممن ال سالح له ولكنهم تااهوا
)" (1انظر غاية األماني  " 191/1و " الحور العين ص  " 198و" غاية المرام  "33-32محقق سيرة
الهادي.
) (2الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص.14
) (3نجران في اطوار التاريخ ص 92
) )*((4لم نجد من حدد موقع هذه القرية من نجران.
) )**((5لعلهم بني عمرو بن سلمة بن سلمة بن دول بن جشم بن يام.
) )4((6بين مكة وحضرموت ص .284
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في الطريق لعدم خبرتهم بمسالك الطرقات إلى [حصن] مسار فتخطفتهم العار .مان حاولهم ولام
يبلغاوا [حصان] مساار إال بم اقة وعناا كبيار ،وبعاد أن خساروا مائاة قتيال ومااال جاايال كاانوا
يرارون به القبائل السالبة وكان قدومهم [حصن] مسار في هر رجا .سناـة 442هاـ فارتفعات
()1
معنوية الصليحي وقويت وكته.
في أوائل القرن السادس الهجري اساتعان ياام (ساكان نجاران ( بملاك صانعا حمااس بان القبيا.
اليامي لنصرتهم على من اعتد عليهم من ههل نجران ،وهاذه ليسات المارة األولاى التاي ينصار
فيها أبنا يام بعرهم البعض بعدما تحل بهم النوائ .كما ذكرنا في البا .األول نصرة ملاوك هل
اريع للسلطان حاتم اليامي الستعادة صنعا في عام 553هـ ،ومساعدة السالطان علاي بان حااتم
اليامي هل اريع في عام 569هـ.
 525هـ يام يستعينون بالسلطان حماس بن القبيب اليامي )2(.مله صنعاء على من أضطهدهم
من أهل نجران .
في عهد السلطان ( حماس بن القبي ) .الذي كان يحكام صانعا بعاد أخياه ( ه اام ) الاذي تاولى
حكمها هو اآلخر بعد ابن عمه السلطان ( حاتم بن الغ م ) وهو من بني الغاا مان ماذكر ثام مان
يام :انه في عهد حماس المذكور هنفا وصله مستجير من يام من أهل ( نجران ) ي كوا [ مان ماا
ناالهم مان أهاال نجاران] اآلخاارين مان تعااديهم علاى بعااض النااس فااي نجاران فجمااع حمااس عاادد
رخما من همدان ،واخبرهم أنه يريد غاو نجران ،فاست ذنوه إلصالح أحوالهم من اجل الحر..
فاخذ دروعهم رهنا حتى يعودوا إلياه اكثار اساتعدادا ،ثام تاركهم فاذهبوا واخاذوا يصابون دروعاا
أخاار يقااال أن عااددها ب لاات حااوالي خمساامائة در  ،وذلااك فااي مكااان يساامى حتااى اآلن بااـ(وادي
الاادرو باااليمن ) ثاام جااا وه فغاااا بهاام نجااران ،وقتاال [ ماانهم ] كثيااراً ،ثاام أساار [ ماانهم ] أعااداداً
()3
رخمة ..وقد كان من بين هؤال األسر بعض المسيحيين.
وال ك أن التاريخ سجال بين كر وفر فقد تكالبت الظروف على ما تبقى مان أمجااد دولتاي بناي
اريع وبني حاتم فقاست اإلسماعيلية األمرين على أن يحاافظوا علاى أمالكهام التاي ورثوهاا مان
ذلك المجد التليد ولكن ي بى التاريخ إال أن يدير رحاه على مطامح البقا أو الفنا ف خذوا بكل ماا
أتوا من قوة يصاارعون خصاومهم حتاى لاو لاام األمار أن يفقادوا اي مان أمجاادهم فاي سابيل
اإلبقا على بصامة لهام فاي كاف التااريخ .ف اتد اراطهاد األئماة الايدياة لهام فاي أواخار القارن
الثامن الهجاري فاساتولوا علاى بعاض حصاونهم وقالعهام .ولكان لام يماض وقــتـاـا طاويال حتاى
تمكنوا منها وحرروها واستمر األمر في هذه الفترة سجال بين استيال وتحرير .
773هـ -حرب صالح الدين لإلسماعيلية .
اتسااعت إمامااة محمااد باان علااي الم ااهور بصااالح الاادين وملااك صاانعا واسااتقر بهااا وحااار.
()4
[اإلسماعيلية] في جبال اليمن واستباح أموالهم.
في أخر القرن التاسع الهجري :أصر اإلسماعيلية على الدفا عن حصونهم ومعااقلهم راد إماام
)(1
)(2
)(3
)(4

بين مكة وحضرموت ص 333
أحد سالطين بني حاتم.
نجران الحديث ص .33-32
المخالف السليماني ج  1ص (.(336
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صنعا الناصر بن محمد وبلغت بهم القوة أن هاجموا الخصم في حصاونه وقاراه وقالعاه .ومان
الحصون والقر والقال التي كانت تحت أيدي اتبا الداعي من م ايخ ج ام ،بيات انعام وبيات
غفر وبيت حاا وحجرة سعيد والقلعة ( حصن أفئدة ) وحصن صعفان ،وكان ممن فيها داود بن
حااتم الج اامي وإسااماعيل باان إباراهيم الج اامي ومحمااد بان حسااين الج اامي وحاااتم باان إبااراهيم
()1
الج مي وحسن بن داود الج مي.
وفي قرا تنا لتلك الحقبة الامنية نجد أن هناك تناا بين أربعة من األئمة الايدية للوصول لسدة
الحكم هذا إذا علمنا ببارواهم الساائد علاى السااحة السياساية فاي تلاك الفتارة ،وماا يهمناا فاي هاذا
األمار ماا تام مان تحاالف باين أهال الماذه .واحاد األئماة الايدياة مماا جعلهام طارف مساتهدف
لخصوم ذلك اإلمام ومن هنا بدأ الخيط الذي نسج على منواله تاريخ هذه الفترة.
والالفت للنظر أن اإلسماعيلية ال االت جذوتهم مستعرة لام تخباوا بال قاد غااوا صانعا وأخاذوا
بث ر من قتل منهم حتى توصلوا إلى صلح مرري مع اإلمام الناصر .
الداعي إدرياس بان الحسان ( )2يراطر لغااو صانعا  851هاـ ويساتعين بعاامر بان طااهر ( )3و
()4
باإلمام المطهر
[ قال الداعي إدريس ] :فذكرنا ما قد سلف البن كامل من غدره وقام بالحر .في صنعا و مر
في أمره فعند ذلك لم نجد م ن الحر .بدا ،وكاتبنا عامر بن طاهر ف جابنا اناه م امر للحار .مان
عنده ال يترك فيه جهدا ثم كتبنا األمام المطهار فقاام باذلك م امرا ووصال إلاى عقباات األ اراف
ووقع بيننا وبين ههل صنعا االختالف.
وكان ريحان بن سعيد قتل في الجبج )5(.مع قوم يدعون بني مر وذلك لما قصدهم في كثير ممن
معهم من رجال وفعل معهم النكر فسطوا عليه في معركة القتاال وقتلاوه لماا ك افت الحار .عان
ساقها وفتحت أبوا .الذمم عن إغالقها ،رجع ابن كامال إلاى ماا مناه عهاد وفساد وللتحاديث معاه
افسد ،وعاد إلى صنعا يكدح فيما يرر و يسعى فكان ما كان من قتل األمير عبد بن ناصار
الدين وإسماعيل بن إدرياس القر اي رحماة عليهماا ،ومان قتال معهماا كماا فصالنا ذلاك فاي (
ناهة األخبار ) وأتينا به على االختصار وورحت االختالف وجعلت إلى عيال يحاي األ اراف
وتلقيتهم باألجمال واألنصاف وما يتلى به من جميل االرياف و نينا على صنعا الغوائر (... )6
ما حولها وال نخاف ونحاذر ،ووصل الناصار إلاى صانعا وخارن بالعسااكر واخار .فاي وادي
رلع الحرائر ووصل إلينا من قبل المطهر المعفى بن عمران بان المعفاى إلاى محاروس القلعاه
( ) )7حصن افئدة ) ف كرمناه ورفعنا مورعه ،وكانت الغوائر بيننا وبين الناصار ساجاال وأباادت
الساايوف منااا وماانهم رج ااال ...وعاااد المعااافى إلااى إماماة مطهاار وعليااه الااذعر فتوانااا بعااد القيااام
وقصر ،فعند ذلك وقع الصلح بيننا وبين الناصر واظهر الناصر أمواال وغارم خيال وعادة كانات

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

انظر روضة األخبار ونزهة االسمار ص  80وما بعدها طبعة دار المعرفة.
الداعي عماد الدين إدريس بن الحسن األنف مؤلف كتاب عيون األخبار المؤرخ اليمني الشهير.
الملك الظافر عامر بن طاهر بن تاج الدين ملك عدن.
اإلمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي.
قرية يمنية في مخالف مقري.
الغوائر :الغارات.
القلعة :هي أفئدة أو دورم طيبة.
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صارة إليهم يوم است هد إسماعيل بن إدريس واألمير عباد
(. )1
المست هدين في سبيل الموالين آلل رسوله

بان ناصار الادين رحماة

علاى

وكما سبق أن بينا أن اإلمام الناصر كان أحد أولئك األئماة (الايدياة) األربعاة المتصاارعون ،قاد
هاجم قال وحصون اإلسماعيلية لمناصرتهم خصمه ،ومن م اائخ تلاك الحصاون والقاال ومان
فوارس المعارك داود بن حاتم الج مي و إسماعيل بن إبراهيم و محمد بن حساين الج امي و و
حاتم بن إبراهيم الج مي و حسن بن داود الج مي.
عام  854هـ  -اإلمام الناصر بن محمد ( )2ي زو بلدة حاز و بيت غفر.
ثم جاا الناصار فعااث عساكره فاي الاار وأمار بفساادها مان معاه مان الجناود ثام جاا الناصار
بجنوده ديار بني حجان وقصد مخالف بالد همدان فحاط فاي حااا علاى الثلاث برجلاه والفرساان
وقد انحاا أهل حاا إلى بيت غفر بما معهم وتركوه خال مقفرا مورعهم .وحاا فياه بقياة أسااس
مدينة عظيمة جاهلية يقال أن فيها طلسم ال يدخلها حنش و ال حياة وقاد خربات ولام يباق فيهاا إال
اآلثار وأخر .الناصر ومن معه من الارو وأغاار علايهم لايال داود بان حااتم الج امي ( )3مان
م ائخ ههل بيات انعام فاي جماعاه مان همادان قاد عاارض بهام الناصار حياث حاط فاي أي مكاان
فرموا المحطة ( )4بالنبل فاراعوهم وأصابوا جماعاه مان الرجاال. .فكانات الصايحة فاي المحطاة
والفاعة ،وها .كل من فيها ومعهم الجيش ،وغاااهم داود بان حااتم الج امي تلاك الليلاة مارتين
وأغاار علايهم رحماة غاارتين فااخر .اإلماام حاول بيات غفار ( )5وحااا فاي األوطاان وأفسااد
أكثرها في ذلك األوان ثم نال بالد بني حامد علاى غفلاة ورام أن يست صال اافتهم بالجملاة وقاد
أغاار علايهم كامال بان الفهام الحامادي ( )6وكاان والياا فاي( حصان أفئادة ) ووافاق قوماه لهام ماادة
مرمى كامل ومن معه وانتس .وكان م هورا بالرمي يخاف ويره .فاخر .عسكر الناصر من
الارو ورجعوا وحمى بني حامد أكثر ما لديهم بالنبل وامتنعوا وقتلوا بالسهام من محطة اإلمام
وجرحوا ف وجعوا وعاد الناصر إلى أوطان المنق .فاخر .من اروعهاا ماا اخار .ورام القتاال
على المنقا .مان جهاتاه فوجاده ممتنعاا وفياه اجاواد الرجاال مان المحاامين بالادرق ( )7والسايوف
()8
والنبال ثم أن الناصر قال إلى لؤلؤة المقصد وعلى قتال أهلها واجتياحهم يعتمد جااا لها ام
بما قدم وما عقد بين قومه وبين بني طاهر وابرم ،وكاان ها ام بان محماد فاي لؤلاؤة محلاة وبهاا
أوالده وأهله ولما راح ال ناصر من عقبات رجع ها ام بان محماد إلاى القلعاة (حصان افئادة ) فاي
()9
كثير ممن كان معه من أهل الصبر والمحاماة. .

) (1روضة األخبار ونزهة االسمار في حوادث اليمن الكبار لعماد الدين إدريس بن الحسن ص .55 – 54
) (2اإلمام الناصر بن محمد بن أحمد.
) (3داود بن حاتم الجشمي :لعله من جشم بن يام بن يصبا .فقد ورد اسم خمسة وهم :داود بن حاتم الجشمي و
إسماعيل بن إبراهيم عمه أي عم داود و محمد بن حسين الجشمي و حاتم بن إبراهيم الجشمي و حسن بن داود
الجشمي!!
) (4المحطة موقع تجمع الجيش.
) (5حاز بلدة كبيرة .و غفر شمال من حاز ( .بلدتان عامرتان ) ( بهمدان – طيبة).
) (6بنو حامد أصحاب قرية الغيل والقانية وهم من همدان.
) (7جمع در ق :وهو نوع من التروس.
) (8هاشم بن محمد بن إدريس بن األنف.
) (9روضه األخبار ونزهة االسمار ص .81/ 80
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عام 854هـ -اإلمام الناصر بن محمد ي زو بيت أنعم .
وصال العلام [يغااو الناصار]إلاى القلعاة ( حصان أفئادة ) فادلف مانهم [أي أهال القلعاة] االجاواد
بالقياس والتراس ( )1والسيوف الحداد وكان معهم من خدام اإلمام محمد بن مطهر ( )2قد أصادره
للغارة من كوكبان ومالقاة جيش الناصار وعساكره الجارارة فطلاع مانهم مان طلاع فاي أول الليال
ودخلوا إلى [حصن] لؤلؤة ك نهم السيل وتبعهم داود بان حااتم ( الج امي ) فاي جماعاه مان بيات
أنعم ( )3لقتال األعدا أسرعوا فراعوا من دونهم في المحطة وافاعوا وكان أهل لؤلؤة قاد مااتوا
وأصي .كثير منهم باالفهار ( )4والنبال فاست نسوا بمن وصل إلايهم وعلماوا عناد ذلاك أن ال بااس
عليهم فهابهم أهل المحطة وفاعوا عن القتال وكان من في لؤلؤة ينالون إلى القري .ويرمونهم
بالنبل ويقع فيهم القتل واخذ جند الناصر أكثر الاراعة بعد أن أقام بنفسه فيخبط الاراعاة باالعود
ليحرض عسكره على الخرا .و ليقوم منهم القعود فوقفاوا خـمساـة أياام واراد داود بان حـاتاـم (
الج مي ) أن يغير عليهم في بعض اللياالي ويحمال علايهم حملاة اللياث إذا صاال فقاال لاه بعاض
القائفين ( )5أني رأيت في كتف جاور أنه سيقتل منا رجل كبير فت خر عن الناول في الليل لاذلك
القول ،ولما كان الصباح قال داوود بن حاتم ال بد أن انال إلى الار وانظر ما اخربه وما سالم
ألن الرماة من لؤلؤة قد حملوا بعض الاراعة ير قون بها من كان بها يلم فنال لايس معاه غيار
ثالثة رجال وانتهى إلى مورو الار وقد كمن عُبيه الطااهري كميناا مان الليال باين الحجاارة
ليستطرفوا ممن ينفرد من لؤلؤة ألنهم في ناول الوادي ذوي أدالل فخرجوا علاى داود بان حااتم
ومن معه فانقض عليه عبيه الطاهري في من معه فرجع داود بن حاتم وقد الاماه القاوم فتوحال
بالطين وقد أالنه الما فعسر عليه الخرون منه حاين لقاي األعادا ووصاله رجال مان الكماناه –
فطعنه بالسنان ورربه داود بالخنجر ف ثخنه أيما إثخان ورر .هخار داود بان حااتم وقاد توحال
في الطين فوقعت الرربة في رأسه فاوق الجباين وثاار رجاال ممان فاي لؤلاؤة كاانوا فاي الاوادي
وناد منهم البراح المنادي فاستخلصوا داود بن حاتم وقد أثخنته الجراح ونجاى مان القاوم وهاو
لما به وااح ووقف إلى الظهار ووفااه حماماه واست اهد رحماة علياه.. .وانقرات أياماه وقاد
أصي .من عسكر الناصر في تلك الحملة جماعه بالنبل وما رجعوا إال وقد صار كثير منهم إلاى
القتل ولام ي اعر أحاد مان المحطاة بوفااة ابان حااتم بالكلياة ودفان فاي رأس لؤلاؤة بالع اية وساير
الناصر ثاني ذلك اليوم إلى رف بيت أنعم حتى أطل على الوادي فرمى إلى عنده صاح .بيت
انعم إسماعيل بان إباراهيم (الج امي) عام داود بان حااتم رمياا كااد أن يصاي .الناصار وهاو فاي
النادي فقال ابن علي كامل للناصر ارجع ف ن إسماعيل بن إبراهيم (الج مي) ( )6ذو ساعد اديد
()7
ورميه يثلم الصخر و يفري الحديد فرجع الناصر إلى المحطة .

عام  863هـ  -األمير نهشل بن محمد بن المنتصر( )8ي زو حصن الحرثي.
[قال الداعي إدريس بن الحسن] :ثم أن خالف المحرثه وذلك كاان واليهاا علاي بان القاراي حماد
) (1القياس :جمع قوس والتراس جمع ترس.
) (2اإلمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي.
) (3بيت أنعم هو ما يسمى اليوم بيت * نعم :قرية وحصن على طريق شبام حمير وأفئدة حصن على مدخل
وادي ظهر ولؤلؤة حصن و قرية عامرتان.
) (4االفهار جمع حجر تملى الكف.
) (5القائفين من القيافة وهي معروفة عند العرب وهي معرفة االثر.
) (6إسماعيل بن إبراهيم الجشمي لعله ينتمي إلى جشم بن يام بن يصبا.
) (7روضة األخبار و نزهه االسمار ص .82 / 81
) (8نهشل بن محمد بن المنتصر بن المطهر.
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بن غربان من بلد أهل حجان واله فيها الولد عماد الدين إدريس بن محمد بن إدريس وجعله في
حصنها وبلدها الرئيس وقد حنها الصنو( )1عفيف الدين عبد بن الحسن ومألها مان كال فان
وجعل فيها من الطعام والسالح وكل ما أمكن وجا إلى ابن غرابان رجال مان الم ارق انتسا.
أن له قرابة وكان يحمل إليه الهدايا ويريد حسن الصحابة حتى قر .من إليه وأتمنه على ماا فاي
يديه ثم جا ه بهدية ومعه جماعه فارافهم ابن غربان وقراهم وأتمنهم على ما عنده واواهم ،ثم
غدا ابن غربان للصيد وتركهم في الحصن وهو لاه ذوا أمان فخاان أمانتاه إذ تارك فاي المحرثاه
قوما ال يُعرفون وأرا عهدته فغل الدين وهام عان العاار ال ينكثاون ،فخاالف الم ارقي الغاادر،
ووصل إليه من بني منبه الغوائر فسلم تلك العهدة لألمير نه ل بن محمد بان المنتصار ،فحااهاا
نه ل ،ولم يذكرما بيننا وبينه وبين أبيه من الحلف المتقدم والمت خر ،وكنت أظان أناي أثاق ببناي
المنتصر على الروح والمال ول ما كاان لاي إلايهم مان حسان األفعاال وكاان بيناي وباين محماد بان
المنتصر الصاحبة واإليماان ولجهاادي ماع علاي بان صاالح ( )2فاي ساالف األاماان ،فقاتلات معاه
وجئت بالعرادة من محروس عراس إلى قصابة بعاالن حتاى اساتولى عليهاـا وانتصار ،وحاربات
معه اكمة الحصار ( )3لما توهم أن علي بان صاالح حاين طلا .مناه تساليم حصاونه وقاام لحرباه
و اامر وقااد حفظاات لااه أكمااة الحصااار ويحواهااا الحصااار دروان وجمعاات القبائاال والع ااائر،
ورددت عنه علي بن صالح وقاد جاا بالعسااكر ،ونالات المادلجي لماا طلاع إلاى أكماة الحصاار
وهو صاغر وبذل علي بن صالح أن يرد لي حصون بلد همادان ،وان أقاوم معاه لحار .األميار
ويجعاال لااي مااا احبااه ماان العطااا واألمااان ،فقلاات اختاارت صااحبة اباان المنتصاار علااى كاال باااد
وحارر ،ف ني ال اغدر وال أغادر ،وأراد علي بن صالح أن يصاالح أهال عاراس علاى ارعهام
ويميل عن خرابة عساكره وما جا وا باه مان جمعهام فاراجر ذلاك األميار ،ورددت خاط اإلماام
ولقيته بالنكير ،ولم ي ر الصنيع محمد وال نه ل ،وال ارتدعا ،وال انقرعا ،مان ذلاك العمال ولقاد
صدق من قال:
تراااااااااااااار وإذا اااااااااااااابع ترفااااااااااااااع

أن ال اااااااااااااااااااااااريف إذا جاااااااااااااااااااااااا
وذلك معروف و م هور .

وقال (سيدنا إدريس بن الحسن األنف)
في تلك الحوادث شعر ليبلغ الى الشريف نهشل وأخذنا منه قدر الحاجه:
ات انااااااااااا اإلمااااااااااام اباااااااااان اإلمااااااااااام بجيشاااااااااا

وقااااااااااد لبااااااااااذلت مناااااااااا إلينااااااااااا الرغائااااااااااب

وقااااااااااااال خااااااااااااذوا أمااااااااااااوالكم وحصااااااااااااونكم

وخااااااااذ اره هماااااااادان ومااااااااا أناااااااات طالااااااااب

بهاااااااذا بااااااان صاااااااالح كاااااااان يرسااااااال رسااااااال

إلااااااااااااااااى بهااااااااااااااااذا دئبااااااااااااااااا ويخاطااااااااااااااااب

فقلاااااااااااااات التزمنااااااااااااااا باااااااااااااااألمير محمااااااااااااااد

فاااااااااااا ني لاااااااااااا دون اإلمااااااااااااام مصاااااااااااااحب

) (1الصنو :األخ.
) (2المنصور علي بن صالح بن محمد المهدي.
) (3أكمة الحصار :بلدة الحصار.
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أريااااااااااااااااااااد ألوالدي صااااااااااااااااااااداقة آلاااااااااااااااااااا

وقاااااااد قلااااااات هاااااااذا خيااااااار ماااااااا أناااااااا كاساااااااب

فااااااااااذله شااااااااااريف ماااااااااان ذوابااااااااااة هاشاااااااااام

لااااااااا فااااااااايهم تساااااااااموا وتعلاااااااااو المناصاااااااااب

لااااااا فاااااااي بناااااااي الهاااااااادي أصاااااااول رفيعاااااااة

ومجاااااااااد رفيااااااااا لااااااااايس يااااااااانحط ناصاااااااااب

وراح زبيااااااااااااادا لااااااااااااام يشااااااااااااااور بااااااااااااا مر

إلااااااااااى سااااااااااوى أن قااااااااااال فيمااااااااااا يكاتااااااااااب

وأوصااااااااايه فاااااااااي أهلاااااااااي وآلاااااااااي وديعاااااااااة

فكلهااااااااااااااام عوناااااااااااااااا إذا أناااااااااااااااا غائاااااااااااااااب

حتى قال:
بهىىىىىىىىىىىىذا جزانىىىىىىىىىىىىي نهشىىىىىىىىىىىىل أن نهشىىىىىىىىىىىىال علىىىىىىىىىى غيىىىىىىىىىر فعىىىىىىىىىل األمجىىىىىىىىىدين يوا ىىىىىىىىىب
أطىىىىىىىىىىاع الخبيىىىىىىىىىىث النىىىىىىىىىىذل وحىىىىىىىىىىاز مىىىىىىىىىىن مكىىىىىىىىىىاني لديىىىىىىىىىىه جهىىىىىىىىىىرة وهىىىىىىىىىىو غائىىىىىىىىىىب

وقال:
غىىىىىىىىدرت ولىىىىىىىىم اغىىىىىىىىدر ومىىىىىىىىا أنىىىىىىىىا خىىىىىىىىائن واصىىىىىىب مىىىىىىن أرجىىىىىىوه لىىىىىىي وهىىىىىىو غاضىىىىىىب
غرسىىىىىىىىىىىت نخىىىىىىىىىىىيال عنىىىىىىىىىىىدهم واجتنيتىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىن الحن ىىىىىىىل المىىىىىىىر الىىىىىىىذي أنىىىىىىىا شىىىىىىىارب
وكنىىىىىىىت كمستسىىىىىىىقي سىىىىىىىرابا علىىىىىىىى ال مىىىىىىى

()1

ومسىىىىىىىتطعم مىىىىىىىن جىىىىىىىائع وهىىىىىىىو سىىىىىىىاغب

عام  866هـ  -المله الظافر ( )2و علي بن حسن األنف يدافعان عن حصونهم ويستوليان على
حصن ثال .
[ قال إدريس بن الحسن ]  :سار ( الملك الظافر ) بمن معاه وساار الصانو علاي بان حسان وتبعاه
ومن معه ه مدان واصدر الملك الظافر أيرا عسكر ذمار مان الرجاال والفرساان ماع الحسان بان
إبراهيم المقحمي فساروا مبادرين وبلغهم في طريقه مع الب ر أن [حصن] كوكبان قد حفظ من
جميع الجهات وانهام من امه من التبعات وان صاح[ .حصن] ثال قد حصل في األسر ومطهر
( )3اإلمام ما عليه ر فاستب روا بذلك ....وساروا معه يؤمون مقصاده فاانتهوا إلاى باالد حصان
ثال فاخربوا منها ما اخربوا..
ولما تفرق الناس ....خرن رجل من بني حجان إليهم وكان قاتال لرجل من بيت غفر مان ج ام
( )4ف ار ابن اإلمام محمد بن مطهر إلى رجل من ج م من أهال حجارة ساعيد ( )1فقتلاه فااحتمى
) (1روضة اإلخبار ونزهة االسمار ص .111-110
) (2الظافر عامر بن طاهر بن تاج الدين ملك عدن.
) (3اإلمام المطهر محمد بن سليمان الحمزي.
) (4لم يذكر اسم الجشمي الذي قتل الرجل و ال اسم القتيل ولعله محمد بن حسين الجشمي.
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عليه رجل هخر فحمل عليه الرجل الاذي مان همادان فا راد قتلاه فاالذ [ بقبيلاة] عانس فوقاع بيانهم
وبين من حرر من همدان مااحمه ومقاتلة فحملت خيل عنس ف راد الصنو علي بن حسن وابان
المقحمي وابن اإلمام أن يدخلوا بينهم للصالح فوصل حجر مان بعاض اللعناا إلاى وجاه الصانو
علاي بان حسان حفظاه ف اجه وأدمااه فلماا وقاع الحجار فاي وجاه الصانو باادرت همادان علاى
الحاررين بالسالح وأرادوا أن يلقوهم بالموت المتااح فنهااهم علاي بان حسان واجارهم ومانعهم
عن إثارة الحر .وأخرهم ورجع إلى بيت غفر هو والذين معه من همدان. .
ومع االنصراف مع الذين كانوا من عنس وذمار من الرجال والفرسان والم بعرهم بعرا علاى
ما كاان ولام يعلماوا مان الاذي رماى باالحجر فيحلاوا باه المنكار واصابح ابان اإلماام مطهار وابان
المقمحي ومن معهم من العسكر فوافوا الصنو إلى بيت غفر منقودين وقالوا نحن بخيلنا وسالحنا
في طل .عفوك ..فعفا عنهم وصفح وأكرمهم لذلك الفعل سمح (. )2
وأغفلت كت .التاريخ الفترة من بداية القرن العا ر إلى بداية القارن الثااني ع ار ولعلناا أن اا
نطلع على بعض المخطوطــات التــي تلقي الرو على تاريخ هذه الفترة.
أن العقبات التي تواجه اإلسماعيلية من رنك وترييق لم تكن ألسبا .عرقية أو سياسية كما هو
سائد في تلك الفترة بل هو أمر عقدي وفكري وهذا متالام تاالام الليال والنهاار فقاد ساجن رأس
اإلسماعيلية لذلك السب .بعينه واكبر دليل على ذلك هو أتالف الكت .التي هي أمتداهم فكريا في
من يعقبهم من األتبا والباحثين ،وقد أاعم أنها مت صلة فاي ثقافنتاا العربياة فكلماا أنتصارت فئاة
محت من ذاكرة التاريخ أمجاد سابقيها .ففي بداية القرن العا ر الهجري :أوذي الداعي وبعاض
اإلسماعيلية وأتلفت الكت .واحتلت بعض الحصون ثم ما لبثت األماور حتاـى عـاـادت إلاى ساابق
عهدها.
902هـ -حبس عبد الوهاب ( )3للداعي اإلسماعيلي .
أمر السلطان عامر بن عبد الوها .الظاهري بتقييد رئيس اإلسماعيلية الحسن بان إدرياس عمااد
الدين( )4الاداعي الع ارين فاي دور الساتر فاي مديناة تعاا وأودعاه دار األد )5( .وأمار بإحراار
()6
كتبه وأتالفها .
965هـ -إجالء المكارمة عن طيبة.
ف ما الفرقة السليمانية بنجران فقد عرفوا بالمكارمة حاين وفاد علايهم الاداعي محماد بان إساماعيل
المكرمي من طيبة بهمادان اثار إجالئاه عنهاا فاي عهاد اإلماام ( )7المتوكال ارف الادين وقاد قاال
ال اجني أن اإلماام المتوكال علاى قاد اساتولى علاى معقلهام المعاروف بحصان ابام مان باالد
()8
حراا.
) (1حجرة سعيد :فهي قرية عامرة بالسكان (همدان – طيبة).
) (2روضة األخبار ونزهة االسمار ص .216
) (3عامر بن عبد الوهاب الظاهري – أحد سالطين عدن.
) (4ابن الداعي إدريس بن الحسن مؤلف عيون األخبار وفنون األثار.
) (5دار األدب :السجن.
) ( (6المذاهب الدينية في اليمن ص.(169
) (7اإلمام المتوكل يحيى بن شرف الدين.
)) (8أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب في جنوب الجزيرة ص.)129
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لم يكن المؤرخ موفق في تحديد السنة التي اجلي فيهاا الاداعي محماد بان إساماعيل المكرماي مان
طيبة باليمن إلى نجران حيث أن الداعي اجلي في سنة  1119هـ وليس  965هـ.
قااال الاادكتور حسااين فاايض الهمااداني :وكااان[ اإلسااماعيلية] يالقااون ا ااد المعاررااة وانكااد
االرطهاد وكانت أمالكهم وأموالهم تنه .ودماائهم تسافك ومنااالهم ومسااجدهم ومقاابرهم تهادم
()1
وخاائن كتبهم تسل.. ..
وبعد سنة الـ 1000هـ تعررت نجران لحرو .من قبل اإلمام القاسم فاي سابيل أحتاللهاا إال أناه
لم يستقر بها وذلك يعود لعادم انساجام سياساي باين اإلماام وأهال نجاران فماا لباث أن ف ال وعااد
أدراجه .
وقد حاول القاسام ( )2االرتحاال إلاى نجاران فاي ال امال اثناا وجاوده فاي ( بارط) بعاد أن وااله
بعااض أهلهااا ،ولكاان عنااد وصااوله إليهااا حاادثت حاارو" .قتاال" فيهااا بعااض أصااحابه ألن أهلهااا
من[اإلسماعيلية] ،فلم يستقر بها ،وعاد إلى جهات برط (. )3

)) (1الصليحيون والحركة الفاطمية باليمن ص ( 8
) (2اإلمام المنصور القاسم بن محمد بن شرف الدين.
) (3بين مكة وحضرموت ص.339
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التاريخ

الباب الثالث
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الباب الثال
وفي أول القرن الثاني ع ر الهجري :وتحديدا في عام 1127هـ وبعاد حارو .مريارة تام اجاال
الداعي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المكرمي من طيبة باليمن الى نجران حيث استقر لد ياام
واتفق هو و هم على الحلف المكون من المكارمة وولد عبد ويام فكون جي ا قويا منهم وغا
وصد غاوات.
(يالحظ انه يقال حرو .يام وغااوات ياام – وهاو يعناي المكرماي وولاد عباد
أصبح اسم ال هره يام كما ورد في كت .التاريخ ).

و الياامي وإنماا

وكان هدفهم استعادة حصونهم) حصن أفئادة – حصان صاعفان  -بيات انعام  -بيات حااا  -بيات
غفر  -حجرة ساعيد ) حياث اليااال أخاوان لهام بابعض تلاك الحصاون واالتصاال بيانهم ال يااال
مستمرا وحيث ال وصول لهم  -اي الجيش اليامي  -اال عن طريق تهامة لذا اقاموا عالقات قوية
مااع حكااام المخااالف السااليماني وأبرمااوا حلااف وجاارت بياانهم عهااود ومواثيااق علااى الااـتعاون
والتناصر بين الطرفين فصار حتما عليهما الوقوف الى جان .بعرهم الابعض ،لاذا اساتعان بهام
حكام المخالف السليماني وحكام اليمن في بعض االحياان ولجا الايهم مان أراطهد مان الطارفين
وربما استعان بهـم مـن أطراف نجد بعض القبائل ممن ينتس .اليهم وغيرهم .
قال الدكتور عبد بن صاالح العثيماين...:وكانات قبائال نجاران اليامياة ن اطة جادا مان الناحياة
العسكرية ولذلك فان اعما المخالف السليماني كثيرا ما استعانوا بتلك القبائل في حاروبهم راد
منافسيهم المحليين وخصومهم في الخارن (.)1
وقال الدكتور محمد بن عبد هل الفة :من المعروف ان قبائل يام تربطها عالقاات موغلاة فاي
القدم مع حكام المخالف السليماني في منطقة جاااان حالياا ،وحينماا نقلات سالطة هاذه الابالد الاى
السيد االدريسي حافظ على عالقاته بقبائل يام مصدر قوة االقاليم الحربية للحفاظ على سلطة مان
()2
يتولى الحكم فيه .
وقال محقق خالصاة العساجد :بتحاالف ال اريف محماد ماع ياام اصابح فاي ياده األداة الرارورية
لتحقيق طموحاته ( )3( .هو ال ريف محمد بن احمد الخيراتي احد اعما المخالف السليماني).
()4

 1100هـ ـــ وقعة النوير ومسل .
في وقعة النوير ومسلع أغار على بدو أسفل نجران جيش من ذو حسين وبني نوف وسائر دهم
وأهل الجوف فتصايحت عليهم رجال يام وأذاقوهم كؤوس الحمام وأوسعوهم قتال وأسروا
وجاءوا إلى نجران منهم باال سرا وحمل العجمان بخيلهم في تلك الوقائع حملة من ال يخاف
الحمام الواقع ويروى أن رجل من آل معيض العجمان ( يقال له ) حكران حمل بجواده على
رجلين فو ق مطية وهما رديفان فطعن األخير منهما بالسنان فخرقه ثم خر ق الكور ومضى إلى
الثاني وخر ق مقدمة الشداد بطعنة واحدة وكان أمره ذلك اليوم عجب وهؤالء العجمان لهم بسالة
وحماسة وصبر وجلد وقوة وفراسة وهم فرسان الطعن والجالد واحالس الجياد .

) (1تاريخ المملكة العربية السعودية الجزء االول صـ28ــ الطبعة السابعة 1417هـ للدكتور عبدهللا الصالح
العيثيمين.
) (2عسير في عهد عبدالعزيز صـ177ــ الطبعة االولى عام  1415هـ للدكتور محمد بن عبدهللا ال زلفة.
) (3مقدمة خالصة العسجد صفحة .54
) (4جالء األفكار (محمد عبدهللا سليمان المكرمي) والتاريخ  1100هـ على وجه التقريب.
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بن الناصر وأجابه قبائل دهم ووائله
1110هـ وكان قد ظهر في برط رجل يدعى عبد
وعاضده الشيخ قاسم بن الصلماء وقصدوا نجران ولما بلغ النذير إلى يام وهم في غفلة احتشد
أهل الوادي للقاهم وهم في قلة وكان الشيخ نوبان بن دلهم وقومه بعيدين في الرملة وأما سائر
البدوان فهربوا بأنعامهم وأهلهم إلى خلف حبونا ولم يجتمع إال قليل من أهل الحضر من حبونا
ونجران ولما التقى في رجالء وطن آل منصور الجمعان ودارت بينهم رحى الحرب كانت
الدائرة على يام وانكسروا إلى المخالف وقتل منهم عدة في المغار وانكف الحرب في ذلك اليوم
ولما انشق عمود الصباح تدانا الفريقان للحرب والكفاح وأصدقهم الياميون الحملة فانهزم األعداء
بالجملة واخذوا عليهم مطايا وجندلة طائفة منهم المنايا وأرادوا أن يلحقوا بهم في المجال فمنعهم
عن ذلك العقال والمشايخ خوفا لقلتهم وكثرة أعدائهم وفي تلك المعركة قال الفقيه علي بن هادي
()1
بن سدران شعرا بعث به إلى الداعي بدر اإليمان محمد بن إسماعيل ألمكرمي -:
ع ي الن ر من رث ا نـــــــام

بأيد ال ش من أو د يـــــام

حما الواد العتيق من ا عاد

نذوده كذود الســـــــــــــوام

دعونا فاستجبنا ه سراعـــــــا

وحعناه عن الما والطعـام

وتربنا من ا عدا وجوهــــــــا

وسلبنا من ا جساد هــــــــام

بمعركة ي ور النقع فيهــــــــــــا

يشي لهولها رأس ال ـــــ م

كأن رؤوسه رؤوس ال حايـا

غدا النحر من البلد الحرام

فأشبعنا سباعا جائعـــــــــــــا

تهادا اللح من عام لعاـــــــ

حتى قال :
وإنا دعو المولى علي

و ي الم طفى ير ا نام

1119هـ ثم ارتحل الداعي ( محمد بن إسماعيل ) إلى الشط ( )2عن نجران وحل بالدرب
المعروف بحيان وع َّمر هناك مسجد شامخ وأقام هناك ثالث سنين وبعد ذلك رجع إلى نجران وقد
أشار إليه الفقيه ( جابر بن مانع بن قطيان ) بعمارة الحصن المقابل لسلوة وهو بسم العرجاء
( والعان ) وهو آثار محل قديم وكان ماوئ للسرا ق والهوام فعمره وسماه قصر( سعدان ) وانتقل
()3
إليه وكان ذلك في سته وعشرين من ذي الحجة من عام 1122هـ.

) (1جالء األفكار (محمد عبدهللا سليمان المكرمي) والتاريخ  1110هـ على وجه التقريب حيث أن وفاة الداعي
محمد بن إسماعيل 1130هـ.
) (2شط آل سلوم  :شط الوادي كشط النهر جانبه وال سلوم قبيلة من يام وهذه القرية في وسط وادي حبونا
وأصبحت تسمى ( حبونا ) (كتاب بين مكة وحضرموت صفحة  )204عاتق بن غيث الحربي
) (3جالء األفكار (محمد عبدهللا سليمان المكرمي).
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ويظهار لناا أناه فاي عهاد اإلماام ارف الادين فاي القاارن العا ار وماا بعاده عنادما اساتولى علااى
حصاااون ومعاقااال اإلساااماعيلية تحاااول األفاااراد إلاااى نجاااران عناااد أصاااحا .دعاااوتهم هنااااك مااان
اإلساااماع يلية النجرانية...وبوصاااول الاااداعي محماااد بااان إساااماعيل المكرماااي إلاااى نجاااران تاااولى
الساالطتين الروحيااة والامنيااة وأيقااظ الن اااط الحربااي فااي النجاارانيين وهاام المعااروفين بالغااارات
()1
والغاوات فغـا بهم إلى نواحي حررموت وبعض أطراف نجد .
ذكر صاحب كتاب جالء األفكار ونقطة بركاز األخبار (محمد عبدهللا سليمان المكرمي)  ( :في
يام قوال حميدا ) ويقول فيهم هم أهل الجود واإلكرام المعروفين به عند جميع األنام وأهل
الشجاعة واإلقدام وال سيما عند مالقاة األقران وتزلزل األقدام ولهم الوالية الصحيحة ألولياء
هللا والعقيدة الخالصة الصريحة وهم ممن يغيث الملهوف ويفعل المعروف ويقرئ الضيوف
ويحمي الجار ويؤمن الخائف إذا استجار وممن يحفظ الحرمة ويفي بالذمة ويتبع األئمة ( ويام
من قديم الزمان باقون على التشيع والوالية إلى هذا األوان ) .
ولم تزل القبيلة اليامية بسعد داعيها منتصرين وهم في الغزوات على أعدائهم غير مقصرين
ولم تبرح غاراتهم تغير إلى مأرب والجوف وحريب وبيحان وحضرموت والكرب ونجد وبالد
قحطان يوسعوهم قتال وأسرا ويزيدهم هللا قوة ونصرا وفي ذلك يقول شاعرهم شعرا :
شل ال ا من ا برقين إلى كل
إلى نواحي ح رمو والكرث

سيلي من العر ين جا متكبر
فــــ لى ب د الم عبين ومأرث

[اصاابو فيمااا بعااد الااداعي السااليماني الرابا

وفااي 1142هااـ  -اسااتولى اسااماعيل باان هبااة
()2
والثالثون]على بيت الفقي .

وقال صاح .كتا .مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ( :)3هل ينسى ما حل ببيت الفقياه علاى ياد
قبائل يام من نجران بعد ما فتحت لها م حا اد الطرياق وانرام إلايهم أحماد بان محماد اباو منصار
صاح .ذئبين (. )4
واست هد بقول أبن األمير (:)5
صىىىىىىىىىىىىكت ب خبىىىىىىىىىىىىار يىىىىىىىىىىىىام فيىىىىىىىىىىىىه آذان
وكىىىىىىىىىىىىىم سىىىىىىىىىىىىىبيت خىىىىىىىىىىىىىود وصىىىىىىىىىىىىىبيان
مىىىىىىن مىىىىىىىواطن فىىىىىىي أخبىىىىىىىار قىىىىىىد كىىىىىىىانوا

هىىىىىىل ينسىىىىىىىى أحىىىىىىىد بيىىىىىىت الفقيىىىىىىىه وقىىىىىىىد
كىىىىىم عزيىىىىىز أذلىىىىىوه وكىىىىىم جحفىىىىىوا مىىىىىاال
فالنضىىىىىم يعجىىىىىز عىىىىىن حصىىىىىر لمىىىىىا دخلىىىىىت

قال عبد الرحمن البهكلي:
) (1نجران في أطوار التاريخ ص123
) (2خرج على اإلمام الزيدي قوم من وائله يقدمهم الشيخ حليس بن حازب بن جعران وهو رجل صاحب طيش
 .. ..وسمي ذلك الرجل نبي وائله الذي تنبأ عند ابن جعران وأرسل اإلمام الزيدي إلى الداعي يستنجد به فأرسل
الداعي الفقيه السامي جابر بن مانع بن قطيان ومعه جماعة من األعيان  ( .جالء األفكار ) لمحمد عبد هللا
سليمان المكرمي.
) (3كتاب مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص .98
) (4بلدة في اليمن.
) (5محمد بن إسماعيل بن األمير.
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إنما كان الباعث لهم على الوصول أن حصل بينهم وبين الخليفة المنصور( )*( )1خالف انه
يطول  ،بسب .انه قد اقطعهم بالد حراا ب سرها من جبال اليمن لنصرهم إياه في ابتدا دولته
بعد وفاة والده النه عارره في الدعوة جماعة من هل اإلمام فاخذوا عليه البالد وأطاعهم جميع
العباد ولم يبق في يده إال مدينة صنعا حتى وقع الحصار عليه بها برهة من الدهر فاستدعى يام
والمكارمة (**)()2من نجران وحصل له على يدهم النصر فطردوا جميع المحاصرين له ،
واسترجع البالد على اكمل الوجوه فاقطعهم تلك الجهة مقابلة فيما صنعوه ثم عن له الرجو في
ذلك وثنى عنانه عما هنالك وصمم على أخذها فوقعت بينهم فتن أد الحال فيها إلى ناولهم
التهائم ونهبوا بيت الفقيه ابن عجيل  ،وبندر الحديدة  ،واخذوا جُ مال مستكثرة من العروض
()3
والدراهم والبهائم .

ولكن صاح .كتا .مائة عام يقول:
وكان المنصور(*) ()4حين بلغه العدوان على بيت الفقيه قد أرسل بعساكر ومدد عاجل من صنعا
وتمكنت هذه العساكر من اإليقا بقبائل يام في مورع يقال له المحمره من طرق تهامة
واستعادوا ما سلبوه بعد أن هامت يام إال أن الهجمات التي جا ت بعد ثالث سنوات لام تلاق مان
يتصد لها.

في الحقيقة لم يكن سب .انسحا .يام من بيت الفقيه هو الهايمة كما ذكر صاح .كتا .مائة عام
من تاريخ اليمن الحديث بل أن حر .أخر كانت في انتظارهم ال تحتمل الت جيل كما سنر .. .

وأثنا فتح بلدة بيات الفقياه ( )5مان قبال إساماعيل بان هباة جا تاه خاالل ذلاك الوقات كتا .مان
(**) ()7
ال ريف الحسني(*) ( )6محمد بن أحمد مسرعة يذكر فيها...أنه في وقعاة بناي حارة وعاره
وانه في أمر ديد محصور وسط القوم فلم ير الداعي إال إسعافه واستنقاذه .
) )*( (1هو اإلمام المنصور الحسين بن القاسم (.وقد عارضه االمام محمد بن اسحا ق بن القاسم )( وورد أن الذي
عارضه هو اخوه أحمد بن القاسم( .
) )**((2خرج الداعي إسماعيل بن هبة هللا المكرمي ومعه الفقيه الفاضل جابر بن مانع مقادمة للجيش اليامي عندما
استنصر بهم اإلمام الحسين بن القاسم عام 1139هـ "السيرة الضيائية" توفي الفقيه ضياء الدين جابر بن
مانع بن قطيان وقبر في أبي عريش فأعلى هللا قدسه في دار مآبه وألحقه بدعاته وكان صاحب رتبة عالية
ومنزلة سا مية ولم يكن فوقه إال خليفة الداعي وصاحب الدعوة الهادية وكان انتقاله في  26من شهر محرم
أول عام  1156هـ وله ثالثة من األوالد الفقيه علي بن جابر بن مانع قتل في أبي عريش ودفن إلى جنب
والده عام  1174هـ والفقيه حسام الدين حسين بن جابر بن مانع بن قطيان توفي في عام  1184هـ
والفقيه احمد بن جابر بن مانع بن قطيان ( جالء األفكار ) لمحمد عبد هللا سليمان المكرمي.
) (3خالصة العسجد صفحة .131
) )*((4اإلمام المنصور الحسين بن القاسم شرف الدين.
) (5نقال من بعض السير المخطوطة ( السيرة الضيائية).
) )*((6الشريف الحسني محمد بن احمد الخيراتي.
) )**((7قد تكون قبيلة ال ّحرّث والقطبة.
65

قال العقيلي في تلك الوقعة:
وعند وصول "يام" إلى مور واألمير محمد قد لاه األمر وكادت الحرث والقطبة تست صل قواتاه
علم بعودتهم ف رسل من يستدعيهم فلبوا دعوته وسارعوا إلى نصرته فادك بهام قبائال الحارث...
()1
ثم قصد بهم المعنق ففتك بالقطبة فتكا ً ذريعا وأجالهم عنه وهدم قلعتهم.
المنصور الحسين بن القاسم يحاول حصار حصن أفئدة:
وفاي ( )2حصان افئادة ( )***( )3المنياع كاان علاي بان هباة لماا حاط عليهاا همادان با مر األماام
المنصور الحسين بن القاسم أمام صنعا وحصروه وهو في الحصان الماذكور ب هلاه وعيالاه....
فصار يرمي الرومي رميا مصيبا وهدم ركن الحصن وهال ذلك الرمي علاي بان هباة وأهلاه
كاد انه لو رمى به ثانية هد ثابات الحصان وقويماه فلماا رأ علاي بان هباة ذلاك قاام مسارعا
ودعى سابحانه مترارعاً ...فاهلاك ذلاك الراماي حاين أراد يرماي ثانياة ألناه فاض المادفع
وقتل راميه وخا .رن الفئة الباغية ....وكان وصول أخيه إسماعيل بن هبة وبوصوله دفاع
عن أهل الحصن كل سؤ وأذية.
 ...احتركت يام مع المكارمة للناول على بالد اإلمام مارة أخار فتلقااهم ال اريف إلاى أطاراف
بالده  ،وتوسط الحال بينهم وبين اإلمام وحسم مادة الخالف والخصام  ،وارجع اإلمام لهم بعض
اإلقطا مما طابت به نفوسهم وصلحت عليه أمورهم  .وأكد ال ريف بينه وبينهم المواثيق وانهم
أعوان عل ى كل أحد حتى لو ظهر عليه خالف من الخليفة كانوا أعوانه  ،وهو كذلك فالت م حالهم
()4
واتحد)6( .
قبيلة ذو حسين تفرض الحصار على قلعة صعفان:
( )5في عام 1157هـ أراد اإلمام ( )*( )6أن يقبض قلعة صعفان ( )**( )7المسمى بمتوح ( )***( )8من
تحت أيدي المكارمة ف غر ذو حسين ب ن القلعاة لهام أن هام أخاذوها مان المكارماة بقاوة أياديهم
فخي .الجميع المطا منهم والمطيع ...وقد بلت الداعي هبة بان إباراهيم ([ )****( )9الاداعي
السليماني الثالاث والثالثاون ]بماا تا لبوا علياه با مر اإلماام وبماا أرامروه مان األماور فقادم ولاده
) (1المخالف السليماني ص .393
) (2نقال من بعض السير المخطوطة ( السيرة الضيائية).
) )***((3حصن للمكارمة بطيبة.
) )6( (4خالصة العسجد صفحة .135
) (5نقال من بعض السير المخطوطة ( السيرة الضيائية).
) )*( (6االمام المنصور حسين القاسم.
) )**( (7صعفان جبل في حراز.
) )***( (8متوح حصن في جبل صعفان.
) )****( (9كان سيدنا هبة هللا بن إبراهيم المكرمي في بالد شهارة باالهنوم فاستأذن إمام الزيدية واتى على طريق
حوث وسحار ووصل في تسعة عشر ربيع اآلخر عام  1129هـ وأقام ليله بالموفجه والعمورات وبنو حشيش
( وأقاموا ) له بالضيافات وفي اليوم الثاني أقام عند أهل زور آل الحارث ثم عند أهل الصفاء في اليوم الثالث ثم
نهض إلى سلوة وأضافه القاطنون بها من آل عمرة وأيضا آل مكحول وال كلثم وال طفاف وانتقل بعد شهر إلى
قصر ( سعدان ) ( جالء األفكار ) لمحمد عبد هللا سليمان المكرمي.
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الحسان بان هباة [أصابح فيماا بعاد الاداعي الساليماني الخاامس والثالثااون ] حياث أن أخياه
إساماعيل بان هباة تا خر لجماع األجنااد مان الخيال والرجاال فوصال الحسان بان هباة فاي
مورع يقال له مقربة فالتقى هو وأصحابه والقوم ذو حسين وهم ممتنعة بالمتاريس مترتبة وهام
()1
كانوا في قوة عظيمة العدد ...والحسن بن هبة في مائتين وخمسين أو سبعين رجل كماي
()2ال غير ذلك كماا يعلام األحاد الصامد فاالتقى الجمعاان وقاد كاانوا ياعماون أن ينكساروا ياام
ولذلك وايم ظن بعرهم اعني يام الكرام لقلتهم وغرباة بلادهم وقلات عاددهم وااوادهام فبينماا
هم كذلك إذ حمل الحسن عليهم حملة حيدرية لما سمع قائال يقول هل يحسن اليوم الحملة العلوية
فحملوا معه أصحابه الجميع يام كحملة ررغام.....وقد قتال مان ذو حساين كام قتيال ثام ألقاوا ياد
الساالم وقااد الحاات بااذلك اليااوم اللويااة النصاار والفااتح ماان أجناااد المكرمااي إسااماعيل فوصاالوا وقااد
انهاموا الكافة وقتل حين تولوا باألدبار منهم قدر خمسين وايادة بذلك النهار. .
وقد قيل في ذلك عراً:
وهنىىىىىىىىىىىىىىاك جعلىىىىىىىىىىىىىىت مواعيىىىىىىىىىىىىىىد اللقىىىىىىىىىىىىىىاء

عىىىىىىىىىن لمىىىىىىىىىس كىىىىىىىىىل مقاتىىىىىىىىىل ومعىىىىىىىىىانق

()3()2

رفىىىىىىىع المطيىىىىىىىع وخفىىىىىىىض كىىىىىىىل منىىىىىىىافق

كمىىىىىىىىىا أتىىىىىىىىىى

عىىىىىىىىن بىىىىىىىىاقر وعىىىىىىىىن اإلمىىىىىىىىام الصىىىىىىىىادق

وعىىىىىىىىىىىىىىىن ا لنبىىىىىىىىىىىىىىىي محمىىىىىىىىىىىىىىىد ووصىىىىىىىىىىىىىىىيه

وعىىىىىىىن األئمىىىىىىىة فىىىىىىىي الطىىىىىىىراز السىىىىىىىابق

وجهىىىىىىىىىىىىىىىاده لىىىىىىىىىىىىىىىذوي العنىىىىىىىىىىىىىىىاد ألنىىىىىىىىىىىىىىىه

بالنصىىىىىىىر مىىىىىىىن مىىىىىىىواله عىىىىىىىين الواثىىىىىىىق

( )4ضىىىىىىىد الحىىىىىىىق يمحىىىىىىىي رسىىىىىىىمها

واتىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىى مر لىىىىىىىىىىم يكىىىىىىىىىىن بموافىىىىىىىىىىق

كىىىىىىتحكم الىىىىىىداعي أبىىىىىىا إسىىىىىىماعيل فىىىىىىي
وإقامىىىىىىىىىة الشىىىىىىىىىرع الشىىىىىىىىىري

إذ رام

()3

() 4

وعسىىىىىىىىىىىىىىاكر مىىىىىىىىىىىىىىن قومىىىىىىىىىىىىىىه وفيىىىىىىىىىىىىىىالق

مىىىىىىىىع يىىىىىىىىام األولىىىىىىىىى

أهىىىىىىىىىىىىىل الواليىىىىىىىىىىىىىة واليقىىىىىىىىىىىىىين الصىىىىىىىىىىىىىادق

ومىىىىىىىىىن ( أوالد) عبىىىىىىىىىد هللا جمعىىىىىىىىىا وافىىىىىىىىىرا

وجمىىىىىىىىىىيعهم مىىىىىىىىىىن تحىىىىىىىىىىت ىىىىىىىىىىل بيىىىىىىىىىىارق

عقىىىىىىىىىىىىىىدت بىىىىىىىىىىىىىى قو سىىىىىىىىىىىىىىاعة يمنيىىىىىىىىىىىىىىة

عىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىادة طرقىىىىىىىىىت بنصىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىرازق

وهنىىىىىىىىىىاك خرقىىىىىىىىىىوا الىىىىىىىىىىبالد فلىىىىىىىىىىم يكىىىىىىىىىىن

فيهىىىىىىىا لهىىىىىىىم عىىىىىىىن قصىىىىىىىدهم مىىىىىىىن عىىىىىىىائق

حتىىىىىىىىى علىىىىىىىىوا صىىىىىىىىعفان وانخلىىىىىىىىس الىىىىىىىىذي

قىىىىىىىد كىىىىىىىان حىىىىىىىل بىىىىىىىه انخىىىىىىىالس السىىىىىىىارق

وهنىىىىىىىىىىىىىاك اقتلعىىىىىىىىىىىىىوا الىىىىىىىىىىىىىبالد وانزلىىىىىىىىىىىىىوا

()1

فىىىىىىىىي جحفىىىىىىىىل كىىىىىىىىالبحر فىىىىىىىىي أمواجىىىىىىىىه
فىىىىىىىىي ذروة األشىىىىىىىىرا

نجىىىىىىىل البريىىىىىىىة مىىىىىىىن الرفيىىىىىىىع السىىىىىىىامق

) )2( (1كمي :شجاع.
) )3((2يقصد بالداعي هنا هبة بن ابراهيم
) )4( (3إذ رام – أي إذ أراد.
) (4الجحفل  -الجيش.
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إذ كىىىىىىان هىىىىىىىو أصىىىىىىل الفسىىىىىىىاد فصىىىىىىار فىىىىىىىي

مىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىد جنىىىىىىىىىىىىاه بذلىىىىىىىىىىىىة ومضىىىىىىىىىىىىايق

العىىىىىىىىىداء

( بمواكىىىىىىىىىىىىىىىىب ) محشىىىىىىىىىىىىىىىىورة بخالئىىىىىىىىىىىىىىىىق

مىىىىىىىىن ذو حسىىىىىىىىين ومىىىىىىىىن بكيىىىىىىىىل جمىىىىىىىىيعهم

مىىىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىىىل أشىىىىىىىىىىىىر أطلىىىىىىىىىىىىس مىىىىىىىىىىىىائق

وتوقلىىىىىىىىىىىىىىوا شىىىىىىىىىىىىىىق الىىىىىىىىىىىىىىبالد بضىىىىىىىىىىىىىىرة

وطمىىىىىىىىىىىىىوا عليهىىىىىىىىىىىىىا كالغبىىىىىىىىىىىىىار األفىىىىىىىىىىىىىق

() 2

وجىىىىىىىىىر اللقىىىىىىىىىىاء مىىىىىىىىىىا بيىىىىىىىىىىنهم بتعىىىىىىىىىىانق

والىىىىىىىىىيهم مىىىىىىىىىن بعىىىىىىىىىد ذا زحىىىىىىىىى

وبىىىىىىىىىىرأس مقربىىىىىىىىىىة توافىىىىىىىىىىق جمعهىىىىىىىىىىم

وتنىىىىىىىىىىىىىىىىىازلوا وتقىىىىىىىىىىىىىىىىىاربوا وتواثبىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا

والىىىىىىىىىروم تخىىىىىىىىىدم بيىىىىىىىىىنهم كصىىىىىىىىىواعق

بثالىىىىىىىىىىىىىىىث األيىىىىىىىىىىىىىىىام اختلطىىىىىىىىىىىىىىىوا معىىىىىىىىىىىىىىىا

وجىىىىىىىىىر اللقىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىا بيىىىىىىىىىنهم ( بتوافىىىىىىىىىق)

وهنىىىىىىىىاك ولىىىىىىىىوا مىىىىىىىىدبرين علىىىىىىىىى الىىىىىىىىور

)(1
)(2
)(3
)(4

()3

مثىىىىىل الوسىىىىىيق يخىىىىىا

السامق  -العالي.
(مقربه) بلدة في اليمن.
(الروم ) البناد ق الرومية.
) الواسق) السائق ( -الوسيق ) المسو ق.
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ضىىىىىرب الواسىىىىىق

)

()4

إطال الوجي عبد العلي

()1

من السجن.

بعد انتقال علاي بان هباة اعام [اإلماام] ( )2اناه لام يباق للمكارماة علياه وعلاى أمثالاه ياد عالياة
فااانتا مااا تحاات أيااديهم ماان القطااع عنااوة وهااي أعنااي قطااع...المكارمااة التااي اسااتردها [اإلمااام ]
المذكور حاسبا ب ن لم يباق لهام قاوة وقاد اناو أن يحابس مانهم أهال طيباة الحسان والوجياه عباد
العلي وعيال المنتقل ( أي علي بن هبة ) وغيرهم من غر المكارمة النخبة فلما بلات المكارماة
المذكورين ما نو [اإلمام] اتخاذوا [اللجاو ] إلاى باالد والادهم هباة االساتعداد واالهباة وكاان
[اإلمام] ترك لهم رقبا يرصادون لهام علاى الطرياق فاي باالد دهام وحا اد وهمادان عصابة بعاد
عصابة فعميااوا لاام ياارهم أحااد...فوصاالوا نجاران المحااروس وت نسااوا فااي حراارت تخاات الااداعي
المذكور الم نوس غير الوجيه عبد العلي ف نه...لم يسعه الت خر بال قادم فادياا ً نفساه علاى الاداعي
هبة وأوالده الميامين ألن مع بقائه كان ساالمتهم أجمعاين فساار إلياه وهاو فاي صانعا وكاان
أعني [اإلماام] مساتعد مجهاااً علاى حا اد فساار معاه إلاى أن رجاع منصاور فسا ل [اإلماام] عباد
العلي عن حال السائرين إلى نجران وقال أنهم ساروا بغير رأيه وجعل ذلاك عاذرا وأمار بحابس
عبد العلي الماذكور وتقيياده وهادم دور الادعوة التاي فاي طيباة ساهال ووعاراً وكام هذ [اإلماام ]
الوجيه عبد العلي من القيد ...وبكل أمر نكير فخرن إسماعيل بن هبة باألجناد اليامية...ف خاذ
بعض باالد [اإلماام] ...وقاد كاان إساماعيل بان هباة مناوي باالد [اإلماام] الخاصاة مان الساهل
والجبل أجمعين ولما تحقق خذالن اإلمام من ومن وليه ف لقى ياد السالم إلياه واعطاا الادراهم
لبنا القصور ورد القطع من غير تمهل وال كسل فجدد عمارات [دور ] الدعوة اعظم مما كانت
طوال وعررا على يد الوجيه عبد العلي وأعطاه من الكسا والادراهم واركباه غار الجيااد دهماا
ً ()3
وبيرا .

) (1هو سيدنا عبد العلي بن الحسن بن إسماعيل بن إبراهيم المكرمي وقال مخاطبا قيده ( بلغز عجيب ):
ولي عدو ولكن من تواضعـــــــه

يدنوا على ساقي ويلثمــــــــــــه

امشي فيمشي معي لكن له زجل

يحكي خطاب ولكن لست افهمه

أظنه يوهم الواشي ويشعــــره

إذا نطقت فسري ليس يكتمـــــه

أخشى من البرد يغشاه فيثلجــه

فافرش العهن حوليه واخدمـــه

عجيب منه ومني أن ذا عجـــب

يهينني وأنا بالرغم أكرمـــــــــه

يظن قلبي جبان ال وحق أبــــي

الصبرن لكي ينفك مبهمــــــــــه

ولي االه تعالى ال يضيعنـــــــي

يارب عبدك عبد العين فارحمه

( جالء األفكار ) لمحمد عبد هللا سليمان المكرمي.
) (2اإلمام المنصور الحسين بن القاسم بن شرف الدين.
) (3نقال من بعض السير المخطوطة (السيرة الضيائية).
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1157هـ -لجؤ الشريف محمد بن احمد الخيراتي الى نجران بعد استيأل حوذان على المخالف
السليماني
أ اار [اإلماام] ( )1الماذكور علاى ال اريف ( )2حاوذان ،ب ناه ي خاذ والياة تهاماة مان (إبان) أخياه
ال ريف محمد ( بن أحمد ) من غير توان ،وذلك بعد رجو سيدنا [إسماعيل بن هبة ] وأخيه
[الحسن بن هبة ] ،بعد الصلح باين [اإلماام] وبينهماا واثباات التقاارير التاي كانات للاداعي مناه
على يد ال ريف محمد المقدم ذكره وال ن ،الن هذا ال ريف كان بينه وبين الداعي هبة مان
عهد أبيه ال ريف احمد عهود أنه ال يتجاواه فيما ي مره الاداعي وال يتعاداه والساب .فاي ذلاك أن
والية أبي عريش وما واالهاا لام ياولي ال اريف أحماد الماذكور [اإلماام] إال ألجال سايدنا الاداعي
المااذكور الااذي كااان سااعيه عنااد [اإلمااام] م ااكور فكااان حااوذان المااذكور يحاااول ال ااريف احمااد
ويجاااوره ،فااي األحجااام ،واألقاادام ويكااابره ويجاااكره وينااافره ،وال ااريف أحمااد الم اذكور كااذلك
يتساهل من أمره ويصاغره إلى أن أاعجاه مان تحات مملكتاه إاعاان القااهر المقهاور ،فخارن -
أعني محمد الماذكور -والتجاا بالاداعي هباة وبقاى قادر اهرين فاي محاروس نجاران بخيلاه
ورجله مع األ راف والخدم والعبدان ،فاستنار بذلك ساران الاداعي فاي اآلفااق واألناام ،ولكاون
ال ريف لم يكن إال م هوراً ما بين اليمن وال ام ( ،)3إلاى أن خارن بالاداعي إساماعيل الاذي فاي
معاليه وايم سبحا ً طويل ،وصحبته قدر هلاف مان ياام البهاليال ،وهاو -متعناا بحياتاه – فاي
معاونة ال ريف المذكور ،وأما حوذان فكان قد ظن أن ال ياول وأن لن يحاور عان أباى عاريش
ولن يبور ،وكذلك كان وأيم جميع الناس يظنون حتى أهل صعدة على المسافرين إليها من يام
يرحكون ،ويقولون بحوذان جا على يام المنون ،واكثر أهال الادعوة القاصارين النظار يظناون
أن حوذان هو الغال .االغل ،.لكون [اإلمام] يمده بالرجال واألموال من غير ري ،.ثم كونه في
قدر أر بعة هالف ماا باين خيال ورجال معاه موجاودة مان أهال ساحار وال اام ،وهاؤال قليال وأي
قليل.....حتى أنه  -أعني [اإلمام]  -كان يوحي إلى جميع الخوالن والعرة وال ام ب نهم يطاردون
من بالدهم أجناد الداعي ويذيقونهم ك س الخاي والمالم ،وأنه قد أوحى إلى علي( )4ب ن [يجمع]
من سحار قوما ً كثير من أولي البا س والنجادة ،فتالقاوهم مقادماة ياام الماذكورين ،فبادؤهم برماي
البنادق والنصال ونيتهم بالفساد معتررين ،فلما سامعوا رمايهم المتا خرين مان أصاحا .الاداعي
ويااام فحملااوا ماان هناااك حملااة ت ااي .ماان هولهااا األطفااال فاصاابحوا أصااحا .علااي المااذكور بااه
هااربين ،ورجعاوا ماا باين مصارو ومقتاول ومقطاع أذناه أو أنفاه أو اليماين ،ونها .بعاض مان
السالح والمدافع منهم األجمعين ،حتى انهم خافوا أن تؤخذ مدينتهم صعدة ولكان لام يكان للاداعي
فيها إرادة ...ثم رحلاوا مان هنااك إلاى أن وصالوا حارض ،فاخاذوا واليهاا وقاد كفاى أهلهاا حاان
ومارض ،ثام وصالوا موراع يقاال لاه جحاا ( )5فاالتقى فيهاا الجمعاان مان أجنااد الاداعي وأجنااد
حوذان ،فانكسر المذكور وكان في أربعة هالف ما بين رجل وخيل وقتل قدر مائتين ..ورو أن
اكثر عسكر حوذان أخذهم الره ..ثم أن [اإلماام] الحساين ( )6لام ياادد بهاذه.. .إال عتاواً ونفاوراً
ولم يال يغري أهل ال ام على ال ريف محمد ( )7المذكور الذي أقامه الداعي واصالح لاه كال ماا
أفسده عمه ظاهراً من أمور ومستور ،ولم يال أهل ال ام يغيرون علاى باالد ال اريف ...فخارن
ال ريف ،وقد كان [منعه] الداعي ( )8عن الخرون إلى بالد اإلمام [منعاً]ً ال يساعه عناه تحرياف،
) (1االمام المنصور الحسين بن القاسم.
) (2الشريف الحسني حوذان بن محمد الخيراتي .
) (3اليمن المقصود هنا الجنوب والشام يقصد به الشمال.
)(4هو السيد جمال الدين علي بن أحمد القاسم بن علي وكان آل احمد بن عبد هللا وال حسن بن ناصر(الحمزات )
( أهل عويره ) على عالقة بأمير صعده وقد نفر الناس من سلوكهم سيما قبيلة جشم.
) (5بلدة في تهامة.
) (6الحسين بن القاسم بن شرف الدين.
) (7محمد بن احمد امير ابي العريش
)(8هبة هللا بن ابراهيم
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فلم يبال ال ريف المذكور ،وقد أفسد من مؤمني الدعوة كل ذي سعي م كور ،فلما وصال صابيا
وهي كانت من بالد اإلمام تالقى هو بالقتال وأهل ال ام ،فرجاع خائا .مكساوراً ذائقاا ً طعام الاذل
منهم والهوان لخالفه على الداعي مقهوراً ....ثم أن أهل ال ام اادت قوتهم يغيرون ليالً ونهار
[فاااخبر] ال ااريف الااداعي و[اخباار] الااداعي [اإلمااام] فلاام [يفعاال اإلمااام] ...،حينئااذ فسااح الااداعي
لل ريف فخرن معه يام الكرام ،فقتلوا من أهل ال ام قتالً ذريعاً ،واخذوا صبيا وبالدها وقد كانوا
باعمهم أن ذلك المورع منيعاً....فلما سمع خبر ذلك [اإلمام] اق اعر جلاده وقاال أن ال باد عقا.
هذا الفعل من السو على الاداعي والمكاروه ،ف هلكاه تعاالى مان خاالل تلاك النياة  )1(.وكاذلك
ال ااريف المااذكور ،لمااا خاارن بغياار رأي الااداعي بااا بااالحظ المخسااور ،وكااان قااد قتاال فااي تلااك
الكسايرة عماه ال اريف مباارك إذ كاان أراد أن يعااون ال اريف فلاماوه أهال ال اام ( ،)2وقطعاوا
()3
رأسه وجا وا عليه بكل نكيرة .
والحال أن يام والمكارمة لم يكن في بالهم إسعاده على اخاذ صابيا ومخالفهاا لمواثياق قاد جارت
بياانهم وبااين الخليفااة ال يقرااي ال اار وال العاارف بإخالفهااا  (.فقتاال عمااه ال ااريف مبااارك اثنااا
()4
غاوه لصبيا )
وياذكر العقيلااي اسااتيال حااوذان علااى المخااالف السالمياني ولجااؤ ال ااريف محمااد باان أحمااد إلااى
نجران وخروجه مع يام إلى أبي عريش:
عاد األمير حوذان من اليمن إلى أبي عريش في أول عام 1157هـ يحمل األمر الساري بعمالتاه
علااى المخااالف ومكااث يااوالي االتصاااالت ويرتاا .األمااور وي ااجع رجااال المقاومااة وعناصاار
المعاررة حتى تم كل ي  ،وعند ذلك أست ذن ابن أخيه في الخرون إلاى مارعتاه ولام يتوقاف
إال في صبيا .ادلج ليالً ،فلم يلح صبح يوم غرة جمادي األولى عام 1157هـ إال في مدينة صابيا
ف لقى القبض على عاملها وكبله بالحديد وأعلن أمر اإلمام بعمالته على المخالف ف قبلت إليه كافة
أعيان ورؤسا صبيا ومخالفها ،وفي مقدمتهم الخواجية والنعامية  .وبنو عبة ( )5وكان بعاض
جمو بني عبة قد وصل إلى قرية السالمة ومعهم حلفاؤهم من أهال صال .وبناي جوناه فا اتد
بهم أاره وقويت وكته .ووصلت األخبار إلى ابن أخيه فكانت مباغتة غير منتظره وإنماا ادر
بالحام وتجها من وقته إلى صبيا فتقدم لمالقاته أحد أعمامه وأوقفه في هجرة رمر بغية السعي
في الصلح وانتهى السعي ب ن يعود األمير محمد إلى أبي عريش لمادة ثمانياة أياام عساى تاتمكن
الوسائط السلمية إلى االتفاق .وانتهت األيام الثمانية بدون الوصول إلاى اتفااق ،وفاي ليلاة السابت
الموافق  17جمادي األول 1157هـ تقدم األمير حوذان على رأس جماو ههال صابيا ومخالفهاا
وبني عبة ومن معهم التي هبت لمناصرته إعرابا ً عن استيائها وسخطها راد سياساة ابان أخياه
إلى أن وصل إلى قرية البديع ،وهنا وافاه الخصم األول البن أخيه وهو األمير أحمد بن خيارات
القطبي ،وأنرم على رأس أنصاره إلى الجمو المهاجمة وبعاد مناو اات وقتاال انتهاى بمعركاة
دارت رحاهاا قار .قرياة العقادة أنهاام األميار محماد إلاى أباي عاريش التاي حصانت واسااتعدت
للحصااار فتقاادم الجاايش المهاااجم وراار .نطاااق الحصااار علااى المدينااة إلااى  10ااعبان عااام
1157هـ وتم التسليم على ال روط اآلتية:
-1أن تسلم البالد إلى أمير األمام (حوذان).
) (1يشير إلى وفاة االمام الحسين بن القاسم.
) (2الشام يعني أهل الشمال.
) (3نقال من بعض السير المخطوطة ( السيرة الضيائية).
) (4خالصة العسجد صفحة .167
) (5الخواجية والنعامية وبنو شعبة من قبائل تهامة.
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 -2أن يخرن األمير محمد إلى حيث أراد.
وفي يوم  15عبان خرن األمير محماد مان أباي عاريش قاصاداً نجاران  ،وكاان رئيساهم يومئاذ
القاري هبة بن إبراهيم المكرمي فلما وصل ال ريف إلى نجران تلقاه جميع من باه بااإلكرام
ونهاية الرعاية وغاية االحت ام ووعده القاري بالمناصرة له بمان يرياده مان االجنادوظلات أياام
قدومه عندهم كاألعياد،ي هدها الحارر والباد فلما بلات الخليفاة (وصاوله إلاى هنااك) عظام علياه
األمر من حيث انه قد بذل في سد الطرقات عليه أمواال جايلة .
وإذ قد ورد عليه-أي حوذان -الخبر اليقين بانفصاال ال اريف مان نجاران بجناد ال يجااوا االلاف
حاملين لكاس الم نية المماون بالحتف  ،وصحبته أوالد القاراي هباة إساماعيل واخاوه حسان
واخوه عبد مقادمة للجيش فلما وصل إلى أطراف مدينة صعدة لقيهم السيد الماجد جمال الدين
علي بن القاسم بن علي بن وقد جمع جموعا من قبائل سحار قاصدا لمنع ال ريف عان المراي
واالستمرار لمواطاة س بقت بينه وبين الخليفة المنصور فناو وه القتاال وأصابحت رحاى الحار.
تدور فكانت الدائرة على أصحا .بن اإلمام فولوا منهامين ولم ينجيهم إال سورمدينتهم الحصين
()1
.
"وفي هر ربيع األول عام 1158هـ" اخذ األمير حوذان في االستعداد والت ه .وح د أنصااره
وأخذ أهل القر اليمانية من امال حارض إلاى خبات المسارحي فاي النااوح عان قاراهم ونااح
سكان بندر جااان إلى فرسان،وفي أخر ربيع األول تواردت األخبار بوصول األمير محماد إلاى
حرض ،وبعد محاصرته لمدينة حرض ثمانية أيام سلمت المديناة حاميتهاا ودخال المديناة .خارن
األمير حوذان من أبي عريش على رأس ح وده حتى خيم في قرية الدامت (التهامية) ،أما األمير
محمد فعندما علم بناول عمه في الدامت خرن من حرض وأحتل قرية البدوي(التهامية)  ،وكانت
منه حركة بارعة أوقعت االرطرا .في خطة دفا عمه وارطره إلى الرحيل من قرية الادامت
والرجو غربا ً لصد تقدمه حتى عسكر قبالته في قرية جحا ،وهكذا ظل كل منهما متهيبا ً الهجوم
على معسكر اآلخر .وفي عصر السبت الموافق  3جماادي األول 1158هاـ أبتادأ األميار حاوذان
بالهجوم وسرعان ماا تراجاع مهاوماا ً وتفارق أصاحابه ،وتقادم جايش أبان أخياه واساتحل مخيماه
ونه .خيمته وأمتعته ،أما هو فعاد إلى أبي عريش وتحصن في القلعة ومكث ثمانية أياام واصال
في خاللها ابن أخيه تقدمه إلى مقا( .التهامية) ،وعندها طل .حوذان األمان لنفسه ف منه ورحل
إلى اليمن وكتا .إلاى اإلماام يرجاوه إماداده بقاوة فالماه اإلماام علاى خروجاه بمثال تلاك السارعة
ونس .أسبا .هايمته إلى رعف همته وقلت عنائه فيئس حاوذان مان نصاره وصاالح ابان أخياه
وعاد إليه  ...في أواخر عبان من عام 1163هـ يتجها من أبي عريش يرافقه عمه حوذان فاي
فرسان الحملة ف قام األميار أياماا ً ..ثام عاام علاى ماا نهاض مان اجلاه وهاو القابض علاى رؤساا
النعامية  -الذين سااعدوا عماه حاوذان ماع الخاواجين وبناي اعبه  -ف اعر كبيار النعامياة الارئس
الحسن بن إبراهيم فنجا بنفسه إلاى در .بناي عبه....أ ارنا قبال أن األميار حاوذان كاان رامن
فرسان الحملة وهنا عندما تم تنفيذ العقا .على النعامية أدرك انه السب .المبا ر وأنه ال ك هت
دوره ف د الرحال ليالً ولم يصبح في محلاه .أرتاا األميار لفارار عماه ظاناا ً أناه لحاق بخصاومه
اآلخرين بني عبه.ف دد ورا ه الطل .فلم يدركه وأخيراً تحقق له انه لحق بالمروة ....من بالد
الحرث ،عاد األمير إلى أبي عريش وافرغ اهتمامه ب ان عمه حوذان الذي قام من المروة ي ان
الغارات علاى أطاراف المخاالف الجنوبياة ف اكى المساارحة علاى األميار مان تعدياتاه فتبارأ مناه
وقال لهم قد أبحت لكم دمه فاقتلوه فقالوا لألمير إن له أهال غيرك فإذا تبرأ من دمه جميع أقربائه
()2
قتلناه ف رغم األمير جميع هل خيرات على البرا ة منه.
) (1خالصة العسجد صفحة .151/147
) (2المخالف السليماني ج  1ص .393
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1159هـ -خروج يام إلى قبيلة الجحادر على موارد الماء.

()1

( الجحادر) ( )2قوم كثيرة الغاوات منعوا قبائل يام البدوية ،عان مياراد الماا (الاذي) كاان بيانهم
في القسمة السوية ،ولم يبالوا من أحد وال يخافوا مان بااري البرياة ،أعجباتهم كثارتهم وأطاربتهم
قوتهم وكبرتهم ،إلى أن هل األمر باالمقهورين مان ياام الماذكورين أن التجئاوا إلاى سايدنا الاداعي
[هبة بن إبراهيم] م تكين مستنجدين فوجه سيدنا هبة ولده سيدنا الحسن بن هبة ومعه
امارة مان أصااحابه ياام باان يصاب  ،فلمااا وصالوا بالدهاام ماالوا إلااى السالم أولئااك القااهرون مان
الجحادر فال نارلوهم ال طعنا ً وال ررباً ،بل القوا مقاليدهم في يد سيدنا الداعي ،وأذعنوا بتسليم
الحقوق الواجبة المرعي منهم والراعي فطابت لهم المساعي.
1159هـ -محاولة استيالء الشريف على صبيا:
ومااال األمر في اتسا  ،والتباين في إستتبا  ،وال ريف محمد بن أحماد يوجاه همتاه إلاى تملاك
صبيا ال يصده عن ذلك صاد ،وال يرده عن مطلباه راد ،فطلا .أهال نجاران وغيارهم مان قبائال
سااحار ووائلااة ،حتااى جمااع محطااة عظ يمااة هائلااةز وعااام علااى النهااوض ألخااذ صاابيا المحميااة،
وإرافتها إلى ما تحت يده مان الجهاات العير اية ..والحاال أن ياام والمكارماة لام يكان فاي باالهم
إسعاده على أخذ صابيا ومخالفهاا لمواثياق قاد جارت بيانهم وباين الخليفاة (أي اإلماام الايادي) ال
يقرااي ال اار وال العاارف بإخالفهااا ..فلاام يتبااين لهاام ماان ال ااريف إال أن قصااده اسااتخدامهم فااي
جهات بالده ،وأنه غير معت ٍّد إلى ي مان حادود أراداده .ونالات مانهم محطاة رئيساهم النقيا.
علي بن جابر بن نصي .اليامي .فلما استقر بالنقي .علي بحررته ،وتبين له من فحاو خطاباة
ومحااض إرادتااه (انااه يريااد االسااتيال علااى صاابيا) أجابااه (أي علااي باان جااابر باان نصااي ).بعاادم
االمتثال واإلسعادز وأن ال يتم (التوجه إلى صبيا) إال برأي إمامي يقتري ذلك المرادز فور لاه
ال ريف ب نه (ستكون حركته إلى أطراف) الابالد (الخاصاة باه) يحاد ذلاك إلاى قرياة الرياان مان
قر وادي جياان .فطاوعه (النقي .علي بن جابر بن نصي ).على ذلك.
وخرن بمن لديه لهذا ال ن ،وكان خروجه في أوائل هر وال الكاريم ،فاساتقر بقرياة الرياان،
وصحبته جماعة من الفرسان ،ومنهم عمه حوذان .ثم عام علاى النهاوض إلاى قرياة صانبه مان
قر وادي رمد ،وهو من حدود أهل صبيا (هنا ظهرت نية ال ريف لغاو صبيا لعلي بن جابر
بن نصي ).فانعال ب كثر الجند ورجع إلى أبي عاريش ،وأماا ال اريف فواصال مهاجمتاه لمديناة
صبيا ولم يوفق وقتل عمه ال ريف مبارك.
وما برح ال ريف يتطل .العوائال ويكارر إلاى أهال نجاران وغيارهم الرساائل مجتهادا فاي طلا.
الثار ساعيا في غسل دنس العار.
1160هـ  -معركة ال رى:
في هر صفر منها (أي عام  1160هاـ) :جناد "ال اريف محماد بان احماد اريف أباي عاريش"
الجنود ،وبند البنود ،ونهض ألخذ مدينة صبيا بجنود ال قبل لهم بها من يام وقبائل الم رق ،ومن
البدو كسفيان وغيرهم .وخارن مان أباي عاريش ،فلام يار أهال صابيا إال أصاوات بعاض بناادق
أصحابه بمورع يسمى الغر – بغين معجمة مفتوحة وهخر را مهملة ثم ألف مقصورة -وهاو
قري .من صبيا ..وذلك على حين غفلة من أهل صبيا ولم يكن يخطر على بالهم (أي أهل صبيا)
أنه يطرح بذلك المطرح وعلاى تلاك الصافة "أي ال اريف محماد بان أحماد" ..فلام ي اعروا (أهال
صاابيا) إال بوصااول رسااول إلاايهم ماان ال ااريف (محمااد باان أحمااد) وه او ال اايخ علااي باان مربااع
ال عبي ،يعرض عليهم الصلح ،وأنهم يلتامون له في تسليم نصاف متحصال بلادهم ..وانفاوا مان
) (1نقال من بعض السير المخطوطة( السيرة الضيائية).
) (2قبيلة من قحطان.
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قبول ذلك ..ثم قصد أهل صبيا محطة ال ريف ،وذلك ع ية السبت لعله حادي ع ر هر صافر
الخير .وكان أهل صبيا فاي غاياة مان القلاة ،إنماا معهام أخاالط مان أهال المخاالف .فلماا عااينهم
ال ريف "محمد بن أحمد" وأصاحابه هيا جناوده ولماا تقاار .الجمعاان وتااحاف الصافان كانات
الوقعة المعروفة بوقعت الغر وفر أصحا .ال ريف أبي طال" .صاح .صبيا" (وتم االستيال
على صبيا) وقتل منهم أربعة وثالثين رجال واسر منهم جمع .وقتل من أصحا .ال ريف "محمد
بن أحمد ريف أبي عريش" جماعة منهم النقي .علي بان جاابر بان نصاي .رئايس محطاة ياام،
()1
وهخرين من عقالهم.
1162هـ  -لجوء الشريف حوذان بن محمد الخيراتي إلى نجران .

()2

وذلك أن ال ريف حوذان ،لما كابر وحار .الداعي إسماعيل كما ذكرنا ذل وهان ،بعد المحاربة
وناله من أبن أخيه ما ن اله من االمتحان واالمتهان ،الذي أعواه أن يلتجائ إلاى سايدنا إساماعيل،
كما التج محمد المذكور قبله إليه وكثير من سادات القبائل حا د وبكيل ،الن ال ريف محمد لما
ملكه الداعي بالد التهامة ،طغى وتجبر على من نااعه من ريف وورايع وعلاى غيارهم ولام
يخف المالمة ،حتاى أناه قطاع تقريار ال اريف حاوذان فبقاى فاي نجاران ملتجائ جناا .الاداعي،
متراارعا ً إليااه فااي جميااع المسااالك والمساااعي ،فاصاالح مااا بينهمااا ساايدنا المااذكور بالصاالح التااام
وعرف بذلك [اإلمام] عباس ( ،)3ورري محمد المذكور ورد تقرياره وتقريار واياره الاذي جاا
معااه المساامى بال ااريف ناصاار ،فقابلهمااا ال ااريف محمااد لمااا وصااال ماان نجااران إلااى بالدهاام
بالترحي .والتهاالي ،وباطناه مخاالف باادي أماره والظااهر ،وقاد كاان الاداعي أصاح .مان عناده
ال اريف حاوذان رجااالً مان الفقهاا وياام ،وظان الكافاة بإصاالح بعراهم باالبعض مان الخااص
والعام.
ويذكر العقيلي حول لجؤ االمير حذوان الى نجران:
اراطر األمياار حااوذان  ...إلااى الرحياال إلااى نجااران وااللتجااا إلااى المكارمااة ف كرمااه رئيسااهم
القاري "إسماعيل المكرمي" واخذ في مكاتبة األمير محمد ساعيا ً في الصلح بينهماا حتاى توفاق
إلاى ذلااك وأخااذ العهااود والمواثيااق علااى األمياار لعمااه وبعثااه مااع وفااد ماان رؤسااا يااام فاسااتقبلهم
استقباالً حسنا ً واظهر لهم استعداده بالوفا وقيامه بالعهاد الاذي قطعاه للمكرماي باالعفو عان عماه
()4
وكان قد صمم على غير ذلك
1163هـ  -يام ت خذ بث ر الشريف حوذان بن محمد الخيراتي.
قيل أن ال ريف حوذان طلع عند ال ريف محمد وقد حصل بينهم كالم الذي جرهم إلى الخصام،
وقيل كان ذلك الخصا م عمادا مان ال اريف محماد وبادا حتاى اناه وأخاوه علاي وال اريف ظاافر
وثالثة من أ راف أهل الجوف ت اوروا وقتلوا حوذان وخفروا الذمة تجرؤا ،فخرن الداعي ألنه
كان تحت حكمه وذمته وقد أنفق من األموال واألنفس والرجال لخفر ذمته وح مته ،مجاهادا هلل
سبحانه على ال ريف محمد المذكور ،وكان خروجه بنفسه وأصنائه ( )5وأوالده متوكال على من
تصير إليه األمور ،وظنوا األعدا كلهم كذلك ال ريف العائ .أن الداعي سينكسار ويهار .مان
كثرة جمو األعدا ولم يدر أن العائ .هو الخائ .الهار ،.وقد كان و فاه كل لسان في عي.
) (1خالصة العسجد ص .178-176
) (2نقال من بعض السير المخطوطة( السيرة الضيائية).
) (3عباس بن الحسين بن القاسم.
) (4المخالف السليماني ج 1ص .400
) (5أخوانه.
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محمد وذمه في عيبه في قتل ال ريف حوذان عمه ،فلما وصال الاداعي قلعاة حارض وفيهاا أخاو
ال ريف علي مترت .وفيها من ال حن والمدد والعدد ما يطربهم ويعجا ،.فحملاوا أجنااد الاداعي
وأولهم أهل العجمان المذكورة بالكلية ،ف خذوا الرماح ....ففتحاوا تلاك القلعاة ،واغتنماوا ساامعهم
بغير مدافعة ،إال أن أخوان من يام الكرام احترقوا في النار ذات االرطرام ،وسب .ذلك أنه كان
في مكان علي المصرو باروداً كثياراً فطاحات فياه ارارة مان فتيلاة بنادق ماع اادحاام ياام فياه
ألخذ ذلك البارود المورو  ،ف ما الع رة مانهم فقراوا حاال سااعتهم الحماام ،والبااقون فقاد... .
()1
حصل لهم الصحة بعد أيام.... .

وقال صاح .خالصة العسجد في قتل حوذان:
فلما بلت قتل حوذان إلى المكرمي بلت منه ذلك مبلغا عظيماا  ،ورهه مان ال اريف ارتكاباا جسايما
ثم صمم هو ومن أطاعه مان ياام علاى النااول  ،واجلا .معاه با كثرهم علاى كال صاع .وذلاول
وكان انفصالهم من نجران في هر عبان وفي أواخره وصلوا إلى حرض وبه إذ ذاك علي بن
احمد عاامال مان قبال أخياه فتحصان بالقلعاة التاي هنااك فحاصاروه أياماا ثام دخلاوا علياه وقتلاوه
ومثلوا به أ نع مثلة العتقادهم انه السب .في قتل ال ريف حوذان .وانتهبوا جميع ما معه بالقلعة
من األثاث وقتلوا جل عسكره واسروا الباقين ثم منوا علايهم  ...ف مادهم أهال المخاالف بإعاناات
من األطعمة والجاور  ،وقاد كاان تلقااهم األميار األكارم فاارس بان عباده احماد القطباي صااح.
المعنق بالريافة وسار صحبتهم  ...وكان وصولهم إلي أبى عريش في هر رمران المعظم...
ف قااموا علااى حصااره إلااى أواخار ذي القعاادة الحارام  ...ولاام ياال الحااال كاذلك حتااى وقاع بياانهم
الصلح على ارط تساليم ماال وإجارا مقارارت لهام وألوالد حاوذان فاي كال اهر ويكاون ذلاك
برمانة ال ريف ظافر بن الحسين  ،وال ريف حسن بن احمد فرري ال ريف ذلك .
وفااي أواخاار المحاارم عااام المكارمااة وماان صااحبهم ماان يااام إلااى نجااران بعااد اخااذوا لجميااع ماان
واجههاام وأطاااعهم علااى حاار .ال ااريف األمااان  ،و اارطوا عليااه أن ال يعاقاا .أحااد ماان أهاال
()2
المخالف فبذل لهم ذلك ووفى به فلم يقع منه على أحد خالف.
ويذكر العقيلي أخذ المكرمي بث ر حوذان:
علم المكرمي بقتل األمير (محمد بن أحمد) عمه ( حوذان ) وكان هاو ( أي المكرماي ) المتعهاد
لحوذان والرامن له على وفا األمير فنال على رأس ياام إلاى المخاالف الساليماني .....وصال
المكرمي مديناة حارض وقتال عاملهاا علاى بان أحماد أخاا األميار محماد  ...ثام تقادم صاو .أباي
عاريش وفاي طريقاه كتاا .إلاى رؤساا المخااالف با ن اإلماام قاد عااال األميار فاستب ار الجميااع
وسارعوا بتقديم األطعمة والذبائح للمكرمي وقومه واقبلوا إلي الترحيا .باه ومقابلتاه ووفاد علياه
فارس بن أحمد القطبي صاح .المعنق بالريافة وسار صحبتهم إلى أبي عريش وذلك في اهر
رمران عام 1163هـ ومر المكرمي من رق مدينة أبي عريش في حملته وقاد فار اكثار أهلهاا
إلى جهة صبيا وغيرها أما األمير فقد تحصن في القلعة .عسكر المكرمي قبلي مدينة أبي عريش
بين أبي عريش والعقدة ( )3وغادوه وراوحوه بالغارات وأقاموا على حصاره إلى هر القعدة وتم
الصلح بينه وبين المكرمي على:

) (1نقال من بعض السير المخطوطة ( السيرة الضيائية).
) (2خالصة العسجد صفحة 208-205
) (3بلدة في تهامة
75

()1
()2
( )3

أن يصدر األمير عفواً عن جميع أهالي المخالف الذين أعانوا المكرمي.
أن يدفع للمكرمي مبلغا من المال.
()1
أن يقرر راتبا هريا ً ألبنا عمه المقتول.

* لجؤ بني األحمر (سالطين حاشد) إلى نجران :
ومما اهدنا ب ن ملوك اليمن وسالطينها ،ومن كانات لهيباتهم الدولاة إذا تحركاوا دكادكت هيباتهم
قوانينها ،بني األحمر الرؤسا السالطين ،لما حبس أخاهم [علي] اإلمام ( )2جا وا إلى الداعي (
الجئين) متجورين ،وسيدنا الداعي لم يكن بذلك يدري ،فلما وصلوا أحلهم بالترحي .والت هيل بما
هو له ههل من الكرم الذي لم يال سائالً منه يجري ،وكت .إلى اإلمام بصافة المتجاورين ،وأنهام
وصلوا إليه وهو في غفلة من مجيئهم أجمعين ،فلم يسااعده اإلماام الماذكور إال وقلباه كاان يتمياا
من الغيظ الكمين ،ووعد أنه سيطلقه لكن بعد وصول المتجاورين إلاى حرارته ،وأنهام فاي وجاه
الداعي ال يجري عليهم سؤ من جهته ،فساعد الداعي [اإلمام] على ما قال ...وإما الداعي [فود ]
()3
بني االحمر من عنده ..وقد كان أرك .أخا علي المحبوس حصانا ً من الخيل الجياد
إطال سراح السلطان علي بن األحمر من السجن .
كما مر فقد وعد [اإلماام] ( )4باإطالق السالطان علاي المحباوس ،ولكناه لام يااال يماطال فاي ذلاك
وطال الميعاد ..... ،و[اإلمام] يماطل بما يسؤ الداعي من إخالف الميعاد ،ونيته الفساد… ،وكان
قد وجه الداعي عساكره المنصاورة إلاى ال اريف الحساني بكال قارم رارغام وقاد أخاذ ال اريف
[بلدة] اللحية ( ،)5وبالد ماور ( )6فخاا .ظان [اإلماام] ،فا طلق ذلاك السالطان المحباوس مسارعا ً (
وكان قد ) ت فع [اإلمام] بسيدنا الداعي في ارتفا ال ريف المذكور عن بالده من غير حور وال
جور (. )7
1164هـ  -ظهور أبو عالمة.
في هر رج .كان ظهور أبي عالمة بمورع يسمى "ال جعة قري .من باالد نهام" وهاو رجال
مغربي األصل ( هو احمد الحسيني المعروف بابي عالمة ) يرو انه كان في أول بدايتة سياحا ً
يتتبع المساجد والاوايا وم اهد األوليا ودعا الناس إلى طاعته و ا للعامة انه الممهد للمهادي
المنتظر هخر الامان فافتتن به عوام الناس افتتانا عظيما وكانت له أعمال رائعة وأحوال فاجعاة.
دخل كثير من الناس في طاعته اختيارا .وكان يُظهر على اتباعه حكم الجذ ،)8(.فوقع للعوام فيه
اعتقادا عظيم وطار ذكره في أقطار اليمن وملك األقاليم ووصله الناس من كل فج ،وتاعا منه
خليفة صنعا وسلطان عدن ولحج ،وداخلتهم منه ألواهمه العظمى ...فملك الكثير من بالدهم ...
()9
وكانت عساكره تخر .الحصون ال امخة والقال الباذخة بال م قة وال كثرة مؤنه.
عند ظهور أبو عالمة كت .كافة األ راف واألمرا إلى الداعي إسماعيل بان هباة اساتطالعا
لما عنده من علم أبو عالمة لعلمهم أن الداعي معدن السر والعلم ال رعي ولم ياالاوا يتحسساون
منه أخبار الدعي أبو عالماة المتسامي بالسايد احماد فكاان جاوا .الاداعي علايهم الجمياع باان أباو
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

المخالف السليماني ج  1ص 401
االمام عباس بن الحسين بن القاسم.
نقال من بعض السير المخطوطة ( السيرة الضيائية).
االمام عباس بن الحسين بن القاسم.
بلدة من بالد تهامة.
بلدة من بالد تهامة.
نقال من بعض السير المخطوطة ( السيرة الضيائية).
الوجد( :في اصطالح الصوفيه ) حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب.
خالصة العسجد صفحة .219-210-208
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عالمة من السحرة الفجرة وان عاقبته الهالك والبوار  .ثم إن أبو عالمة أمر أصحابه بمحاصرة
حصن صعفان وكانوا ملفل فين من كل قبيلة ياعمون انهم فاي الباو عالماة مان األعاوان فلماا
وصلوا الحصن المذكور صاروا يبرقون ويرعدون ويقولون إن لم تنرموا إلينا فعلنا بكم وفعلناا
واعلموا أن السيوف والرماح والبنادق ال تؤثر فينا ونستطيع أن نهدم الحصان ومان فياه بالساحر
وكااان والااي الحصاان القارااي األنباال هبااة باان علااي ومعااه أربعااون ماان يااام فاارد علاايهم ماان
بالحصن بإطالق الرصاص فكانت النتيجة قتلى وجرحى من الغااات وعاادوا مان حياث أتاوا لام
()1
ينالوا خيرا.
" أرسل أبو عالمة من عسكره المجاذيا ".إلاى الابالد التهامياة وقاد أرسال ال اريف بمحطاة مان
أهل نجران لهذا المقصد  ،فوصلو إلى قرية البدوي ( وهي قرية مان قار خلا .فيماا باين أباي
عريش وحرض) فتوجه به إلى مور وكان وصوله إليهم في ذي القعدة ولما بلت خبر وصوله أبا
عالمااة أرساال جي ااا كثيفااا فوصاالوا إلااى محطااة ال ااريف وذلااك فااي الثالثااا فااي أواخاار ال ااهر
المذكور  .فعب جنوده والتحم القتال ،وما كان ب سر من انهاام أصحا .أبي عالمة  ،وقد اا
على السنة الناس انه ال يقطع فيهم الحديد وال الرصاص فبقي أصاحا .ال اريف فاي أمار ماريج
وكاد يداخلهم الجبن فلما رأوا ت ثير السالح صدقوهم الحملة وقتلوهم ا ر قتلة وظفروا بسلبهم –
()2
واسر من أصحا .أبي عالمة خلق كثير..
1168هـ  -يام ت خذ بالثار من دهم.
قيل أن دهم قد كان قتل بعرهم امرأة من أطراف يام ،وان قتل المرأة وايم عيا .عناد الكمااة
الكرام ،وقد كانوا دهم المذكورين ،افسدوا الطريق لما بينهم وبين [يام] من القتول العظام ،فقصد
من يام بعرهم إلى سيدنا الداعي إسماعيل الهمام م تكيا ً على دهام الاذين أثااروا كال فتناة لكثارة
عددهم في األقدام واألحجام وكانوا قد تعدوا على حمائل الاداعي ب خاذ المجبا مان غيار احت اام،
وكان قاد طغاوا فاي الجاوا .والكاالم ،ف وجا .الاداعي الماذكور تحاذيرهم فاي جمياع األماور فلام
ينتهوا ....إال تماديا ً واستكباراً فا مر ياام الماذكورين أن يغااوا إلاى بالدهام لايالً ونهااراً ،فقطعاوا
أسواقهم وقتلوا منهم كثير سطوة وقهراً ،فلما حصل عليهم [الحر ...].خرعوا وانكسرت همتهم
حتى [ان]م ايخهم رجعوا ملتجئين إلى حكم الداعي المذكور وجعلوه مهيمنا ً عليهم...و اصلح ما
()3
بينهم الداعي فحمد له الجميع منهم المساعي.
1169هـ  -استعانة الشريف محمد بن احمد بيام.
تجها األمير ( )4لقتال قبيلة بني عبة واستعان بقبائل يام الذين هام عمدتاه فاي حروباه ماع أهال
المخالف فوافوه ،في النصاف مان محارم ساار إلاى الادر .علاى الطرياق العلياا إلاى أن هاامهم
()5
ودخل مدينتهم وكان النتصارهم هيبه في أرجا المخالف.

) (1السيرة الضيائيه.
) (2خالصة العسجد صفحة .211
) (3السيرة الضيائية.
) (4االمير محمد بن احمد الخيراتي.
) (5المخالف السليماني ج 1ص .403-402
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1174هـ  -استعانة األمير محمد بيام.
 ...استدعى األمير "محمد بن أحمد" قبائل يام وسار بهم لغاو قبيلة بني عبة وفي عودته ترجح
غاو جبل فيفا ،وعندما وصل إلى قاعدة الجبل األ م وصله رسل يخ جبل فيفا ،قاسم بن أحماد
الملق .بالمعكوي راجيا ً منه المسالمة مورحا ً انه لم يحصل من سكان الجبل ما يستدعي الغاو
والت دي .فلم يلتفات األميار إلاى رجائاه وقاام بالتعبئاة الحربياة وقسام الجناد إلاى ثالثاة فارق علاى
الوجه االتي:
 -1القسم األول وطلع من الجان .الغربي .
 -2والقسم الثاني وطلع من الجان .القبلي .
 -3والقسم الثالث وطلع من الجان .الجنوبي.
على أن يكون االجتما في رأس الجبل.
 ...وصااعدت قااوات األمياار علااى الترتياا .السااابق واسااتطاعت الفرقتااان الغربيااة وال اامالية فااي
المرحلة األولى التغل .على قوة أهل الجبل المقابل لهما ،وبعد أن الحت لهم بوادر النصر تجمع
أهل الجبل عليهما من كل جهة بتلك الحرا .الخ بية التي من طعن بها انكسرت في جسامه فاإن
لم تورده حياض المنون أبقته في عذا .اليم وألم مستطير حتى يدركه التسامم والماوت البطاي ،
وبعد أن رموهم بالورف التي تفلق الرؤوس وتدني األحيا من الرموس فانهامت كل فرقة من
جهتها ولم يسلم إال األقل ،وأما الفرقة الجنوبية فقتل دليلها فرلت وأطباق عليهاا أهال الجبال مان
كل جان .فمن سلم من القتل تارد فاي مهااوي وماالاق ذلاك الجبال األ ام إلاى مهااوي الهاالك،
()1
وغنم الفيفيون جميع اسلحة الجيش تقريبا ً فلم يسع األمير إال الرحيل عائداً إلى أبي عريش.
1174هـ (اتهام المكرمي للشريف ب ضعاف يام )
ورفع ال ريف إلى المكرمي بجميع ما وقع من األمر وكان ،وساله عن هذه القرية العظيمة
ال ان بان الحر .سجال (والحال كما اعترف األول إذ قال)-:
وينننننننننننوم نُ َسنننننننننننا ُء وينننننننننننوم نُ َسننننننننننن ّر

فينننننننننننننوم عليننننننننننننننا وينننننننننننننوم لننننننننننننننا

ولكن المكرمي استعظم هذا الواقع وأسا في ال ريف اعتقاده واعم أن له في هذه الفعلة إرادة ،
وانه لم يرد لقصد الجبل المذكور إال األرعاف لبناي ياام واإلكاادة .واخاذ علياه ال اريف التوقاف
()2
عن الحركة الخذ الثار .
1175هـ في شهر صفر نزل القاضي إسماعيل المكرمي بمحطاة مان بناي ياام عظيماة بقصاد
االنتفا من أهل جبل فيفا فلما تقابلوا منيوا بهايمة أخر فكانت هذه الهايمة سب .لتباعد ماا باين
الرجلين حيث كان كل منهما يعتقد أن صاحبه سب .كل ماا حادث وكانات البداياة اتهاام المكرماي
لل ريف بإرعاف بناي ياام أياام غااوة أهال جبال فيفاا ووقاو التبااغض والتادابر بينهماا... )3(.
فكت" .ال ريف" إلى المكرمي في استدعا أقاوام مان ياام  ،وك ناه يرياد االطاال علاى ماا عناده
وهل يطاوعه في ذلك أم ال ؟ فتعلل "المكرمي" بتعليالت ولم يرسل أحد.

) (1المخالف السليماني ج  1ص .410/404/403
) (2خالصة العسجد صفحة .260/259
) (3خالصة العسجد صفحة .280-275
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كت" .ال ريف" إلى بعض عقاال ياام مان غيار وسااطة "المكرماي" أناه مان أراد مانكم الوصاول
للخدمة فليصل بمن يستطيع من العسكر من غير رأي "المكرمي".
أرسل "المكرماي" إلياه يتهادده [ وياذكره ] بماا قاد سابق لاه معاه مان االجتهااد والمناصارة علاى
األرداد إلى غير ذلك.
ووردت إلى ال ريف األخبار بان المكرمي عاام على حربه وقصده إلى عقر الدار ف رسال عناد
ذل ك إلى رؤسا بكيل ،وبذل لهم الرغائ .واخبرهم بما بينه وبين المكرمي مان المقاوماة وطلا.
ماانهم اإلجابااة أن احتااان ماانهم إلااى ذلااك عنااد هجااوم ذلااك الطالاا .فعااادت الجوابااات عليااه ماانهم
باالمتثال وجعلوا إلى مطلبه أن أحوجه الحال.
فلما تحدد خبار توجهاه ماا برحات بكيال تتار إلاى حرارة ال اريف أفواجاا ويتارادف وصاولهم
فراد وأاواجا حتى بلات مقادار الواصالين مانهم ومان اتبااعهم إلاى ألاف وفايهم كال لياث صاائل
()1
يحمل الحتف ،وبعد استقرار األكثر منهم بحررته وصلت أليه طائفة من القبيلة المسماة ج م
أصحا .أولئك القوم الناالين إلى ال ريف أوال وهام فاي الظااهر مبااينون للمكرماي ماائلون إلاى
طاعة ال اريف ،وال يعلام ماا فاي الرامائر إال الخبيار اللطياف وعاددهم نحاو سابعمائة نفار ولماا
قربوا من مدينة أبي عريش بقي ال ريف منهم علاى وجال لعادم االطاال علاى ماا أرامروه مان
النصح أو رده فرجح تبقيتهم خارن المدينة أياما ثم فرقهم في أطراف البالد وبعد أن عارف ماا
عندهم وأمان ارهم وكيادهم أذن لهام فاي الادخول فادخلوها  ،وكاان النااس مانهم فاي أمار ماريج
خ ية من وقو الفتنة بينهم وبين بكيل المقيمين بالمدينة ولما بينهم من التعاند والتراد .
والمكرمي في خالل ذلك تتجدد أخباره وت تعل ناره حتاى لام يار النااس إال ناولاه فاي عسااكر
ك ثيرة قري .من ثالثة هالف ومعه من الخيل جملاة وكاان وصاوله إلاى أطاراف تهاماة فاي أوائال
هرا جماد األولى ولم يال يترحل يوما فيوما حتى قر .من المدينة  ،وخيم بالابارة المسماة أم
الغ لف بحيث تر خياماه مان طارف البياوت فا راد بعاض األعياان التوساط بالصالح در اً للفتناة
وحقنا للد ما ووصل إلى المكرمي وعرض عليه ذلك ف رط ارتفا بكيل وتسليم مال جايل مان
جملة المقررات التي قطعها علياه ال اريف أياام المبايناة  ،وغيار ذلاك فلام يقبال ال اريف ذلاك ال
سيما ارتفا بكيل فانه عرف ان مقصد المكرمي فيه غير جميل .
وجد ِج ُّد كل منهما للفتنة وهيا ال ريف أجناده للخرون عليه في يوم األحد لعله الثالث والع رون
ماان ال ااهر المااذكور  ،وجعاال العالمااة للخاارون راار .الماادافع وانااه متااى ساامعوا العسااكر ذلااك
نهروا من المدينة ف مساى النااس تلاك الليلاة عااامين علاى حصاول القتاال فاي صابيحتها  ،ولماا
أصاابح الصااباح رااربت الماادافع فخاارن جميااع العسااكر ماان بكياال وج اام  ،ووصاالوا إلااى بااا.
ال ريف ينتظرون خروجه فخرن إليهم وقد لبس المة حربه ومعه جمياع األ اراف  ،فظهار مان
ج م في تلك الساعة عدم الررى بقتال أصحابهم وأنكر ال ريف من بعرهم ال ر وعول بعض
عقالهم عليه ا د التعويل في الت خر عن قتال ذلك اليوم وعقروا عليه عقيرة مان اإلبال والتاماوا
لااه فااي الوصااول إلااى المكرمااي ومناصااحته والتكليااف عليااه فااي الرجااو إلااى نجااران  ،ثاام يقااع
الخوض في الصلح بعد ذلك  ،فامتثل ال ريف وطاوعهم وأمر بكيل بالرجو  ،فإذا بعرهم قد
تقدم إلى موقف الحر .ولم يبق بينه وبين بني ياام إال مساافة قريباة  ،وظهار للكافاة خادا ج ام
وعرفوا انهم معينون أصحابهم ال محالة .
ولكناه تارجح لل ااريف تا خير القتااال ذلاك اليااوم وعاالج أولئاك المتقاادمين مان بكياال حتاى رجعااوا
بالم قة  ،ثم عاد ال ريف إلى محله  ،واخذ يعمل الحيال فاي إخاران ج ام مان أباى عاريش لماا
رطوا عليه بكيل ذلك بس .ما لحقهم من الخ ية منهم وعدم الركون لهم فقد صاروا أعدا فاي
صورة أصدقا وسار بعض عقال ج م إلى المكرمي فعرض عليه الصلح  ،فا بى مان ذلاك ا اد
اإلبا فرجع من عنده وقد تفاقم األمر ووقع القطع بحصول القتال  ،وصمم ال ريف على ذلك.
) (1جشم بن يام بن يصبا.
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 ...وعند ذلك أمر ال ريف بإخران ج م إلاى مديناة صابيا واظهار لهام اناه يرياد حفظهاا لاه عان
أصحابهم كيال يعدلوا إليها  ،وجعلها في وجاوههم فاامتثلوا ذلاك واصاحبهم ابناه ال اريف األمجاد
ناصر بن محمد  ،فخرن من أبي عريش رحوة يوم االثناين لعلاه الراباع والع ارون مان ال اهر
ولما انفصلوا تربص ال ريف وبكيل إلى بعد صالة الظهر ذلك اليوم  ،ثم تقدمت بكيال علاى ياام
ومعهام األ اراف با جمعهم غيار ال اريف فانااه تا خر بنفساه  ،فقصادوهم إلاى مطارحهم  ،فااالتقى
الجمعان ووقع بينهما حر .ديد ت ي .منه ناصية الوليد فكانت الادائرة علاى بكيال وقتال مانهم
نحاو سابعين رجاال أكثارهم مان العقاال وممان قتاال مان أكاابرهم النقيا .ناصار بان عميار ومعااه
جماعة من إخ وانه وبني عمه  ،ومنهم النقي .محسن بن عفرا وغيرهم ممن ال يقصار عنهماا
انا وذكرا  ،فولت بكيل األدبار ورجعوا إلى أبي عريش وقد كابدوا م قة العار والفرار واخذوا
يام في طردهم إلى قري .المدينة واسروا منهم نحو ع رين رجال أو يايادون حتاى جان علايهم
الليل بسدول الظالم فكان لهم في ذلاك فرجاة وعصامة مان بناي ياام .عااد بناو ياام إلاى مطارحهم
مسرورين  ،وأمست بكيل بليلة نابغية وهم بين باك وحاين فتحصنوا بعد ذلاك باالبيوت والقاال
وعاموا منها على المقاتلة والدفا وسلموا المدينة العري ية من الحريق ومع هذا فلم يخارن مان
أهلهااا إال اليسااير ماان خ ااية الراايق وبقياات األسااواق بحالهااا معمااورة والعااورات التااي بالمدينااة
مستورة .
ثم رفع المكرمي إلى الخليفاة( )1باالمتفق لعلاه طاابق غرراه لساب .ماا جار مان تلاك الجاواري
التي مرت تستبق " .ووصل جوا .المكرمي من اإلمام مقررا لما فعل" ،ولم يتحقق هل أرسال
له يئا من اإلعانة أو أ همل  ،وبعد أيام قالئل قار .المكرماي عان ذلاك الموراع الاذي كاان فياه
إلى مكان اقر .منه  ،فراق الحصار على من بالمدينة  ،ورفعت بكيل إلى أصحابهم بما جار
عليهم من القتل وما هم فيه مان الحصاار وطلباوا مانهم النااول لألخاذ بالثاار ف جاابوهم بالثاارات
بحصول الغارات وكت .بعض عقاله م إلى المكرمي يتوعادوه بحصاول الجااا عان قريا .فبقاي
خائفا يترق .من ناولهم عليه ناول المستري ، .ولما كان الخميس الثاني ع ر من هر رج.
الفارد الحاارام تقاادم جماعااة مان فرسااان يااام إلااى أطااراف المديناة  ،فنااادوا با على صااوت للناااال
فخرن إليهم جماعة من األ راف على سبيل االستعجال فالتقى الخيالن وتجاوال في ذلك الميادان
وأصي .اكثر األ راف بجراحات انتهت إلى السالمة وقتال اريف مان أهال مكاة  ...ثام تاداعى
أهل مطرح يام وخرن من بمدينة أبي عريش من األقوام ووقع القتال إلى قري .نصف النهار ثم
رجع كل إلى مطرحه  ،ولم يال الخوف يعظم مع المكرماي وبناي ياام  ،والخ اية تتااياد علايهم
من غارة بكيال فاي بعاض األياام حتاى كاان ليلاة الثالثاا الساابعة ع ار مان اهر رجا .الحارام
()2
فقوض المكرمي الخيام وانصرف ..
كان الرحالة نيبور يقيم في أيام هذه األحداث بمدينة اللحية  ،فذكر ما جر بالمخالف الساليماني
ف تى بتفسير هخر لسرعة انصراف بني يام  ،قال ( ف ا الخبر بان يخ قبيلة قحطان دخل باالد
()3
نجران وهذا ما ارطر ال يخ المكرمي إلى الرجو السريع )
1178هـ -إطال سراح سجناء العجمان .

) (1الخليفه هو االمام الزيدي المهدي لدين هللا عباس بن حسين القاسم.
) (2خالصة العسجد صفحة .295/288
) (3حاشية خالصة العسجد صفحة .295
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 ...لما عاد األميار عباد العاياا مان غاوتاه التاي قاام بهاا علاى سادير وعناد وصاوله إلاى رغباة
وردته األخبار ب ن جماعة من قبيلة العجمان المنتسبة إلى يام من همدان من قحطان قد تجاوات
على فريق من قبيلاة سابيع التاي دخلات فاي سالك الادعوة وهمنات بهاا وأوساعتها قاتال ونهباا ً فاابلت
األمير عبد العايا الدرعية بخبر هذا الحادث ف مرته الدرعية أن يجد في طل .المعتدين ويساعى
السترجا ما استولوا عليه من أموال قبيلة "سابيع" ويبتعاد عان اال اتباك ماع العجماان فاي قتاال
ألنهم قوم قساة ومن ورائهم قبيلة يام وهي قبيلة يخ ى ب سها.فصد األمير عبد العايا بما أمار
وأدرك العجمان بمورع يقال له (قذلة) ،ف حاطهم بجي ه وطل .إليهم إعادة ما استولوا عليه مان
األموال ،ف بوا عليه ذلك واظهروا له استعدادهم لقتاله ،فاراطره الموقاف علاى خاوض المعركاة
وقد قتل من العجمان خمسين رجال منهم ابن طهيمان ،وقتل من المجاذماة ع ارين رجاال واسار
منهم نحو مائتين وأربعين واستولى على خمسين فرسا ً من خيولهم باإلراافة إلاى ماا كاان معهام
من المال والسالح ،وانطلاق مان نجاا مان العجماان فاي هاذه المعركاة إلاى نجاران مستصارخين
صااحبها المكرماي منا ادينه المارو ة والنجادة لكاي يثا ر لهام مان الدرعياة ويساتخلص أساراهم
مهونين له األمر مادعين با ن أولئاك األسار يعاانون ألواناا ً مان العاذا .واالراطهاد .فاساتجا.
صاح .نجران ل كواهم وجمع المقاتلة من ع يرة يام وغيرهاا وابلات صااح .األحساا عريعار
بن دجين بعامه على السير لقتال الدرعية وعقد معه اتفاقا ً للتعاون واال اتراك بقتالهاا ،ورار.
له موعداً للقا عند حائر سبيع وسار المكرماي بمجموعاة مان ياام والعجماان وغيرهماا وقاد بلات
()1
عددهم ألفا ً ومائتي مقاتل.
فوصل بمجموعة إلاى حاائر سابيع فاي اهر ربياع الثااني 1178هاـ ...وعساكر حولهاا وحاصار
أهلها ومن كان فيها من أهل الدرعية .عندئذ ارطرت الدرعية أن تخارن قاوة عساكرية لمقابلتاه
وكان عددها أربعة هالف مقاتل وأسندت قيادتها إلي األمير عبد العايا ،وقد أوصاه ال يخ محمد
بان عبااد الوهااا .سااراً بالوصااية التا لية":ساار لااه بهااذا الجاايش وناالااه وال تحاربااه حتااى يقااع بيننااا
الصاالح ،فا ني ال أتوساام خياارا ماان ورا قتااال هااؤال القااوم .ماا نقااول فااي أناااس مسااكنهم الاايمن
ويدخلون في قل .نجد في هذا العدد القليل مع أنهم عرفوا وكتنا فلم يبالوا بها؟ فإياك والحار.
معهم وإنما أمرتك بالخرون إليهم حتاى ال يختلاف عليناا فيقاال :راعف أمار هاذه الادعوة وهاابوا
الحر .مع رجل يامي".

المعركة :
 ...ولكن أفراد الجيش الذي قاده األمير عبد العايا كاان قاد غ ايهم الاهاو والغارور واساتكبروا
قااوتهم وعااددهم وعاادتهم لدرجااة ال حااد لهااا ،وكااانوا فااي مساايرتهم يظهاارون رااروبا ً ماان التيااه
والخيال معتقدين كل االعتقاد ب ن عدوهم لن يصمد أمامهم وأنه سيوليهم ظهره حال دناوهم مان
معسكراته .ولما وصل األمير عبد العايا بقواته إلى حائر سبيع لم يمهله عدوه فرصة لالستعداد
) (1وقد سبق من آل الهندي خمسمائة رجل طلعوا إلى الشريف صاحب أبي عريش دون رأي الداعي وكانوا
صحبة محمد بن بطين بن منيف بن سلطان ثم لما دعى ألضيائي ( إسماعيل بن هبة هللا ) للغزو نفر معه
مجموعة من مشايخ جشم الذين مضوا إلى الشريف دون رأي الداعي وجعلوا سيرهم مع من يقود الغزو كفارة لما
فعلوه في السابق .
ثم لما أبطأ وصول عريعر ( بن دجين ألخالدي ) أرسل ( الداعي ) الفقيه األجل حسين بن جابر بن مانع بن
قطيان ابن نصيب في عدة من األعيان ( بالشاليل ) إلى أهل الجهامة من العجمان وكان خروجهم في 2 / 2
 1178 /هـ ورجوعهم إلى نجران في غرة شهر رجب من نفس العام ( جالء األفكار ) لمحمد عبد هللا
سليمان المكرمي.
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والتفكياار باال داهمااه بالقتااال مسااتعمالً البنااادق ،ثاام رأ المكرمااي أن اسااتعمال هااذا السااالح فااي
المعركة مع جيش الدرعية ال يجدي نفعا وال يقرر نصرا سريعا ،ف مر اتباعه باستعمال السيوف
فاستلوها من األغماد وكروا بها على جيش الدرعية فالحقوا به هايمة منكارة بعاد أن قتلاوا مناه
خمسامائة رجال مانهم سابعة وسابعون مان أهلاي الدرعياة ،وسابعون رجاال مان أهاالي منفوحاة،
وثمانية وع رون من أهالي العيينة ،وستة ع ر من أهالي حريمال ،وأربعاة مان أهاالي رارمي
وقتيل وا حد من أهالي ثادق .وكان مع قوات عبد العايا قسم من البدو قتل منهم الكثير وقد اسار
من جيش الدرعياة مائتاان وع ارون أسايراً وفار البااقون ال يلاوي أحادهم علاى أحاد حتاى بلغات
فلولهم الدرعية .
عقد الصلح:
بعد هذه المعركة ارتحل المكرمي من حائر سبيع ونال بالقر .مان قصار(الغذوانية)القري .مان
الدرعية استعداداً الحتاللها .ف خذت ترد عليه الهدايا والرسائل من صااح .الريااض وغياره مان
أعدا الدرعية يحررونه على احتالل الدرعية ويعدونه المسااعدة بالرجاال واألماوال كماا كتا.
إليه صاح .األحسا يخبره بقدومه إلياه .أماا الدرعياة فقاد أوفادت فيصال بان ساهيل ( ايخ قبيلاة
الظفير) إلى صاح .نجران ليعرض له استعدادها للتفاوض معه لعقد صلح ريف ،ف جابها إلاى
ذلك بعد أن ا ترط عليها أن تطلاق ساراح األسار الاذين عنادها مان قبيلاة العجماان ويطلاق هاو
أساراها الاذين عناده .فاتم الصالح بيانهم علاى هاذه ال اروط وعقادوا بيانهم اتفاقياة عادم االعتادا ،
ف هدت إليه الدرعية مائة وع رين فرسا من جياد الخيل وأمواال كثيرة ،فقبل هداياها وأطلاق لهاا
أسراها ثم قفل عائدا إلى بالده.
موقف عريعر من الوثيقة:
تلقى صاح .األحسا ما عرره عليه صاح .نجران لال اتراك بقتاال الدرعياة برحاباة صادر
فجهاا جيو اه ماان بناي خالااد وأهال األحسااا وأساتنفر جميااع أهاالي نجااد فلباوا نفيااره ساو أهاال
العاارض و اقرا ورارمى وتوجاه بهاذه الجماو ليلتحاق باالمكرمي وي اترك معاه فاي احاتالل
الدرعية ،فبلغه وهو في الطريق نباا عقاد الصالح باين الدرعياة والمكرماي ،فكتا .إلاى المكرماي
صاح .نجران كتابا ً يحثه فيه على مواصلة قتال الدرعية ،ومما جا فياه (( أنناا نحماد علاى
سنقوم بمواجهتك
هذا االتفاق الذي حصل بيننا وبينكم على حر .هذا المبتد  ،ونحن أن ا
ونتم األمر بيننا على كيفية حربه وال نطيال األمار )) .ف جاباه المكرماي يعتاذر عان تلبياة الطلا.
بسب .وقو عقد الصلح مع الدرعية ،وقد جا في كتابه (( :لو كاان هاذا االتفااق قبال أن يجاري
الصلح بيننا وبينه النتظم األمر علاى وفاق خااطرك ،ولكان اآلن حصال مرادناا مان االنتقاام وقاد
طل .منا العفو ونحن أهل له عند المقدرة وأعطيناه فال يمكن إبدال القول أما أنت فجار .حرباك
معه ونحن ال نتعرض ب ي )) .فلما وصل كتا .المكرمي إلاى عريعار فات فاي عراده واغاتم
لذلك غما ديداً ألنه كاان يظان أن المكرماي سايلبي طلباه وي اترك معاه فاي قتاال أهال الدرعياة
فكت .إليه كتابا ً هخر يرغبه في محاربة الدرعية ويمنيه بالمال والربح الوفير ،ومما جا في هاذا
الكتا .ما يلي " :انك أن وافقتني على قلعه من هذه األرض لك كل عام مائاة ألاف ذها .تصالك
إلى نجران  ".فرفض المكرمي هذا العرض أيرا ً ورده بكتا .مما جا فيه " ال يكون ذلك كيف
وال يمة هي حسن الوفا بالقول .نعم إذا أنات أدركات مناه مارادك اآلن فبهاا ،وإذا أحادث عليناا
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ايئا ً ف ناا بمجارد ساماعه هتياه ال يردناي عناه اي أماا قتلاه أو الماوت  [ )1( ".وقاد ذكار غااوة
الحائر صاح .لمع ال ها .في سيرة محمد بن عبدالوها .مع اختالف طفيف]
وقد علق ال يخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف هل ايخ ردا علاى صااح .كتاا .لماع ال اها .فاي
سيرة محمد بن عبد الوها .عندما قاال ( ف رسال محماد بان ساعود با مر محماد بان عباد الوهاا.
بعض أوالده غير عبد العايا وبعض ( نسا ( من أهل بيتهم ........الخ ) :قوله غير صحيح بل
هذا من إختالق هذا المؤلف .
وثيقة صلح الدرعية

()2

توجد مخطوطة صلح الدرعية مع وثيقة أخار فاي مكتباة محماد بان حسان غريا .الخاصاة فاي
الرياض وقصيدتين مخطوطاة تحكاي حارو .أهال نجاران ماع المجااورين لهام ،ومان ذلاك قاول
ال اعر المجهول:
هناك قام المكرمي بجنـوده
وعساكر من قومه وفيالق
ذروة األ راف مع يام األول
أهل الحمية واليقين الصادق

()3

المكرماي صانو القاراي إساماعيل إلاى

 ...في السنة 1181هـ توجه القاراي حسان بان هباة
الحج.
 ...وحج معه جماعة من يام فلما قدموا على ريف مكة تلقااهم باالقبول واإلكارام  ،وبعاد توجاه
المكرمي نالت محطة من بني يام ورئيسهم النقي .حسين بن جابر بن نصي .اليامي(من مذكر
بن ياام ) صانو علاي بان جاابر المقتاول فاي "معركاة" الغار  .ونالات ياام مان طرياق بايش فاي
الطريق التاي نالاوا منهاا فاي المارة األولاى فارسال إلايهم ال اريف أن يبادأوا أوال بصاباح قرياة
الحقو التهامه الهله ب نهم ياؤوون العادو مان البادوان الاذين ي خاذون أماوال الرعياة ولكاونهم مان
طرف هل عبس فاغتنمت يام هاذه الفرصاة وصابحوهم علاى حاين غفلاة ونهباوهم وقتلاوا مانهم
جماعة .ودافاع أهال الحقاو عان أنفساهم فاي سااحتهم  .وقتلاوا جماعاة مان ياام .ثام انصارفوا عان
()4
قريتهم مع عدم القدرة على دفع أولئك الصائلين .
وفي عام  1183هـ وصل الخبر بوفاة القاري إسماعيل بن هبة المكرمي وكت .أخوه حسن
بن هبة كتابا بليغا است هد فيه بقول أبى الطي .في محمد بن إسحاق من قصيدته المرثاة:
صىىىىىىىىىعقات موسىىىىىىىىىى يىىىىىىىىىوم دك الطىىىىىىىىىور

خرجىىىىىىىىىوا بىىىىىىىىىه والكىىىىىىىىىل بىىىىىىىىىاك حولىىىىىىىىىه

) (1تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 248
) (2أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب والفكر واألدب بجنوبي الجزيرة العربية ص.15
) (3أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب والفكر واألدب بجنوبي الجزيرة العربية ص .32
) (4خالصة العسجد صـ .335
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واألرض ر اجفىىىىىىىىىىىىىىىة تكىىىىىىىىىىىىىىىاد تمىىىىىىىىىىىىىىىور

والشىىىىىىمس فىىىىىىي كبىىىىىىد السىىىىىىماء مريضىىىىىىة

()1

وطل .من ال ريف االستمرار على ما بينهم من القواعد.
[ ويبدو إن الحالة السائدة بينهما يج .أن تستمر فإذا كاان الحاال فاي عهاد القاراي إساماعيل بان
هبة هو اجتهاد ال ريف في تفريق كلمة يام فمرة يدعو ج م ويترك مذكر ومرة يادعو ماذكر
ويترك ج م  ،واإلصرار من ال ريف علاى تهمايش دور المكرماي والتقليال مان اانه ومحاولاة
إقصاائه عاان اعاماة يااام وعادم األخااذ بنصااائح إماام صانعا وتوجيهاتاه وكااذلك لام يقباال وساااطة
ريف مكة ورفض وساطة أعيان المخالف ووجهائهاا فاي إطفاا الفتناة وحقان الادما فاإذا كاان
هذا هو الحال المستمر طول هذه السنين فهل هذا هو الذي يرجاو القاراي حسان بان هباة أن
يستمر ؟ أو أن تجدد المعاهدة على أساسه ؟]
1184هـ -خروج يام إلى المخالف السليماني ( جازان حاليا) .
كت .الحسن بن هبة المكرمي إلى األمير محمد ( )2بوفاة أخيه إسماعيل بن هباة المكرماي
طالبا ً منه تجديد العالقات واستمرار الصداقة التقليدية ،فارد علياه معاياا ً ومواساياً ،ولام ي ار فاي
جوابه إلى ما ي م منه رائحة الرغبة في تجديد العالقات واستمرار الصداقة ،فحا ذلك في نفس
المكرمي وأخذ في ت لي .يام وح د جموعهم لغاو المخالف ليري األمير الذي استهان بطلبه أنه
أ د خطراً من أسالفه الذين عواطفهم ألمرا هل خيرات ،ومن جملتهم هذا األمير نفسه وكان هل
خيرات جل اعتمادهم في تركا نفوذهم وتثبيات سالطتهم علاى أهال ال احر والحراارم فاي أول
إمارتهم ،ومن بعدها على يام ولم يستعينوا ب هل المخالف الذين هم أهل البالد إال في النادر ومع
غيرهم  -لهذا عندما تواردت األخبار بناول يام بعث رسله الستدعا قبائل بكيل ،وفي أول عاام
1184هـ بدأت جموعهم تتوافد لتلبية ندائه حتى بلت عددهم ثالثة هالف مقاتل وفاي ربياع 1184
هـ نالت يام بقيادة الحسن بن هبة المكرمي إلى حرض وعاثوا في البالد سالبا ً ونهباا ً وقاتالً،
واستاقوا الموا ي .......وانداحوا في ساهول تهاماة ،ففار الساكان مان حارض إلاى أباي عاريش
واألمير في أبي عريش متردد في الخرون حتى وافته القبائال التاي اساتدعاها عاالوة علاى بكيال
وهي:
 - 1وادعة .
 - 2سحار ووائلة.
 -3قحطان وقبائل بكيل.
ونهض بقبائل بكيل من أبي عريش إلى مورع يسمى حرف إبراهيم وفي أثنا ذلك تقدم قوم
من يام كطليعة ،فبلت األمير فظن أن قبيلة يام قاصدت مخالفته إلى أبي عريش فانتد .جماعة
من الفرسان بعرهم من النعاميين ومن غيرهم ليعلموه خبرهم ووجهة سيرهم ،وعند طرف
قرية البدوي فاج تهم طليعة يام ،وهي ال تتعد الخمسة ع ر فارسا ً ومعهم عدد من الركائ.
وخيل األمير في مثل عددهم فن  .بينهما القتال وأنهام أصحا .األمير وأسر بعرهم ،عند ذلك
نهض األمير من حرف إبراهيم إلى الملح ،فوق وادي تع ر ومنه عام على أن يعسكر في
المحصام ،فيقطع عليهم خط الرجعة إلى نجران ،فتنبه المكرمي فعب رجاله قبل أن ينفذ األمير
خطته.
التعبئة:
) (1خالصة العسجد صـ .352
) (2االمير محمد بن احمد الخيراتي.
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عب المكرمي رجاله جناحين وقل .كاألتي:
 - 1قبيلة مواجد .
 - 2قبيلة ج م .
 - 3قبيلة هل فاطمة.
وسارت مال مدينة حرض حتى جااة مسيل الوادي وعب األمير رجاله على الوجه األتي:
- 1وادعة وعبيدة في مقابل مواجد بقيادة أبنه أحمد بن محمد.
- 2بكيل في مقابلة ج م بقيادة أخيه الحسن بن أحمد.
 - 3وسحار ووائلة ومن في طبقتهم في مقابل أل فاطمة بقيادة أبنه حيدر بن محمد.
ودارت رحى المعركة فانهامت مواجد وكثر فيها القتل وأصي .الحسن المكرمي برصاصة فاي
ركبته وكذلك تراجعت ج م أما هل فاطمة فقد هامت من أمامها من سحار ووائلة وطاردتهم إلى
ورا مخيم األمير محمد الذي أنسح .منه قبل ذلك بدقائق ونهبت هل فاطمة جمياع ماا فاي مخايم
األمير... .
[ ولم يرو لنا المؤرخ كيف هُامات وادعاة وعبيادة فاي أخار األمار أماام قبيلاة مواجاد ،وال كياف
كرت قبيلة ج م على بكيل فهامتها وأسرت قائدها ال ريف الحسن بن أحمد ولكن أتاى بماا يادل
على ذلك ]
فقال :ومما يدل داللة وارحة  -على أن كفة يام هي الراجحة  -ما ي تي:
 - 1أن الحسن بن أحمد قائد بكيل قد أسر في المعركة.
 – 2أن اامس يااوم الخماايس لاام تغاا .يااوم المعركااة إال وبعااض المنهااامين فااي ساااحة أبااي
()1
عريش...

1188هـ  -استعانة األمير حيدر( )2بن محمد بيام(. )3
[اتصل عم وأخي األمير حيدر باإلمام( )4طمعا ً في أمارة المخالف ] تخوف األمير حيدر من هذه
المناورة واستدعى يام فاقبل إليه منهم ما ينوف على ثالثة هالف مقاتل وكرد علاى ماا لمساه مان
ميل اإلمام مع أخيه وعمه وساار بياام إلاى باالد اإلماام ال ارقية غااياا ً إلاى أن وصال إلاى عااهم
وراعن (. )5
1188هـ يام ترف الظلم عن مرشد بن علي بن األحمر.

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

المخالف السليماني ص .406408
االمير حيدر بن محمد بن احمد الخيراتي.
المخالف السليماني ج  1ص .410
العباس بن الحسين بن القاسم.
بلدتين في اليمن.
88

« وفي خالل ذلك وصل كتاب من الشيخ مرشد بن علي وعقال بني األحمر بعد موت الشيخ قاسم
بن علي وهو المهيوب عند رجال همدان وعند الدولة والقبيلة وأهل البلدان  ...قال تعالى (كل
من عليها فان) فعراهم بعده الضعف والهوان واستخف بهم كل إنسان فكتبوا إلى سيدنا الداعي
بدر اإليمان [وذكروا] أن قطعهم التي في الرائغة [قد استولى عليها األخصام] ومنعوا الحقو ق
الواجبة [فيها] وقطعوا وأنهم يريدون رجال يام [يمدوهم على إعادة تلك القطع] ثم سوف يتم
المشاركة فيما لهم من القطع وما لكم منها فإذا وصلوا إليهم أخذوا الشور وما عندهم من المقال
ويهيبوا بهم على أهل البالد وأن نقوم باليد الواحدة على من امتنع ونتعاون على دوله وقبيله.
فطلب الداعي رجال يام وعرفهم بذلك الكالم فأجابوا [أن] الرأي رأيك وأنت المالك .فأجمع
الرأي على أرسال الشيخ علي بن حسين بن طحنون والشيخ عامر بن رشافة وجماعة من العيون
الذين عليهم الركون في خمسين نفر من الرجال [ واصحبهم سيدنا أن هؤالء العقال ومن معهم هم
سيوفنا المواضي وما دار من الكالم والشور بينكم وبينهم فيعمل عليه التراضي فلما وصلوا إليهم
لقوهم ملقا يسر وأظهروا أن هؤالء األولين واآلخرين في األثر ولم يتفق بينهم قول وخافوا أهل
الرائغة وتلك البالد لما علموا بوصول (رجال يام) ثم سدوا] هم وإياهم على شيء مفعول ....
وبقوا بعد ذلك بني األحمر وأهل بالدهم وكل لصاحبه مساير واألمور صالحة والشركة الئحة.
()1

1189هـ  -زيد بن زامل الدوسري يستعين بقبائل يام.
وكان أول ما قام باه الساعوديون راد اياد بان اامال غااوة قاام بهاا ساعود بان عباد العاياا سانة
1189هـ وفي السنة التالية أغار عبد العايا بن محمد نفسه على الدلم والحق بها من الخسائر ما
دفع ايد بن اامل إلى البحث عن حليف قوي يستعين به على در الخطار المحادق باه وقاد رأ
أن أنس .من يمكن االستعانة به رئيس نجران الذي كان صد انتصاره على قوات الدرعية فاي
الحاائر ساانة 1178هااـ ال ياااال عالقاا ً فااي األذهااان ...وأجتمااع الحلفااا مان نجااران وقبائاال يااام
والدواسر وغيرهم وساروا حتاى وصالوا إلاى الحاائر وهنااك جارت بيانهم وباين اتباا الدرعياة
مناو ات غير حاسمة  .ثم أرتحل الحلفا إلاى رارما حياث دارت معركاة أراطر بعادها أولئاك
الحلفا إلى االنسحا .تاركين ورا هم عدد من القتلى وذلك سنة 1189هاـ ( .ذكار ابان غناام أن
الرئيس النجراني مرض أثنا المناو ات وال بد أن مرره أثر على معنوياات قوماه وعجال فاي
انسحابهم ) ن 2صــ93ــ [كتا .عنوان المجد في تاريخ نجد] وقال أيرا في صــ139ـاـ ن( ،1
وحملت قبائل اليمن رئيس نجران على سرير وقد أرهقته اآلالم وأقرته فمات اثنا انصرافه مان
()2
تلك الحر. ) .
1189هـ غزوة أهل نجد بادية نجران.
وفي هذا العام غات قبائال عباد العاياا النجادي إلاى باداوات نجاران فالتفات علايهم قبائال ياام،
فكانت ملحمة دارت بها الدائرة على أهل نجد ،وكان ذلك أول أمر نجم لهذه الطائفة جهات اليمن
(.)3
1189هـ  -استعانة األمير حيدر بن محمد الخيراتي بيام .
تااوفي األمياار (محمااد باان أحمااد الخيراتااي) وأوصااى با ن يخلفااه ابنااه حياادر ولاام يااتم العماال بتلااك
الوصية وخلفه ابنه األكبر احماد بان محماد بان أحماد الخيراتاي [الاذي] غادا يتوساع فاي األعطياة
) (1سيرة مخطوطة نخبة النخب وأسوار الذهب ص.42
) (2تاريخ المملكة العربية السعودية ج  1ص .106
) (3درر نحور العين ص .26
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والمقااررات علااى أخوتااه وأبنااا عمااه وكااان تنقصااه قااوة االرادة فقلاات هيبتااه  ..وتال اات الساالطة
المركايااة وت ا خرت أعطيااة ماان لاام يكاان لهاام إقطاعيااات فاااعلنوا الخااالف وخرجااوا ثااائرين...
[فاستدعى] يام الستخدامهم [ثم] استدعى أخيه حيدر  ..وتناال له عن اإلمارة [الذي بدوره] تسلم
امام األمور  ..ثم توجه على رأس يام إلى حرض ومناه وا علايهم األعطياة وجهااهم للعاودة
إلى بالدهم في أواخر 1186هـ.
وبدت على [أحمد] دالئل الندم واألسف على تنااله عان اإلماارة  ..وأخاذ فاي االساتعداد للوثاو.
ف عر أخوه بخطره فرر .عليه نطاق الحصار  ..وانتهى األمر بخرون [أحمد] من أبي عريش
إلى اليمن وفي طريقه أتفق بعمه "الحسن بن أحمد" الذي هو بدوره قد خارن مغرابا ً ألبان أخياه
 ..فاتفقا على العمل رد عدوهما الم ترك.
وصل األمير أحمد إلاى اإلماام [المهادي العبااس بان الحساين بان القاسام] وبثاه اكواه فكتا .إلاى
األمير حيدر ب كو أخيه وأنه ير الخير لهما المصالحة.
تخوف األمير حيدر  ..واستدعى "ياما" ف قبل إليه منهم ما يناوف علاى ثالثاة هالف مقاتال وكارد
على مالمسه في ميل اإلمام مع أخيه وعماه ساار "بياام" إلاى باالد اإلماام ال ارقية غااياا ً [ ..ثام]
صرف نصف يام إلى بلدهم وذلك في عام 1188هـ
أما اإلمام [ ..ف عطى] الحسن بن احمد أمر بعاال ابان أخياه و توليتاه علاى المخاالف فبعاث هاذا
باألمر الى ابن أخيه حيدر فقبل التناال مكرهاً.
[والن] العمال كااان م اتركا ً بااين األميار أحمااد وعماه الحساان بان أحمااد راد خصاامهما الم ااترك
األمير "حيد ر"  ..قام ريكه يطال .بقسطه فلم يف له ال ريك بكال ماا تام علياه األتفااق لاذلك ..
سار بالتوجه إلى  ..أخوه األمير السابق حيدر خصم األمس  ..وتفاهما على العمل رد عمهما.
فاي رجاا .عااام  1189تاوفي أمااام (صاانعا ) المهادي ف خااذ القلااق و الخاوف يساااور قلاا .األمياار
الحسن خ ية أن يعرد األمام الجديد [المنصور على بن العبااس] ابناي أخياه حيادر بان محماد و
احمد بن محمد بيد أنه ت جع واخذ البيعة و بعث له ب وراق البيعة مع المقرر السنوي مان الخيال
فوصله الت يياد علاى عمالاة المخاالف و هناا أدرك خصاما األميار ب ناه أساقط فاي يادهما وأن مان
.
األفرل لهما االستعانة بقبائل يام إلدراك قصدهما بالقوة
 .. .وفي هر ذي القعدة  1189هاـ ناال مان قبائال ياام خمسامائة .....وكاان لاد األميار بعاض
المتجندين من يام  ...فطل .األمير منهم نصيحة رفقائهم الجدد واقناعهم بالعودة إلى نـجـران ...
واحفوا إلى األمام حتى عسكروا في ابارة أم (الغلف) وقروا بقياة ياومهم وفاي الصاباح ماروا
ماان أطااراف مدينااة أبااي عااريش فااي اابه اسااتعراض حربااي ووجهااتهم إلااى قريااة الباايض التااي
ينتظرهم بهاا األميار الساابق حيادر بان محماد وبوصاولهم إلاى البايض اساتدعوه ،وبعاد المفاهماة
أرسل إلى عمه يعرض وساطته بينه و بين يام  ...فرفرها.
و خرن حيدر ورر .خيمته فاي معساكر ياام كماا أرسال إلاى األميار احماد بان محماد بان احماد
ورربوا الحصار على أبي عريش ومنعوا منها مواد التموين ،وكت .األميار الحسان إلاى األماام
بالواقع مستنجداً وظل منتظراً حتى وافاه جوا .اإلمام وبرفقته كتا .أو بااألحر أمار إلاى أهال
المخالف السليماني يحرهم على الوقوف بجانبه والقتال في صفه وه .أهل المخالف لمساعدته
 ...وأقبلت كتائبهم تترئ إلى أبي عريش للقتال إلي جانبه ،ون  .القتال بين يام المؤيدين لألمير
حيدر وأهل أبي عريش ومن معهم من أهل المخاالف المؤيادين لألميار الحسان ففاي ياوم  13ذو
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الحجااة  1189هااـ تقاادمت يااام بقيااادة األمياار حياادر لمهاجمااة المدينااة فخاارن إلاايهم الماادافعون
وهاموهم ،في أول األمر ثم استعادوا معنوياتهم بت اجيع مان األميار حيادر وأعاادوا الكارة علاى
أهل المدينة وأنصارهم حا .الحسن ف االوهم عن أماكنهم ثم هاموهم ر هايمة.
وانسح[ .األمير الحسن] إلى اليمن في هر صفر  ..وأختلف األخوان في من يتولى اإلماارة ..
فرجحت كفة األمير أحمد [ ..ثم أهل أبي عريش] لم يرروا بإمارة األمير أحمد حتاى جعال لهام
()1
على نفسه رمنا من وجوه يام من الظلم والجور والعسف الذي اتسم به في عهده األول.
[ بعد ذلك أورد صاح .المخالف رواية عن معركة ليام في سوق ابي عاريش بقياادة أحماد بان
إسماعيل المكرمي ولقد بحثنا في تلاك الفتارة الامنياة وماا قبلهاا وماا بعادها فماا وجادنا أحاد بهاذا
االسم من الرؤسا إال في عام 1284هـ أي بعد اربعة وتسعين عام من هذه القصة !!] (. )2
[وأورد محمد أحمد العقيلي :وثيقة من أحمد بن إسماعيل المكرمي إلى حيدر بن علاي ولام ياذكر
سب .لتلك الوثيقة ولم يذكر أن احمد بن إسماعيل المكرمي ا اترك فاي معركاة و ال غااا غااوة
فما الهدف من ذكر تلك الوثيقة ؟ اعلم أنه أوردها ليثبت أن احمد بان إساماعيل كاان ماع أهال
معركة السوق ( سوق أبي عريش) و لكن الفارق الامني الكبير الذي يفرق باين تااريخ المعركاة
وتاريخ الوثيقة ال يساعد على ذلك] .
[تاريخ المعركة هو 1190هـ وتاريخ الوثيقة 1284هاـ.أي أن أربعاة وتساعين عاماا هاي الفاارق
بين الحالتين .و األمير حيدر بن محمد هو المستعين بيام و ليس حيدر بن علي!!! ]

) (1المخالف السليماني ج  1ص.412 /410
) (2المخالف السليماني ج 1ص.415
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نص الوثيقة:
الحمد هلل وحده
من أحمد بن إسماعيل المكرمي إلى األخ األجل األكمل األكرم المكرم حيدر بن علي حرسه .
السالم عليكم ورحمة وبركاته.صادرت للساالم كتاابكم وصال وعرفناا باه ونحان ماا أمكان لناا
الخرون إال صباح يوم الجمعة نحن ومن سايرنا من الجبل وأما الغير فما لهم أمل لذلك مما كان
ما نمسي الليلة إال لديكم فقد أنت تلام من ذكرت
أملهم إال سدادة وقد أعذرناهم ونحن أن ا
في السااق يكاون معلاوم
يلقونا إال هنالك في (مقا ).حسبما عرفته سابق وغدا ونحن أن ا
و يجملنا والسالم .والجمال الذي يرافقنا واألوالد يسلمون عليك تااريخ ياوم الجمعاة  19اهر
القعدة سنة . 1284
الختم

()1

1191هـ نزول يام للمخالف السليماني.
....بمجرد أن علم األمير ( )2ب خباار نااول ياام ساار إلاى العاودة إلاى أباي عاريش ومكاث بهاا
بادي القلق م بو .االهتمام وفي أثنا ذلك أصطدم بعض جنوده من الياميين الدائمي اإلقامة مع
بعض أهالي المدينة فقـُتل أحد الياميين فكظم [الياميون] غيظهم انتظارا للفرصة المواتية ،وصال
المكرمي حسن بن علي وعسكر في ع .م رف ،ثم أنتقل إلى قرية العقدة ،ومنها قام بالغارات
()3
على قر جااان ووادي رمد حتى أرطر األمير إلى استررائهم ب ي من المال .....

1191هـ خروج يام وقصدها صعدة.
وفيها تجمعت قبائل يام أهل نجران وقصدوا صاعدة لعلمهام باتحااد أمارهم ماع قبائال ساحار
 ...ولما حاصروا صعدة وقاربوا تسلمها جنح أهلها إلى مصالحتهم فا ترطوا عليهم ثمانية هالف
قروش فرانصة  .ثم ألقى بينهم العداوة والبغرا فتفا لوا  ..وعادوا بخفي حنين (.)5
()4

1192هـ  -استعانة األمير علي بن محمد الخيراتي بيام.
تولى ئون األمارة [أمارة الخالف السليماني] علي بان محماد ( )6وأخاذ فاي العمال علاى محاولاة
تهدئااة األمااور ثاام خاارن إلااى الواعظااات -وكاناات تابعااة لإلمااارة المناطااة بهاام  -عاااد منهااا إلااى
()9
"حرض" ( )7وهناك قابله جماعة من يام فاصطحبهم إلى أبي عريش ثم إلى بيش ( )8فاليمن ..

) (1المخالف السليماني ج  1ص520
) (2االمير احمد بن محمد الخيراتي.
) (3المخالف السليماني ج  1ص.416/ 415
) (4صعدة مدينة في الشمال الغربي من بالد اليمن.
) (5درر نحور العين ص .49
) (6االمير علي بن محمد الخيراتي.
) (7بلدة في البالد التهامية.
) (8بلدة في البالد التهامية.
) (9المخالف السليماني ج  1ص417
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1192هـ -الفتنة التي أثارها أهل أبي عريش ضد يام.
في جماد اآلخرة سنة 1192هـ نجمت فتنة بين يام  -حا ية األميار ( )1و جناده وباين أهال أباي
عريش قام يام وقد أنسوا من أنفسهم القوة بمطالبة األمير بتمكينهم من القود ب خص اعماوا أناه
هو الذي قتل رفيقهم اليامي فاي عهاد األميار أحماد ونااوالً عناد إرادتهام ان األميار باالمتهم فاي
السجن وتعهد لهم بتسليمه إذا لم يرض أهل المدينة في دم رفايقهم فراجت المديناة وأرسالوا مان
يراجع األمير في غلطته فقال عليهم بمرارات يام فارطر األهالي إلى بذل أكثر مان الدياة لياام
ف تطوا هؤال في الطل .وطالبوا بتعويض غير مستطا وال معقول فارفض أهال أباي عاريش
طلبهم .وعند ذلك طل .الياميون مان األميار تساليمهم الماتهم للقاود باه ونااوالً عناد إرادتهام أمار
األمير بتسليمهم الرجل المتهم .أستلم الياميون وقادوه للقود منه بدون محاكمة وال إثباات ارعي
ف سر وجها المدينة إلى األمير راجين إرجا التنفيذ فا مر بساجنهم .عنادما تجمهار أهال المديناة
وساروا في به مظاهرة صاخبة ورابطوا قريبا ً مان الجاامع بحياث ي ارفون علاى سااحة التنفياذ
وما راعهم إال إقبال يام بالرجل وإيقافه في وسط السااحة وتنفياذ رغباتهم ،فطاوح السايف برأساه
ف ا طلق المتظاااهرون النااار ون اا .القتااال .ابتاادأت المعركااة أول النهااار إلااى بعااد صااالة الظهاار
وأراطر أهال المديناة إلاى التحصان فاي البياوت الحجار ومنهاا أصالوا اليااميين ناار حاماة فا راد
الياميون لما نالهم من حرارة ال امس والعطاش الادخول إلاى بياوت األمارا ( هل خيارات) فظان
هؤال أنهم يريدون الهجوم على بيوتهم فاصلوا واظا ً من رصااص البناادق فوقعاوا باين ناارين
وتحرن موقفهم فانسحبوا إلى خارن المدينة فخرن أهال المديناة لمطااردتهم وقاد بلات عادد القتلاى
()2
من يام في تلك المعركة  40قتيالً ورحلوا من يومهم إلى نجران .
1193هـ  -استعانة األمير يحيى بن محمد بيام.
......وقد ااد الحالة سو اً نهوض أخيه األمير السابق يحيى بن محمد الستعادة األمارة مستعينا ً
بيام الذين وافاه منهم ألف مقاتل ،وهنا ن  .القتال باين أهال أباي عاريش المؤيادين لألميار احماد
وبين يـام أنصار األمير يحيى بن محمد…ولما استلم "يحيى بن محمد" مهام الاواارة ساار علاى
()3
رأس يام الستحصال اكوات صبيا ....
1193هـ  -نزول يام لألخذ بث ر أصحابهم .
في إبتدأ عام 1193هـ نال المكرمي متذرعا بقصد إبرام صلح بين أهل مدينة أبى عاريش وياام
وأن كان المقصد الحقيقي األخذ بثار أصحابه وإعادة مكانة اليااميين وسالطتهم ونفاوذهم [نالحاظ
ان الكات .هنا يتكلم عن النوايا دون ان يقدم دالئل الستنتاجاته تلك] ،وقد أتخذ المكرمي من قرية
البدوي قاعادة ل ان غاارة ماعجاة علاى أباي عاريش بعاد أن اساتولى علاى المحصاول الاراعاي
لعماوم خبات المسارحي .ادد اليااميون علاى المديناة فاراطر أهلهاا إلاى االساتنجاد ب هال صابيا
ورمد فوصلهم أهل صبيا علاى رأس عااملهم ناصار بان محماد كماا وافااهم أهال رامد ،و اعر
المكرمي بهذا التجمع فت خر موقتا ً عن مهاجمة المدينة و غل أصحابه بإكمال ما تبقى من غاالل
خبت المسرحي حتى اجتمعت لهم تالل من الحبو .في حين أن النجادات التاي وصالت إلاى أباي
عريش أرهقت أهلها بنفقة إقامتهم فارطر أهل المدينة بالسماح للكثير من تلاك النجادات باالعودة
إلى أوطانهم وعند ذلاك سانحت الفرصاة للمكرماي فتقادم صاو .المديناة .تقادم المكرماي إلاى أن
) (1االمير يحي بن محمد الخيراتي.
) (2المخالف السليماني ص418-417
) (3تاريخ المخالف السليماني ج 1ص.424-423
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عسكر في ابارة أم الغلف التي ت رف علاى المديناة وفاي  7محارم 1193هاـ تقادم أهال المديناة
على عسكر الياميين على الترتي .األتي:
()1
()2
()3

األمير يحيى بن محمد على رأس جماعة من قبيلة بكيل في الميمنه.
أهل صبيا الذين سارعوا إلى مساعدة رفقائهم في القل..
أهل أبي عريش في الميسرة.

ويظهر أن األمير لم يخرن إلى المعركة من با .المجاملة ألهال المديناة الاذين تاولى بمسااعدتهم
األمارة [ما اال الكا تا .ياتكلم عان النواياا دون دالئال وك ناه مك اوف عناه الحجاا ،] .وإال فهاو
على اتصال بالياميين ،فإننا نالحظ أن ياما ً وجهت قوتها إلى الميسرة والقل ،.ف ماا الميسارة التاي
تتكون من أهل المدينة فقد انهارت تحت وط ة دة الهجوم وثبات أهال صابيا ثباتاا ً م اهوداً حتاى
هامت أيراً ،وأما الميمنة فقد تراجعت دون خسارة ،ويقول صاح .الناهة تعليقا ً علاى الموقاف
وكان القصد إليهم يسير -أي أصاحا .الميمناة وأتباع اليااميون المنهاامين مان أهال صابيا وأبايعريش واثخنوا فيهم القتل وقد بلت القتلى من أهل المدينتين  80قتيالً ،ونصف ذلك العدد أسر .

()1

1208هـ خراب عراس.
()2

 ....كان الفقيه حسان بان علاي حانش أر اد إلاى التنكيال بقبائال ياام الاذين يحصانون عاراس
وهدم ديارهم وأخراجهم من المحل تطهياراً للابالد مان لاوث الفسااد ،فا لقى هاذا الماراد باين يادي
اإلمام وما استغنى عن است ارة حاكم الحررة العماد يحيى بن صالح السحولي فكانت الم اورة
من حاكم الحررة باإلقدام على أولئك الطغاام وأباادتهم مان باين الرعياة  ...ولماا أبااد حراراهم
وأتي على حصونهم  ...ظهرت اإلحن واألحقاد واجمع رأي الواير األعظام الحسان بان عثماان
األموي وأحمد بن إسماعيل فايع على أن األمر الاذي اقادم علياه األميار يحياى بان محسان جالا.
لخرون قبائل ياام مان نجاران وأناه ال سابيل إلاى مادافعتهم  ...وتكلام الحسان بان عثماان  ...وماا
االت األمور تماون وقبائال ياام فاي تلاك اإلياام تتفاوه باالخرون ووصال مانهم محماد بان عباد
صاح .طيبة( )3من وادي ظهر  ...ولما تماد األمر "س ل " حسن بن علي حنش ما المراد من
هذا التخويف؟ ف جابه أنه ال يصلح األمر سو إعادة ما هدم وت يده على الوجاه األتام ،وإرجاا
ما سلبه الجناد مان الماال والمتاا  ،فا بى وقاال ماا كنات ماؤثراً علاى حكام ال ار رأي العقال ...
[وبعد أخذ ورد رأ أن ياولي األمار] الحسان بان عثماان األماوي ،ف عااد للمكارماة ماا كاان هادم
()4
ورفع و يد. ..

1209هـ خروج يام إلى مور.

) (1المخالف السليماني ج  1ص .421- 420
) (2عراس – منطقة جنوب مدينة يريم متصلة بها.
) (3طيبة قرية وحصن أعال الجبل المطل على وادي ظهر من جهة الغرب.
) (4درر نحور العين ص.345/344
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وفيها خرجت قبائل يام ووصلت إلى مور( )1والعامل على الايدية ( )2في تلك األيام علي يحياى
سرور فبعث اإلمام عليهم جماعة من حا د في نحو ألفين ،فالتقوا واحتربوا وكانت الدائرة علاى
حا د ،ف نه قتل منهم نحاو المائاة وأسارت ياام مانهم خلاق وسالبوهم الساالح وجمياع الخااناة مان
()3
جوهر. ..
السوق والسياق والمتا والقراش ،وتعق .ذلك ناول عبد
1210هـ  -خروج يام لتهامة.
[نالت] قبائل يام إلى تهاماة فاي مطلاع عاام 1210هاـ فساير المنصاور ( )4جماعاات بلغات ثالثاة
هالف مقاتل على رأسهم من حا د السادة بيت أبي منصور وبنو األحمر ومان بكيال هل جاايالن
وقاد الجميع عامل الايدية علي بن يحيى سرور ،ووقعت مناجاات تقهقرت على أثرهاا ياام إلاى
()5
نجران.
1210هـ نزول يام إلى تهامة.
وفيها نالت قبائل يام على تهامة فسير اإلمام جماعات من حا د كالسادة بيت أبو منصر وبني
األحمر ومن بكيل هل ج ايالن فكانوا نحو خمسة ع ر مائة وكاان األميار علايهم علاي بان يحياى
ساارور وكاتبااه عبااد باان علااي الحيمااي ،فساااروا إلااى اللحيااة( )6واألمياار علااي باان يحيااى هناااك
ووالية الايدياة إلياه ،فوصالت ياام إلاى حارض( )7فخارن األميار علاي بان يحياى مان البنادر إلاى
الجامعي( )8وأقام مطرحة ،ببر الوريور  ...ف قادمت ياام إلاى مطرحاه فقامات الحار .علاى سااق
وقتل من الفريقين عدة ثم كانت الهايمة في جند اإلمام إلى مدينة مور ،وفي اليوم الثاني وصلت
ايادة اإلمام فيهم بني األحمر والنقي .حسين اوط  ..والنقيا .بان عماران العناا وهخارون نحاو
خمسااة ع اار مائااة فناادبهم علااي باان يحيااى علااى األقاادام علااي يااام فقهقاارت ماانهم األقاادام وطااالبوا
بالاالن( )9وقد أخذوه من اإلمام وتفا ل األمر ،ويام بمحل يعرف بـ(كتف السيد) وحصلت الفترة
من جان .أصاحا .الدولاة خمساة ع ار يوماا ً وياام هنااك منااظرة ولماا لام تار كياداً رجعات إلاى
()10
.
نجران
1211هـ  -خروج يام للبالد التهامية.
وكان األمير عبد جوهر قد خلف األمير سرور ( وعادت يام لغاو تهامة ) وكان مـعـه ( أي
األمير عبد جوهر ) ألف وخمس مئة من قبائل ذي حسين وهل عفرا و هل ال ايف فهاامتهم
يام ومن معهم من جند الدولة  -وكانت األسر في ذي حسين نحو مئتين وسبعين نفراً أخذت يام
سالحهم ومتاعهم ،وأنهام األمير عبد جوهر في جنده فسارت يام إلى الجاامعي([ )11ثام] إلاى
()12
الوعرات وما واالها وعادوا إلى بالدهم.

) (1وادي مشهور تقع في أسفله مدينة الزهري.
) (2بلدة تهامية.
) (3درر نحور العين ص .355
) (4االمام المنصور علي بن العباس بن القاسم.
) (5مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص .117
) (6اللحية فرضة على البحر األحمر.
) (7حرض مدينة ووادي شرقي ميناء ميدي.
) (8مركز إداري من مدينة اللحية.
) (9المقابل المادي.
) (10درر نحور العين ص.375
) (11بلدة في اليمن.
) (12مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص .117
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1211هـ خروج يام إلى تهامة.
وفيها خرجت يام وقصدت تهامة ،فبلغت القطيع( ... )1وأسروا السيد أحمد بن سليمان صاح.
القطيع.
1213هـ دخول يام إلى الدريهم.
وفي هذا العام خرجت قبائل يام وبلغوا إلى الادريهم( )2فاساتقروا باه و[غنماوا] الابالد جميعهاا،
والتفت الارانياق علايهم فبغتاوهم إلاى الادريهم ووقعات بيانهم قتلاة عظيماة وعاادوا الابالد فنالاوا
()4
()3
بجماعات منهم ،وارادوا االنتصاف فدخلوا ابيد [وغنموا] أمواالً منها وعادوا بالدهم.
1214هـ خروج يام إلى حيس.
وفيها تغيرت احوال التهائم ولم يرض الرعية لصالح بن عبد االموي وحصلت الموح اة
بينهم وبينه وخرجت قبيلة يام ووصلت إلى حيس([ )5وغنموها] وأقااموا ببالدهاا نحاواً مان ثالثاة
()6
ا هر وعادوا منها.

1215هـ غزو الموهبة نجران.
وفيها بعث عبد العايا( )7نحو أثني ع ر ألف يقصدون قبيلة يام إلى نجاران فسااروا ،فجاا ت
العيون إلى يام تخبرهم ،فسار من يام ثالثة أالف فنالوا نهقة وبينها وباين نجاران ثاالث مراحال
وهي تحج .بدراً عن المصاول فجا ت طريق النجديين مخالفة فلم ت اعر قبيلاة ياام إال وقاد قيال
لهاام أن المكرمااي قااد حوصاار بباادر فكااروا بالغااارة فبلاات أهاال نجااد فتنحااوا عاان باادر ،فتاابعهم يااام
فتصافوا قريبا ً من نهقة ليلة السابع والع رين من هر رج ،.وا اتدت قبائال نجاد فادهموا أياماا ً
إلى قري .بدر ،فجا تهم اياادة فكانات الادائرة علاى قبائال نجاد ،غانم فيهاا أهال نجاران أربعمائاة
()8
ذلول موقرة ميرة واانة وعبي حساوي فكروا راجعين.
1215هـ دخول يام إلى زبيد.
 ...وارادوا دخول بيت الفقياه( )9وبهاا األميار محماد وفاد وكاان قاد رتبهاا ترتيباا ً كبياراً ،فلام
يستطيعوا وساروا إلى تهامة اليمن وأنتهى بهم السير إلى ابيد فحصروها ودخلوها وماا حولهاا،

) (1بلدة بجوار الطريق الذاهبة من الحديدة إلى باجل.
) (2البلدة الواقعة بالغرب الشمالي من بيت الفقيه.
) (3مدينة ساحلية.
)(4درر نحور العين ص.408
) (5بلدة تهامة في جنوب زبيد.
) (6درر نحور العين ص.460
) (7عبد العزيز بن محمد بن سعود (الدولة السعودية األولى).
) (8درر نحور العين ص.478
) (9مدينة من مدن تهامة.
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فرموا أ تات المتا والمال النقدي والحلي ،ف عواهم حمله ،فتخيروا أحسنه وسلطوا على ما ال
()1
طاقة لهم بحمله النار.
1215هـ ظهور الفتن في اليمن وظهور الموهبة.
ففي هذا العام ما اال أحمد بن حسين الفلقي ب مر عبد العايا ويلقي إلاى األذان حسان طريقاة
النجدي ويرفاع فاي أهلاه األ اراف المعاافين لطاف سايرته ويثيار عاماات الغاافلين ،ويحادث فاي
المجامع صالح نجد فاي الادين ،ويصاور لهام حسان مذهباه ويساتميلهم إلاى جانباه ويخبارهم عان
مالقته لهم بمكة عام أربع ع رة وأستفصالهم له عن داعيتهم وأنه فارض علاى اإلنساان فارض
العين أن يجاهد المباينين له  ...فباث فايهم الادعوة وأساترهبهم بماا علياه صااح .نجاد مان الادين
والقوة فمال إليه بادئ بدأ ال ريف علي بن حيدر وهو إذ ذلك متولي جااان وأعمالها غير أنه لم
يظهر المباينة فتخر بت له الطوائف وتجمعت وأجمعت علاى خلاع طاعاة أ اراف أباي عاريش ..
وقبل الناس إلى بيش رعيالً بعد رعيل وتقاعد أ راف سائر تلك الجهات عن أثاارة الفتناة ماعادا
أ راف أبي عريش ف نها ثارت عاماتهم فبعثوا إلى األطراف ،يستنجدون خواصاهم مان العار.
واأل راف  ..فا خص منهم جماعة إلى نواحي أبي عريش يندبون أصحابه من قبيلة يام فوردوا
بهم عليه وكانوا خمسمائة ،فسار بهم قاصداً وادي بيش( )2فدعا الناس الفلقي إلى مصااولة حماود
ً()4
فااجتمع لاه مان المقاتلاة ثالثاة اآلف وباادروا الساير نحاو أباي عاريش( )3ونالاوا بسااحل صاابيا
فدفنوا به اآلبار وأخفوا موارع الما وتنحوا قليالً فنال حمود إلى ساحل صبيا بمورع م رف
على مسيل وادي صبيا ليقيل هناك ويست ير أصحابه وهو فاارغ القلا .عان المصااولة فاي ذلاك
اليوم وأرسل العيون فاخبره جماعته ب نا بمحل ال ما فيه ونخ ى هجاوم العادو عليناا وانتصاافه
منا ،ف مر رجالً فصاح في قوم من كان له فرس فليركبها ومن كان راجالً فليحمل سالحه ويلبس
المة حربه ودخل في أناس من يام يقال لهم هل فاطمة وال ريف علي بن حيدر في قبيلتي مواجد
وجُ ام وقاام ال اريف حماود بال ااق الغرباي مان مسايل وادي صاابيا فصاف القاوم للقتاال كصاافهم
للصالة وهو ما ي البسا ً ألمة حربه وخلفه فرسه يقودها سائسها فلما استووا ودنى مانهم العادو
الامهم أن يرموا وال يحملوا حتى يكون هو الفاتح للوطيس الساعي إلى قل .الخميس( ،)5ودعاى
إليه األ راف وقاموا على خيولهم يمينا ً و ماالً فاحف الفلقي وأمر جي ه أن يرموا ف قعى حمود
بفرسااه ف قعاات األ ااراف ب فراسااها بعااد حتااى لصااقت باااألرض ثاام همااا فرسااه فقاماات وقاماات
األ ااراف حولااه فااركض بالخياال فااي وجااه العاادو وصاااح بعبياده ياااوالدي الغنيمااة الغنيمااة وكااان
عساااكره خلااف ظهااره وصاااح بهاام اللحااوق اللحااوق ولاام يااال يجااول بالخياال فااي مصاااف الفلقااي
وأصحابه ترمي متخلله بين الخيال فداسات مقدماة الفلقاي سانابك خيلاه ور اقتهم بالرمااح وطفاق
مسحا ً بالصفاح وأنهام الصف وولوا األدبار والخيل تكر فيهم مقبلة ومدبرة وا اتد ميمناة الفلقاي
فعقروا ثالثة أفراس من خيل حمود وأصي .جماعة من أصحابه ووجدوا بين خيول ال ريف من
أصحا .الفلقي في تلك الصدمة ثمانية قتلى داساتهم سانابك الخيال كال واحاد مان األ اراف عاين
قتيله منهم وأثني ع ر قتيالً أصابتهم الرصاص ،وصاح ال ريف حمود بعلي بن حيدر ومن معه
ماان جُ اام ومواجااد :الغااارة الغااارة فرااربوا الميساارة والقلاا .فناو ااهم ساااعة بااالطعن والراار.
()6
وأ تد حمود فهام الميمنة فانقض أصحا .الفلقي وولوا األدبار ..

) (1درر نحور العين ص.483
) (2من قرى جازان.
) (3من مدن جازان..
) (4مدينة من مدن جازان.
) (5وهو الجيش يقال له الخميس..
) (6درر نحور العين ص.476/475
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1216هـ خروج يام إلى التهائم.
وفيها تحركت قبائل يام وقصدت التهائم ... ،وغنموا األماوال  ..وعاادوا وقاد أوقاروا حماائلهم
()1
من جميع الم تهيات .
1219هـ مواالة يام في حراز لإلمام.
وفيها جنح علي محمد بام ومن وااله من قبائل يام على ماواالة اإلماام ،وأفصاحوا عان نااولهم
من الحصون مكراً منهم وخداعاً ،فتسلم منهم األميار يحياى بان محسان حانش رهاائن وصاولحوا
()2
على ثالث ع ر مائة قرش.
1219هـ مواالة يام في حراز لإلمام .2
ولما راقت النفوس وأ تد الحر .والبوس وذه .من الطائفتين الرؤوس طل .جند األمير يحيى
بن محسن الت مين ونصبوا ليام الراية وطلبوا العهد على أن ال غدر وال خدا  .فانثال جماعة يام
إلى بيت القاري وتسلموا جمياع ماا فاي الحصان مان متاا وفاراش وماال .وأقعاد كال رجال مان
أصحا .الدولة إلى جانبه رفيقا ً من يام ودار بينهم العتا .وأظهرت يام الغلظة وال دة في الكالم
ثاام طلباات خاارون جنااد الدولااة ماان الحصاان فقاااموا ليخرجااوا فوجاادوا قبيلااة يااام قااد صاافت صاافين
وأ هروا السيوف في الجانبين وخرن الكل تحت ظل السيف حقيقة ،وأنالوهم إلى الحصن كاهل
()3
ف رادوا الذها .ف رافتهم قبيلة يام تلك الليلة ثم سيروهم من الغد واستفاروا على البالد.

) (1نفس المصدر ص.492
) (2نفس المصدر ص.614
) (3نفس المصدر ص.615
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الباب الخامس
1220هـ يام حراز تخرج إلى الحديدة.
وفي هخر جماد اآلخرة سار جماعة من يام الذين كاانوا بحاراا بلغاوا إلاى الحديادة فادار بيانهم
وبين عامل اإلمام بها في الذ .ومنع الموهباة ومان يلاوذ بحماود مان النااول إليهاا والساعي فاي
إصالح الطرق وعلى أن يستنالوا أصحابهم من حراا على أدا مال معلوم ،وسار جماعة منهم
وكانوا نحواً من مائتي نفر وخمسة وع رين ،وكان األمير صالح بن يحيى قد أمارهم أن ينالاوا
جماعتهم من حاراا فصاادفوا غااياة مان الموهباة ماا باين قرياة القطياع وبنادر الحديادة فتصاافوا
للقتال ودارت رحى الحر .بينهم وأ تد الطعن والرار .فادارت علاى الموهباة ولاام كباار ياام
ماانهم سااتين أساايراً فساالبوهم مااع غياارهم ماان الفااارين بنادق اا ً وسااالح فقااادوا ساابعين مطيااة كاناات
الموهبة حملتها األاواد وأخذ فرسا ً جواداً من فرساانهم ،وعُقارت فارس للنقيا .صاالح بان قظياع
()1
اليامي وعادوا.
1220هـ -استعانة الفقي صالو بن يحيى بيام.
وصلت إلى [ال ريف حمود] خطوط من ( علي حميده) يخ القحري صاح ( .باجل) ( )2ياذكر
له اجتما كلمة يام و الفقيه صالح عن أمر اإلمام ( ،)3وأنهم يقصدونه بال ر قبل كال أحاد ،وهاو
يستمد الغوث من ال ريف ،ف رسل ال ريف رتبة الحصن يحفظونه ،ووعده بالوصول إليه بنفسه
وجنوده أن صدقت مخائل يام ،وحين ختم األمر بين يام والفقياه صاالح طلا .مناه الوصاول إلاى
(باجل) ،والمطرح على حصن علي حمياده ،فطلباوا مناه أن يخارن إلايهم مقادميا ً ينصا .الخيماة
بينهم ،ف رسل إليهم ابن أخيه حسن بن حساين بان يحياى العلفاي ،بعاد أن أخاذ مانهم المواثياق فاي
صيانته وإعاااه وإكرامه وأنهم ال يخاطبونه ب ي من المطال،.وبعد ذلاك راسالوا علاي حمياده
أناه يخلاع طاعاة ال اريف ويرجاع إلاى طاعاة اإلماام ،فبقاي يمارض لهام الكاالم وهاو يكتا .إلاى
ال ااريف يسااتنجده فااي الغااارة وكااان ال ااريف فيمااا بلاات قااد عااام علااى إرسااال أحااد ال ااريفيين
الماجدين ،أما يحيى بن علي فارس أو ال ريف علي بان حيادر ويكاون النافاذ بينهماا أمار الجناد
وإليه والية مناجاة يام والفقيه صالح على أن يكون قيام الجند فيماا يحتاجوناه موكاوالً إلاى علاي
حميده وبعض خانة ال ريف ،وبينما هو في تحكيم هذا الرأي إذ وافااه خبار ماوت علاي حمياده،
وأنه حل به الحمام وأحله بين الجنادل والرجام ،فحينئذ عام ال ريف على النفوذ بنفساه ،وتوجاه
إلى قتال عدوه بنوعه وجنسه ،وفي صحبته رجال األ راف ،وأهل الخيل ،وجند لايس مان قبيلاة
واحدة،إنما هم كحاط .ليل ولكن المذكور لقوة ب سه وثبات ج ه يكتفي بالقليل من الجند وكثيار
ماا يقاول فاي مجادالتاه ( النصار بالمادد ال بالعادد ) والغلباة بالقادرة ال باالكثرة ،فنفاذ مان مديناة
(مور) في أوائل هر رمران سنة ع رين بعد المائتين واأللف ومعه من الجند أهل القتال نحو
األلف ،فيهم من ذو حسين نحو المئتين ،ومن رجال المع مثلهم والباقون من الفاف ال ام .وحاين
بلغات األخبااار إلااى يااام بانفصااال ال ااريف علمااوا وقااو ال اار ،فتا هبوا للقائااه وح اادوا رجااالهم
لمناجاتااه ،وقااد كااان ال ااريف مصااراً علااى أن ال يبتاادئ يااام بحاار ،.وال يبا اارهم بطعاان وال
رر ،.إنما عنده من بعراهم كاالم ،وفاي ياام رجاالن مان كبارائهم كاانوا حريصاين علاى قتاال
ال ريف وعدم المخادعاة معاه والحامال لهماا أماران أحادهما قاد الحات لهماا بارقاة األطماا فاي
( صالح بن يحيى ) وأيقنوا أنهما يقفان منه على مال جايل وعطا اثيل ،والثاني أن في أنفسهما
) (1درر نحور العين ص.618
) (2بلدة من البالد التهامية تقع شر ق مدينة الحديدة على بعد حوالي 55كلم.
) (3االمام المنصور علي بن العباس بن القاسم.
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رغينة لل ريف حيث لم يجدا منه لينا ً وال قوالً حسنا ً حين وصاولهم وهاو فاي الريغاة والارجالن
المذكوران هما ( جابر بن مانع بن مذكر ) من هل فاطمة من هبارة والثااني( عباد بان حساين
بن نصي ).من مواجد بن مذكر ...،فاقبل ال ريف يقصد قرية باجل غير مت ها .أهباة الحار،.
وكان يظن أن يام ال يقصادونه إال إذا قصادهم ،فحاين ر اه رجاال ياام نصابوا الراياات وتفرقاوا
ثالث "رايات" واقبلوا حاملين على جناد ال اريف غيار مباالين بايجااف وال وجياف ،فحاين علام
ال ريف انهم قاصدوه ويرون انهم عن باجل يصدونه عب جنده ،وقدح انده ،وتبسم تبسم الهابر
الهصااور ،وجااال جولااة الفااارس العقااور ،وجعاال ماان رجااال قومااه وفرسااان يومااه أميااراً ألهاال
الرايات ،وحمل من حينه فالتحم الحار ،.واخاتلط الطعان والرار ،.وثاار العجاان ،واظلام أفاق
تلك الفجاان ،وكاان فاي راياة ال اريف رجاال مان ذو حساين مان بكيال ،فثبتاوا ثباات أساد الغيال،
وح مل ال ريف حمالت حتى هام من في مقابله ،ورار .حتاى تاثلم سايفه وطعان حتاى تقصاد
عااالي عاملااه ،وعقاار تحتاه كاام ماان جااواد ،وانتقاال فااي ذلااك الحااين علااى ظهااور الجياااد ،وخلااط
المواري بالصعاد ،واثخن القتل  ،وفرق من أعدائه ال مل ،وأخذ فاي تثبيات م ااة جناده مان ذو
حسين ورجال المع ،وثبت كل أهل الخيل وهاو أثباتهم ،ويلياه الفارساان الابطالن يحياى بان علاي
وعلي بن حيدر واساتطال العاراك ،وطاال القساطل ( )1إلاى منااال الساماك ( ،)2وماا رراي أحاد
الفريقين باالنهاام ،حتى قتل من رؤسا يام ال يخ عبد بن نصي .أحد الارجلين الاذين اا وا
حصول الحر ،.فانهامت يام بعد صرعته وانقلبوا به جريحا ً إلى خيمته ،ولبث بها إلى غارو.
ال مس ،ثم حل به الحمام وسكن الرمس ... ،وانحاا ال ريف ورجالاه إلاى حصان باجال ،وخايم
برحبة الحصن في ظاهر البلد ،فاكثر الفقيه حسن بان حساين الرماي بالمادافع ،وفاي الصابح بقاي
ال ريف في محله غيار مباالي برماي المادافع ،وال بماا يفعال ويصانع ،وهنااك جبال يك اف علاى
عاورة الحصان أراد رجاال ياام الصاعود علياه ،وطارد ال اريف مان باجال ففطان ال اريف لاذلك
ف رسل عصابة من ذوي حسين يحفظون الجبل ،فطردوا عنه يام وبقوا نحو ثالثة أيام ،وال ريف
يعمل الحيل في مخادعاة ياام وتفاريقهم عان ذلاك المطارح وخاروجهم مان طاعاة اإلماام ،والفقياه
حسن بن حسين يعمل العمل والحيل في رجال بكيل ،ويبذل لهم المال ما اقل منه يميل ،وقد كاان
ذوي حسين ثاروا على ال ريف في مطال .التقارير ورأوا ...أناه بعاد صانيعهم ياوم الملحماة لام
يبق له عذر عن تسليمها فما راعه إال نفوذهم إلى مطرح الفقيه حسن ،ثم قبرهم المال ونفاوذهم
إلى بالدهم فعند ذلك جا الفرن ...ويام بعد هذه الوقعاة ركباوا الصاع .والاذلول ،فطاالبوا الفقياه
صالح بما يعظم ويهول ،ورفعوا قريتهم إلى اإلمام وذكروا أن ال ريف في ريق حال والبد أن
يقبروه ويرسلوه إلى ذلك المقام فظن اإلمام صدق ما قاالوه ف رسال لهام بعطاا  ..وال اريف ماا
اال يفتل في الذروة والغار .حتى أستمال أكثرهم فثاروا على الفقيه صالح في الاالن ،ومفارقة
هذه الفجان ،وقالوا قد فعلنا ماال يفعلاه أحاد غيرناا وقتلناا األ اراف هل خيارات الاذين كال فاارس
منهم على فرسه يعد بمئة فجاولهم الفقيه على أن يستنقذوا له الحصن ( باجل ) ويصطفوا لاه ماا
قد تغل .عليه ال ريف من الرعايا والقبائل فلم يسمعوا له خطا ،.وال أرجعوا له جوا ،.وغاياة
ما وفق عليه منهم أن يسلم لهم جميع ما يطلبوناه ويوصالون إلياه ابان أخياه ،ويصالحوا لاه ا نه
و ان ال ريف على هدنة سنة ،ويكفل ال ريف علاى غاوااي نجاد ،ويقابال كال مان قصاد الايمن
بالرد والمنع ،فالتاموا له بذلك ،ووعدوه بالوفا بما هنالك فخاطبوا ال ريف فقال ال ب س وطل.
يئا ً من المال ،مثل ما سلمه صالح العام بعد القتال ،فقالت له يام اقبل منا اإلصالح وبعد نفوذنا
افعل ما بدأ لك ،وأسبا .النقض كثيرة فساعدهم ال ريف على ذلك المطل ،.وهو منطو علاى ماا
هو اعظم واعج ،.فرجع الفقيه حسن بن حسين إلى الحديده بعد التي واللتيا ،وكانت عودته إلاى
عمه من اعظم المسار ،بعد أن خوفه الناس أنه ربما يحصل فيه بعض العكسات عراً:

) (1الجيش.
) (2نجم في السماء.
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ااااان

تقنصلاااااااااااان ال ااااااااااااا صالعاااااااااااا ا

فهاااااني ودعااااا صامعااااا

ااااا

صكاااااان وهااااااص لااااااص وع قااااااي اااااانل

صماااااااانا ادعاااااااا رلاااااااا د قاااااااا اا

ثم توجه بنو يام إلى نجران (. )1
[كانت المعركة كما يجا .وفاي هاذه المارة كانات الادائرة علاى جايش ال اريف وأنصااره مان ذو
حسين وعملوا اليامية على الصلح والصلح أسلم مراعاة منهم للمعاهدات ماع الطارفين والموافقاة
بينها خصوصا ان الهدف قد تحقق بتكفل ال ريف برد عاديات نجد وهذا ماا كاان يخ ااه اإلماام.
ولكن هذا ال يروق لكتا .السلطة المتالفين إليها ف وهوا تلك الصاورة النبيلاة المؤدياة إلاى حقان
الدما ليس كما ياعم هذا المؤرخ انهم طالبو الطارفين بالماال حسا .ماا خطات ياد هاذا الماؤرخ
فهم الذين لم يغيروا موقفهم رغم إغرا ت ال ريف ولم يكذبوا أو يفتروا في خبرهم لإلمام فجيش
ال ريف من ذو حسين قد ترك ال ريف وحيدا محاصر في الحصن واعتقاد ان هاذه النوعياة مان
المؤرخين كانت تكت .لفئة معينة حتى يسترروهم ولم يكن في حسبانهم ان كتاباتهم هاذه ساوف
تحقق وتنت ر وتن ر أمام المأل ].
وذكر صاح .كتا .درر نحور العين:
« ....فلما ا تدت األبطال من يام على حمود ومن معه انكسروا وفروا نحو حصن باجل بعد أن
رأ من قتلى قومه ما يهيل ف نها حصرت القتلى الذين ظهروا في يومهم سبعمائة نفس من
جميع القبائل التي كانت معه .وبعث صالح بن يحيى إلى با .اإلمام ثالثة وأربعين رأسا ً فقلت
عند أن رأيتها :فتح هللا لإلمام بالد التهائم فكان ذلك تاريخا ً وعقرت فرس حمود تحته وأخذت
خمس خيل من فرسان أهل الشام وفرسين من فرسان آل جزيالن وفرس ناصر بن غنّام وفرس
من أفراس أهل الشام وفرس أخرى .واستولت يام على سوقه وسياقه جميعه وأتوا على متاعه
وخيامه فحازوها وظفروا بخزانته من الباروت والرصاص والمال .ولم ينج حمود إال بما عليه
من الثياب والآلمة وأسرت يام أسرى من جنود حمود .هذا كله بعد أن رأوا قتل كبيرهم عبد هللا
بن نصيب وأبن عم جابر بن مانع »..
« ....ولم يثبت على أمره سوى جابر بن مانع وحسن بن نصيب وبعض عقالهم فجعلوا هدنة عام
واشترط حمود في الهدنة ارتفاع حسن بن حسين وعلى أن يكون لحمود القحرا وما يليها من جهة
الشام ولإلمام من العبوس وما يليها من جهة اليمن  .....ولم يبق حمود على تلك الهدنة بل بدأ له
تغييرها بعد ثمانية أيام إذ كانت الموهبة قد ألزمته أن ال عهد ألولئك وال ذمة فسير يحيى بن
علي فارس على العبوس فسار إليه األمير حسن بن حسين بقوم غير كثير إلى العبوس فقامت
الحرب بينهما ودامت مراراً وأياما وكانت تنكسر المجامع النجدية مرة بعد أخرى.)2( ».

) (1نفح العود في سيرة الشريف حمود ص .220
) (2لطف هللا جحاف كتاب درر نحور العين ص.619 618
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1220هـ  -فه الحصار عن حصن شبام بحراز.
 ...واإلمام ( )1في تلك األيام قد كاان جهاا جي اا ً إلاى حاراا وأمار علايهم عباداً يسامى "ميساور"
وكان حراا قد تغلبت على قلعته رجال من يام على يد رجل من أهل حراا يقال له  -علي ابام
فبلت ميسور إلى حراا وتعسر عليه إقامة الجناد ولام يصال إلياه مادد مان الدولاة فتفرقات األجنااد
وعاد إلى حيث لم يبلت المرام ،وعند ذلك أعادت الدولة إلى التجهيا وأعاد لاه رجاال مان بكيال،
وهم عمدة رجالهم وأمر الفقيه الماجد الرئيس يحيى بن محسان حانش ،وكاان مان رؤساا الدولاة
ومن أهل العقول في حام الخالفة ،فتوجه إلى حراا علاى أن ينااجا المتغلباين علاى قلعات ابام
حراا وإرافة بام إلى حراا عن " بام كوكبان " ،وهذا -الحصن  -أعناي ابام حاراا حصان
من معاقل اليمن الحصينة وقد تغل .علياه الفقياه علاي ابام وجماعاة مان رجاال ياام[لعلاه يقصاد
استعادوا الحصن و انه لهم وهم من يده وبناه] ألتحادهم في النحلة ،فتوجه يحيى بن محسن إلى
حراا وأستقر بحصن من حصونه المنيفة يسمى الرلفا ....وهو يقابل حصان ابام علاى رؤياة
العين ،وحين استقر يحيى بن محسن فاي الرالفا وعلام ههال حصان ابام أن معاه رجااالً ربماا
يغلبون ويبلغون في نكايتهم المقصود كت .علي بام ومن معه إلى يام وهم طارحون في أعاالي
القحري وأسافل حراا وطلبوا منهم المناصرة على ابن حانش [ ،فهام يارون أنفساهم محصاورين
داخل حصن بام ] ودلوهم على عورة حصان الرالفا فغااا مان ياام خمسامائة ،وفايهم أغلا.
عقالهم ،ووصلوا تحت الرلفا في الليل وقد ساعدهم جماعة من أهل الحصن من الرعية ودلوا
إليهم حباالً من جهة ما فيها أحد مان العساكر ،وكاان ابان حانش وقوماه فاي غفلاة وعادم تايقظ أن
يطرقهم في ذلك الحصن طارق ،ويام من وصل إليه الحبل تمسك به وطلع ولم ياالاوا علاى هاذا
الحال حتى أجتمع منهم خلق كثير ،فصاحوا في رحبة الحصن فحصال الف ال ماع العساكر الاذي
فيه وثبت جماعة من ذو محمد من بكيل ،وملكات ياام جمياع معاقال الحصان ،ثام فتحاوا الباا....
لمن بقى منهم فدخلوا وانحاا ....يحيى بن محسن حنش إلى جماعة من ذو محمد في ااوية حتى
طل .األمان في الخرون بسالم ،ونهبت يام كل ما كان مع ابن حنش ،ولم ينج إال بنفسه وانحااا
إلى محل بين الحيمة وحراا – ورفع أمره إلى صنعا (. )2
1220هـ غزو النعمان بن الوليد لنجران (بدر).
وفيها توجه النعمان بن الوليد من حررة سعود بن عبد العايا إلى نجران فحط على المكرماي
بباادر ،فبعااث المكرمااي إلااى الااوادي (وادي نجااران) مسااتغيراً فجا تااه الغااارة وتصااافوا للحاار،.
فانكسر جمع النعمان وولى مدبراً ،بعد أن أخذت يام أكثر أمتعتهم وأسلحتهم وكانوا (أهل الحر.
من يام) قد بعثاوا إلاى مان بنجاران وتهاماة مان ياام (يستصارخون بجمااعتهم) وكاانوا قاد تا هبوا
()3
للمسير فجا هم الخبر بالنصر.
1220هـ استعانة يام ب هل صعفان.
ووصل خبر أن أهل نجران أرسالوا إلاى مان بصاعفان (: )4أن الغاارة الغاارة ،فساار مانهم ساتون
نفراً وقصدوا قا تهامة وقصدوا قا تهامة مظهرين أنهم قاصدون لحمود ،فالقااهم جماعاة مان
أصحا .أبي نقطة فبلغنا أنهم قتلوا عن أخارهم ،وا اتد الحصاار علاى مان بنجاران مان الموهباة
) (1المنصور علي بن العباس بن القاسم.
) (2نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود ص .218
) (3درر نحور العين ص.625
) (4جبل قرب مناخة مركزة (متوح).
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المتتابعة بعد بسر بن أرطا ه وقوماه وأناه بلات القادح الطعاام بنجاران خمساة ع ار قر اا ً حجاراً،
حتى قيال لناا أنهاا مالات طوائاف مان نجاران إلاى الادخول فاي معاهادة ساعود غيار أنهام رأوا ماا
المراد أن دي نوا ،وإذا هم يطلباونهم الحلقاة مان البناادق والسايوف والادرو فا نثنوا ب ادة وعاادوا
ً ()1
للقتال أخرا.
1221هـ  -استعانة اإلمام علي بن العباس بن القاسم بيام .
وكان قد بعث اإلمام إلى ابيد بعثا كبيرا من حي بكيل حسيني ومحمدي فتوجه الفقياه حساين بان
أحمد العلفي بتلك الجنود ،وسلك طريق اليمن إلى (ذمار) ثم إلى ( يريم ) ثـم إلى ذي ( جبلة)
ثم إلى (العدين) ،حتى طرح بناحية( حيس) واستنفر رجال ياام بخطاوط ياذكر لهام فيهاا االلتااام
بال روط ( )2وي مرهم بالنهوض إلى ابياد وحياث اتصال بمسامع ال اريف وتايقن اجتماا الكلماة
بين جند اإلمام ورجال يام بادر بإرسال علي بن عقيل الحاامي في عصابة من الخيال والركاا.
وجعل له اإلمارة على ابيد فرك .في سجوف الظالم حتى وصلها في اقل األيام ،وقد كاان أهال
ابيد قبل وصوله في أمر مريج،وأكثرهم يود قوة أصحا .اإلمام في يع عنهم كال ماا فياه تهايج،
وبعد وصوله قويت وكة أخوه السيد الفارل العالمة الحسين بن عقيل الحاامي وا اتد ظهاره،
فاخذ يعاق .كل من يهم بمواالت اإلمام ( ،)3ويفعل ما يسد به ذريعة الكالم فامسك كل واحد على
فيه ،وانكف الناس في التظاهر بما ترمره النفوس وتخفيه ،وكان بقى في سور البلد جان .غيار
معمور ،ف ار القاري حسين وأخوه إلى إلاام الناس بإتمامه فتم لهم المارام وانقراى لهام ماا لام
ينقض لغيرهم عادة في جاري األيام ،وهكذا ،ان اإلقبال ،وفي اثنا ذلك وصل رجاال ياام إلاى
يماني ابيد وطرحوا بظاهر البلد ،واقبل حسين بن احمد أمير اإلمام وطرح بالتريبة قرية رقي
ابيد تصغير تربة ،وكان ال ريف أمر على علاي بان عقيال وأخياه القاراي حساين أن يعماال ماا
يقدران عليه من المكيدة في تف يل يام وتفريق كلماتهم وإرساال رجاالً مان كباار ياام فاي خاصاته
إلى ال اريف علاي بان عقيل،وقاال يكاون الساعي مان طريقاه ،فابتادأ يفتال فاي الاذروة والغاار.
ويستميل األكابر منهم بالرغائ .فت تت ملهم وتفرقت كلمتهم ،ولم يبق منهم إال جابر بان ماانع
رئيس هل فاطمة من مذكر ،فكت .إلى الفقيه حسين يطل .منه التاام ما التام به اإلمام ،وا تملت
عليه القواعد المرسلة من الحررة لرجاال ياام وا اترط علياه أن ينقال المطارح مان التريباة إلاى
الحمى ....وهو محل م هور مورع رقي ابيد بينه وباين التريباة ،كاان طارح فياه الحسان بان
القاسم بن محمد ،حين وصل لحصار األتراك بابيد ،فوصل خط جابر بن مانع ومن بقي من يام
إلى الفقيه حسين بن احمد ومن بين يديه من رجال بكيل ،فبينما هم في جمع ال اور فاي الجاوا.
إذ وافااهم خبار اخاتالف اإلماام والقاراي يحياى بان حساين البرطاي العنساي فاي صانعا واقادام
القاري يحيى بن عبد المذكور على الواير حسن بن حسن بن عثمان العلفي فاي دار الخالفاة
وطعنه بجنبيه طعنتين قاتلتين ولم يحمل من دار اإلمام إلى بيته إال على ظهاور الرجاال ،وكاان
اإل مام يظن هالكه من الطعنتين الحاصلتين فيه فقام وقعد لالنتقام من القاري يحياى بان عباد
ومن معه من ذويه في صنعا وحصرهم في بعض البيوت حتى خرجوا في وجه ولده احمد ابن
ف طلعهم القصر وقيادهم بالحدياد إلاى أن عان لاه فاي بعاض األياام أمار برار .أعنااقهم فرار.
أعناقهم وهم القاري يحيى بن عبد وواحاد مان أوالده وواحاد مان أعماماه ،فحاين بلات الخبار
رجااال بكياال الااذين صااحبة الفقيااه حسااين قلبااوا ظهاار المااـجن ( ،)4وجعلااوا العااداوة التااي لل ااريف
ألميرهم الذين كانوا صحبته ولم ينج إال بعد أن أرفقه أحد النقبا الكبار وجعله في حواته ،ومن
ثم تفرق الجند اإلمامي ،وفارقوا القطر التهامي ،وانصرفوا راجعاين إلاى الجباال ال يلاوون علاى
) (1درر نحور العين ص.652
) (2الشروط :التعهد بالنصرة والوقوف إلى جانب الحليف.
) (3اإلمام المنصور علي بن العباس بن القاسم.
) (4الدرع أو الجحفة.
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ي مما كان منتهم به اآلمال ،والفقيه حسين بن احمد نفذ هو والنقي .الذي جاره وعصابة ذلك
النقي .وتوجه طريق حيس ألنه كان عند إقباله افتتح حيس بعد قتال قد وقاع بيناه وباين أصاحا.
ال ريف الذي هناك ،وما كان هناك من يعتد به من جند ال ريف وال عند ال ريف احتفال بحيس
نعم ولما اختل نظام المطرح اإلمامي اقبل على مصالحة أصحا .ال ريف الفريق اليامي ،ومناع
الناس من جند اإلمام وعلموا أن الحصة غالية والدنيا ذاهبة سالبه.
 ....وحينئذ صلح ان يام،على بذل جمهور من المال ،بعره سلم إليهم مان ابياد وأكثاره ت جال
إلى عودهم إلى حررة ال ريف فتوجهت يام إلى ال ريف قابراين أياديهم عان الابطش حاافظين
جاوارحهم وموا ايهم عان الاربش( ،)1حتاى نااخوا بظااهر الاهارة بجهاة القبلاة ،وقاد أقااموا قادر
()2
األسبو  ،حتى تهيا لهم قبض المال المورو ،و توجهوا إلى نجران.. .
[ خرجت يام نصرة إلمام اليمن حس .العهود والمواثياق فلماا أختال نظاام ذلاك الجايش فاي ابياد
قادم اليامياة الحماياة لجايش الايمن مان أن يلحقاه أذ مان قبال ال اريف وجي اه وانتهات األماور
بالصلح كما يج] ..
1222هـ يام ت خذ بثار عبد

بن حسين بن نصيب.

وقد عاثت يام بقا تهامة ،وجر بينهم وباين جناد ال اريف وقعاات فاي الطلا .بادم عباد بان
نصي .المقتول عام أول ،مع صالح ابن يحيى وكان حمود مست رفا ً غارة ي خاذ بهاا ،فبعاث فيهاا
يحيى بن فارس ،الذي وصل حررة اإلمام بصنعا فتبادرت خيل يام على كبكبة كان فيها يحيى
بن علي بن فارس ثخنوهم رربا ً بالسيوف وطعنا ً بالرماح ووقعوا على يحيى بن علي بن فارس
فرربوه حتى برد ،وصاح صريخهم هذا بعبد بن نصاي .ثام داسات الخياول ،وتوثا .أبطاال
نجران على جماع حماود فاالقوه ،فكانات ملحماة ذها .بهاا مان جناده تحات السايف نحاو المئتاين،
()4
وغلوا بالحديد مثل ذلك وساروا إلى بالد الرحي ( )3فحطوا هناك هذا في هر رمران.

1222هـ نزول يام أره تهامة
ووصلت األخبار بناول ياام تهاماة .وكاان حماود قاد عساكر بجايش جارار مان بكيال وحا اد
()5
وبالد األهنوم ،وأستعد عدة عظيمة ولكنه لم يكن له نصر في ذلك إال بعودة حسين بن أحمد.
1222هـ -سعود يسير جماعة إلى نجران.
كات .ال يخ سالم بن حسين ،كبير من كبرا ياام [اإلماام] ساعود بان عباد العاياا ( ،)6وماال إلياه
وعاهده ،فسار إليه أربعة من كبرا يام فراجعوه ،ف بى إال الطاعة لسعود ،ولم يصات ل اي مان
أقاويلهم ،وكان له بوادي نجران حصن منيع وبه بئر ما عاذ ،.وكاان قاد ماأله بال احنة ،خوفاا ً
) (1العشب المختلف االلوان أو كثيرة العشب.
) (2نفح العود في سيرة الشريف حمود ص .269 – 267/266
) (3بلدة في تهامة.
) (4مجلة العرب ج  4 3س  29رمضان  /شوال سنة  1414هـ ص  256بأشراف عالمة الجزيرة حمد
الجاسر.
) (5درر نحور العين ص.706
) (6اإلمام سعود بن عبد العزيز المتوفي سنة  1239هـ إبان الدولة السعودية األولى.
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من أن يحواه عدو ،وأدخل جماعة مان [أصاحا .ساعود] ،وكاان قاد أ اترط علاى ساعود البعاث
على بدر،لئال يكون لنجران عليه سبيل ،فإن بادراً بعاد أخاذه تنكسار باه ال اوكة ،ف جاباه ثام ساير
الجنود فوصلت أوائلهم فرربوا ثالث خيام فتكلم عبد [بن علي بن هبة ] المكرمي [الداعي
السليماني السابع والثالثون]عند ذلك فلم تغ .مس يوم وصولهم حتى نصبوا على بدر خمساين
خيمة ،ف رسل المكرمي إلى نجران ب ن يرسلوا إليه مئتي رجل متسلحة ،فوصلت وقامت الحر.
على سااق ثالثاة أياام ،فلماا كاان ساحر ليلاة الراباع بعاث رساوالً إلاى وادي جهاران أن احراروا
فخرجوا إليه إرساالً ،فكانت هايمة [أصحا .سعود] ،ووقعت ياام علاى أجاال المتاا غنيماة إال
القليل ،وأسروا من [أصحا .سعود] خلقا ً كثير وقتلوا قتالً ذريعاً ،ولما ولوا األدبار دعا القاري
المكرماي قبائال نجاران ،وأمارهم بالمساير علاى در .ساالم بان حساين ،وعناده سابعون
عباد
ً
ً
ً
رجال ،من قبائل سعود ،فحطوا عليه ثالثة أ هر ،ال يدعون مصاولة من باه لايال ونهاارا ،وفاي
ال هر الثالث أرسل المكرمي أخاه يوسف ليقوي المطارح ويعلمه أن الظفار ب ولئاك الياح ،فكاان
يوم حادي ع ر وال وجاا األمار بتثبيات المطاارح ،واذكاا العياون علاى المحاارس ،وذكار أن
مقترى الطالع خروجهم ،وكانت قبائل يام قد حفروا سردابا ً تحت األرض ،قدر خمسين ذراعااً،
فا درك سااالم باان حسااين بااالقر .ماان دربااه راار .الفااوس والمعاااول ،فا مر با ن يحفااروا مكاناا ً
ألولئك ،إرادة للفتك بهم ،فلما أحسوا الرر .ظنوا انهم تحت ( الادر ) .حصانه ،فحطاوا هنااك
أربعة أقداح باروتا ً وملحا ً وختموه والقوا عليه النار ،فانقض كالرعد القاصف فكان دون الحصن
غير أنه أقتلع خمسا ً من نخيل سالم ،و ق اق الصالبة التاي حاول حصانه ،ولام يباق باين الحصان
وباين ذلاك المحال المانقض ساو ذرا  ،فخااف أصاحا .ساعود مان أولئاك ،ورأوا الحار .مان
ظاهر األرض وباطنها ،فتركوا الحصن وخرجوا عند أن غابت ال مس ،ويام م تغلة عنهم ذلك
الوقات ،فعلماوا بخاروجهم فتبعاوهم ،فماا الفاوا بالحصان أحاداً ،ولام يلقاوا ساو ساالم بان حساين
وولده ،فجا وا به إلى خيمة يوسف بن علي فاستجارا باه ف جارهماا ،واساتولى النجرانياون علاى
جميااع مااا بالاادر ،.وعااادوا عليااه بااالخرا ،.فهااو إلااى عامنااا ثالثااة وع اارين ،ال ياار منااه إال
()1
الرسوم.

1223هـ -غارة أبو نقطة على نجران.
وفاي هاذا العاام أغاارت [جياوش أباو نقطاة] علاى نجاران فخرجاوا فاي أقاوام ال يحصايها إال
تعالى ،وكان محطهم في العذار ،بيانهم وباين بادر قادار ميال ،ثام تقادموا إلاى بادر خايالً ورجاالً،
وكانت النجرانية قد تداعت ،وأنالت ببدر منهاا خماس ع ارة ً
مئة،فسا لوا المكرماي عان قادومهم
فقاال ....:با ن ال يظهاار ماانكم حاار .حتااى تبلاات رجااالهم بحمااى السااور ،وقااال :إذا رأيتمااوهم قااد
الصقوا سور المحل ف خرجوا عليهم ،فلما كان ذلك خرن من بالحصن ،فكانت الهايمة إلى باالد
سنحان ،فبلت سعوداً فجها من قبائل مر إلى األحسا إلى اهران عساير ،إلاى اللمعاى (؟) إلاى
جميع الحجاا والدواسر ،ونفر عليهم األمرا والامهم المسير على رأي عبد الوها ،.فسار بهام
فنالوا حاوالي بادر مان جمياع جهاتاه ،قيال :أن الجملاة مئاة هلاف رجاالً راكبااً ،وكاان فاي هاؤال
المتصدقة الذين تصدقوا ب رواحهم في سبيل  ،وإلى الجنة ،فكان أول الحر .منهم يوم الجمعة
من طلو ال مس إلى وقت صالة الع ا  ،ويام ببدر ال تتحرك ،وكان عار [جيوش أبو نقطة]
)( (1مجلة العرب ج 10/9 1س 29الربيعان 1415هـ ص )624بأشراف عالمة الجزيرة حمد الجاسر.
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( سوق الجنة قد حمى يا متصدقينا) وكان إلى ليلة خامس في رج .وباتت المطارح في دوران،
فالامهم عبد الوها .صابيحتها أن يبا اروا العادو ،فقاالوا :إناك ال تبصارنا أماا نظارت قتالناا قاد
اماتألت بهام األاقاة ،وجافات منهاا األودياة فقاال :اب اروا بالجناة وعقباى الصابر النصار ،وأنكام
مصاابحون هااؤال الم ااركين ،فا ااتدوا رحمكاام  ،فلمااا أرااا الفجاار طلاا .عبااد المكرمااي
أصحابه ومن يلوذ بجانبه ،وحررهم على الصبر والصادق ،فلماا طلعات ال امس قامات الحار.
بينهم إلى الظهر ،بعد أن ذها .مان الفاريقين كثيارون ،وكاان در .هل هرابان أسافل وادي بادر
قريبا ً من الحمرة،عند الدر .الذي بنا باه القصار عباد الوهاا ،.فهنااك الاامهم عباد الوهاا .أن
ينقلوا الحجارة بالليال لعماارة الدر،.وجعلاه مقاابالً لادر .هل هرابان ف ااده ،وبناا لاه محاارس
ومتارس ،ونص .به مدفعين عظيمين ،ورما بهما إلى الدر .أربع جلايالت ،فعاجال هل هرابان
إلى القاري عبد أن يجعل لهام صاارفا ً للرصااص ،فكاانوا بعاد يرماون فتعلاوا علاى البناا أو
تنخفض إال رصاصتين ف نها أصابتا جانبا ً من در .هل هربان وكاان اآلمار لعباد الوهاا .ببناا
ذلك الدر .سعود بن عبد العايا ،ولما طالت المدة ورد عليهم منه أمر يرتبوه بخمس مئة مانهم
وأن يجعلوا فيه الكفاية التاماة مان جمياع ماا تادعو إلياه الحاجاة ،ووصال مان ساعود يع يملياة البناا
فكانوا مئتي عمار وأمر عبد الوها .أن ي مر المحااط كلهاا بنقال الحجاارة مان الجباال واألودياة،
فكان الحر .دايما ً قائمااً ،وفاي خاالل هاذه األياام خرجات ياام علاى مطارح القهاوة فحملاوا حملاة
صادقة ،فوقعوا على أولئك ،وأنتهبوا المتا وقادوا النعم ،وكانت الهايمة فصااح رجاال للنساا ،
فخرجن ف مرن بنقل ما في مطارح النجديين إلى البيوت ،ثم كرت جمو [جيوش أبو نقطة] على
أولئك الخارجين ،ففر منهم يام ،ولج وا إلى البيوت ،وقتال مانهم جماع ،ولكناه أياس عباد الوهاا.
الع يملية من النجارين والحدادين والحفارين
من فالح القوم ،وأيقن أن ال سبيل إلى أخذهم فاستعجل ي
للبور ،وأقام الة عظيمة ،فاكملوا جمياع أعمالاه ،ولماا أساتتموا طلا .المكرماي وقوماه وقاال...:
فترة العدو ،فمن أراد الغنيمة فهي له في هذه الخمس الليالي ،فلما تغ اه الليل إذا بصالح بن ْ
حلبة
( بحا مهمله فالم ساكنه فتا ت نيث ) وكان في خمسة وع رين من بني عمه ،فقيل ماذا ؟ فقاال:
حرس على محلتنا ،أقدر عددهم بنحو المئة فخرجوا معه ليناو وا أولئك ،فتوسط فإذا بهم خماس
مئة رجل من أبطاال نجاد ،فصااحت النجرانياة صايحة عظيماة ،فاانهام الحارس ،وقاد قتال مانهم
أربعة وثالثين وجهاً ،فقالت يام :هذه مصداق ما قال سيدنا ،فخرجت طوائف كل لحمة فاي وجاه
الع يملية،
من وجوه [جيوش أبو نقطة] ،فنحوا المطارح عن محلها ،وكان القصر قد كمل وابقوا به ي
وقد علموا حصانته ،وأمر القاري أن يخرجوا من يوم ثاني بعد طلو ال امس لحار .مان كاان
من [جيوش أبو نقطة] بالجهة ال رقية ،فكان يوما ً عبوسا ً ف نها التحمت المطارح ،وما االوا إلاى
الظهر ،وكانت هايمة المحاط التي بال رق ،وفي اليوم الثاني اجتمعت األمرا إلى عبد الوهاا.
وافصاحوا لاه أنهام قاد أدوا الحاق الاذي علايهم ،فتوجاه بهام إلاى الحمراة ،وأرادت ياام الخارون
فمنعهم المكرمي ،وكانت ال دة بيام بلغت كال مبلات مان جاد .وتعا ،.فتراجعات إلايهم نفوساهم،
ورأوا أن لهم عدواً ال يد الغارة عليهم ،وسياق كل مواجهة لساهام الحار .إلايهم ،ف قااموا علياه
خمس مئة من رجالهم ،وجعلاوا الحار .بيانهم نوباة دائارة ،وكاان جملاة مان بالادر .خماس مئاة
رجل بخمس مئة بندق ،من فاخر السالح ،ولديهم مان األماة السايوف والحارو .والادرو اي
واسااع ،ورأ المكرمااي أن يام ااً ،قااد ااغلت عاانهم ،والخمااس مئااة الحاااطون علاايهم قااد تفرقااوا
لمعا هم ،ف مر أخاه أن ي مر ال وش أن يصرخوا :أال أن عبد بن علي ي مركم بالمساير علاى
العدو صبح غد !! وأمر أوالده على لحام يام ،فخرن [جيوش ابو نقطة] فكانت ج ام وهل فاطماة
على النجديين ،ومن سنحان ،ووادعة وعبيدة وهل سلمان وكهالن والدواسر ،وكانت مواجد على
جماعة ع سير أصحا .عبد الوها ،.وأهل اللمع وبيش وبي ه،فلم ت ت هاجرة اليوم إال وقد غل.
هل فاطمة وج م على من يليهم ،وأخرجوهم من الحدود ،وكان عبد الوها .في مجموعاة مقابلاة
لااه مواجااد ،وكاناات قليلااة بالنساابة إلااى ماان بمخاايم عبااد الوهااا .فماادتهم ج اام وهل فاطمااة فاارأ
اجتمااعهم علاى محطتاه ففار وداخلهام الف ال ،وقيال أن الرجال الاذليل كاان يقابض علاى الخمساة
والستة بجميع ما معهم ويسلبهم هذا وأهل الحصن باقون بحصنهم ،وقد بهتوا من هاول الحار،.
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وقد فجعوا وداخلهم الف ل وكان عند مغي .ال مس ،وأمر المكرمي بإكرام األسر  ،وفي الثااني
وهاو العا ار مان اعبان كتا .أساما الظاافرين باألسار فبااتوا ببادر ،وهام أكثار مان رجالهاا،
واذكوا العيون بالليل على األسر وفي صباح الحادي ع ر أمر بإخراجهم إلى وادي بادر ،وقاد
نصبت له هناك خيمة ،ورر .سهم القرعة باين رجاال ياام أيهام يسابق فاي الرصاد ،فكاان ساهم
مواجد أولها ،وبعدها ج م ،وبعدها أل فاطمة ،فارصادوا الرجاال الم ساورين والبناادق الم اركة
والخيل وكم قتل الرجال مان [جياوش أباو نقطاة] ،ولام يناتظم ،وماا االاوا يرصادونهم إلاى مغيا.
ال مس ،فت خر أل فاطمة فكانوا فاي الياوم الثااني ،فلماا كمال ذلاك فتحات ياام علاى المكرماي ماا
لحقهام ماان ال ادة والتعاا ،.وسا لوه األذن فااي الساير إلااى أهلايهم مقاادار نصاف ااهر ،ويعاودوا
للمحطة على القصر ،ف ذن لهم ،ولم يبق ببدر سو أربعين مبندقاً ،قاد مارساوا الحار .فوصالوا
محلهم فارعوا ارايعهم وأقاموا بمحتاجاتهم وماا االاوا مادة اهرين إلاى عا ار اوال ،وطلابهم
القاري عبد فالتفوا عليه ،فرربوا خارن بدر بيوت ال عر ،فكانت أربعة وخمسين بيتاً ،وفي
ال هرين التي غابوا فيها وما اال األربعون يناو ونهم حربا ً على طرقهم ،ثم أقبلت طوائاف ياام
مراتا .علاى الحصان ،فجعلاوا نوباة باالمحجر اامي الحصان ونوباة علاى أكماة غار .الحصان
ونوبااة علااى أكمااة اارقية ماان الجهااة اليمانيااة بياادا جعلااوا عليهااا نوبااة علااى أكمااة  ،ودار بياانهم
الم ورة لما طال مكث أهل الدر .ب ن يجعلوا د يب يبا في األرض ،ثم فرقوا له في تلك الحالة أثناي
ع ر فرقا ً باروتا ً عن أربعة وع رين قدحا ً صنعانية ،فإذا بلغوا في الدب .محاذية الحصان القاوا
الباروت وسلطوا عليه النار ،فيكون أخر العهد بالدر .وأهله ،وبعث يام عمالهم وأهل الكد منهم
ف رعوا في الحفر ،والحر .بينهم ال ينكفُ حتى أتت علايهم ساتة اهور ،وتقاار .الادب ( .مان
الحصن ) وناد من بالحصن :أنا نطل .منكم الذمة ونس لكم أماننا ،ودعونا نخرن بما علينا مان
السالح ونذه .ديارنا .ف بى المكرمي إال أن يخرجوا بستر عورتهم ،وجا ت األخبار ب ن سعود
قد أمد من بالحصن بايادة ،وبعث لهم االاواده ،فا تد يام ،وعاجلوا حفر الدب ،.وفي هذه األيام
جا هم سيل عظيم فمر على الحصن فدخله إذ كان ممر السيول ،فاجتحف اكثر االاواد التي باه،
وظهر بهم مرض ،وأصابهم العك .والعرن ،والت نج في األعصا ،.فنادوا بالخرون على حكام
يام ،وأن يكون خروجهم إلى وجه القاري يوسف بن علاي [بان هباة ] المكرماي [اصابح فيماا
بعد الداعي الثامن والثالثين] ،فاجتمع بقوماه فقاالوا :ذلاك ماا كناا نبات ،وقاالوا :تعلام أناا قاد جعلناا
جميع ما في الحصن طعمة لك ،ولما خرجوا أحصوهم فلم يايدوا على المئة ،وكانوا حين دخلوا
خمس مئة ولكنها ذهبت أرواحهم موتا ً وقتالً ،ف كرمتهم المكارمة ياومين ،واختلفات ياام فاي بقاا
الحصن وخرابه ،وكان األمر على خراباه ،وكتا .يوساف بان علاي إلاى ساعود يقاول فاي كتاباه:
وأما الدر .فكما قال تعالى " قُرِ ي األمر الذي فيه تستفتيان " ولما سير أولئك من بادر كساا
أميرهم يحيى بن ناسع ،ومات أكثرهم في الطرق ولام يباق مانهم ساو خمساة نفار ،وكاان الاذي
وقع عليه القاري يوسف خمس مئة بندق و ي واسع من الباروت والرصاص والفتيل ،وأربع
مئة سيف وثالث مئة ورقة ،وأعبي جوخ وحساو وغامدي ( ،)1ومفاارش وأرباع مئاة سابيكيي
( ،)2وخماس مئاة عادة بخماس مئاة طياار ( ،)3وبقاوا بالحصان ع ارين يومااً ،ثام هادموه فا تعبهم
فساالطوا عليااه الباااروت والقااوا عليااه الفتياال ماان خارجااه فساارت النااار فااي الفتياال حتااى أتصاالت
()4
بالباروت فسمع له قدحة كالرعد القاصف ،فذه .ولم يبق منه سو ناخي. .
[لقد تم حذف بعض الجمل التي تتكلم عن التنجيم وحسن الطالع،فالجاسر هنا ينقل عن كتاا( .
درر نحور حور العين ) للطف بن أحمد جحاف الماؤرخ اليمناي الايادي الماذه ،.وقاد أورد
ألفاظ تعبر عن رأيه كالطالع ( من النجوم ) والصارف ( التصريف ) – واإلساماعيلية ال تقرهاا
وال تقااول بهااا وليساات ماان مااذهبها .رو النعمااان ع ان المعااا ( عليااه السااالم ) فااي كتااا( .
) (1نوع من أنواع العبي الحساوي والغامدي.
) (2نوع من الجنابي (خناجر) الطويلة.
) (3حزام رصاص يعلق على الكتف.
) (4مجلة( العرب ج 10/9س 29الربيعان سنة 1415هـ ص )625بأشراف عالمة الجزيرة حمد الجاسر.
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المجااالس والمسااايرات ) " ماان نظاار فااي النجامااة لاايعلم عاادد الساانين والحسااا .ومواقياات اللياال
جل ذكره وما في ذلك من الدالئل على توحيده ال ريك له
والنهار وليعتبر بذلك عظيم قدرة
فقد أحسن وأصا ،.ومن تعاطى بذلك علم غي .والقرا بما يكون فقاد أساا وأخطا " وكاان
اإلمام العايا كالمعا عليهما السالم في هذا المعتقد .وقد أخرن موالنا العايا باهلل يوما كتابا من
كت .الخليفة المنصور عليه السالم في تبطيل علم المنجمين والرد عليهم وتكذيبهم.
فقال األمير تميم بن المعا رحمه في ذلك عرا:
ولمىىىىىىىىىىىىا اختلفنىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىي النجىىىىىىىىىىىىوم وعلمهىىىىىىىىىىىىا

وفىىىىىىىىىىي أنهىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىالنفع والضىىىىىىىىىىر قىىىىىىىىىىد تجىىىىىىىىىىري

فمىىىىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىىىى من منىىىىىىىىىىىىىىا بهىىىىىىىىىىىىىىا ومكىىىىىىىىىىىىىىذب

ومىىىىىىىىىىن مكثىىىىىىىىىىر فيهىىىىىىىىىىا الجىىىىىىىىىىدال ومىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىدري

ومىىىىىىىىىىىىن قائىىىىىىىىىىىىل تجىىىىىىىىىىىىري بسىىىىىىىىىىىىعد وانحىىىىىىىىىىىىس

وتعلىىىىىىىىىىم متىىىىىىىىىىى يىىىىىىىىىى تي مىىىىىىىىىىن الخيىىىىىىىىىىر والشىىىىىىىىىىر

فعلمتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ت ويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل ذلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك كلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه

بمىىىىىىىا فيىىىىىىىه مىىىىىىىن سىىىىىىىر ومىىىىىىىا فيىىىىىىىه مىىىىىىىن جهىىىىىىىر

عىىىىىىىىىىىىن الطىىىىىىىىىىىىاهر المنصىىىىىىىىىىىىور جىىىىىىىىىىىىدك نىىىىىىىىىىىىاقال

وكىىىىىىىىىىىىىىىىىان بهىىىىىىىىىىىىىىىىىا دون البريىىىىىىىىىىىىىىىىىة ذا خبىىىىىىىىىىىىىىىىىر

أخبرتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أن المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنجم كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهن

بمىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىال ،والكهىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىيعة الكفىىىىىىىىىىر

وأن جميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافرين مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيرهم

()1

إلىىىىىىىىىىىى النىىىىىىىىىىىار فىىىىىىىىىىىي يىىىىىىىىىىىوم القيامةوالحشىىىىىىىىىىىر

1223هـ يام ت زوا " فج " حره.
وفي يوم الخميس ثالث هر الحجة وصلت قبائل يام إلى فج حرض لمطال .لهم عناد حماود،
ف رسل عليهم علي بن حيدر وحسن بان خالاد أميارين فاي الفااف مان قبائال تهاماة والجباال ،فلماا
دنت يام من بجيلة فرت عساكر حمود إلى الاهرا ( )2فسارت يام على أثرهم وكبيرهم جابر بان
()4( )3
مانع وانتهى سيرهم إلى الواعظات .
1224هـ  -استعانة الشريف أحمد بن حمود بيام .

()5

وكان ال ريف بعد أن أرسل ولده ال ريف احمد وأصحبه رجال يام وأمكنه من أخذ الارانيق
( )6ومن على جيلهم كت .إلى ولده أن يبقي رجال يام في اليمن ويفرقهم في الثالثة المخاليف كل
مخالف يكون فيه راية من رايات ياام فعمال علاى ذلاك ،وجعال راياة مواجاد فاي مخاالف ابياد،
وراية ج م في مخالف بيت الفقيه وراية هل فاطمة في مخالف الايدية ( .)7وأمرهم بالبقا حتى
يتبين أمر عبد الوها،.وإقباله على هذه الرحا .وهذا في هر ربيع الثاني سنة 1224هـ .ومان
ذلك انه أرسل ليام وجهاهم صحبة ولده ال ريف احمد بن حمود علاى قبائال "عاك" "الارانياق"
) (1ديوان األمير تميم بن اإلمام المعز صـ  207/206ــ.الطبعة األولى 1377هـ 1957 -م
) (2من البالد التهامية.
) (3في وادي مور.
) (4درر نحور العين ص.752 / 751
) (5االمير احمد بن حمود ابو مسمار.
) (6قبيلة تهامية.
) (7بلدة تهامية.
110

ومن علاى جايلهم ألنهام كاانوا خرجاوا عان الطاعاة وخ اى أن يكااتبوا عباد الوهاا[ .أباو نقطاة]
ويتوسعوا لطائفة من جنده في بالدهم فتعظم بذلك المحنة على ال اريف ،ف خاذهم ال اريف احماد
بالجند اليامي وقتل منهم قادراً ال يحصاى ،واحارق بياوتهم وهادم معااقلهم ،حتاى صااروا ك مثاال
()1
الناس ،لما لقوه من دة الب س...
1224هـ  -استعانة الشريف حمود بيام.

()2

ولما ورد إلى ال ريف خبر خرون عبد الوها[ .أبو نقطة] أمر بالنفير في أهل مملكته مان باالد
علي حميده إلى وادي رمد ،وأرسل لولده احمد بن حمود ورجال يام الذين في الايمن واساتدعى
من كاان فاي الايمن مان العسااكر مان غيار ياام وهاو مساتقر باالاهرة ووكال اساتنفار أهال الجهاة
ال اامية إلاى واياره العالماة الحسان بان خالاد ،فقاام الحسان باذلك ورار .الخياام فاي قبلاي أباي
عريش ،ومااالت األجناد تصل إليه وال ريف يجمع الجمو بالاهرة حتى تحقق له خرون عباد
الوها .من بيته إلى المخيم ،فبادر ال ريف بالعام إلى أبى عاريش وصاحبته الجناود مان رجاال
يام وحي بكيل وقبائل اليمن ،وبعد وصوله إلى أبى عريش أمر الحسن بن خالد أن ينفذ بمن باين
يديه من الجنود إلى صبيا ،وينتظر هناك قادوم ال اريف ،وكاان ال اريف منصاور قاد جماع أهال
صبيا وأهل بيش وكل من كان تحت وط ته ،وبقي ينتظر قادوم ال اريف وال اريف أساتنفر باابي
عريش اقل من أسبو  ،أذا قد وافاه الخبر الصحيح بناول عبد الوهاا .مان عقباة منااظر بجناود
تمأل الفرا  ،ويكون سب .لما يريد تعالى من القرا  ،وهم رجال عساير و اهران وقحطاان
وعصابة من عدوان أصاحا .عثماان المراائفي،أميرهم علاي بان عباد الارحمن المراائفي أخاو
عثمان ،جا ت طريقهم على الساحل ،وصحبة عبد الوها .رجال من أهل الرأي والم اورة مان
أصااحا .سااعود بعااثهم إليااه يسااتعين ب ارأيهم فااي الاارأي ،فحااين تحقااق ال ااريف ذلااك أقباال يقااود
الجيوش ،وياأر اأر الوحش ،حتى نال بوادي صابيا فاي غرباي الاوادي بظااهر البلاد واألخباار
تتر إليه ،والحقائق تتواتر عليه ،ب ن عبد الوها .قد اقبال بجناود تماأل الرحاا ،.ثام نهاض مان
صابيا وصاحبته أجنااده وأعواناه وقاواده وقاد اجتماع لدياه نحاو سابعة اآلف مان الرجاال ونحاو
ثالثمائة من أهل الخيل وهذا مجمو الجند الذي معه والذي مع العالمة الحسن ،والذي مع الملك
العادل المنصور ،ومااال سائراً حتى خيم بقرية بيش في ظاهر القرية مماا يلاي ( قرياة ساالمة
العر ).وأناخ هناك ينتظر قدوم عبد الوها ،.وعبد الوها .يم ي الت ودة واألناة حتاى خايم فاي
سيل وادي بيش ،محل قري .من مطرح ال ريف بينهما قدر ميال أو اكثار قلايالً ،وبقاي ال اريف
يقدم رجالً ويؤخر أخر في القدوم علاى مطارح عباد الوها،.واالنتظاار فاي محلاه حتاى يكاون
عبد الوها .هو البادئ ،حتاى بلغاه خبار صاح لدياه أن عباد الوهاا .أحكام المكيادة والخدعاة فاي
الحر ،.على أن يرك .سجوف الظالم ،وسالك الحاااة حتاى يطارح علاى مديناة صابيا ،ويحاول
بين ال ريف والرجو إلى صبيا ،ويرياد باذلك اخاتالل ملاك ال اريف وتفرياق قلاو .أجنااده وال
ك لو تم ذلك لوقع مراده،ولكن ال ريف ومن معه من القواد قلوبهم قلو .األسااد،وهراؤهم عناد
المرائق ال تكاد تخطئ السداد ،فعام ال ريف على إرسال طائفة من أهل الخيال فاي ياوم األحاد
لعـله ليـلـة الثـامن والعـ ريـن مـن ـهـر جـماد األخر سنـ(1224هـ )ــة وأراد ال ريف أن تلك
الجريدة من الخيل ستجر الحر،.وتفتح با .الطعن والرر ... .وعند ذلك عام ال اريف علاى
التبكير أول غداة على جنود ال ام وقصدهم إلى عقر الخيام ،ف صبح ياوم االثناين وقات اإل اراق
توجه ال ريف ومن بين يديه ولم يكن همهم إال قصد الخيام واالستيال على مان فيهاا مان األناام
وأصادق الحملة،ووصال المفارد بالجملاة واللاتحم القتاال ،وثبات ال اريف علاي بان حيادر اللياث
الغرنفر وال ريف منصور والحسن بن خالد الم هور ،ومن هو مثلهم من إخاوانهم األ اراف،
وأنهام عسكر ال ريف وأول من أنهام رجال يام وقبائال الايمن األعارا .الاذين ،....ولام يلتفات
) (1نفح العود في سيرة الشريف حمود ص.281/278
) (2االمير حمود بن محمد ابو مسمار.
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ال ريف إال ولم يبق عنده إال جماعة من أهل الخيل ،وقد صار هو ومن معه في مثل الدائرة من
رجال عساير ،فاعمال ال اريف السايف البتاار وفعال هاو وأولئاك الارهط مان أصاحابه ماا ياذه.
العار ،ويبقي لهم الذكر الحسن إلى انتها الادور ،وخارن مان ذلاك المرايق ،وقاد أ ارق أعدائاه
بالريق ،ثم توجه إلى مخيمه فوجده خاليا ً مقفراً قد هر .الناس منه وهم ال يلوون على ي فما
وسعه إال اللحوق بعد الناس وكان في أخريات أصحابه يذ .عنهم من لحق بهام مان جناد ال اام،
وممن أ اتهر بالتعقيا .ورا النااس والادفا ال اريف علاي بان حيادر ...وحصال قتال كثيار مان
أصحا .ال ريف ومان أصاحا .عباد الوهاا ،.وممان عصاف باه رياح الاذها ،.وتناولتاه رقااق
المواري والسنة الكعا ،.وقتل الماجد ال اهير الباسال عباد الوهاا .ابان عاامر الرفيادي ،وأميار
هذه الجنود وقائد تلك البنود ،قتل عند حملاه ال اريف إلاى الخياام ،والاذي تاولى قتلاه جماعاة مان
حاي بكيال مان ذو حساين هكاذا بلات و اعلام ( ،)1وثام أقاوال أخار فاي تعياين القااتلين ،ولكان
الروايات على ما قدمنا ،ولم ي عر أحد من رؤسا قومه بقتله في المعركة حتاى وصال ال اريف
إلى صبيا أخر يوم االثنين لعله التاسع وع رين من هر جمادي اآلخرة سنة أربع وع رين بعد
المائتين وألف ،ولما حط بظاهر البلد مان مديناة صابيا ولام يباق عناده مان الجناد إال اليساير جاا
رجل إلى ال ريف منصور يخبره أن معه ( مراية ) من لبااس الخيال وأن صااحبها مقتاول وأناه
أستلبها من راس حصانه بعد قتله فعرف منصور ( المراية ) أنها مختصه بفارس عباد الوهاا،.
وحياث أن صااحبها مقتاوالً فماا هاو إال عباد الوهاا .فااخبر ال اريف باذلك فساري عان ال اريف
بعض ما يجده من وح ة الهايمة وقال أن انجلت هذه المعركاة عان قتال عباد الوهاا .فكال أمار
()2
بعدها جلل ،ألن يقتل عبد الوها .يختل نظام أهل ال ام وال يتم لهم بعد ذلك مرام .
[ أن المصادر التاريخية يعتريها الانقص والخطا كماا انهاا تخراع عناد كتابتهاا لت ويال الماؤرخ
وتفسيره لألحداث بحس .ميوله وانتمائه للقو السياسية واالجتماعية الماؤثرة فاي عصاره مهماا
()3
بلغت نااهته فالحيادية في كتابة التاريخ أمر قد ال يتفق عليه اثنان].
( من رسالة ال ريف حمود إلى علي بن إسماعيل بن علي صاح .هارة)
حمدنا على عافيتكم ،ما صد عن التحقيق اال تغال بجهاد هذا الفريق ،وقد قدر سبحانه في
سابق علمه وأكد بإيجا .جهادهم في كثير من األحاديث ،وكرر ،فوافقنا جمعهم في بيش فاا أخاذ
تعالى منهم في ذلك اليوم كل باطل وطيش وقتل قائدهم عبد الوها .ومن ال يحصى معه من
أولئك األحاا ،.وعقرت من خيلهم أكثر من خمسين ،وولوا مدبرين ،ثام خفات أقادام بعاض مان
معنا بسب .العج .الذي نهى تعالى عنه ( ويوم حنين أذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم يئا ً
) ثم انتقلنا إلى أبي عريش ودارت الحر .بيننا وبينهم وكلما توجه لهم جمع اعترراناه فيعاذبهم
تعالى ب يدينا ويخايهم ،وينصرنا عليهم إلى أن قار .قتالهم في تلك المرة األلفين ويايد ،ثام
ولوا منهاامين ال يلاوي بعراهم إلاى بعاض ،وال يهتادون إلاى إبارام وال نقاض ،ورااقت علايهم
األرض حتاى كاان حتاى هااربهم إذا رأ غيار اي ظناه رجاالً .ثام فاي اهر رمراان وصال
جمعان منهم ابن كبان وأبن دهمان ،لمجرد رأوا جمعناا ولاوا الادبر ،والسااعة أدهاى وأمار ،ثام
وصل هاذه األياام المراايفي وكافاة عساير ،ياوم واحاد وع ارين مان اهر اوال ،فوصالوا إلاى
أطراف رمد بمجرد أن رأوا جمعنا تفرقوا أيدي سبا ،وأمعنوا في األرض هربا ً ورجعوا بخفي
حنين ،بعد أن أصا .منهم الذل والف ل ما ظهر لكل ذي أذنين وعينين ،وهذا من فرل علينا
وعلاى النااس ،ولكان اكثار النااس ال ي اكرون ،والحماد هلل الاذي صادقنا وعاده ،وهاام األحااا.
) (1والكاتب ايضا ليس متأكد مما ينقل.
) (2نفح العود في سيرة الشريف حمود ص .288/283
) (3هذه المقولة كتبها الدكتور سلطان بن خالد بن حثلين رئيس قسم الدراسات االسالمية والعربية بجامعة الملك
فهد للبترول والمعادن .في جريدة الجزيرة العدد رقم  10343ردا على الدكتور عبدهللا الصالح العثيمين حول
وجهة نظره في كتاب (تاريخ قبيلة العجمان دراسة وثائقية).
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وحده ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وفي تلك األيام وردت كت .من حماود بان محماد
()1
من أبي عريش مخبرة بإجال الموهبة عن تهامة اليمن.
1237هـ -خروج يام لمدينة زبيد .
ومن ذلك هجوم يام على مدينة ابيد في ذي القعدة سنة 1237هـ بقيادة الحسن المكرمي فغنم كل
()2
ما يملك أهلها من غال ورخيص وكان عاملها فتح المهدي..... .
1237هـ  -خروج يام لمدينة الحديدة.
قامت يام بالهجوم على الحديدة ولكن األمر مختلف في هاذه المارة... .فقاد قتال بعراهم وهاماوا
()3
من قبل العامل وحاميته .
1238هـ  -استعانة العجمان بإخوانهم يام أهل نجران.
قيل :كان بين العجمان وبين أبن عريعار حار .مساتمرة وبعاد ذلاك ناوخ العجماان ألبان عريعار
ثالثاة أ اهر فاي موقاع يسامى الررايمة تقاع امال الريااض وأسابا .ذلاك أن أبان عريعار ذباح
ع رين من هل امر من العجمان دون ساب .وأبقاى علاى حيااة واحاد مانهم وقاال لاه أذها .إلاى
قومك وأبلغهم بذلك فلما علموا العجمان بذلك قرروا المقاطعة معه وبعد ذلك سنحت لهم الفرصة
وعثروا على سبعين خصا ً يح ون للخيل ومعهم حماية من الفرسان والخيل ويقال لهم الجن،.
ف انوا علايهم العجماان غاارة فقتلاوهم وابقاوا علاى حيااة اخص وأرسالوه ليارد الخبار إلاى أبان
عريعر وبعد ذلك حدثت الحرو .بينهم .وحدث ما حدث من أمرهم وكان ابن عريعار فاي ذلاك
الوقت حاكم لجميع القبائل ،والعجمان طلبوا النجدة من الدويش وكان باالرط ويه ف رط الادويش
على العجمان بان يعطوه الطوال وهاي اللهاباة و القرعاا واللصاافة وطلا .الودائاع وهاي ا ارف
ابل ابن عريعر الخاصة وأيرا طل .فلو العمود وأعطوه ماا أراد وهام قصادهم لايس الطماع بال
القر على ابن عريعر وحكمه واحتموا بالساهول وأرسالوا إلاى الدواسار وطلا .ابان قوياد علاى
العجمان الري ة المعروفة ببيت ابن عريعر وبالظلة وأعطوه ما أراد واستمر الحار .ولكانهم لام
يقدروا على ابان عريعار ف رسال العجماان برساول يساتنجد بقبايال نجاران وهاي ماذكر وياام (و)
حرروا وتم لهام النصار بحراورهم ومان القبائال التاي معاه ( أي ماع ابان عريعار) قبيلاة سابيع
وأميرهم مسلم بن مجفل والمست ار له سلطان األدغم ويوجد خص يدعى ابن نوال وهو رجال
طي .وفارس م هور واح .أن ي ير على ابن مجفال ( أن) ينفصال عان ابان عريعار وياذهبون
إلى ديارهم في الجنو .وأتاهم في نص في الليل على جواده و الناس نيام وناد مسلم ابن مجفل
على الدالل فلباه وحرر له وقال :ما تريد يا ابن نوال ؟ فقال له :عندي لك رأي فماذا تقول فاان
هذا ابن عريعر وقد جمع الناس جميعهم هاؤال العجماان اساتنجدوا بابعض القبائال وأرسالوا إلاى
أهل الجنو .ونحن أصبحنا بينهم وأمحت رجالنا وسلبت نساؤنا فما هو صالحنا مان جارا ذلاك
فاالرأي أن ناذه .إلاى ديارناا ونتارك تلاك الحار .الطاحناة  ،فقاام اخص ناايم فاي البيات وهاو
سلطان األدغم فقال :أنت ابن نوال ؟ قال له نعم هو ذاك قال :هال هاذا هاو الارأي الاذي عنادك ؟
فقال له نعم  ،قال أنات مكفاي مان ذلاك ولاوال ح امة صااح .البيات ألهنتاك إهاناة تناال بقادرك
فقال :ارجوا المعذرة إذا لم يصلح هذا الرأي فرك .جواده ورجع من حيث أتى فجاا ت األفااا
من نجران صابغين جميع الخيل بالنيل األسود  ،فرجعت خيل ابن عريعر مهاوماه فسا لهم مااذا
) (1العرب ج 11 12ص  29الجمادان 1415ه ص 782
) (2مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص .233
) (3مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص.233
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حصال لكام ذلاك الياوم ؟ فقاالوا أتاناا قاوم خياولهم ساود ويرتادون المالباس الساودا وهام غرباا
وصفق بكف على كف فقالوا مالك أيها األمير  ،فقال :لقد جا أهل نجران وفاي الصاباح ساارت
الجمو عليهم وهجمت على ابن عريعر هجوما هام فيه جنود ابن عريعر وذبح سلطان األدغام
وعدد من فرسان سبيع ولما صفوا سبيع لحالهم اجتمعوا إلى أميرهم مسلم بان مجفال فاتااهم ابان
ناوال علاى جاواده فقاال لاه األميار مسال م ابان مجفال تفرال ياا ابان ناوال واسامعنا ماا عنادك مان
القصائد فقال ب سمعكم هذه األبيات:
ولىىىىىىىىىىىىىوا سىىىىىىىىىىىىىبيع ماحىىىىىىىىىىىىىداكم لىىىىىىىىىىىىىوم

وال عنىىىىىىىىىىدكم غىىىىىىىىىىرس تسىىىىىىىىىىقا بماهىىىىىىىىىىا

طحتىىىىىىوا بنىىىىىىار صىىىىىىلوها يطىىىىىىرح الحىىىىىىوم

والىىىىىىىىىىي ورا نجىىىىىىىىىىران قىىىىىىىىىىاده سىىىىىىىىىىناها

مشىىىىىروبكم شىىىىىري يىىىىىذوب علىىىىىى الصىىىىىوم

وعيىىىىىىىىىىىونكم بالشىىىىىىىىىىىب زيىىىىىىىىىىىن دواهىىىىىىىىىىىا

أشىىىىىقر يىىىىىدور الحىىىىىرب ك نىىىىىه مىىىىىن الىىىىىروم

وحىىىىىىىرث السىىىىىىىيات الخطىىىىىىىر لىىىىىىىين جاهىىىىىىىا

هذا ما حصل عليه من قصيده ابن نوال وهاي أطاول مان ذلاك .فصافق ابان مجفال داللاه ونثرهاا
()1
على الرو – وقال ال عادت جيتك لنا يا بن نوال أردنا أن تسلينا فجمعت علينا همومنا.
1240هـ-خروج يام لمدينة صبيا .
وفي عام  1240هـ ثاار أهال صابيا علاى عااملهم الحساين بان علاي وحاصاروه فاي قلعتهاا وكاان
األميار( )2غائباا ً فاي جهاة ال اقيق فعااد أثناا الحصاار ف اعر أهال صابيا بحراجاة ماوقفهم وإنماا
أدركوا أن ال فائدة من التردد فصمموا على قتاله فرأ األميار أن السياساة تقتراي بالعمال علاى
ترريتهم بعال أبنه فقبل أهل صبيا وفا وا إلى السكينة وبعد ذلك أرسل الستدعا يام مبايح لهام
غاو صبيا ومخالفها خف الياميون الستجابتهم  ...فلم ي عروا أهل صبيا إال بناولهم من طريق
بيش -وهم على غير أهبة استعداد  -فهبوا على تلك الحال للدفا عان أنفساهم فلام تجاد مقااومتهم
()3
فوطئهم الياميون وقتلوا الكثير منهم وانتهبوا أموالهم وذلك في صفر عام 1240هـ .
1244هـ -خروج يام لحراز .
تجمعت أعداد كبيارة ( مان قبيلاة ياام ) فاي عاام 1244هاـ وتوجهات إلاى حاراا الجبلياة الصاعبة
والواقعة على منتصف الطريق بين صنعا والحديدة وقامت بهجومها واحتلت بعض القر فيها .

()4

1254هـ  -محاولة رجال يام غزو الديار التهامية .

()5

وفي أثنا ذلك االستقرار النسبي الذي ساد البالد التهامية في عهد الوالي إباراهيم با اا لام ي اعر
إال وقد وافته األخبار بتحرك يام لغاو تهامة عن طريق بايش ،فانتاد .األميار الحساين بان علاي
مع قوة من األلبان األتراك لصدهم فتقدم األمير بتلك القوة إلى أبي عريش وهناك قابال والاده ثام
) (1كتاب راكان أمير العجمان ص 41
) (2االمير علي بن حيدر الخيراتي.
) (3المخالف السليماني ج 1ص.506
) (4المصدر نفســـــــــــــ (مائة عام من تاريخ اليمن الحديث).
) (5المخالف السليماني الجزء األول ص .509
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تقدم إلى صبيا والياميون قد عسكروا في قرية العدايا ومان خارن لقتاالهم فلام ي اعروا إال بهجاوم
بتلك القوة المجهاة باألسلحة الحديثة في ذلك العصر من المدافع والر ا ات والبنادق.
1255هـ  -خروج يام إلى تهامة .
خرجات قبائال ياام فاي مطلاع عاام 1255هاـ برياساة القاراي أحماد محماد المكرماي ،ومعاه مان
العقال قادة القبائل مانع بن جابر وهل نصي ،.وانرمت إليهم قبائل ج م والعجماان وهل فاطماة،
وتوجهت من أقصى ال مال .في مناطقهم وفي تهاماة واجهاتهم عسااكر مصارية أرسالها الاوالي
المصري إبراهيم يكان وجعال علاى رأساها ال اريف حساين بان علاي حيادر وماع بعاض رجالاه،
()1
ووقعت بين الطرفين معارك.

1255هـ -رف الظلم والجور عن أهل حراز الواق عليهم من الوزراء والعمال .
توجه نحو ألفين من المكارمة يام إلى حراا بعد أن تراسلوا ماع أصاحا .المنطقاة الاذين ي اترك
قسم منهم مع ياام فاي التماذه .لماا حال با خوانهم فاي همادان علاى ياد الناصار فاي العاام الساابق
باإلرافة إلى ما يفيدنا صاح .الحوليات ( ب ن أهل حراا ما لقيوهم يام إال من دة ما نابهم من
جور العمال والوارا حتى هاانوهم وأغلظاوا علايهم ،فهاان علايهم الفرقاة [اإلساماعيلية] وأقبلاوا
على إطاعتهم بالسر والعالنية .وهر .عامل الناصر ،الفقيه محمد بن أحماد الحيماي ،فتبعتاه ياام
وانتهبوه ولما وصلت األخبار إلى صنعا أرسال الناصار جماعاة مان أتباعاه بقياادة األميار خيار
الذي وصل ومن معه الحيمه القريبة مان حاراا ،وربماا تباين لاه صاعوبة لقاا ياام المتحالفاة ماع
حراا والمقيمين بين ظهرانيهم ،فعاد بخفي حنين (. )2

) (1مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص.284
) (2مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص .285
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1256هـ ( يام وهمدان ( اهل طيبة ) ياخذون بثار أصحابهم من االمام الناصر (. ) )1
 ..وكان قد التقى الناصر ومان معاه بهمادان ووقعات حار .اديدة هامات فيهاا همادان وقطعات
روؤس من قتالها ارسل بها الناصر إلى صنعا فعلقت على با .ع. )2(.. ..
وفي اليوم التاسع من ربيع االول كانت بعض عساكر قد سبقته الى (سايان) علاى بعاد نحاو 25
كيلومتر جنوبا ً من صنعا اال انه بدال من ان يلحق بها كما كاان مقارر عان لاه ان يمراي يوماه
متناها في وادي ظهر ربما قبل ان يبدأ رحلة اقة لم يكن يدري كم تطول وماد نتائجهاا ،وقاد
فوجئ اصحابه بهذا القارار الاذي تام حياث امراى الناصار وخواصاه ساحابة ياومهم فاي الاوادي
وتناولوا طعام الغدا في دار الحجر ،ثم مع العصر خرن الناصر ومن معه عائدين الاى صانعا
ويظهر أن [اإلسماعيلية] من يام وأهل الوادي ظنوا خط أن ايارة الناصر المفاجئة واستعداداته
في صنعا خدعة لها ا ن بهام فاعادوا لاه كميناا ً عناد مادخل الاوادي فاي اع .تحايط باه بعاض
الجبال وتسيطر عليه وكان وصل إلى علم الناصر ما دبر ،ونصح بالعودة من طريق قرية القابل
من الجان .اآلخر لدار الحجر ،إال أنه لم يصات إلاى ذلاك ،ولام يكاد يصال ماع حا ايته إلاى قار.
الرربة في مخرن الوادي حتى أطلقت نيران البنادق عليهم ،ف صي .الناصر بثالث رصاصاات
وقتل أحد خدمه وف ل حرسه وأصحابه ،فرجع هاربا ً ببعض من معاه إلاى دار الحجار ،وأنقاض
عليه المهاجمون ينهباون الخيال واألسالحة .وتجمعات القبائال فتباين لهام أن الناصار لام يقتال وأن
أقدامهم على ذلاك سايكلفهم الكثيار ،فقارروا اللحااق باه إلاى الادار للخاالص مناه فالنتيجاة واحادة،
ويكونون على األقل قد انتقموا ألنفسهم منه ،وهكذا تم الهجوم على الدار ولام يجادوا دفاعاا ً جاديا ً
من داخلها ،فتمكنوا من الوثو .على الناصر المثخن بجراحاته وذبحوه وحملوا رأسه معهام بعاد
أن قتلوا من كان معه....... .
( حا ية :تؤكد جميع المصادر م اركة بعض قبائل يام [اإلسماعيلية] في اغتيال الناصر  -وقاد
ذكر صاح .الحوليات  -أن الحان كري ه ومعه ع رة من يام كانوا مع أهال الاوادي ممان كمان
()3
للناصر) .
1260هـ -استعانة األشراف بيام .
.....وعقد [أمير المخالف]األلوية ألقربائه،وكان منهم ال ريفان هاا وأباو طالا .وأمار جي اه
بالمسير حيث كان هو في المؤخرة التي يت لف جنودها من يام ،فاستولى على حيس ،وقرى بها
()4
أيام عيد األرحى.

1264هـ  -إطال سراح الشريف الحسين بن علي حيدر من سجن بزبيد (.)5
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

االمير الناصر عبدهللا بن الحسن بن احمد.
باب من ابواب صنعاء.
مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص 286
مئة عام من تاريخ اليمن الحديث ص 311/310
االمير الحسين بن علي حيدر الخيراتي.
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بعد أسر األمير ( الحسين بن علي حيدر ) ظل القسم ال امالي تحات إدارة أبناه األميار محماد بان
الحسين ولم يكن في مقدوره اثنا تلاك األحاداث اكثار مان المحافظاة علاى الابالد والتحفاا للادفا
بالطبع لم يهن على االبن بقا أبيه في األسر ،ورأ انه البد من القيام بعمل سريع ،وإنما أعواه
كال اي للقياام باذلك العمال ،وأذن فلايس للموقاف إال حلايفهم األميار عاائض ( )1الاذي قاد تعهاد
بحمايتهم من كل اعتادا خاارجي مقابال الخاران السانوي الاذي يدفعوناه للخايناة فاتم الارأي باين
األمير وأبنا عمه على إرسال عامل اللحية علي بن محمد إلى األمير عائض ،وفعالً توجاه إلياه
ومكث لديه برهة من الوقت ،فلم يظفر منه بنتيجاة فاسات ذنه فاي الساماح لاه بالتوجاه إلاى نجاران
لالستعانة بيام في تخليص األمير من األسر فلم ي ذن له إال بالعودة إلى تهامة فقط ،فعاد إلى أباى
عريش وفي هر صفر 1264هـ توجه إلى نجران بطريق حرض ،ووصل علي بن محمد إلى
نجااران وطلاا .ماان يااام – بواسااطة رؤسااائهم المكارمااة الناااول معااه إلااى تهامااة السااتخالص
األمير( ، )2فلبوا داعيه وسار معه منهم جيش كامل العدة إلى أن وصل بهم إلى األمير محمد بان
الحسين في مدينة الايدية فعقد له األمير لوا القيادة علايهم وتقادم بهام إلاى ابياد كماا تقادم عامال
الحديدة الحسين بن محمد بمن لديه من الجنود والتقاى ب خياه وأتحاد الجي اان واحفاا علاى مديناة
ابيد وتم االستيال على المدينة ليلة الثالثا غرة جمادي األولى( سنة) 1264هـ .واغتنم األمير
عائض فرصة اسر األمير الحسين واخذ فاي إعاداد العادة لرام تهاماة نهائياا ً إلاى عساير وعنادما
وصله علي بن محمد طالبا ً باسم عمه النجدة إنفاذاً للمعاهدة صرفه –كما مر بك -معتذراً وبعاد (
انصرافه) جد في استكمال االهباة وعنادما علام بنااول ياام اعتقاد أنهام ال يساتطيعون اساتخالص
األمير من األسر ولم ي ك في أنهم سيعودون مهاومين ،لاذلك تقادم إلاى تهاماة بعاد أن اتفاق ماع
أحد أخوان األمير المسمى حمود بن علي بن حيدر ،بيد أن األخبار باستخالص األمير من األسر
قد وافته وهو معسكر في قرية مسلية فتوقف في مكانه وصارح اناه لام يعلام أن األميار علاى قياد
ً ()3
الحياة وأخيراً تم االتفاق بينه وبين األمير الحسين على أساس االتفاقية المعقودة بينهما سابقا .
يقول صاح .كتا .مائة عام من تاريخ اليمن الحديث .

()4

خي .األمير عائض العسيري استنجاد األ اراف باه لطمعاه هاو نفساه فاي االساتيال علاى تهاماة
ولموقف ال ريف غير الودي مناه قبال مصاالحته حاين أحاس بخطار المتوكال فاي حاين لبات ياام
الدعوة وهبت بكل رجالها بعد أن وعدت بالمال والغنائم )5( .وهكذا رجحت كفة الميااان لصاالح
ال ريف األسير بمجي قبائل يام المت وقة للقتاال والمغاانم الموعاودة .وكاان ال ايخ علاي حميادة
مااع قبائلااه يحاصاار الحدياادة ،فلمااا بلغااه اقتاارا .يااام تراجااع إلااى باجاال ووقااع بينااه وبياانهم قتااال
ومناو ات .وقد أتاح انسحابه لقوات األ راف داخل الحديدة االلتحام مع جيش قبائال ياام .وتقادم
الجميع بقيادة األمير ال ريف الحسن بن محمد وأخيه ...ياحفون على مدينة ابيد التاي فاجؤوهاا
()6
في مطلع جمادي األولى ( سنة ) 1264هـ.
)(1األمير عائض أمير عسير.
) ...( (2بعض المصادر تشير إلى أن أبنة الشريف ذهبت بنفسها إلى نجران وعقرت حصانها كتعبير واضح
بطلب النجدة من قبائل نجران بإنقاذ والدها وحليفهم التقليدي بيد أني لم أجد ما يدعم هذه الرواية فيما أطلعت عليه
من الوثائق ) -كتاب أمارة أبي عريش.
) (3المخالف السليماني.
) (4الدكتور حسين بن عبد هللا العمري.
) (5لقد انتقلت العدوى لهذا الكاتب فيقول (وقد وعدوا بالمال) فممن وعدوا من الشريف المسجون أم ابن عمه
المحاصر في الحديدة أم ابنه المحضور عليه االتصال بهم من قبل ابن عايض ؟!!!! اننا ال نرجوا من مثل هؤالء
الكتاب ان يقولوا الحقيقة – ولكن كان االولى ان ال ينجرفوا فيرددون قول االخرين دون تمحيص.
) (6مائة عام من تاريخ اليمن الحديث ص .327-326
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وتعقيبا على كالم صاح .كتا( .مائة عام من تاريخ اليمن الحديث) في ان نصرت يام لل ريف
كانت طمعا في المال والغنائم،نقول ان هذه محاوالت تعودنا عليها من ماؤرخي األهاوا وكتاا.
السلطة ولم نعد نعبا بهاا فحمياة ياام ونصارتهم للمظلاوم ولمان اساتنجد بهام هاي الحقيقاة التاي لام
يفهمها هؤال المؤرخون او يحااولون القفاا عليهاا ونخاطا .كال ذي عقال وانصااف فاي ان ياام
دخلت حر .تعاد خاسارة فاي ماواايين القاو وهاذا ماا جعال األميار عاائض ال ي اك لحظاة فاي
عودتهم مهاومين ومثال هاذه المخااطرة ال يقادم عليهاا مان كاان هماه األول الماال وحطاام الادنيا
ونورد وثيقة ن رت في كتا( .امارة ابي عريش وعالقاتها بالدولة العثمانية) للدكتور (محمد بن
عبد ال الفه) ص  172يستنجد ال ريف الحسن بن محمد بال يخ مانع بان جاابر وقبائلاه مان
يام في فك أسر ال ريف الحسين بن علاي حيادر الم ساور لاد اإلماام محماد بان يحياى فاي قلعاة
القطيع .
نص الرسالة
بسم

الرحمن الرحيم

"من الحسن بن محمد إلى المح .ال يخ األكمل مانع بن جابر – سلمه
ورحمة وبركاته:

تعالى -السالم علايكم

بعد حماد علاى جايال نوالاه ،والصاالة والساالم علاى سايدنا محماد وهله،صادرت لكام وكتاباك
وصل وعرفنا ما ذكارت وأملناا مناك ماا فعلت،وكتاا .ال اريف حفظاه وصال وهاو فاي بيات
الفقيه مع محمد بن يحيى باعوه سودان ال وجيه .......اقماو باه فاي خ ام العادو ...الفساالة علاى
يد .......لعنهم  ،وذكر في حمية رجال يام وهمتهم ووقوفهم في الظهار والبنادق،فاهلل ي اد باك
الظهر ،ويدرك بك الثار،ويجلي عناا وعناك العار،وكال حقيقاة فاي كتاا .االخ علاي بان محماد -
حفظه – والعجل العجال تارا ماا عااد نحااذر إال يقفاي الناكاث وال اريف معاه،وحكمنا نهادناه
والواسطة بيننا وبينه والفوت في تساليم الابالد وال اريف فاي يده،وقاد عرفات أن ماا لاه عهاد وال
ذمه،و يختار للجميع ما علم فيه الخير والسالم 18.ربيع األول 1264هـ .
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1267هـ األمير غالب ( )1بن المتوكل ي لب القبائل على حرب يام في حراز.
غادر [األمير غال ].إلى الحيمة وحراا وحفاش وملحان فاي الغار .بعاد أن كاتا .قبائال عساير
وبالد سحار لنصرته على إخران قبائل يام [اإلسماعيلية] ،من حراا... .ولم يحارا كبيار نصار،
()2
فعاد أدراجه إلى العاصمة .
1267هـ -حميد الدين ي زو حراز.
()3
ً
كان إمام صنعا الهادي بن حسين م غوال في أنس فاهتبل الفرصة معارره محسن بن أحمد
الذي كان في ذي مرمار فجهاا جي اا ً بقياادة يحياى حمياد الادين وأرساله مان صانعا إلاى الحيماة
لطرد المكارمة واالستيال علاى الحيماة ....،ودامات الحار .بينهماا طاويالً حتاى سائمت القبائال
()4
وعادت إلى بالدها .
1272هـ  -لجؤ الشريف الحسن بن الحسين إلى نجران.
أما األمير ال رعي "البي عريش" (الحسان بان الحساين ( ) )5فقاد ظال متوارياا ً حتاى قفال األميار
محمد بن عائض إلى عسير فتوجه إلى نجران يطل .مساعدة قبائله الياميين علاى اساتعادة إماارة
أبى عريش .وفي ليلة السادس ع ر من هر ذي القعدة سنة 1273هـ وصل الحسن بن الحسين
وجنده النجرانيين إلى طرف المدينة ،فسقط في يد الحسن بن محمد فاال هاو علاى إخالصاه البان
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

األميرغالب بن المتوكل بن محمد.
مائة عام من تاريخ اليمن الحديث 233
الهادي بن الحسين بن احمد.
السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص ( 70حاشية).
الحسن بن الحسين بن علي الخيراتي.
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عائض فيرم إليه الحامية وينهض برجاله القليلين والحامية العسيرية للمقاومة ،وال أهال المديناة
معه في دون هاره ،فقد انرموا إلاى أميارهم الحسان بان الحساين .فلام يار لاه سابيالً إال هن يكتا.
للحسن بن الحسين ويطل .إليه بعث ثالثة من رؤسا النجرانيين للتفاهم ظنا ً منه أنه سيتمكن من
استمالتهم إليه فبعث إلياه الحسان بثالثاة مان رؤساا النجارانيين تحات جانح الظاالم فوصالوا إلاى
حصنه ( ال امخ) المتحصن فيه ،وناال إلايهم وأخاذ التفااهم معهام ومحاولاة اساتمالتهم ،وذكارهم
بوعدهم أنهم متى وصلوا إلى أبى عريش تخلفوا عن الحسن بن الحسين وولوه ،وأعدهم بجايال
العطا  ،فلم يصغوا إلى إغرائه ،ورفراوا االنرامام إلياه ،وافهماوه أنهام ال يتخاذون بمان وصال
إليهم ونالوا معه بديالً ،ففاارقهم وصاعد حصانه.فال أهال المديناة معاه وال الحامياة العسايرية فاي
صفه ،وال أهل نجاران أجاابوه ،ودخال الحسان بان حساين المديناة مان غربهاا ،وعلمات الحامياة
العسيرية ف طلقوا ثالث قذائف من مدفع لاديهم ثام توقفاوا ،وأوعاا الحسان بان حساين إلاى رئايس
النجاارانيين علااي باان الحساان المكرمااي بااان يتصاال بااـ الحساان باان محمااد ويسااتميله للاادخول فااي
الطاعة ،فلم تنجح المحاولة وبف لها ،أعتصم الحسن بن محمد في حصنه ال امخ مع حا يته وبدأ
في إطالق النيران على الحسن بن حسين وجي اه النجارانيين ،ورأ الحسان بان حساين أن خيار
وسيلة لمرايقته،واخراعه ،هو االستيال على البئر المحاذية لحصن ال امخ والتي هي الماورد
للحصن ومن فيه ،والتي لم يجعل عليهاا الحماياة الكافياة ،وبينماا هاو معتاا بمناعاة حصانه ،وماا
اساتعد باه ماان الماؤن والااذخيرة التاي يعتقااد أناه اعتماااداً عليهاا يمكنااه الصامود أياماا ً حتاى ياارغم
خصمه على االنسحا .من المدينة ،وبينما هو محلاق فاي ساما أملاه فاإذا هاو يسامع منادياا ً مان
أهل المدينة يحذره قائالً ب ن سارية مان معساكر النجارانيين متقدماة لالساتيال علاى البئار ،فحااال
أمر بإغالق أبوا .الحصن وأمر ب خذ موقع الدفا حوله احف النجرانيين نحاو البئار والحصان
فما قربوا منه حتى تصد لهم جيران الحصن من أهل المدينة ،وقتل جند من رجال المكرماي
وحا رأسه ورفع على عمود فسا ذلك ( المكرمي ) وأغاره ف مر جماعته باالتراجع قلايالً عان
مرماى النيااران ،وعناادما دجاى الظااالم اسااتولى لايالً علااى البيااوت والمسااجد القريبااة ماان حصاان
ال امخ ،ولم ي عر الحسن بن محماد فاي الصاباح إال والناار تطلاق علاى الحصان مان كال جانا.
وأحكم عليه الحصار حتى لم يتمكن وأردهم من ورود البئر .وعندما ا تد عليه الريق ،أخذ فاي
مكاتبة الحسن بن حسين في طل .األمان ف ترط عليه ما ي تي:
-1الدخول في الطاعة.
-2أن يقوم بإخران الحامية العسيرية من حصن دار النصر.
-2أن يقدم اثنين مان إخواناه رهناا ً يبقاون فاي معساكر الحسان بان الحساين إلاى أن يقاوم باإخران
()1
الحامية
 1277هـ  -قم الب ي الحاصل من بني جبر .
في هر صفر :جا ت األخبار [بتجاوا] المكرمي حسن بن إسماعيل بام إلى الحيمة ،واستولى
على الحجرة وما واالها ،استدعاه أهل البالد بسب .البغاة من بني جبر (من قبائل خوالن) الاذين
في مفحق لما صدر منهم التعدي إلى أهل البالد والمسافرين طلبوا منهم مجابي (راريبة) اياادة
على المعتاد ،وكانوا في ابتدا األمر رتبة مان لاد عامال الابالد ،فوقعات مانهم الخياناة ،وكاانوا
موروعين في محل األمانة ،وقد حاصرهم أصحا .المكرمي حتى امتثلوا للصالح علاى حكماه،
والابالد ا ألمامياة فارغاة مان العماال ،وماا ثماة ماانع إال العجاا وعادم التادبير وراعف العايماة
()2
ووارا اإلمام ال يهتدون.

) (1المخالف السليماني ج  1ص.572-570
) (2السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص .65
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1278هـ  -محاولة بني جبر طرد مكارمة يام.
استعان محسن بن ناصر بقبائل بناي جبار ،وتوجاه مانهم عصاابة ،المارة "األولاى" رجعاوا علاى
أعقابهم ،وتوجه عصابة أخر ووقفوا في سهام ومطارح يام وأهل البالد على من كان في عانا
 ونس ل اللطف بجميع عباده ونهض من كان في سهام من بني جبر ومن تبعهم حتاى انتهاواإلى وادي مفحق واعموا أنهم يدخلوا بيت الربح التي فيها قبائل يام فقاابلوهم بساهام الرصااص،
واحربوهم حر .من ال يرجى السالمة ثم خرجوا إليهم بالسالح ،فهاموا بني جبر حتى أدخلوهم
()1
سوق مفحق وسقط قتلى كثير من بني جبر ،وتعق .بعد ذلك الصلح ،وهو أسلم للجميع.
1278هـ  -فه حصار ( القدمة وقرية الحجرة بالحيمة) .
في هر ربيع األخر :رجع ..يحياى بان محماد األبايض ،وال ايخ محماد بان أحماد أباو جاابر إلاى
الحيمة ،واجتماع إلايهم مان قبائال خاوالن وأرحا .خلاق كثيار ،واجتماع علايهم أهال الحيماة،وثار
الحر .بينهم ،وسقط قتلى من الجهتين ،فآل األمر إلى محاصرة..يحيى في القدمة،وال يخ محماد
أبو جابر في قرية الحجرة وسرت بني جبر وغيرهم في الحيمة ولما راق المجال ب هال الحيماة
كاتبوا المكرمي الاذي فاي حاراا ،وأرسالوا إلياه الرهاائن مان أبناائهم وإخاوانهم ،وسااعدهم علاى
ذلك ،ووعدهم إلى هر جماد أول .وفي هر جماد أول .وصلت قبائل يام مان حاراا ،وأميارهم
يحي بن علي اليعبري إلى بر الحيمة ،واخرجاوا المحاصارين فاي قرياة الحجارة والقدماة..،يحي
بن محمد وال يخ محمد ابو جاابر ومان صاحبهم مان القبائال ،ورجاع ..يحياى وال ايخ محماد أباو
جابر على أعقابهم ،وتفرقت قبائال ياام فاي الابالد ،وعااد فاي الحيماة بقياة مان القبائال فاي معاقال
()2
ينتظروا مصالحتهم ب ي من المال .
1278هـ  -نزول المكرمي الحيمة .
وفاي اهر رجا :.وصال المكرماي علاي بان حسان بان محماد المكرماي ( الحيماة) ومعاه اهاا
خمسااة ع اار مائااة ماان (يااام) ونصاا .المظلااة والعااذبتين ،....واظهاار القااوة بكثاارة األحمااال ماان
البااروت والرصااص والساوق والساياق مان لاد الاداعي الاذي فاي حاراا ،ولام ياال الجناد فااي
محاصرة لبني جبر الذين قد قبروا معاقل في البالد ،وقد وقعت بينهم وباين ياام وقعاات وأخارن
البعض واآلخرين محاصرين .هذا خبر المكرمي.وأما اإلمام المنصور حساين الهاادي فهاو بااقي
فاي (كوكباان) ،والكتا .مان وايااره إلاى األقطاار يا مرهم بالطاعااة ،والكثيار مان النااس يقولااون
بإمامته ،ويقبلون طريقه القديمة والحديثة ،ولم يحصل من اإلمامين للمسلمين فالح ،وال ظهر من
أحدهم في البالد نجاح.وقبائل يام تد .في البالد ،...والناس في هرن ومرن ،غنم ال راعي لها،
()3
والذئا .تدور حولها .ونس ل اللطف بعباده وبالده همين .
1278هـ  -المكرمي علي بن حسن يكمل سيطرت على حصون الحيمة ومناط أخرى .
وأما المكرمي علي بن حسن فقد أستكمل الحيمة ،واخرن الذين في رخمة ،وتقدم جي اه لحصاار
محسن بن ناصر الذي في جبل عانا ( ،)4وأحاطت األجناد بجبل عاانا ،حاصاروا بناي جبار فاي
الحصن الذي عمر محسان صابر ،وأوقعاوا ب صاحابه الاذين فاي طاعتاه وقتلاوهم قتلاة واحادة...،
)(1
)(2
)(3
)(4

السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص .114
السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص .104-103-102-101
السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص.109
جبل عانز :من ناحية الحيمة الخارجية وأعمال حراز فيه قرى وحصون ومزارع.
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وأغار عساكر المكرمي،واستولوا على جميع جبل عانا وسهام وعابة ،حتى بلغوا إلى بيت السيد
عطيه في بالد هنس ،وحاصروا من بقى فاي مفحاق ( )1وفاي حصان الصابار وحصان ابان صابر
()2
وعرااااد قبائاااال يااااام الرعايااااا الااااذين تحاااات وط تااااه ماااان أهاااال حااااراا والحيمااااة.
1279هـ  -اطال سراح النقيب عبد

بن ناجي الهمداني من السجن.

[بعاض] أهال الحيماة التاي حاول مطارح اإلماام قلباوا ظهار المجان ،ورجعاوا لمصاافاة المكرماي
واالعتذار إليه بانهم ال قدرة لهم على الدفع لما دهمهم من االجناد االمامية ،وطلبوا من المكرمي
الرت ،.وادخلوهم فاي بعاض قار بناي ساليمان وايادوا الرتا .فاي القار التاي كاان فيهاا رتباة
المكرمااي ماان يااام ،وقبائاال هماادان انكفاات ،وقبرااوا حاادود الاابالد المتمهدنااه التااى حااول الحيمااة،
وقبرااوا ماان جباال ااعي .الااى قريااة ياااال وهااذه الاابالد كاناات راجعااة فااي االصاال الااى بااالد
البستان،فدخلوا في قبيلة همادان الجال الاذ .عانهم ،واظهار همادان رامائرهم ،.....وفاي ظااهر
االمر انهم يطلبوا تخليص عاقلهم النقي .عبد بن ناجي الهمداني وفي الباطن االعانة للمكرمي
ومحاصرة األمام وجنوده ،وقطع سياق االاواد إليهم ،ومنع المجلوبات عليهم ،وهلل في كل بلو
تقدير .وهل االمر إلى اطالق النقي .عبد بن ناجي ومن كان معه في االسر ورهنوا في ظااهر
االمر من اوالدهم .وفي خالل ذلك وقعت المخادعة ،ورجع رؤسا جنود االمام للتراث العاجل،
وسلم الايهم الابعض مماا خادعوهم باه ،ووهنات اوكتهم ماع تغيار نياتهم .وهاابوا جناود الاداعي،
()3
وعظم في أعينهم.
1279هـ  -فه حصار آهل عراس  -ببالد يريم .
وفي هر رمران :أنفاذ المكرماي ([ )4فرقاة] مان ياام إلاى عاراس قادر ثاالث مائاة راماي ،وأمار
علاايهم مكرمااي " لفااك الحصااار عاان ذي صااارف الااذي فررااه عليهااا حسااين باان يحيااى عباااد"،
واجتااوا من بالد أنس وبالد ذمار وبالد يريم حتى دخلوا عراس ،ووقعت بينهم وباين أصاحا.
حسين بن يحيى عبااد صااح .خباان وقعاات ،وساقط قتلاى مان الجي اين ،ومانهم جماعاة مان ذو
محمد كانوا مع حسين بن يحيى بن عباد ،وقد كان ريق على أهل عراس المسالك ،وعمر ثنتين
نو .فوق قرية ذي صارف .وقد كان رهن ههل عراس من أبنائهم عناد ابان عبااد ،فماع وصاول
يااام راااقت أحااوال اصاااح .اباان عباااد ،وأ ااتد الحصااار علااى ماان فااي النااو ،.وهل األماار إلااى
()5
خروجهم منها ،وكانت امخة البنيان.
1280هـ -قبيلة دهم ت زو نجران.
جا ت األخبار ب ن قبيلة دهم تتجها وتستعد لغااو نجاران فلماا بلات الخبار قبيلاة ياام أهال نجاران
أرسلوا رسوالً إلى هربان اعيم من اعما دهم وطلبوا منه أن يثني قبيلة دهم عن غاو نجران
ولكنه رد أنه ال يستطيع منعهم مادام قد استعدوا وظهر ذلك بينهم  -فلما وصلوا أطاراف نجاران
) (1مفحق بلد وحصون من ناحية الحيمة الخارجية من بالد حراز والحصون األخرى المذكورة في المنطقة
نفسها.
) (2السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص.111
) (3السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص 132-131
) (4الحسن بن اسماعيل شبام (الداعي الثاني و االربيعين )
) (5السفر الثاني في تاريخ الحرازي ص .135-134
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في مكان يسمى الخليف تلقتهم قبائل يام ون  .القتال وهل األمر إلى هايماة قبيلاة دهام وتام أسار
البعض منهم ومن جملة األسر اعيم من اعمائهم يقال له هربان.
و عندما أخذت أسلحة األسر س ل هربان عن من أخاذ سالحاـه .قيال لاه راكاان القاروي(( .
وكان القروي عند دهم هو من ال أصل له )) .فقال هربان :-
راكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان تا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

و عطهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي

عطهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ع و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيان بين نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم إذا جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اللقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

تحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي البعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

عطهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حوي شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان و

الكليبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي

(و كان القروي تعني عند أهل نجران و غيرهم هم سكان القر و ليس كما فهم هربان)
فرد عليه راكان :-
ه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبان مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

يةةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةةةةن همةةةةةةةةةةدان يةةةةةةةةةةةذم الشةةةةةةةةةةةلي

و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ انةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الجربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

وعينةةةةةةةةةةةةةة م ةةةةةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةةةةةين الطلةةةةةةةةةةةةةةي

قىىىىىىم يىىىىىىا نىىىىىىديبي تثبىىىىىىت فىىىىىىوق مهىىىىىىر أدهىىىىىىم

نىىىىىىىىابي القطىىىىىىىىاتين يشىىىىىىىىرح قلىىىىىىىىب ركابىىىىىىىىه

وقصىىىىىىىىد بنجىىىىىىىىران عىىىىىىىىاد العىىىىىىىىود يىىىىىىىىزدحم

دور لىىىىىىىىىىى بن جعمىىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىىين تىىىىىىىىىىىازا بىىىىىىىىىىىه

ثىىىىىم أنشىىىىىىده مىىىىىىن نىىىىىىار الحىىىىىىرب يىىىىىىوم ا لىىىىىىم

مىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىين يىىىىىىىىىام و دهىىىىىىىىىم تهىىىىىىىىىارا بىىىىىىىىىه

مىىىىىىىىن يىىىىىىىىوم دهىىىىىىىىم كىىىىىىىىانهم فرقىىىىىىىىه تهىىىىىىىىزم

وذيىىىىىىىىىىىابهم يىىىىىىىىىىىام شىىىىىىىىىىىلوا كىىىىىىىىىىىل حالبىىىىىىىىىىىه

يىىىىىىىىا يىىىىىىىىام تسىىىىىىىىتاهلون المىىىىىىىىدح و المغىىىىىىىىنم

تسىىىىىىىىىىىىتاهلوا در خلفىىىىىىىىىىىىىات تزافىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىه

سىىىىىبعين مىىىىىنهم كىىىىىل مىىىىىن غشىىىىىى وجىىىىىه الىىىىىدم

وميتىىىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىىىنهم مىىىىىىىىىىىىرابيط محنابىىىىىىىىىىىىه

وهذه أبيات من قصيدة قيلت بعد المعركة: :

1281هـ -غزو ابن حيدر اليامي لبالد آنس .
وقعت فتنة في بالد هنس في مخالف بني سعد ماا باين أبان حيادر الياامي وههال الابالد ،ولام تاال
الحرو .متكرره ،واجتمعت المخاليف على جند أبن حيدر ،واتقت أنفسهم من دخول يام بالدهم،
وكانت الدائرة في جميع الوقعات على جند أبن حيدر ،وسقط منهم قتلى ،وهل األمر إلى اخراجهم
()1
من المعاقل وتفريت البالد ،وصالحوهم بالفي قرش ،ورجعوا على اعقابهم إلى صعفان... .
) (1السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص160
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- 1283سعود بن فيصل يستعين بيام أهل لنجران.
وحين ف ل سعود بن فيصل في الحصول على معونة عسكرية من محماد بان عاائض توجاه إلاى
نجران حيث رح .به رئيسها وأيده ولم يكن ذلك الموقف غيار متوقاع مان الارئيس( )1النجراناي.
فقد كان ال يتعاطف مع الحكم السعودي القائم علاى أسااس العقيادة .السانية التاي نااد بهاا ال ايخ
محمد بن عبد الوها ..ولعله رأ أن ت جيع انقسامات داخل األسرة السعودية مما يراعف ذلاك
الحكم .وكانت قبائل نجران يامياة األصال وهاي لهاذا تمات بصالة القراباة لقبيلاة العجماان اليامياة
وعادوة عباد بان فيصال .ثام وفادت إلاى ساعود بان فيصال وهاو فاي نجاران فئاات مان بعاض
القبائل ،مثل العجمان وهل مره وهل امر فتكونت لدياه قاوة اجعته علاى أن يساير بهاا لمحارباة
أخياه عباد  .وانطلااق مان نجااران إلاى وادي الدواسار حياث لقياات حركتاه الكثياار مان النجاااح،
وااداد عدد المنرمين إليه .وكان أخوه عبد على علم بتحركاته .فجها جي ا ً كبير بقيادة أخيه
محمد للوقوف في وجه تقدم سعود .وتقابال األخاوان محماد وساعود بجي ايهما فاي المعتلاى فهاام
سعود وجرح في المعركة ،وقتل كثير من اتباعه وذلك سنة 1283هـ ثم سار سعود بعد هايمتاه
()2
في المعتلى إلى موطن هل مره وظل عندهم حتى برئت جراحه .وبعد ذلك توجه إلى عمان.
1284هـ -غزو يام المخالف السليماني .
في عام 1281هـ تقدم األتراك بقيادة أحمد با ا السليماني الستخالص أباي عاريش وتمكناوا مان
طرد الحامية العسيرية منه ثم بندر جااان وجمياع أنحاا المخاالف الساليماني وأقااموا محماد بان
حسين بن علي حيدر باسم قائم مقام ،وقد استمر هذا على عمله إلى أن عاال فاي عاام 1284هاـ
ب خيه ايد بن حسين ثم عال األخير بحاكم تركي ،ف تصال هل خيارات بقبائال ياام وحثاوهم علاى
غااو المخاالف فنالات تعياث فاي أرجائاه فسااداً واقترفات مان الساطو والسال .والقتال ماا يفاوق
الوصف وكان معسكرهم الرئيسي في سامطة فبعث األتراك قوة تولت طردهم. )4(،)3(.
1289هـ -استيالء القوات التركية على حراز.
فاي اهر محارم السانة الماذكورة  -أعناي سانة تساع وثماانين  -جاا ت األخباار بخارون األجنااد
السلطانية إلى بندر الحديدة ،وورعوا محاطهم خارن الحديدة ،وبقوا أياماً .وبعد أياام مان ال اهر
المذكور تقدم جماعة من األجناد السلطانية إلى باجل وكتبوا إلى الداعي أحمد بن إساماعيل ابام
المكرمي ( )5المتولي لبالد حراا والحيمة ف عتذر ب عذار ال تنفع ،ورت .البالد ،وبقي يراسل إلى
القبائل بالوصول إليه للجهاد ،فلم يصال إلياه أحاد .وفاي ياوم الخمايس خاامس ع ار اهر محارم
عااام أحمااد باان حساان اابام ،....ومعااه جماعااة ماان ....يااام وهماادان قاصاادين محار ااة األتااراك
لمناوبة الحر ،.....فوصلوا إلى القر .من وادي حار ،واظهروا وأسروا في أنفسهم ب خذ ي
من الخيل والبغال على األجناد السالطانية ،...وعاادوا إلاى محلهام ،فلماا علام األجنااد باذلك قااموا
وقعادوا ،...وتقادموا فاي ذلاك اليااوم ،وأخاذوا الحجيلاة وسااوقها ،والاداعي الاال فاي الحاث علااى
ترتي .الحصون والبالد بمن معه من رجال يام وأمر أهل البالد بترتي .الطرقات وحفظها .وفي
ليلة الجمعة ز وصل إليهم .....علي بن حيدر من يام ،وتعهد لهم ،ودلهم على الطريق إلاى وساط
بالد حراا ،فم وا معه من حينهم ،ولما وصلوا إلى وسط البالد واصدقوا الورع على [األتراك]
) (1احمد بن اسماعيل المكرمي – الداعي الثالث و األربعين
) (2تاريخ الدولة السعودية ج  1ص .902 /892
) (3المخالف السليماني ج 1ص .524
) (4أليس من األولى أن تكون قبائل يام و أمراء آل خيرات قد حاولوا تحرير المخالف السليماني من المحتل
األجنبي (التركي) وطرده من البالد التهامية حيث وأمراء آل خيرات هم الحكام األصليين للبالد وليس الغزاة
األتراك!!!
) (5الداعي الحسن بن اسماعيل شبام وليس احمد بن اسماعيل.
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مان المكارماة و ياام وبعاض مان أهال الابالد ،وتلقااهم األتاراك بناار المادافع والبناادق ،وأساتمر
الحاار .بااين الفااريقين ،وسااقط قتلااى كثياار ماان [األتااراك] ،وأجاباات الاابالد بالساامع والطاعااة
للسلطان،وأ علوا المنارات ،وبقي الداعي في حصن عتارة ،ورت .حصن متوح ،وولده بقي فاي
مناخه في بيت الدولة هو وجماعة من يام ،فلما أ تد به الحاال خارن بالخاناة التاي فاي [حصان]
مناخااة  ،ولمااا ساامع ذلااك "جنااد" الااداعي وماان لاام ياادخل تحاات الطاعااة تفا االوا ،وبقااي األتااراك
محاصرين لعتارة أيام ،وحصن متاوح هار .مناه الرتباة [الحارس] وبقاي هلل سابحانه ،وال االات
الرماياة إلاى عتاارة بساهام المادافع أيامااً ،وا اتدت محاصارته ،ولماا ظان الاداعي الهاالك وعادم
السالمة توسط بينه وبين األجناد السلطانية من توسط بصلح بعد وصول البا ا المعظم سيد قومه
أحمد مختار ،وطل .وصول الداعي إليه،ورر .له األمان ،فوصل إلياه وتلقااه باالقبول ،وطلا.
منه مسودات الحاكية لما في بيت المال فسلم الحافظية ،ورت .األجناد السلطانية بحصان عتاارة،
وطلع محافظ أحظر جميع ما في حصون الداعي من األموال والحباو .البااقي بعاد ماا أخاذ أهال
البالد من حصن متوح[ ...،ثم أن] البا اا صادر الاداعي وولدياه وجماعاة مان المكارماة وبعاض
كتبهم إلى األبوا .السلطانية ،ووصل الداعي إلى الحديادة وهلاك باالموت ،وولاده أحماد هلاك فاي
البحر ( ،)1ودخل من بقي ،وأستولى البا ا على البالد ،ورتا .المعاقال والحصاون ،ووصال إلياه
م ايخ حراا ،ورر .األمان في البالد ،وكان ألخذ حراا في قلو .الناس موقع عظيم أرجفات
لذلك جميع أقطار اليمن ،وهر .من يام اها اثنا ع ار مئاة إلاى الحيماة ،وتلقااهم أهال الحيماة،
وأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم ،وبقي جماعة من يام وعامل المكرمي في حصن المنصورة فوق العر
وحاصرهم أهل البالد وخرجوا منها قهراً ،وحفظ البالد أهلها ( ،)2وذه .الداعي بمملكته وصار
من الوجود إلى العدم ،فك نما ال غدا وال راح ،وال بقى للكبش في البطااح نطااح ( ! )3فهاذه عاادة
()4
الدنيا ،وانتقالها من حال إلى حال.
وقال في الحادثة صاح .كتا .بلوغ المرام و مسك الختام
ولما بلت ( أحمد مختار با ا ) حراا توجه المكرمي وقوماه ،وهام رجاال ياام فاي عتاارة ومساار
و بام .وغيرها من الحصون الموانع ،ف جلوهم عنها في يوم واحد ،وقتل المكرمي وأبنه ،كما قد
()5
أسلفت وأخذت مملكته ،وكانت ال تحد وال تعد ....وانجلت دولة [اإلسماعيلية] منها إلى اليوم.
[إ ارة إلى أن قتل الداعي وأبنه كان غدراً من أحمد مختار با ا قاال ال ااعر إباراهيم بان محماد
الكبسي (1308-1220هـ)] :
وصىىىىىىىىاولوا المكرمىىىىىىىىي فىىىىىىىىي داره فغىىىىىىىىدا

فىىىىىىي أسىىىىىىرهم واثقىىىىىىا بالعهىىىىىىد فىىىىىىي غىىىىىىدر

فلىىىىىىىىم يراعىىىىىىىىوا لىىىىىىىىه عهىىىىىىىىدا وعىىىىىىىىادتهم

()6

نقىىىىىض العهىىىىىىود علىىىىىى بىىىىىىاد ومحتضىىىىىىر

1322هـ  -استنجاد مكارمة اليمن بيام.
) (1لم يكن موت الداعي وولده مصادفة فكما يقال – وهللا أعلم – انه قد سم لهما.
) (2هل األتراك هم أهل البلد!!!!
) (3كما ترون أعزانا القراء فرغم محاولتنا اخذ الحقيقة التاريخية دون أن ننقل لكم حقد الكاتب وسبه وشماتته
في أهل بلده وميله مع المحتل األجنبي يطبل له ويزمر!!!! إال ان السيا ق قد ترك بصمة على قوله لتشهد عليه
ولتعرفوا صعوبة المهمة في استخالص تاريخ جماعة يكتبه خصومها.
) (4السفر الثاني من تاريخ الحرازي ص .171
) (5بلوغ المرام في شرح مسك الختام ص.76
) (6اثر دعوة محمد بن عبد الوهاب في الجنوب ص.555
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( يقول ال يخ سالم بن سلطان [ابن منيف])  -فقد علمنا أن جنود اإلمام يحيى [ حمياد الادين ] قاد
حاصروا إخواننا من المكارمة [والقوا بالداعي عبد بن علاي المكرماي فاي الساجن ] وقطعاوا
من ههل [ طيبة ] الااد والمياه أرادوا سل .أموالهم ،وكانوا في وادي ظهر باليمن ،فماا كاان مناا
إال أستعد كل مناا لغااو الايمن  -واعاددنا حاوالي خمسامائة مقاتال مان رجاال ياام برئاساة والادي
ال يخ سلطان بن حسن بن منيف مع ال يخ حمد بان حساين بان ماانع هل جاابر وال ايخ جاابر بان
مانع بن نصي .وسافرنا عن طريق تهامة ،فمررنا بوادي سنحان وبالد قحطان حتى وصلنا إلى
حرض فقابلنا في الطريق قوم يتبعون ( احمد هيج ) – فقاتلناهم حتى انهينا عليهم وعلى ديارهم
ثم احفنا حتى وصلنا إلى باجل ،ثم إلى مناخاه فانرام إليناا فيهاا مئاات مان جياوش التارك الاذين
كانوا في طريقهم إلى اليمن لكي يخلصوا بعض األتاراك مان حصاار مماثال وفارض علايهم مان
قبال األماام .وتقادمنا نحان والتارك فاساتولينا علاى مفحاق ثام هجمناا علاى خمايس ماياور بجاوار
صاانعا فا ااتعلت فيهااا حاار .ااديدة اسااتولينا بعاادها علااى المدينااة ثاام تقاادمنا ف خااذنا ( بوعااان )
وأمسينا في قرية بيت مهدم ،واتقدت فيها نار القتال ،لكننا في النهاية استولينا على القرية بعد فقد
بعرانا وتقادمنا إلاى مدينااة ( يااال ) فادخلنا إليهااا بثالثاة جياوش جاايش قبيلاة ج ام ماان الجنااو.
وجيش قبيلة مواجد من ال مال وجيش قبيلة هل فاطمة من الوسط ،وتقدمنا داخل المدينة حتاى أن
ج م أااحت أمامها كل ما اعتررها إلى أن دخلت صنعا  ،لكن الحظ لم يساعدهم إذ أنهم كاانوا
أرااعف ماان مقاومااة جنااود اإلمااام ،فحاصاارتهم جيااوش اإلمااام فااي صاانعا وقطعااوا عاانهم الااااد
والمياه ،وكان األتراك مع ج م في هذا الحصار ..........إذ دعا اإلماام ايوخنا للتفااوض معهام
في بام كوكبان – وكان على رأس هؤال ال يوخ عبد بن احمد المكرمي اتفق معهام اإلماام
على أن يبقوا معه للتفاوض حول مصاير [جايش] ج ام ب ارط أن [تنكاف] الجياوش إلاى نجاران
وعاادنا وإذا باإلمااام يقاابض علااى ال اايوخ ويرااعهم فااي السااجن وكااان هااؤال ال اايوخ هاام الوالااد
سلطان بن منيف وحمد بن حسين بن منيف وسالم بن مانع بن القناا ،وحساين بان هجاان وال ايخ
حمد بن حسين بن مانع هل جابر وأخياه جاابر بان حساين بان ماانع هل جاابر وال ايخ عباد بان
أحمد المكرمي وال يخ جابر بن مانع بن نصي. .
وقد كان اإلمام يعاملهم في السجن معاملاة قاساية إذ اناه كاان يكابلهم مان أياديهم وأقادامهم باالقيود
الحديدية.
()1
المهام بعاد ذلاك أن بعراهم ماات بالساجن مثال أبان نصاي .والبااقون ظلاوا فاي الساجن حتاى
استولت جيوش (أحمد فيري ) التركي على القطاعات والبالد التي كان اإلمام يحيى قد اساتولى
عليها قبل ذلك من الترك.
فتقدم أمير وقائد جيوش اإلمام بفكرة ،بمقتراها يطلاق اإلماام يحياى ساراح ال ايوخ ،لكان اإلماام
()2
رفض ذلك ،إال ب رط وهو أن يحل أوالدهم مكانهم في السجن [كرهائن] .
وكانت هذه سياساة اإلماام يحياى فاي ان يراع مان كال قبيلاة أو طائفاة لهاا قاوة نافاذة رهاائن مان
يوخها أو ابنائهم حتى يظمن عدم انقالبهم عليه .
1322هـ  -استعانة األتراه بيام ( وقعة يازل ).
وصاالت لألتااراك إماادادات كثياارة جمعاات ماان مختلااف المراكااا ولااذلك أرادوا فااك الحصااار عاان
صنعا ولكنهم لم يفلحوا بعد ذلك وصالت قاوة هائلاة مان الجناود األتاراك بقياادة رراا با اا إلاى
الحديدة واتجهت إلى صنعا في عدة كاملة وانرمت إليها طائفة من رجال ياام فتلقااهم أصاحا.
) (1ومن جملة من مات بالسجن الداعي عبد هللا بن علي المكرمي (الداعي الرابع واألربعون) وعبد هللا بن
أحمد المكرمي.
) (2كتاب نجران األرض والناس والتاريخ ص .31
128

اإلمام في الحيمة وبالد البستان ونهبوا ما كان معهم من ااد وسالح واستسلمت قبائل يام وقدمت
الطاعة ألصحا .اإلمام الذين ساقوهم إلى كوكبان ،ولما وصلوا إلى كوكبان أمرهم أن يطرحاوا
()1
السالح إبقا على أرواحهم .

[وهذه الوثيقة ت ير إلى أن القبائل اليمنية استنصرت بقبائل يام إلى جانا .اإلماام المتوكال يحياى
بن محمد حميد الدين – وت ير إلى أن الترك حاولت استمالة يام إلى جانبها رد اإلماام المتوكال
وأنصاره من القبائل ولكن يام رفرت االنرمام إلى الترك كما ت ير الوثيقة ونار أن المعركاة
) (1المقتطف من تاريخ اليمن ص  [ 290لعل وقعة يازل – وهللا اعلم – هي نفسها معركة استنجاد مكارمه
اليمن بيام الحتوائها على نفس األحداث و في نفس الفترة الزمنية]
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المؤرخة في 1322هـ تان بقبائل يام إلى جان .األتراك فما الذي حدث هل تغيرت نيات القبائل
اليمانية ؟ أم اإلمام المتوكل حميد الدين غدر بقبائل يام وارطرهم إلى الوقوف إلى جان .التارك
؟ أم الوثيقة تحكي عن ي والمعركة عن ي هخر ؟ أن كت .التاريخ تجعل المار فاي حيارة
من أمره فال يدر أين تقع الحقيقة!!! ]
نص الوثيقة:
بسم الرحمن الرحيم الحمد هلل وصلى

على سيدنا محمد وهله

الكافة من رجال الدعوة يام وهل عبد سلمهم ورعاهم ومن ر كل مكروه وقاهم و ريف
السالم وحمد في طاعة مسعانا ومسعاهم و ريف السالم عليهم ورحمة وبركاتاه صادرت
للساالم واألخباار وصالنا مان مكتبناا مان الايمن بخطاوط مان عناد اإلماام المتوكال ورجاال حا اد
وهماادان وصاالنا وماان ارحاا .وعيااال سااريح وأهاال عمااران والجباال وذكااروا أن التاارك أماارهم
مترعرع وانهم ينتظر لوصولكم وطرحوا وجيهم وعهد عليهم انه القيكم عقال منهم في بالد
حا اد عناد اإلماام المتوكال وقاد وصال بعاض العقاال الماذكورين إلاى اإلماام ووصالنا مانهم خاط
ذكروا انهم القينا نحن وإياكم ألنه بلغهم انقد نحن وإياكم في صعده وأخبار غير ذلك تسر الودود
وتغيض الحسود من ذلك وصلنا خط من بعض أصدقا الترك يطلا .الوسااطة بيناا وباين التارك
ولم أسعدناه في مطل .هذا وال يخفاكم انقد سبق إليكم خطوط إلى األسواق واالناال نحاثكم علاى
الجهاد واالساتعداد لاه باالااد والانااد وقاد عرفنااكم اناا اادين مان المطارح راباع وع ارين إلاى
إلاى التربياة والماراد ال حاد يتخلاف عان الجهااد وال عان
الهرابة و اادين راباع الغارة إن اا
الميعاد فقد قال سبحانه (( يا أيها الذين همنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل اثاقلتم إلى
األرض أررايتم بالحيااة الادنيا مان اآلخارة فماا متاا الحيااة الادنيا فاي اآلخارة إال قليال )) وقاال
سابحانه((انفاروا خفافاا وثقااال وجاهادوا با موالكم وأنفساكم فاي سابيل ذلكام خيار لكام إن كناتم
تعلمون)) حيث قال سبحانه (( وال ينفقون نفقة صغيرة وال كبيرة وال يقطعون واديا إال كت .لهم
ليجايهم أحسن ماا كاانوا يعملاون )) وكماا اعاد سابحانه فاي كتاباه للمجاهادين وادخار لهام
األجر فقوموا بما أمركم وال ت خذكم في لومة اليم ...فكونوا من الذين قال سبحانه فيهم ((
وفرل المجاهدين علاى القاعادين أجارا عظيماا )) وال يخفااكم مان اجال الميعااد كثاروا عليناا
بعض وجيه هل علوا الوادي بعد رقم هذا وطلبوا أناا نااخر ال ادة إلاى راباع الغارة ورراينا لهام
إلى هربة الاهارا اادين إلاى التربياة ساادس
بذلك والمراد نحن ادين رابع الغرة أن ا
حبيناا نعارفكم
تاساع الغار إن اا
الغرة ومقيمين سابع وثامن و اادين مان التربياة أن اا
والسالم.
وبما أن الوثيقة أعاله تتكلم عن اإلمام المتوكل يحيى بن محمد حميد الادين فنحادد تااريخ الوثيقاة
فمن كتا .مائة عام من تاريخ اليمن الحديث للدكتور حسين بن عباد العماري ص 262نحادد
هذه الفترة.
حيث قال " :بعد وفاة اإلمام المنصاور [حمياد الادين ] بوياع ولاده باإلماماة وأعلان لقباه بالمتوكال
واتخذ (قفلة عذر) كعاصمة له ،وقد قامت حكومة اإلمام يحيى في وقت كانت فيه القوات التركية
في غاية االستعداد والقوة ،وكان القائد التركي بصنعا فاي ماياد مان الاتحمس فاي القراا علاى
الحكم اإلمامي واحتالل مدينة (القفلة) وقد بادر اثر سماعه بوفاة المنصور بإرسال قوة لمناهرة
حامية المتوكل المرابطة في ال مال أراد أن يعجم بهاا عاود اإلماام الجدياد ،وجارت باين القاوتين
بعض المناو ات عادت بعدها القوات التركية مهاومة إلى (صنعا ).
وبعد هذه الهايمة ترافرت القو الوطنية من قبائل (همدان) و (حا د) و(االهنوم) وغيرها من
القبائل التي التفت حول اإلمام يحيى وتمكنت من تعق .الحاميات التركية وحصرها في (صنعا )
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ثم إرغامها على االستسالم ودخل اإلمام (صنعا ) فاي  23محارم سانة 1323هاـ 1905 /م بعاد
أن فر القائد التركي إلى (ابيد) ".
كما ان الوثيقة ذكرت عيال سريح وهم مذكورون في نفس الفترة الامنية في كتا .المقتطف من
تاريخ اليمن للقاري عبد بن عبد الكريم الجرافي ص  277حيث قال:
…"وفيهاا أيرا ا ثاارت قبائال عياال ساريح وبعاض الحارث وهمادان وناصاروا اإلماام وأخاذوا
يهاجمون المحالت القريبة من صنعا "….
1336هـ  -استعانة اإلدريسي بيام وحاشد وبكيل .
رأ اإلدريسي أن الع .قد ثقال علاى عااتق رجاال قبائال المخاالف الساليماني وهام عمااد قوتاه
ودعامة حركته ف ح .أن يدخر يئا ً من قواهم لما يسفر عنه المستقبل السيما ولديه من المادة ما
يمكنه من تجنيد (جيش) من قبائل ياام وقبيلتاي حا اد وبكيال فاساتدعوا ،ف قبلات ح اودهم فبعاثهم
إلى "وادي مور" تحات قياادة قائادين مان رجاال المخاالف األول منصاور بان حماود أباو مسامار
()1
والثاني أحمد بن عبد بكري المرواني .
1338هـ  -األخوان ي زون بلدة بدر بـ ( نجران) .
أثنا حملة عبد العايا بن مساعد على عسير عام 1338هـ توجهت سرية قاصدة نجاران بقياادة
أبن عبود القحطاني وتمكنت من االستيال على بلدة بدر بعد ساقوط أبهاا ،عان لابعض متعصابة
األخوان ـ من الذين قالوا عن أنفسهم :أنه لم يكت .لهم رف االست هاد في معركة حجاال  .با ن
يهااجموا نجاران طمعاا ً فاي االست اهاد دونماا ـ فيماا يبادو ( و أعلام ) علام قائادهم األميار عباد
()2
العايا بن مساعد أو سابق أذن من اإلمام عبد العايا في الرياض.
1338هـ  -غزو األخوان لـ ( بلدة حبونا ) .
كما أحد ثت غاوات األخوان الذين وصلت احاوفهم إلاى حبوناا بقياادة أبان عمار ـ والحقتاه بابالد
جاللة الملك وأخذت على أهلها العهاد والميثااق احادث صاد كبياراً فاي صانعا عاصامة اإلماام
يحيى ،ليس حرصا ً على نجران وأهلها من اإلمام ،ألن هذا طبيعاي ،ولكناه كاان يخ اى أن يمتاد
ت ثيرهم إلى صعده ،المركا الروحي للايديه ،ف رسل من قبله رجاالً إلاى ناواحي صاعده لتطماين
أهلها كما كت .إلى اعما يام يدعوهم إلى عقد تحالف معه حيث كان الاعما الياميين قد كتباوا
إلى اإلمام بكتا .لم ي ر إلى مرمونه في رسالته ،بيد أنه أ ار إلى أنه قد بلت إليه بعض ماا فاي
بالدهم من تحركات ـ ( حا ية :رسالة اإلمام يحيى المتوكل حميد الدين إلى جابر بن حساين بان
()3
مانع وسلطان بن حسن بن منيف بتاريخ 1338هـ)
1338هـ  -اإلخوان ي زون وادي نجران.

) (1المخالف السليماني ج 2ص .730
) (2عسير في عهد الملك عبد العزيز ص 176
) (3المصدر السابق
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ولما لم يجد األخوان مقاومة جادة في بدر بقيادة ابن عبود ثم في حبونا بقيادة ابن عمر ( )1مناتهم
أنفسهم بغاو نجران وجهاوا جي ا كبيرا بقيادة عبد الرحمن وحماود هل قرملاة ولماا مار الجايش
ببعض قبائل نجران نصحوا قادة الجيش بعدم غاو نجران ولكن تام تجاهال ذلاك ولام يلتفات إلياه
ولما رأوا بعض قبائال ياام ذلاك الجايش وكثرتاه هاالهم وأفااعهم فماا كاان مان إباراهيم هل عاامر
السلومي إال إرسال ولده برسالة سرية إلى قبائل يام أهل نجران تترمن تحذيرهم مان المواجهاة
وإذا وال بد من ذلك فيج .أن يتحصنوا بالقصور والحصون لعدم التكافؤ في العدة والعتاد فسالح
أهل نجران من السالح القديم (الهطف) وسالح الجيش الغااي حديث جدا في ذلك الوقت أو كما
يسمونه (الب لي) وقد أخذ هذا التحذير في االعتبار ثم رأ أهل نجران أن يستعينوا بقبيلاة وائلاة
وذه .رجالن أحدهما علي بن محماد بان نصاي .والثااني أحسان بان سالطان بان منياف و قاابلوا
وائلة في محل يقال له ردح واتفقوا على أن ي تي من وائلة قدر أربعمائاة مقاتال بقياادة علاي بان
حمد بن سردان من هل أبو جباارة وفيصال بان دارس وهاادي بان مهادي بان هاديش وقصادوا هل
منصور في رجال وانرموا إليهم ثم رأوا أهل نجران أن ينقسموا ثالثة أقسام قسم في حصن أبن
ماانجم وقساام فااي حصاان هل ابيااد ويقااال لااه (عااالي) وقساام فااي درو( .حصااون) هل عيفااان وهل
غرابان مع تحصين مناطق العمائر والحرياي عناد هل منصاور علاى أن ال يكاون الخارون قبال
اوال ال مس إذا حدث فترة في العدو أما الجيش الغااي فصار يم ي الهوينا حتى بلات بئار ماا
يقال له الخررا وواجه على الما بعض اليامية وتبادلوا اطالق النار وقتل من الجايش الغاااي
عادة قتلاى وقتال اناف ( )2وتساعة مان المحاامض ( )3وبعاض هل صاليع ( ،)4فلماا وصال الجايش
الغااي مدينة نجران أرسل ابن قرملة رسالة ماع أحاد اليامياة الاذين خرجاوا معهام مكارهين إلاى
كبار يام يطلبهم أن يدخلوا في الطاعة ويعطوا الاكاة وكاان ردهام ساريعا أن ال طاعاة وال اكااة
لغااي وأنهم على استعداد للمواجهة والدفا عن األرض والعرض ولسان حالهم يقاول كماا قاال
ال اعر:
وإمنننننننننننا ممنننننننننننات يغنننننننننننيظ العننننننننننندا

فإمننننننننننا حينننننننننناة تسننننننننننر الصننننننننننديق

فبادأ العادو الهجاوم فاي الصاباح وقصادوا حصان ابان مانجم وقسام مانهم قصاد الجهاة اليمانياة ثام
استولى علاى جبال العاان الم ارف علاى رجاال وظال علاى تلاك الحاال يتقادم بسارية تلاو السارية
وجعل همته حصن ابن منجم لوجود علية القوم فيه وكل ما قربوا من الحصان كاان التا ثير فايهم
اكثر فال االوا على تلك الحال من كر وفر وقيل أن بيرم قد اساتطا هاو وجناده االساتيال علاى
حصن عالي وانسل من كان به من المدافعين إلى حصن مجاور وقد فقادوا أثناا االساتيال علاى
الحصان أربعاة مان رفااقهم وهام عباد بان علاي رارفان مان الصاقور واخوتاه الثالثاة ثاام إن
رجلين من المدافعين قد عاما على العودة إلاى الحصان وتفجياره ومان بداخلاه (وهماا مهادي بان
دبيع وإبن عوجا ) فعادا كل منهما يحمل كيس من البارود فصالوهم بوابال مان الرصااص وقاد
أصا .منهما إصابات غير قاتلة وعاما على مواصلة الاحف إلى الحصن ثم القيا بنفسيهما فاي
مورع كان فيه فتحة وا عال النار فانفجر البارود ودمر الحصن ومان فياه وقاد قيال إن الحصان
كان يرم مائة وخمسين مان الغاااة وكاان قائادهم بيارم القحطااني أول الهاالكين ( )5كماا قتال مان
قادتهم الكبار العمان وحمود ومسمار وبيرم ،،وقد تقدم قتال العدو من الصباح إلى اوال ال مس
) (1المصدر السابق
) (2شناف بن حسن بن علي آل مطارد.
) (3المحامض من هبره.
) (4آل صليع من آل سلوم.
) (5وقيل إن جماعة من أهل نجران قاموا بتحرير حصن عالي وإذا نظرنا إلى الفار ق في العدد والعتاد وقلة
الضحايا من أهل نجران نخرج بترجيح الرواية األولى.
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والباد اناه أصاابهم بعاض الفتاور فلماا االات ال امس خارن قادر ساتين رجال مان حصاون رجاال
وااالوا من كان بجبل العان من الغاات وخرن من في حصن ابن منجم و باقي الحصون وصار
يظهر للعدو مخائل ك ن فرسان تطاردهم ففروا ال يلوون على ي وطاردوهم حتى خرجوا من
حدود نجران وقد أم أهل نجران مخيم العادو وغنماوا ماا فياه وقاد كاان فياه ال اي الكثيار وتارك
العدو ورا ه مئات القتلى وأهل نجران فقدوا بعض القتلى والجرحاى ففاي حصان ابان مانجم قتال
كل من:
حسين بن جابر بن نصي.
وابن قعوان االسلومي
وابن السكران من هل حطا.
وحمد بن صالح من هل منجم
وسعد بن حميدان من هل جعفر
وحسن بن براك من هل دويس
وجرح حسين بن محمد بن م عل من هل قري ة
وفي حصن عالي قتل كال من:
عبد بن علي ظرفان من الصقور –وإخوانه الثالثة
ومهدي بن دبيع من هل امانان
وإبن عوجا من بن هميم االسلوم
وجرح طال .بن ناجع من هل ااهره هل رمة
وفي الخررا قتل ناف( )1بن حسن هل مطارد والمحامض التسعة وبعض هل صليع
ولاام يبلغنااا إن أحااد قتاال أو جاارح ماان أهاال حصااون رجااال ماان أهاال نجااران وال ماان وائلااة وبعااد
االنتصار تواعدوا بعد ثالثة أياام فاي أباا الساعود لالحتفاال بالنصار وحرار الادعاة علاي محسان
بام وحسين احمد المكرمي وكل من رؤسا رجال يام وأوالد عبد وكبرائهم ومن حرر من
وائلة غير أهل نجران وعامتهم وكان يوما عظيما وقد اال ما علق بالنفوس من اثار ياومي بادر
وحبونا .
وقد قال ال يخ حسن بن علي هل مطارد أبيات تحكي المعركة(:)2
يىىىىىىىىىىىا راكىىىىىىىىىىىب حىىىىىىىىىىىر ويعديىىىىىىىىىىىه بيمينىىىىىىىىىىىه

يهىىىىىىىىىذل هىىىىىىىىىذيل الفهىىىىىىىىىد للصىىىىىىىىىيد يبىىىىىىىىىراه

ممسىىىىىىىىاك ضىىىىىىىىيدان يىىىىىىىىا ذيىىىىىىىىب السىىىىىىىىراحين

كىىىىىىىىىىم دولىىىىىىىىىىة نزلىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن راس مبنىىىىىىىىىىاه

يرحىىىىىىىىىىب بالطراشىىىىىىىىىىين

ثىىىىىىىىم قلىىىىىىىىه النصىىىىىىىىر مىىىىىىىىن ربىىىىىىىىي عطانىىىىىىىىاه

ثىىىىىىىىم ابىىىىىىىىىن دبىىىىىىىىالن علىىىىىىىىىم الجيىىىىىىىىد يبىىىىىىىىىين

كمىىىىىىىىا يبىىىىىىىىين القمىىىىىىىىر فىىىىىىىىي ليىىىىىىىىل غىىىىىىىىدراه

تنصىىىىىىىىىىا المر ىىىىىىىىىى

) (1شناف :هو شناف بن حسن بن علي بن عبدالرحمن ال مطارد
) (2وقال ايضا حسن بن علي آل مطارد في االحتفال بالنصر (زامل):
ما خلف الميعاد ثم سند الوادي المسير = يوم نضجت ضيفته عندنا ثم جالها
كم عبينا لهم من الذايب هو وذخير = والمشمع نايشات االمير افعالها
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أبشىىىىىىر بىىىىىىزين العشىىىىىىاء يىىىىىىا ناصىىىىىىي حسىىىىىىين

بصىىىىىىىىىىىىىحون مىىىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىىىر ودالل مثنىىىىىىىىىىىىىاه

بىىىىىىىاقول فىىىىىىىيكم يىىىىىىىا سىىىىىىىالطين

حماسىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىبن علىىىىىىىىىى ضىىىىىىىىىو مصىىىىىىىىىاله

ومجهىىىىىىار ال تحسىىىىىىب أنحىىىىىىن عنىىىىىىك ناسىىىىىىين

يىىىىىىىىىا شىىىىىىىىىيخ مىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىديم العىىىىىىىىىز مبنىىىىىىىىىاه

هىىىىىىل سىىىىىىربة فىىىىىىي اللقىىىىىىاء للحىىىىىىرب ضىىىىىىارين

مثىىىىىل الىىىىىوح

لىىىىىي ورد مىىىىىن راس مضىىىىىماه

جعىىىىىىل ابىىىىىىن وقتىىىىىىه علىىىىىىيكم يقضىىىىىىي الىىىىىىدين

ال هىىىىىىىىىىىىىو بشىىىىىىىىىىىىىيخ وال جىىىىىىىىىىىىىده والبىىىىىىىىىىىىىاه

فيىىىىىىىا ويىىىىىىى

إلى أن يقول:
جانىىىىىىا صىىىىىىاحب العىىىىىىين

يبغىىىىىىي جهىىىىىىاد سىىىىىىيدي علىىىىىىي جعىىىىىىل يفىىىىىىداه

مىىىىىىن بيشىىىىىىه العىىىىىىي

سىىىىىىىىىلوا علينىىىىىىىىىا بشىىىىىىىىىلي يمىىىىىىىىىزق الطىىىىىىىىىين

وحىىىىىىىىن بهطىىىىىىىى

صىىىىىىىىليب الع ىىىىىىىىم تشىىىىىىىى اه

ومىىىىىىىن كىىىىىىىان عىىىىىىىاده مىىىىىىىن الحكىىىىىىىام بيبىىىىىىىين

نسىىىىىىىىىقيه كىىىىىىىىىاس الىىىىىىىىىردا والخيىىىىىىىىىل تاطىىىىىىىىىاه

بمشىىىىىىىىىىع ياخىىىىىىىىىىذ علىىىىىىىىىىى دربىىىىىىىىىىه اثنىىىىىىىىىىين

وبحىىىىىىىدب المواضىىىىىىى ي مىىىىىىىع شىىىىىىىل

مضىىىىىىىراه

فيىىىىىىىا هللا علىىىىىىىى الحىىىىىىىاكم العنتىىىىىىىوت بتعىىىىىىىين

معانىىىىىىىه الحىىىىىىىق علىىىىىىىى مىىىىىىىن شىىىىىىىره أغىىىىىىىواه

كىىىىىىىىىم حاقىىىىىىىىىد دس حقىىىىىىىىىده داخىىىىىىىىىل الىىىىىىىىىدين

غىىىىىىىىىىىىىىىز علينىىىىىىىىىىىىىىىا فعجلنىىىىىىىىىىىىىىىا معانىىىىىىىىىىىىىىىة

غىىىىىىىىزوا علينىىىىىىىىىا وحىىىىىىىىن عىىىىىىىىىنهم مصىىىىىىىىىدين

وكىىىىىىم غىىىىىىازي صىىىىىىار وادي العىىىىىىرض مثىىىىىىواه

خىىىىىىىىىذنا قضىىىىىىىىاك اليىىىىىىىىىوم تسىىىىىىىىىعين

تسىىىىىىىىىعين شىىىىىىىىىيخ دعسىىىىىىىىىنا خىىىىىىىىىيط علبىىىىىىىىىاه

شىىىىىىىىنا

وإلى ان يختم قصيدته بهذا القول:
ابىىىىىىن قرملىىىىىىه بعىىىىىىد حكمىىىىىىه راح مسىىىىىىكين

ويىىىىىا شىىىىىين شىىىىىوره علىىىىىى قومىىىىىه وملفىىىىىاه

مىىىىع ألفىىىىين

والفىىىىىىىين عقىىىىىىىال فىىىىىىىي شىىىىىىىوره وملىىىىىىىواه

بنىىىىىىىىى خيامىىىىىىىىه وقىىىىىىىىال اليىىىىىىىىوم وثلىىىىىىىىين

طىىىىىىو خيامىىىىىىه عجىىىىىىل وعىىىىىىا

ممسىىىىىىاه

وصىىىىىىىىالة ربىىىىىىىىي علىىىىىىىىى خيىىىىىىىىر النبيىىىىىىىىين

وآلىىىىىىىىه ومنهىىىىىىىىىو علىىىىىىىىى دينىىىىىىىىىه تىىىىىىىىىواله

قىىىىد صىىىىال ابىىىىن قرملىىىىه بىىىى ل

وهذه أبيات من قصيدة القحطاني يرثي بها بيرم أحد قادة االخوان الذين غاوا نجاران وكاان مان
جملة القتلى في حصن عالي :
قىىىىىىىىىىىىال المغنىىىىىىىىىىىىي بىىىىىىىىىىىىدا فىىىىىىىىىىىىي راس مابىىىىىىىىىىىىاني

عىىىىىىىىىىىىىىىن

وأخيىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىن مرقبىىىىىىىىىي الىىىىىىىىىي نقىىىىىىىىىع نجرانىىىىىىىىىي

وأخيىىىىىىىىىىل طىىىىىىىىىىر

يبغىىىىىىىىىىىىىىىىون نجىىىىىىىىىىىىىىىىران ببيىىىىىىىىىىىىىىىىرقهم يحلونىىىىىىىىىىىىىىىىه

تقللىىىىىىىىىىىىىىىوا بالمحامىىىىىىىىىىىىىىىىل جمىىىىىىىىىىىىىىىىع األخىىىىىىىىىىىىىىىىواني

كبيىىىىىىىىىىىىىىىىىرهم بيىىىىىىىىىىىىىىىىىرم ياشىىىىىىىىىىىىىىىىىوم األقرانىىىىىىىىىىىىىىىىىي

ك نىىىىىىىىىىىىىه دفيىىىىىىىىىىىىىع العشىىىىىىىىىىىىىاير يىىىىىىىىىىىىىوم يلقونىىىىىىىىىىىىىه

فياليىىىىىىىىىت بيىىىىىىىىىرم مىىىىىىىىىىع هىىىىىىىىىل هجىىىىىىىىىرة عمىىىىىىىىىىاني

نرجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىه يلفىىىىىىىىىىىىىىىىىىي وعلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىه يردونىىىىىىىىىىىىىىىىىىه
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طويىىىىىىىىىىىىىىىل وال الرديىىىىىىىىىىىىىىىان يرقونىىىىىىىىىىىىىىىه
الجحىىىىىىىىىىادر والىىىىىىىىىىذي دونىىىىىىىىىىه

تكفىىىىىىىىىىون بيىىىىىىىىىىرم عثىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىي دقىىىىىىىىىىل قيمىىىىىىىىىىاني

وجمىىىىىىىىىىىع ال زريبىىىىىىىىىىىه تسىىىىىىىىىىىوم العمىىىىىىىىىىىر دونىىىىىىىىىىىه

تكفىىىىىىىىىىىىىىىىىون يىىىىىىىىىىىىىىىىىاالبتي جمىىىىىىىىىىىىىىىىىع قحطىىىىىىىىىىىىىىىىىاني

كبيىىىىىىىىىىىر الحرايىىىىىىىىىىىب بنىىىىىىىىىىىي مضىىىىىىىىىىىعن يسىىىىىىىىىىىبونه

نجىىىىىىىىىىىران فىىىىىىىىىىىي حامتىىىىىىىىىىىه صىىىىىىىىىىىبيان همىىىىىىىىىىىداني

تشىىىىىىىىىىرب سىىىىىىىىىىموم الىىىىىىىىىىبال والمىىىىىىىىىىوت يشىىىىىىىىىىرونه

مىىىىىىىىىىن ضىىىىىىىىىىربهم قىىىىىىىىىىد تفانىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىل فيىىىىىىىىىىداني

1340هـ  -سيف اإلسالم عبد

شىىىىىىىىىبعت سىىىىىىىىىباع الخىىىىىىىىىال والىىىىىىىىىذيب يدعونىىىىىىىىىه

()1

يحتل نجران.

ونر أن اإلمام يحيى حميد الدين يرسل أبنه سيف اإلسالم عبد  ،فيحتل نجران سنة 1340هـ
أو بعدها بقليل ثم بنى قلعة رعوم في نجران غير أن أهل نجران لم يرروا بحكم اإلمام الايدي
()2
وظل الورع غير مستقر.
1352هـ  -احتالل الجيش اليمني لـ ( نجران ) .
في الحقيقة أن في ذلك الوقت ( أي هر محرم ) كان ابتدا تقدم الجيش اإلمامي إلى بـالد يام (
نجران ) ،وبعد ذلك تمكن من التوغل في بعض جهاته وأستعمل ال دة وهدم بيوت بلدة بدر(، )3
()4
ونبش قبور المكارمة
وفاطمة وجابر
ولد للفهد ألمكرمي من ( الحر الوادعية الهمدانية ) مسة أو د وه علي و
بن الفهد فكان
ومحمد الجواد فأما علي فكان عفيفا ودينا وتوفي ول يخل إ بنتين وأما
إليه الداعي يوس بن سليمان
حسين الن د ذا فطنة وعباد وعل وعفة و هاد وهو الذ
المولى ا جل علي بن حرمل اليامي فعلمه القران وكت الفقه والشريعة ....أما جابر بن الفهد فكان
()5
علما منيعا .

) (1بذلنا المجهود في البحث عن قائل هذه االبيات فلم نصل مع االسف الى نتيجه مرضيه.
) (2بين مكة وحضرموت ص339
) (3ال بد أن تكون ( بدر ) في أيام أوجها في عصر المكارمة مركزا ذا أهمية عالية وعظيمة حكما بما يشهد
على ما تبقى من قصورها ومبانيها والفلل ذات الحدائق وما شابه ذلك  .بقي اليوم هيكلها مشققا ومدمرا وقد ذهبت
عنها الحياة وقد حافظت التربة على طهارتها إن لم تهمل مستقبال  .وقد قيل إن الكثير من الضرر المتعمد قد وقع
على المباني والممتلكات الخاصة بقيادة المكارمة أثناء االحتالل اليمني لهذه المقاطعة (  1934 -1933م )
بينما لم يتضايق األتراك أثناء احتاللهم الطويل المدى لليمن من عام  1872إلى  1918م من بدر ونجران
وتركوا المكارمة فيها لقيادتهم المؤقتة التي صاحبت مكانتهم الدينية بين قبائل يام ص  679إلى ص - 680
المجلد الثاني من المرتفعات العربية  .جون فلبي
) (4المخالف السليماني ج 2ص1113
) ( (5جالء األفكار ) محمد عبد هللا سليمان المكرمي.
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في عام 1352هـ هدأت األمور بعد القرا على فتنة االدارسة في مناطق عسير بتاريخ جمادي
األولى 1352هـ قدم تركي السديري أميرا على أبها بدالً عن األمير السابق عبد العايا العسكر،
وكان قدومه في وقت كانت المخابرات فياه متداولاة باين الحكوماة الساعودية وإماام الايمن ،وذلاك
()1
لوقو اعتدا ات على الحدود وتقدم بعض العساكر اليمانية إلى أعلى وادي نجران.
.....فاتح اإلماام يحياى جبهاة جديادة للخاالف بيناه وباين الملاك عباد العاياا ،وذلاك حاين أصادر
األوامر إلى ولي عهده األمير أحمد بمهاجماة نجاران بحجاة أن أهال نجاران اعتادوا علاى بعاض
()2
القبائل اليمنية القريبة منهم.
ثم أعد سيف اإلسالم ولي العهد الجيوش الجرارة وأمر بالاحف على وادي نجران وفي المحارم
سنة 1352هـ تقدم الجيش المتاوكلي علاى نجاران ودخلهاا عناوة وفارت قبائال ياام منهاا ال تلاوي
على ي واستولى الجيش اليمني علاى جبال رعاوم الم ارف علاى رأس نجاران واور وادعاة
والموفجة وغيرها ،وغنم الجيش كثير من أموال المكارمة وتقدم سيف اإلسالم الحسن إلى كتاف
وتابع المدد إلى بالد يام وأخذ الجيش اإلمامي الحرن وخ يوة وفيها قلعة داعي المكارمة وهي
قلعة عظيمة استولت على دور وبساتين وفيها أنوا الثمار ويحيط بها سور عظيم يرم عدد من
األبران والمحارس القوية المنظمة ،وفي يوم العا ار مان اهر صافر أنتقال سايف اإلساالم ولاي
العهد من الحرف إلى مديناة صاعده فاي طائفاة مان الجايش النظاامي وذلاك لكاي يكاون قريباا ً مان
()3
ميدان القتال.
تعليقا ً على ما سبق:
لم يذكر أي من المصادر السابقة يْ عن صمود أهل نجران أمام جيش اإلمام يحيى المعلوم انه
( أي الجيش االمامي ) بقى محصوراً في منطقة التايد مساحتها ..عن خمسة كيلومترات مربعة
ْ
الكثر من ع رين يوما ً ولم يستطع الخرون من تلك المنطقة ولم يحتال جبال رعاوم وال الحران
) (1السراج المنير في سيرة أمراء عسير ص143
) (2عسير في عهد عبد العزيز ص180
) (3المقتطف من تاريخ اليمن ص.314
136

إال بعد أن نفذ ما لد أهل نجران من العتاد الحربي القليل وعدم حصولهم على المساعدة من أي
طرف ومع ذلك ارطر الجيش األمامي إلى فتح جبهة من الجنو .ومن ال رق ـ فلم ي اعر أهال
نجران الموجودون في قلعة رعوم وفي الحرن إال بالحرائق من ورائهم فقد ا اعلوا فاي البياوت
وفي النخيل في اسفل الوادي ووسطة و اردوا النساا واألطفاال فاصابح أهال نجاران المادافعون
في موقف حرن وارطروا للناول من جبل رعوم وترك الحرن ولحقوا ب هاليهم خاارجين مان
نجران تاركينه للمحتل.
وقد رو لنا من عايش االحداث:
علم أهل نجران باحف الجيش اليماني إليهم فجمعوا جي اين مان أهال نجاران( ماـكون ماـن ياـام
وأوالد عبد )  -وغيرهم وتمركاوا في مورعين مورع يسمى مخيم ابان ثاامر علاى طرياق
تسلك من الفر إلى نجران وقد يمار منهاا الجايش اليمااني وموراع يسامى مخايم الحران قار.
رعوم وعلى مفترق طرق قد يسلك بها الجيش اليماني فلماا اساتقروا بالمخيماات ووصال الجايش
اليمااني إلاى الفار  )1( .فلماا داهمهام الجايش اليمااني استنصاروا ب هال نجاران فنفار مانهم طليعاة
واستولوا على جبل ابيد ( )2ثم إن الجيش اليماني هجم عليهم وحاصرهم من جميع الجهات وبلت
بعرهم العابرة (مورع بين نجران والفر ) فصاح في الناس على بن الخال  :فهجماوا الجمياع
على ج بل ابيد ووصل حسن بن ايد وجابر بن حسين بن نصي .وهل ياسين وأبن ب ر وغيرهم
حيث كانوا في مخيم الحرن قر .جبل رعوم هم وأهل غر .الوادي فتالحاق الجمياع فاي جبال
ابيد واجبروا الجيش اليماني على الناول مان الجبال حتاى اوصالوهم وادي الفار وقاد قتال مان
أهل نجران محمد بن هادي هل جطالن و جرح حسن بن عامر بن ويوا وهما من هل أبا الحارث
وقتل من الجيش اليماني خلق كثير ورجع أهل نجران إلاى المخيماات ،ثام دخال الجايش اليمااني
إلى نجران من طريق مدر ( )3في اور وادعة ولقيهم أهل نجران وصارت بينهم وقعة قتال فيهاا
من أهل نجران هادي بن حسين بان عطاوة وحساين بان حسان (بصايص) مان هل قحيفاة وترتا.
المدافعون في جبل رعوم وطالت الحر .باين الطارفين وفاي أحاد األياام عناد العصار هجام أهال
نجران على الجيش اليماني فاي جبال أباو همادان وصاارت معركاة قتال فيهاا اليل بان محماد هل
جثلة ومحمد بن حمد بن سدران وحسن بن و ته من هل هتيلة ثم هجموا ليال والجيش اليماني في
قر غر .جبل رعوم وقتل في تلك المعركة مانع بن حسن بن عبد الرحمن من هل جاابر وابان
مبخوت من هل رية وعجيم ( محمد بن علي بن جوبان ) من هل دغرير و جرح علي بن عامر
من هل سالم وقتل بن التام من هل خمسان وجرح رجل من أهل الحرن ثم بدأت المناو ات وقتل
من أهل نجران محمد بن خريقان وعلي بن اهره بن عبد الرحمن من هل جابر ثم إن دحيان بان
وبران وبن غاث وحمد بن مانع بن كرحان(دوف) قتلوا صاح .مدفع الجيش اليماني وقتل من
اهل نجران ابن قطي ان من هل رويعن ثم هجماوا أهال رعاوم علاى الجايش اليمااني وقتلاوا أباو
غانم وهو احد قادة جيش اليمن ثم نال في ذلك اليوم مع عرق هل خريم (جبل ي رف على ع.
رير ) فرقة من الجيش اليماني وأستحلوا الجربة واحرقوا در .فاي بئار هل اياد ودر .فاي بئار
المطر وكان فيمن لقيهم أحسن بن سلطان بن منيف وكديسي بن سالطان بان منياف وعباد الكاريم
بن ناصر وعبد بن امال ومحمد بن الدعجا وأناس من أهل مخيم بن ثامر ثم استحلوا در.
هل قبعان من هل حوكاش وقتل علي بن سديري هل سميطان وجرح علي بن اابن من المحامض
وجرح علي بن خيري من وائله وقتل محمد بن هيله من هل صع .وفي هذا الحال اراطر أهال
جبل رعوم من أهل نجران إلى الناول منه فاستحله العدو ثم صار هجاوم الجايش اليمااني علاى
) (1هو بين نجران وبين اليمن وأهل الفرع تربطهم باهل نجران عالقات قبلية ومذهبية وصالت وثيقة
) (2جبل من جبال الفرع.
) (3طريق جبلي في أعلى نجران.
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خ يوة ( )1وفيها بني سلمان واستحلوا وطن بني سلمان و قتل حمد بن حسين بن مع ي وهجماوا
على دحرة واستحلوها وقتلوا حسين بن طرين من الصقور و مهدي بن صاميع مان هل مانجم
ثم خيموا أهل نجران في رجال وصاغر وباقي األوطان استحلها الجيش اليماني ورربوا بالمدفع
من وطن الربعة فوقع في در .هل عامر (سمهر) فخرق البيت ثم استحل الجيش اليماني نجاران
كله وظهر أهل نجران في جدي والرغام (وهما مورعين يبعدان عن نجران برعة كيلو مترات
إلى جهة ال مال ).
ومن هنا يتبين لناان السب .الحقيقي في تقهقر أهل نجران ما يلي:
1ـ نفاذ العتاد الحربي القليل لديهم.
2ـ مواجهة جيش نظامي تقف خلفه دوله لها اهداف سياسية.
3ـ عدم اعتماد اهل نجران على دوله مجاوره تناصرهم.
وقد ورد في مذكرات االمير تركي بن ماري نص برقية تؤكد هذا القول ( يقول النص :الحقيقة
اننا الجناة على انفسنا اهملنا اهل نجران ثم ثبطناهم عن العمل ومنعنا المساعدة لهم (. )2
1353هـ  -دخول نجران تحت لواء الحكم السعودي .
وقد بدأت قصة دخول نجران تحت لوا الحكام الساعودي مان قبال عاام 1353هاـ تقريباا ،عنادما
االت سيطرة الحكم العثماني عن المنطقة العربية مبا رة ،وت ابكت مصاالح الملاك عباد العاياا
بن سعود واإلمام يحيى إمام اليمن ،فقد امتد حكم ابن سعود بعد ان جاهد جهاد االبطال مان اجال
دينه وعروبته ،حتى وصل ملكه في الجنو .إلى عسير السراة وعسير وتهامة ،وبذلك بدأ يتصل
بنجران المتاخمة لليمن من ال مال ،وتطورت خالفاات الملكاين فاي خاالل ع ار سانوات مرات
بعد اتصال  -حدودهما ،مما جعل الجمر ياداد اتقادا في كل يوم ،حتى صارت الغياوم تنبائ عان
برق ي عل اله يم في أي وقت ،وجا ت رارة البرق ملتهبة عندما عقادت .معاهادة تانص علاى
حماية ابن سعود لإلمارة اإلدريسية في تهامة على السااحل الجناوبي للبحار األحمار ،ولام يعجا.
ذلك إمام اليمن ،فتقدم بجيو ه بعد خمس سانوات ،واحتال بعاض الابالد مان المقاطعاة اإلدريساية
المحمياة باابن سااعود ،مماا جعاال الجاو العاام .لمنطقااة الجناو .يتلبااد بغياوم أكثاار ،وكانات مسا لة
نجران تتحرك هـي األخر مع هذا الجو القاتم الكئي ،.وكان وراع نجاران محايادا ،يادعي كال
من الملكين تبعيتها له دون أن يكون محتال لها بالفعل .
ويقول في ذلك األستاذ فؤاد حماة -وذلك في كتابه باالد عساير " -لقاد أبارق اإلماام يحياى للملاك
ابن سعود مستريبا من اتصال أهل نجران كل من الياميين ب مرائه فاي عساير ،فا راد ابان ساعود
أن يبعد الريباة ب اكل مقباول ،فا برق إلياه برقياة ت ولهاا اإلماام يحياى لمصالحته ،وك ناه قارأ فيهاا
تنصل ابن سعود من نجران واليامية ،ف مر جنده بالتقدم الحتاللها بينما كان وفد ابن سعود يدخل
حدود اليمن جهة تهامة ،للمفاورة في م رو حلف عربي عظيم".
ويستطرد قائال " :ف ل الوفد في مهمته وتم احتالل نجران ،فلج أهلهاا إلاى ابان ساعود يطالبوناه
بحمايتهم وفا بعهده الاذي قطعاه لهام مان سانين ودارت المخاابرة باين الملكاين بالبرقياات وطاال
األخذ والرد وحصل تحرش هخر هلم ابن سعود وأثار حفيظتاه ،أال وهاـو احاتالل قسام مان جبالاه
) (1المركز الديني في نجران.
) (2مذكرات تركي الماضي عن العالقات السعودية اليمنية ص .210
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فااي تهامااة و القاابض علااى رهااائن ماان قبائلااه علااى الحاادود ،فظهاار أن األماار أكباار ماان أن يحاال
بالمخابرات البرقية".
إلى هنا وينتهي حديث األستاذ فؤاد حماة عن هذا المورو في كتاباه ،ولكنناي وصالت إلاى ماا
يكمل هذا الحديث من خالل حاديثي ماع ال ايوخ المعاصارين ألحداثاه واللاذين ال االاوا علاى قياد
الحياة.
ففاي ذلاك الوقات أصابح ال مفار مان اساتخدام القاوة ،بعاد أن عجاات وسايلة البرقياات والوفاود
والمؤتمرات من حل هذا المورو  ،ف رسل جاللة الملك عبد العايا جيو ه بقيادة األمير فيصل
بن عبد العايا إلى بالد تهامة ف خذ تهامة وجياان ودخل إلى اليمن حتى الحديدة ،وبعث ب خر
إلى بالد نجران ،فقابلهم أهلها المتجمعون في القفار البعيدة عن نجران هروبا مان بطاش جياوش
اإلمام ،ولم يتوقف القتال حتى طل .اإلمام من الملك عبد العايا الصلح فتوقف عند نجران (. )1
قسم األمير سعود بن عبد العايا القائد العام للجبهة ال رقية جي ه إلى أربعة أقساام.. .وقاد لقيات
األقساااام الثالثاااة األولاااى صاااعوبات كبيااارة فاااي احفهاااا لوعاااورة المنااااطق التاااي كاااان عليهاااا أن
تمر بها ،واحتما القوات اليمنية بمرتفعاتها وحصونها المنيعة ،لكنها رغم كل ذلك حققت الكثيار
من أهدافها .بل إن أحد المؤرخين اليمنيين قال :أن حركة المقاومة المتوكلية (اليمنية) لت تماما
في تلك المنطقة .أما القسم الرابع من الجيش الساعودي علاى هاذه الجبهاة بقياادة ماذكر القحطااني
وأبن سعيد فانتا بعض جهات نجران ،بمعونة أهلها ،من القوات اليمنية الموجودة فيه

()2

.

الصلح بين الطرفين ومعاهدة الطائف :
هلمت الحر .الدائرة بين البلدين ال قيقين كثيرا من المخلصين ،فسعى عدد مانهم للصالح بينهماا.
وقدم وفد إلى الحجاا في الراباع مان المحارم لاذلك الغارض .ويتكاون مان أماين الحسايني رئايس
المجلس اإلسالمي األعلى في فلسطين ،واألمير كي .أرسالن رئيس الوفد السوري في أوروبا،
وها م األتاسي رئيس الوارا السابق في سوريا ،ومحمد علي علوية واير األوقاف السابق في
مصر ،وعلي ر دي سكرتيرا للوفد .فقابلوا الملك عبد العايا ،الذي كان ال ياال متصال باإلمام
يحيى برقيا ،وعرروا عليه الصلح .فقبل ذلك على أن تنسح .قوات اإلمام من نجران والمناطق
الجبلية التاي احتلتهاا كجبال فيفاا وبناي مالاك والعباادل ،ويسالم إلياه األدارساة وقبال اإلماام باذلك
ف مرت القوات بوقف القتال في جميع المياادين وذلاك فاي التاساع والع ارين مان المحارم 5 /13
 1 934/م (. )3
يؤكد الملك عبدالعايا ب ن عالقات هبائه وأجداده ب هل نجران كانت عالقات قديماة يساودها الاود
واإلحترام وقد أ ار إلى ذلك في برقيته إلى وفده ب بها
يقول عبدالعايا في برقيته الصادره من مكة المكرمة
بتاريخ  17ذو القعدة عام 1352هـ
وفدنا في أبها
سالم عليكم ورحمة وبركاته أ رفنا على برقية اإلمام يحيى لرئيس وفده التاي يااعم فيهاا أن
مس لة نجران خلصت بيننا وبينه وقد سمعنا في بعض برقياته بعض األلفاظ التي ي ير فيها لذلك
وقد تركنا الجادال معاه منعاا للنااا ورجاا أناه باجتماا الوفاد يحال كال م اكل ،وبناا علاى ماا
أخبرتمونا به من كاالم وفاده فاي جلسااتكم الساابقة وبناا علاى ماا رأينااه فاي برقياة اإلماام يحياى
) (1نجران األرض والناس والتاريخ ص.12-11
) (2تاريخ المملكة العربية السعودية الجزء الثاني – للدكتور عبد هللا صالح العثيمين ص .282-281
) (3تاريخ المملكة العربية السعودية الجزء الثاني – للدكتور عبد هللا صالح العثيمين ص .286
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األخياارة لوفااده ظهاار لنااا أن األماار علااى غياار مااا نظاان .لااذلك أحبباات أن اورااح لكاام مااا عناادي
بصراحه .أما دعو أن بيني وبين األمام يحيى كالما يبيح له التعدي على نجاران فحا اا وكاال.
وليس هنا غير البرقيتين اللتين تعلمونهماا وعنادكم نصاهما ،ومرامون األولاى أنهاا جاوا .علاى
برقية وردتنا من يحيى حينما قدم وفد نجران على ابن مساعد وابن عسكر في أبها ،فس ل سؤال
أجمل ما فيه بذكر يام ولم يخصص فتطمينا لخاطره اجبناه بتلك البرقية ولام يخطار لناا أناه يرياد
أن يعتدي أي عدوان أو أية حركاة علاى نجاران وقاد أفادناه أنناا ال نحا .المداخلاة فاي ياام ساو
نجران ومداخلتنا في نجران ال للتولي عليها وإنما هي أمور قديمة من هبائنا واجدادنا كانوا عليها
وأال تكاون مانهم حركاة تحادث علاى أطاراف العرباان المجااورين لهام ،وال يكاون علايهم حركاة
تررهم هذا معنى البرقية ونصها عندكم.
وقد وردتنا برقية أخر تستايدنا إيراحا في المس لة ف جبناه ليكون مطمئن الخاطر ،وأن العمل
بيننا وبينه فاي مسا لة نجاران هاو علاى ماا كاان باين مندوبياه ومنادوبينا الساابقين ابان دلايم وابان
ماري في عام 1346هاـ وناص تلاك البرقياة عنادكم ومعناى ذلاك أن منادوبينا حاين بيناا الحادود
ذكارا أن مان وائلاة جناو .ليحياى ومنهاا اماال لناا والادليل األعظام علاى تابعياة نجاران لناا فاي
السابق والالحق والكت .الموجودة بينهم وبين هبائنا وأجدادنا وسيرتهم وسيرتنا معهم وكاذلك لماا
جر منهم بعض العدوان هاجمهم اإلخوان في بدر فلم يعترض اإلمام يحيى على ذلاك ،وجار
بعض اإلعتدا من هل سلوم فهاجم ابن لؤي جماعته وأدبه على ما كان منه ولام يعتارض اإلماام
يحياى علاى ذلاك أيراا ومان امان الدرعياة إلاى اآلن [لام] يجاري مان أهال نجاران [حاوادث] و
[جر ] عليهم حوادث م ن [أهل نجد] ولم يعترض أحد ال من الترك من قبل وال من اإلمام يحيى
من بعد...... .
ثاام جاار بااين الملااك عباادالعايا واالمااام يحيااى عاادة برقيااات واتصاااالت وكااان ثماارت تلااك
االتصاالت كما أ ار اتفاقيه الطائف وكما أ ار إلى ذلك االمير خالد بن عبدالعايا ظمن برقيته
()1
الى عبد بن الواير رئيس الوفد اليمني

والبرقيه هي :
بسم الرحمن الرحيم
من خالد بن عبدالعايا إلى حررة المكرم السايد عباد الاواير حفظاه تعاالى الساالم علايكم
ورحمة وبركاته وبعد ،فبمناسبة توقيع معاهدة الطائف بين مملكتنا ومملكة اليمن أثبت هنا ما
اتفقنا عليه ب ن تنقالت المتنقلين من رعايا المملكة العربية السعودية ورعايا المملكة اليمانية في
البلدين – أن التنقل في الوقت الحارر يظل علاى ماا كاان علياه فاي الساابق إلاى أن يوراع باين
البلدين اتفاق خاص ب ن الطريقة التي تر الحكومتان متفقاا اتخاذهاا مان أجال تنظايم االنتقاال
سوا الحج أو التجارة أو غيرهما من األغراض والمنافع ف رجو أن أنال جوابكم بالموافقاة علاى
ما اتفقنا عليه بهذا ال ن.
وتفرلوا بقبول فائق االحترام. .
 6صفر 1353هـ التوقيع – خالد بن عبدالعايا ال سعود
) (1مذكرات تركي الماضي ص .208 -207
) (2مذكرات تركي الماضي ص .246 - 245
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()2

ورد عبد
بسم

بن الواير بالبرقية التاليه:

الرحمن الرحيم

ماان عبااد الااواير إلااى صاااح .الساامو الملكااي األمياار خالااد المفااوض ماان قباال جاللااة الملااك
عبدالعايا حفظه :
السالم عليكم ورحمة وبركاته وبعد :فقد تلقيت كتا .سموكم المؤرخ في 1353/2/6هـ ب ن
تنقالت رعايا الفريقين بين البلدين وإنني على اتفاق مع سموكم في أن يكون االنتقاال فاي الوقات
الحارر طبقا للطريقة التي كان عليها من قبل إلى أن يورع اتفااق خااص ب ا ن تنظايم االنتقاال
في المستقبل وأن ذلك سيكون مرعيا من جان .حكومتنا كما هو مرعي من جان .حكومتكم.
وتفرلوا بقبول فائق االحترام .
1353/2/6هـ التوقيع :عبد

بن أحمد الواير

ويقول تركي الماري:
وبهذه المعاهدة انتهى هذا الصرا السياسي ثم الحر .التي بدأت في عام 1343هاـ وانتهات فاي
عام  1353هـ ،وورحت الحدود واقتلعت الجرثومة التي هي أسابا .الخاالف باين الايمن ونجاد
وهذه الجرثومة هي االدارسة.
وبعد إبرام المعاهدة وسفر عبد الواير ورفاقه إلى الحديدة بدأت الجيوش السعودية باالنسحا.
ووصل اإلدريساي وأبناا اخياه وأتباعاه إلاى الطاائف وتام انساحا .الجياوش اليمنياه مان نجاران
واستولى عليها سمو ولي العهد األمير سعود وعمل فيها ماا يلاام مان الترتيباات ،وعاين عسااف
الحسين أميرا لنجران وتوابعه من البادية والحاررة.. .من يام.
ومن يقرأ هذا التاريخ يقف على نوايا جاللة الملك عبدالعايا وأنه قد تناال مع اإلمام يحيى إلاى
أبعد حد وسمح ب ن تكون نجران محايدة بين الحكومتين فلم يوافق اإلمام يحيى على ذلك وأخيرا
استولى الملك على نجران بدون قيد وال رط.

تم كتا .التاريخ بفرل اوال وهخارا ثام بفرال جهاود اآلخاوان المتعااونيين معناا نسا ل العلاي
القدير ان نكون قد وفقنا في تقديم ما يفيد القرا والكتا .الذين سوف يواصلون المسايرة ونتمناى
التوفيق لكل من اراد ان يبدأ من حيث انتهينا.

141

التاريخ

مالحق التاريخ
 نفي تهمة ا ستر اق عن يام
 اسلوث العقيلي في الكتابــــة
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مالح التاريخ
نفي تهمة االسترزا عن قبيلة يام:
المتطلع لكت .التاريخ الحديثة يجد هذه التهماة تتصادر الصافحات فهال لهاا نصاي .مان الصاحة؟
ُرتاقاة :مان يحاار .فاي جايش علاى سابيل
ُمر يت ِاق (برم الميم وفتح التا
وكسر الااا ) :جماع م ِ
ً()1
االرتااق ،وغالبا ما يكون غريبا .
ارتااااااق :أخاااااذ راقاااااه:حار .فاااااي

جااااايش ال يتباااااع دولتاااااه طمعاااااا ً فاااااي مكافااااا ة مادياااااة.

من خالل تمعننا لتاريخ حرو .يام نخلاص إلاى دراساة مفادهاا أن هاذه الحارو .يمكان تصانيفها
حس .األهداف ألربعة أنوا :
صد غاوات.
أ-
القيام بغاوات.
-.
المساعدة في فك حصار أو إطالق سراح أسر .
ن-
االستعانة بيام في حرو .الغير.
د-
النااااا و األول (صاااااد غااااااوات) وعاااااددها ساااااتة وع اااااارون غااااااوة وهاااااي كالتاااااالي
في عام 294هـ غاوة الهادي بن حسين ليام.
في عام 525هـ استعانة يام بالملك حماس.
غاو إمام صنعا لحـصــن أفــئـدة.
في عام  1100هـ وقعت النوير ومسلع.
في عام  1110هـ غاوة عبد بن ناصر.
في عام  1157هـ قبيلة ذو حسين تفرض الحصار على قلعة صعفان.
في عام 1164هـ غاوة أبو عالمة لصعفان.
في عام  1189هـ غاوة أهل نجد بادية نجران.
في عام  1192هـ الفتنة التي أثارها أهل أبي عريش رد يام .
في عام  1215هـ غاو الموهبة نجران.
في عام  1219هـ موالة يام في حراا لإلمام.
في عام  1219هـ موالة يام في حراا لإلمام.2
في عام  1220هـ غاو النعمان بن الوليد لنجران.
في عام  1220هـ إستعانة يام ب هل صعفان.
في عام1222هـ سعود يغاو بدر.
في عام 1223هـ غاو أبو نقطة لبدر.
في عام 1267هـ األمير غال .ي ل .على يام.
في عام 1267هـ حميد الدين يغاو حراا.
في عام 1277هـ قـمـع بـغـي بـن جــبـــر.
في عام 1280هـ قـبـيـلـة دهـم تـغـاو نـجران.
) (1المنجد في اللغة العربية المعاصرة
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:

في عام 1389هـ اسـتـيـال األتراك عـلى حراا .
في عام 1338هـ األخوان يـغـاون بـــــدر.
في عام 1338هـ األخوان يـغـاون حـبــونـه.
في عام 1338هـ األخوان يـغــاون نـجـران.
في عام 1340هـ  -سيف اإلسالم عبد يحتل نجران .
في عام1352هـ  -احتالل الجيش اليمني لـ ( نجران) .
النو الثاني (القيام بغاوات) وهي حس .المصدر نفسه سبع وع رون غاوة وهي كالتالي:
في عام  1142هـ غاو يام لبـيــت الــفـقـيه.
في عام 1157هـ غاو يام ديار اإلمام
في عام 1159هـ غاو يـام إلى الـجـحـــــادر
في عام 1184هـ غاو يام للمخالف السليماني.
في عام1191هـ غاو يام للمخالف السليماني .
في عام  1191هـ خرون يام وقصدها صعده.
في عام  1209هـ خرون يام إلى مور.
في عام  1210هـ ناول يام إلى تهامة.
في عام 1210هـ غاو يام للبالد التهامية.
في عام 1211هـ غاو يام للبالد التهامية.
في عام  1211هـ خرون يام إلى تهامة.
في عام  1213هـ دخول يام إلى الدريهم.
في عام  1214هـ خرون يام إلى حيس.
في عام  1215هـ دخول يام إلى ابيد.
في عام  1216هـ خرون يام إلى التهائم.
في عام  1223هـ غاو يام فج حرض.
في عام 1237هـ غاو يام لمدينة ابيد.
في عام 1237هـ غاو يام لمدينة الحديدة.
في عام 1240هـ غاو يام لمدينة صبيا.
في عام 1244هـ غاو يام إلى حراا.
في عام  1254هـ محاولة يام غاو الديار التهامية.
في عام 1255هـ غاو يام إلى البالد التهامية..
في عام 1277هـ قمع البغي الحاصل من بني جبر .
في عام 1278هـ غاو الـمـكرمي إلى الـحـيـمه.
في عام 1278هـ الـمكرمي على بن حسن يحتل الحيمه.
في عام1281هـ غاو ابن حيدر اليامي لبالد هنس .
في عام1284هـ غاو يام المخالف السليماني .
النو الثالث (فك حصار أو إطالق سراح وأخذ بالث ر (حس .المصدر نفسه تسع ع ر غاوة
وهي كالتالي :
إطالق سـراح الوجيه عـبـد العلي من السجن.
عام  1163يام ت خذ بث ر ال ريف حـوذان .
إطالق سـراح السلطان عـلـي باللحمر.
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عام  1168يام تـ خـذ ثـ رهــا مـن دهـــم .
عام  1175يام تحاول أخذ ث رها من جبل فيفا .
عام  1178إطالق سجنا العجمان.
عام  1188رفع الظلم عن مر د بن علي بن األحمر.
عام  1193خرون يام ألخذ بث رهم من أهل تهامة.
عام  1208خرا .عراس.
عام  1220فك حصار حصن بام.
عام  1222األخذ بث ر عبد بن حسين نصي. .
عام  1238نصرة يام للعجمان.
عام  1255رفع الظلم عن أهل حراا.
عام  1256يام وهمدان ت خذان بث رهما من اإلمام الناصر.
عام  1264إطالق سراح ال ريف حسين بن علي حيدر.
عام  1278فـك حـصـار الـقـدمة بحــراا.
عام 1279هـ إطالق سراح النقي .عبد الهمداني من السجن.
عام  1279فـك حـصـار أهل عـــــــراس.
عام  1322محاولة إطالق سراح الداعي عبد بن علي
النو الرابع واألخير( االستعانة بيام ) حس .المصدر نفسه اثنان وع رون غاوة وهي كالتالي:
عام  442هـ استعانة الملك الصليحي بيام.
عام  1139هـ اسـتـعـانة إمـام صـنعـا بـيــام.
عام  1157هـ استعانة مـحـمـد بن احمد بيام.
عام  1162هـ استعانة ال ريف حوذان بيام.
عام  1169هـ اسـتـعـانــة محمـد بن احـمد بيام.
عام  1174هـ استعانت محمد بن احمد بيام .
عام  1188هـ استعانة ال ريف حيدر بيام.
عام  1189هـ استعانة ايد بن اامل بيام.
عام  1189هـ استعانة األمير حيدر الخيراتي بيام.
عام  1192هـ استعانة على بن محمد بيام.
عام 1193هـ استعانة األمير يحيى بن محمد بيام.
عام  1215هـ استعانة ال ريف حمود بيام.
عام  1220هـ استعانة عامل الحديدة بيام.
عام  1220هـ استعانة الفقية صالح بن يحي بيام.
عام  1221هـ استعانة علي بن العباس بيام .
عام 1224هـ استعانة ال ريف أحمد بن حمود بيام
عام 1224هـ استعانة ال ريف حمود بيام.
عام  1260هـ استعانة األ راف بيام.
عام  1272هـ استعانة ال ريف حسين بيام.
عام  1283هـ سـعـود بـن فـيـصل يستعين بيام .
عام  1322هـ األتراك يـسـتـعـيـنون بـيام .
عام  1336هـ اسـتـعـانـة اإلدريسي بـيام.
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وبذلك يكون عدد الغاوات اربعة وتسعون غاوة نسبة كل جا كالتالي :
الغاوات %28.7
صد الغاوات %27.6
فك الحصار %20.2
االستعانة %23.4
والثالثة أنوا األولى ال نحتاجها في دراستنا هذه لكون من يقوم بغاوة أو يصد غاوة أو يفك
حصار ال ينطبق عليه صفة االسترااق حس .التعريف الذي أوردنا سابقا لذا سوف نركا على
الجا األخير االستعانة أي ما نسبته ثالثة وع رون في المئة تقريبا من حرو .يام خالل الفترة
ما بين عامي 294هـ و 1352هـ ،أي في مدة طولها  1058سنة .
وبالتركيا على الجا الخاص باالستعانة بيام في غاوات مع الغير نجد أن الغالبية العظمى منها
كانت مع األ راف في البالد التهامية وبالنظر إلى عالقة يام مع من حولهم من األ راف في
تهامة واإلمام الايدي في صنعا نجدهم يرتكاون على معاهدات وتبادل مصالح .
ويروي لنا كتا .عسير في عهد عبد العايا للدكتور محمد بن عبد
تفاصيل هذه العالقة :

هل الفة

()1

ي من

( ...و من المعروف أن قبائل يام تربطها عالقات موغلة في القدم ماع حكاام المخاالف الساليماني
في منطقة جااان حاليا ،وحينما نقلت سلطة هذه البالد إلى السايد اإلدريساي حاافظ علاى عالقاتاه
بقبائاال يااام مصاادر قااوة األقاااليم الحربيااة للحفاااظ علااى ساالطة ماان يتااولى الحكاام فيااه) .
وكااااذلك محقااااق كتااااا .خالصااااة العسااااجد فااااي ساااايرة ال ااااريف محمااااد

باااان أحمااااد

()2

:

"وبتحااالف ال ااريف محمااد مااع يااام منااذ 1743م اصاابح فااي يااده األداة الراارورية لتحقيااق
طموحاته. "..
فهي عالقة تحالف وتبادل مصالح ولعلنا عرفنا مصلحة ال اريف فماا هاي مصالحة ياام؟ نجاد أن
هناك مقررات تدفع لهم من قبال ال اريف نجاد ذلاك فاي كتاا .خالصاة العساجد وقاد تطارق إلياه
عنادما د .الخاالف باين الطارفين ناتج عناه قطاع هاذه المقاررات فاي فتارة مان فتارات الاامن :
(ف راد بعض األعيان التوسط بالصلح درا للفتناة وحقناا للادما ووصال إلاى المكرماي وعارض
عليه ذلك ف رط ارتفا بكيل وتسليم مال جايل من جملة المقاررات التاي قطعهاا علياه ال اريف
أيام المباينة. )3().
ومان جهاة أخار كانات هنااك معاهادات ماع إماام صانعا نجادها فاي نفاس المصادر الساابق :
(والحال أن يام والمكارماة لام يكان فاي باالهم إساعاده –أي ال اريف -علاى اخاذ صابيا ومخالفهاا

) (1ص 177الطبعة األولى عام  1415هـ.
) (2انظر مقدمة المحقق صفحة .54
) (3خالصة العسجد ص.259
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لمواثيق قد جرت بيانهم وباين الخليفاة –أي إماام صانعا -ال يقراي ال ار وال العارف بإخالفهاا
. )1().
وهاذه المعاهادات كانات بصاورة عاماة هاي التاي تحكام عالقاات القاو الثالثياة فاي المنطقاة ماع
بعرهم البعض وعندما يد .خالف بين طرفين يتدخل الطرف الثالث لحل ذلك الخالف كما فعل
ال ريف لحل خالف يام مع اإلمام انظر نفس المصدر :
( احتركت يام مع المكارمة للنااول علاى باالد اإلماام مارة أخار فتلقااهم ال اريف إلاى أطاراف
بالده  ،وتوسط الحال بينهم وبين اإلمام وحسم مادة الخالف والخصام  ،وارجع اإلمام لهم بعض
اإلقطا مما طابت به نفوسهم وصلحت عليه أمورهم  .وأكد ال ريف بينه وبينهم المواثيق وانهم
أعوان على كل أحد حتى لاو ظهار علياه خاالف مان الخليفاة –أي إماام صانعا  -كاانوا أعواناه ،
وهو كذلك فالت م حالهم واتحد)(. )2
وبما أنا عرفناا مصالحة ال اريف وياام فماا مصالحة اإلماام نجادها فاي نفاس المصادر الساابق :
( إنما كان الباعث لهم الوصول أن حصل بينهم وبين الخليفة المنصور ماا اانه يطاول  ،بساب.
انه قد اقطعهم بالد حراا ب سرها من جبال اليمن لنصارهم إيااه فاي ابتادا دولتاه بعاد وفااة والاده
النه عارره في الدعوة جماعة من هل اإلمام فاخذوا عليه البالد وأطاعهم جميع العبااد ولام يباق
في يده إال مدينة صنعا حتى وقع عليه الحصار بها برهة من الدهر فاستدعى يام والمكارمة من
نجران وحصل له على يدهم النصر فطردوا جميع المحاصرين له  ,واسترجع البالد علاى اكمال
الوجوه فاقطعهم تلك الجهة مقابلة فيما صنعوه ثم عن له الرجو في ذلك وثنى عنانه عما هنالك
وصمم على أخذها فوقعت بينهم فتن أد الحال فيها إلاى نااولهم التهاائم ونهباوا بيات الفقياه ابان
عجياال  ،وبناادر الحدياادة  ،واخااذوا جُ مااال مسااتكثرة ماان العااروض والاادراهم والبهااائم )(. )3
وحفاظا ً على تواان القو كان هناك م اورات فيما بين القو حتاى فاي حاروبهم كماا أياد إماام
صانعا موقااف ياام فااي غااوهم ال ااريف عناد الخااالف الاذي است ااهدنا باه ماان قبال انظاار نفااس
المصدر :
(ثم رفع المكرمي إلى الخليفة[-أي إمام صنعا  ]-بالمتفق لعله طابق غرره لسب .ما جار مان
تلااك الجااواري التااي مراات تسااتبق ووصاال جااوا .المكرمااي ماان اإلمااام مقااررا لمااا فعاال)(.)4
لن خااذ الدراسااات الحديثااة التااي وردت فيهااا تهمااة االسااترااق والتااي دعتنااا لعماال هااذه الدراسااة:
 -1قال محمد بن احمد العقيلي في كتا .المخالف السليماني الجا األول الطبعاة الثانياة صافحة
 " 401وأنها فرصة طيبة لمثله أي المكرمي أن يظهر بمظهر الوفا ((ويمال وطابه)) "
!!
قلت:
وهذا المصدر الذي ينقل مناه العقيلاي :ويقاول ناص خالصاة العساجد التاي ينقال العقيلاي عنهاا :
" حتى وقع بينهم الصلح على رط تسليم مال وإجرا مقررات لهم وألوالد ال ريف حوذان في
) (1خالصة العسجد صفحة167.
) (2خالصة العسجد صفحة 135
) (3خالصة العسجد صفحة 131
) (4انظر خالصة العسجد صفحة .260
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كل هر ويكون ذلك برمان ال ريف ظافر بن حسين وال ريف حسن بن احمد فرري ال ريف
بذلك ثم خرن إليهم ال ريف ظاافر إلاى مخايمهم لتماام الصالح ثام خارن ال اريف بنفساه وادخال
المكارمه إلى المدينة ف قاموا عنده عدة أيام وراو انهم قد قروا ما يج .عليهم من الذمام ".
قلت:
انظر أيها القارئ هل ورد في خالصة العسجد جملة العقيلي التي تهكم فيها على المكرمي بقولاه
( وإنهااا لفرصااة طيبااة لمثلااه أي المكرمااي أن يظهاار بمظهاار الوفااا ويمااال وطابااه ) !!
 -2وذكر العقيلي في صفحة  408من المخالف السليماني الجا األول الطبعاة الثانياة – " فلماا
توفي األمير محمد بن احمد الخيراتاي و أوصاى باان يخلفاه ابناه حيادر ولام يعمال بتلاك الوصاية
خلفه االبن األكبر احمد بن محمد ورفع إلى إمام صنعا بخبار الوفااة والتمااس الموافقاة فاوردت
الموافقة مصحوبة ببعض التحفظات والتوصية على استخدام يام كجنود ((مرتاقة)) !! "
قلت:
ولفظاة مرتاقاة غريباة فلاو ذكار المصادر لبرئات ذمتاه ولكناه لام يفعال حتاى ال يفتراح أماره .
 - 3وذكر العقيلاي أيراا فاي صافحة  419مان كتاا .المخاالف الساليماني الجاا األول الطبعاة
الثانية " -فنتج عن ذلك نرو .اكبر إيراد اراعي لتلك األسرة تقوم عليه أحوالهم بعاد األعطياة
ومع تال ي السلطة وارمحالل النفوذ نربت منابع اإليرادات األميرية التي توا األعطية التي
هي بوجه العموم مواعة على تلك األسرة بعد األعطية للجنود ((المرتاقة من يام)) ".
قلت :
وهنا يعود العقيلي لوصف يام بالمرتاقة دون أن يذكر المصدر الاذي اساتقى مناه وك ناه حارار
تلك األحداث ،وهذا في حد ذاته خلل علمي يفقاد دراساته المصاداقية خصوصاا رأنناا رئيناا كياف
يسااااقط هرا ه داخاااال األحااااداث لتماااارر للقااااارئ وك نهااااا حقيقااااة تاريخيااااة مساااالم بهااااا .
 - 4ثم يقول العقيلي في صفحة  461من كتا .المخالف السليماني الجاا األول الطبعاة الثانياة
– "وفي أثنا تلك المدة انتهى أمد الهدنة المعقودة بين عامل الحديدة صالح بن يحي العلفي الاذي
استدعى يام كجنود ((مرتاقة)) !! "
قلت:
ويقول :ولى صالح بن يحيى العلفي ابن أخيه قيادة الجنود المرتاقة !! وهنا ينك ف أمار العقيلاي
باختالق لفظة ( المرتاقة ) !!فحادثة العلفي وابن أخيه ويام وردت في كتا .نفح العود في سيرة
ال ريف حمود من صفحة 219إلى صفحة  224سنة 1220هـ وباذلنا الجهاد فاي قارا ة الحادثاة
من أولها إلى هخرها ولم نجد ذكر للفظة ( المرتاقاة ) والغريا .فاي األمار أن محقاق كتاا .نفاح
العود هو العقيلي نفسه فكيف فات عليه ذلك ؟ ولعل سائل يقول قد تكون وردت في مصدر غيار
:
العااااااااااااااود  ،فنااااااااااااااد العقيلااااااااااااااي ياااااااااااااارد بنفسااااااااااااااه
نفااااااااااااااح
يقول العقيلي في مقدماة كتاا .نفاح العاود باان الكتاا .يساجل تااريخ  12سانة مان تااريخ جناو.
الجايرة العربية من سنة 1219إلى سنة 1225هـ وان الكتا .هو المصدر الوحيد لتلك الفترة .
قلت:
الحظ قوله المصدر الوحيد .
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 - 5وقال الدكتور عبد الرحمن بن محمد بن حسين أبو داهش في كتا .اثر دعوة محمد بن عبد
الوها .في الفكر واألد .في جنو .الجايرة العربية – ولما انحلت رابطة النجرانيين ب مرا
نجد اخذوا يااولون مهنة الحر(( .واالرتااق)) من ورائها !!
قلت :ولم ينس .الدكتور قوله ذلك ألحد ال إلى العقيلي وال إلى غيره!!! بل تركها عائمة وهذا
خلل علمي أخر يحتان لدليل أو إسناد إلى من أخذ منه !!!
 - 6وتلقف ذلك ممن ينتسبون ليام مع األسف كيحيى بن ناصر بن متع .فقال في نصيحته
علم وخبر ) اطلقوا على يام لفظ المرتاقة و أن المرتاقة لفظة تطلق على من ينرم إلى فئة
ليس منها !!!
قلت:
أن هناك من يردد ألفاظا وتهم كالبغبا دون أن يعي مدلوالتها بل على العكس يدعم قول
خصومه مؤكد تهمة ال أساس لها من الصحة كما بينت لنا هذه الدراسة .
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أسلوب العقيلي في الكتابة

()1

يورد األستاذ محمد الصادق عفيفي في كتابه عن مؤرخ جااان وأديبهاا محماد بان أحماد العقيلاي
أن األخير سئل ذات مرة حول مفهومه للتراث وقيامه عند التحقيق التاريخي بحذف األ يا التي
ال تتناس .مع مجتمع اليوم وجيل العصر الحديث فلم يكن جوا .العقيلي ساو  ":التاراث ينبغاي
أن يقوم بطريقة األلتاام ،بما يناس .روح الدين واألخالق الفارلة وما يتفق ماع مباادئ نهراتنا
اإلسااالمية وأن نقدمااه لألجيااال مصاافى ".انتهااى (انظاار كتااا .العقيلااي :العااالم الموسااوعي،ص
 .)106لعل ما سبق كانت الجملة األخطر التي بقيت فاي الاذاكرة وأناا أنتهاي مساا البارحاة مان
قرا ة ذلك الكتا .ولعلها وحدها قادتني للسؤال األخطر :هل نحن نقارأ التااريخ الياوم بحسا .ماا
كان أم أنه يصل إلينا تحت بصمة المؤرخ ورقابته الذاتية التي تنسف فينا كل دالالت اليقين عان
القيمة الجمالية للتراث وعن الدالالت الفعلية الحقيقية للرموا واألحداث.
يقول الفيلسوف اإلنجلياي ال هير برنارد رسل إن الجناية على التاريخ تنبع من كتابتاه الفطرياة
على يد نخبة تنحاا لمنظومتها التي تتوافق مع األهوا والميول أو ب قالم فئة مؤدلجة تحذف منه
ما ت ا وتريف إليه ما ت ا ولهذا ظل التاريخ جسما م وها ال يحظى بثقة حتى الذين يسبرون
غوره ويعي ون معه القيمة والبحث .تظل م كلة كتابة التاريخ أرقا أاليا وبالخصوص لألم التي
تحمل كما تراكميا من مادة غنية بالمساحة والمسافة .لعل هذا تحديدا ما يعنيه المؤرخ األمريكاي
دان ديفيس حي ن يورد أن الفروق بين تاريخ األمة األمريكية وغيرها من العاالم القاديم تكمان فاي
نقا التاريخ األمريكي من سيل االراجيف والطروحاات الاائادة أو المحذوفاة مان حوا ايه بحكام
الفترة القصيرة للن ة األمريكية وبحكام أنهاا فتارة جاا ت فاي ذروة التادوين الب اري وفاي وقات
صارت فيه األحداث تكت .باليوم ،ومن يدري فقد تقارأ أجيالناا المقبلاة فاي امان ساحيق الحااظر
بالصوت والصورة دون عبث أو مداخالت .عودا على بد  .كان العقيلي يعترف ربما دون قصد
بخطا منهجاي فاادح وقاع فياه باعترافاه الصاريح وهاو يقفاا مان فاوق الجمال والنصاوص وكاان
يحاااول "المصاافى " والوصااول إليااه دون أن يعلاام أن كتابتااه اايئا ماان تصاافية التاااريخ .التااراث
والتريخ ال ينتقصان بتناقص الرواة واألفكار بل بنقص األيام وإنقاص الحقائق .ال عو .ال تقارأ
من تاريخها ما كان جليا مدونا بالعلما بل ما كان معددا منقوال عبار اإلخفاا والتهري..التااريخ
أيرا لم يكن يوما قرية نخبوية في أيدي أهل االختصاص وتحت احتكارهم .إنه كالخبا الم ا
للجميع ،بل هو جا من الذات التكوينية للب ر ينقل معهم مان جيال إلاى جيال كالادما الموروثاة
من اآلبا واألجداد ب مرارها وعللها ،بإيجابياتها وحسناتها وهنا ال يجوا للطبي .أن يتدخل فاي
عمل هالت التحليل ليخفي ما ا من المصائ .والمثال ..قصتان للعبرة والت مل.
األولى :كان مؤرخنا الجليل ذات مرة يتحدث عن رماا اهير مان خصايات عصارنا العروباي
الوسيط عنادما استرسال فاي سارد واقعاي لجانا .خفاي مان حيااة تلاك ال خصاية وبالاذات عنادما
تراجعات عان موقفهااا فااي قراية واحادة معلنااة كانات ت اغل الناااس فاي تلاك الفتاارة المحاددة ماان
التاريخ .حينما حمي الكاالم و اد الجمياع االنتبااه إلاى جمال المحارار .يتادخل "متخصاص" فاي
الطارف اآلخار مان القاعاة منادياا بالت جيال م اددا علاى المحارار أن "ي خاذ بطارف" .فاي هاذه
اللحظة تغيرت كل النغمات وعاد المحارر يجر في األلوف والمباح من أوراق التاريخ وانتهات
المحاررة بمداخلة من "المتخصص" ذاته معلنا أنه ليس كل ما يعلام مان التااريخ يجا .أن يقاال
وان هناك من المقاطع واألحداث ما يج .أن يظل تحت نظار أهال العلام واالختصااص وحادهم.
) (1علي سعد الموسى جريدة الوطن  884مارس  2عام 2003م
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وكان يبرر حديثه هذا بعبارة مثل "سو الفهم" وإ اعات التداول دون أن يدرك انه بهذا يفرض
رقا بة على رقا .وعقول الجمهور.أية أمة تخاف على تاريخها من إ اعة أو فهم مغلاوط .الاذين
يدعون رقابة التاريخ،يتوهون السيطرة على حركة الليال والنهاار والاذين ياعماون إعاادة كتابتاه
كمن يحاولون إعادة الما إلى منبع النهر .
الثانيااة :حينمااا أر اادني أحاادهم لقاارا ة كتااا .محااي الاادين باان العربااي الموسااوم "العواصاام ماان
القواصم" ،حينما طلبت األفرل في قرا ة لفترة تاريخية اائكة.لم يكان جال ماا قارأت إال اياادة
في ال ك حين تحول المؤرخ إلى اهد دفا ،يندفع نحو األفكار بقلم مؤدلج أو تحت ت ثير هاو
سياسي بحت .كان ينتقي من القواصم ما ا ويدفع بالعواصم للتبريار وك ناه فاي ذهناه الساحيق
حااين كتاا .المخطااوط يتنبا بااالقرا ة فااي مدارساانا االبتدائيااة المعاصاارة ولهااذا بقينااا مااع تاريخنااا
نت رجح بين "الرسمي" في المدارس النظامية في الصباح وبين المنقاوص أو الاائاد الاذي تقارؤه
باالختالس في خلسة المسا  .التااريخ للحاق ،رواياة مان طارفين متناقراين األتاه علام قاائم علاى
األيديولوجيا التي تتحكم في الناعة وتمسك بتالبي .المدرسة .كال مدرساة علاى مادار "التااريخ"
أيرا لها ما يقابلها من ناعات النقض والرفض ولهذا ستظل الكتابة يئا من تيار المد والجاار،
ومن تنااعات الرفض والقبول ومن قرا ة األحاداث والوجاوه فاي ورقتاين متباينتين.التااريخ هاو
كتابة األمم المنتصرة وردود األمة المهاومة السالفة ولهاذا فبقادر ماا نحال الياوم مان عراقاة فاي
مدنا األالي السحيق،بقدر ما تكبر المتناقرات وبقدر ما يصالنا مان وجاوه مختلفاة للعملاة ذاتهاا.
التااريخ فااي األصال هااو الكتابااة علااى الوجاه الوارااح مان الصاافحة وهااو االسترساال أيراا ً فااي
الحوا ي والوجه اآلخر للكتا .ذاته في المرحلة الالحقة.الم كلة أننا وبحكم االستطراد التاريخي
نركا على الحا ية وما كان مدونا ً خارن نطاق التااريخي إلاى المااور تحات رحماة االلتااام و
" المصفى" نسي إلى تاريخنا باالستئصال حين يبعث فينا روح ال ك فاي كال ماا كاان يقيناا ً مان
أحداث أو رموا .
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