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يف اليمه يف القرن  سرة اهلواشم مع الدولة الصليحيةأعالقة 
 اخلامس اهلجري
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 المقدمة
مخاء أمؽ الحخكات كالثؾرات ضج الخالفة العباسية كاعمشؾا أنفديؼ  العجيجلقج قاد العمؾيؾف 

ف يديظخ عمى أعمى مكة كالسجيشة السشؾرة خالؿ القخف الثالث كالخابع اليجخي كاستظاع بعزيؼ 
مارة مكة كإعالف نفدو حاكسًا مدتقاًل عؽ الخالفة العباسية ، فقج اخح العمؾيؾف يتحيشؾف الفخص إ

السؾاتية لتحقيق مآربيؼ في االستيالء عمى بالد الحجاز ، ففي الؾقت الحي انذغل فيو العباسيؾف 
اف كعخفؾا بالفتؽ كاالنقدامات التي اثارىا ضجىؼ االتخاؾ ، فكاف مؽ ىؤالء الظامح مؽ بشي سميس

بالدميسانيؾف كلؼ يكتب ألمارتو االستسخار حقبة طؾيمة مؽ الدمؽ ، فتسكؽ العباسييؽ مؽ استعادة 
عمى حكسيا امخاء عباسيؾف ، ككسا أصبحت مكة مدخحًا لمشداع بيؽ  إلىنفؾذىؼ عمى مكة كتؾ 
ف أ(عمى ـ 959ىػ /  348ف عقجت اتفاقية بيؽ الظخفيؽ سشة) أ إلى( 1)البؾييييؽ كاالخذيجييؽ

 تكؾف الخظبة بسكة خاصة لمخميفة العباسي كحجه .

مارة عمؾية ججيجة في أكاخخ إثؼ دخمت مكة السكخمة مخحمة ججيجة في حكسيا مؽ قبل 
فخادىا أخخ فخد مؽ آ، حتى تؾفي فت بأمارة السؾسؾييؽ اك بشى مؾسىالعيج االخذيجي عخ 

 اسخة السؾسؾييؽ عمى مكة .ككانت كفاتو اذانًا بشياية امارة  ـ(1661ىػ / 453)

الججيجة مؽ العمؾييؽ اال كىي أسخة اليؾاشؼ العمؾية في فتخة محجدة مؽ  األسخةكبقياـ 
سالمية كبخى إعجة قج عاصخت دكؿ  األسخةالتاريخ فقج دخمت مكة في حقبة ججيجة ككانت ىحه 

باليسؽ ،ككانتا  (3)كالجكلة الرميحية ،بسرخ( 2)كالجكلة العباسية ببغجاد، كالجكلة الفاطسية
الخالفتاف الستشافدتيؽ أشج التشافذ حؾؿ الديادة كالشفؾذ كالخظبة بسكة ،اذ كانت كل كاحجة مؽ 
ىاتيؽ الخالفتيؽ مدتعجة كل االستعجاد ألنفاؽ أمؾاليا كثخكاتيا في سبيل الحرؾؿ عمى كعج مؽ 

السدتفيج مؽ ىحا مكة ،كقج كاف الظخؼ الثالث  أميخ مكة بأف يقيؼ الخظبة ليا عمى مشابخ
 التشافذ كالشداع أمخاء مكة اليؾاشؼ .

مارتيؼ السدتقمة إقامة إمخاء اليؾاشؼ في أىسية البحث تكسؽ في معخفة مجى امكانية األ
كاستغالؿ  اإلمخةكقابميتيؼ عمى فخض سيادتيؼ عمى  عؽ الجكلة العباسية التي مازالت مؾجؾدة ،

ميخ الرميحي كاالستفادة مؽ األ الخالفتيؽ لرالحيؼ،بيؽ  الؾضع الخاىؽ لمتشافذ كالشداع ما
 . اإلمخةحكؼ  إلىبالؾصؾؿ 

بجاية نفؾذ اليؾاشؼ في مكة السكخمة  إلىكؿ شسل البحث عمى مبحثيؽ تظخؽ السبحث األ
كاعتسجت عمى السرادر  ،أما الثاني فقج ركد عمى عالقة أسخة اليؾاشؼ باألميخ الرميحي

 الحقيقة كعمى مخاجع ثانؾية كمؽ هللا التؾفيق. إلى االسالمية االكلية في الؾصؾؿ
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 بداية نفهذ الههاشم في مكة المكرمة –المبحث األول 

مخاء بشي مؾسى حكؼ امارة السؾسؾييؽ كلؼ يكؽ ىشاؾ كريث يتؾلى أخخ آلقج انتيى بؾفاة 
 اإلمخة. فاضظخبت األحؾاؿ الجاخمية في مكة كعمت (4)كالدًا أمارة مكة مؽ بعجه ألنو لؼ يشجب إ

فقج تسكؽ أحج  ، كذلػ مسا شجع الظامعيؽ باالستيالء عمييا ؛(5)شاغخة بجكف اميخ فتخة مؽ الدمؽ
مارة مكة في إمؽ االستيالء عمى ( 6)اتباع األميخ السؾسؾي كىؾ عبج لو يجعى طخاد بؽ احسج

، كتجىؾرت األكضاع كتأـز الؾضع  فييا كلؼ (7)لحي انقدؼ االشخاؼ كتفخقت كمستيؼالؾقت ا
تتحدؽ األمؾر في عيج ذلػ األميخ بل ازداد الؾضع فؾضى كاضظخاب بدبب السعارؾ 

بي الظيب أكالسشازعات التي دارت بيؽ طخاد بؽ احسج كاتباعو مؽ جية كبيؽ االشخاؼ مؽ بشي 
 .(8)كاتباعيؼ مؽ جية أخخى 

لألمارة  اً مغترب عّجكه إذالسؾسؾية   األسخةد عبج فقج عارض ىؤالء االشخاؼ امارة طخا 
حق في كاليتيا كحكسيا ، لحلػ عيخ عدميؼ عمى استخداد حكؼ بشي عسؾمتيؼ أنيؼ أالتي يخكف 

السؾسؾية عمى مكة مؽ ججيج فؾقفؾا جسيعًا في كجو ذلػ العبج  حتى تسكشؾا مؽ التغمب عميو 
بي الظيب أحسدة بؽ كىاس بؽ  اإلمخة، فتؾلى (9)كعمى اتباعو فقامؾا بإقرائو كابعاده عؽ مكة

بي فاتػ عبج هللا بؽ داكد بؽ سميساف ابؽ عبج هللا بؽ مؾسى أداكد بؽ عبج الخحسؽ بؽ قاسؼ بؽ  
 .(16)دؽ بؽ الحدؽ ابؽ عمي بؽ ابي طالبالجؾف بؽ عبج هللا بؽ الح

بي الظيب داكد أججىؼ  إلى، كذلػ ندبة (11)باسؼ بشي أبي الظيب  األسخةكقج ُعخفت ىحه 
ميخًا عمى مكة في الؾقت الحي أ( 12)بؽ عبج الخحسؽ الحي عيشو الخميفة الفاطسي الحاكؼ بأمخ هللا

 .(13)ـ1616ىػ /  461خخج أبؾ الفتؾح السؾسؾي عؽ طاعة الفاطسييؽ سشة 

ججىؼ داكد بؽ سميساف  إلىف بعض السؤرخيؽ اطمق عمييؼ اسؼ الدميسانيؾف كذلػ ندبة أك 
هللا بؽ مؾسى الجؾف بؽ عبج هللا بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب )عمييؼ ابؽ عبج 

 .(14)(الدالـ
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بي ىاشؼ دمحم بؽ الحديؽ بؽ دمحم بؽ مؾسى بؽ أ إلىاليؾاشؼ يشتدبؾف  إلىما بالشدبة أ
بي طالب )عمييؼ أعبج هللا بؽ مؾسى ابؽ عبج هللا بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ 

  .(15)الدالـ(

ف أذكخكا ( 16)قج اختمف السؤرخؾف حؾؿ اسؼ كالج ابي ىاشؼ دمحم ، فأبؽ حـد كابؽ خمجكف ك 
 اسسو الحدؽ بؽ دمحم بؽ مؾسى .

ف اسسو الحديؽ بؽ دمحم بؽ أفقج خالفؾا ذلػ كذكخكا ( 17)ما الشدابة ابؽ عشبة كالفاسيأ
بي أف ابؽ خمجكف اخظأ في تدسية كالج أمؾسى كليذ الحدؽ بؽ دمحم ، كقج أكج السؤرخ الفاسي 

 .(18)ىاشؼ بالحدؽ كيرححو بالحديؽ كذلػ ىؾ القؾؿ األرجح

، كقج ذكخت (19)ف اليؾاشؼ كالسؾسؾيؾف يمتقؾف في ججىؼ الحديؽ بؽ دمحمأكبحلػ نجج  
. بيشسا ذكخت (26)مارتيؼ عمى مكة يدكشؾف مشظقة يشبعإف اليؾاشؼ كانؾا قبل أبعض السرادر 

خة حج السشاطق التابعة ألمارة مكة في تمػ الفتأ( 21)خى انيؼ كانؾا يدكشؾف ببظؽ مخمرادر أخ
 .(22)كقج يكؾف ىحا القؾؿ ىؾ األرجح

مارة مكة ، فقج كانؾا إسخة بشي ابي الظيب أكقج استبذخ أىالي مكة خيخًا حيشسا تؾلت 
ء السؾسؾية ،كيعؾد مخاأف تشقزي تمػ االضظخابات كالقالقل التي أعقبت كفاة آخخ أيأممؾف  

الججيجة ، كلكؽ األمؾر جاءت بعكذ ما يتؾقعو  األسخةبالدىؼ في عل تمػ  إلىمؽ كاالستقخار األ
 األسخةالشداعات بدبب سؾء الدياسة التي انتيجيا حكاـ تمػ زادت حجة الفؾضى ك  إذ أىل مكة

ىمو بقجر ما أ ماف كاستقخار أ. فمؼ ييتسؾا بسرمحة البمج كحخمتو ك (23)الحيؽ اترفؾا بالجؾر كالغمؼ 
كانؾا يحخصؾف عمى جسع األمؾاؿ كالثخكات بالظخؽ غيخ السذخكعة ، سؾاء كاف ذلػ عؽ طخيق 

  .(24)مكة حتى اثقمت عاتقيؼ إلىالخسـؾ كالزخائب التي فخضؾىا عمى الحجاج كالتجار القادميؽ 

مؽ أمؾاؿ كثخكات  أك عؽ طخيق التعجي عمى خدائؽ كمؾارد الكعبة السذخفة كنيب ما فييا
انيؼ جعمؾا مكة في عدلة  إلى. ىحا باإلضافة (25)ما كاف مؽ عمييا مؽ كدؾة كميازيبكخمع 

ف السرادر التي بيؽ أيجيشا لؼ تحكخ أي اتراؿ أذا إسياسية عؽ بقية الجكؿ اإلسالمية األخخى ، 
قج قظعت  األسخةف تمػ أكبيؽ الخالفتيؽ العباسية كالفاطسية ،كلكؽ السؤكج ىؾ  األسخةتؼ بيؽ تمػ 
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عؽ  األسخةالتحخؾ ألقراء تمػ  إلىالخظبة عؽ الفاطسييؽ كىحا مسا دفع الخالفة الفاطسية  
كلؼ تؤكج السرادر انيا خظبت لمعباسييؽ  ،(26)ججيج كاعادة سيادتيؼ عمى مكة السكخمة مؽ اإلمخة

ؽ الغمؼ كاالستبجاد الحي مكة كادراكيؼ عؽ استياء أىميا م إلىكليحا قجـ الفاطسييؽ عمى تحخكؼ 
ف أىالي مكة سيقؾمؾف بسشاصخة  كتأييج أي تحخؾ أككسا ادركؾا  األسخةعانؾه مؽ امخاء تمػ 

 كيعيج الييؼ األمؽ كالخخاء كاالستقخار الحي فقجكه . األسخةفاطسي طالسا سيخمريؼ مؽ نفؾذ تمػ 

حكؼ  إلىبي الظيب استظاع اشخاؼ اليؾاشؼ مؽ الؾصؾؿ أمخاء بشي أكنتيجة لسا أرتكبو 
، فقج كصل األميخ دمحم بؽ (27)مارة مكة كالتخمص مؽ حكسيؼ بسداعجة عمي بؽ دمحم الرميحيإ

، كقج كافق عمى ذلػ كل االشخاؼ السؾجؾديؽ بسكة السكخمة  اإلمخةدفة  إلىجعفخ بؽ أبي ىاشؼ 
 .(28)في تمػ الفتخة 

تعييؽ  عّجكهبي الظيب الحيؽ أجيت معارضة شجيجة مؽ قبل بشي كلكؽ تمػ السؾافقة كا
ف يخخج أبي ىاشؼ كالسؾافقة عمى ذلػ مؾافقة كقتية تشتيي بعج أاألميخ دمحم بؽ جعفخ بؽ 

ف محاربتيؼ أميخًا عمييا ككانؾا يجركؾف أالرميحي مؽ مكة لكؾنو ىؾ مؽ قجـ دمحم بؽ جعفخ 
نو بسجخد أكمسا يؤكج ذلػ  ،مؽ محاربتيؼ لمرميحي لألميخ دمحم بؽ جعفخ كحجه اسيل بكثيخ 

مغادرة الرميحي لألرض السكية ثار ىؤالء االشخاؼ الحيؽ يتدعسيؼ حسدة بؽ كىاس الدميساني 
، كاخحكا يخظظؾف لإلطاحة (29)يخ دمحم بؽ جعفخ كعجـ تأييجىؼ لوكاعمشؾا خخكجيؼ عؽ طاعة األم

 . (36)فؾؽ قؾة األميخ ابؽ جعفخ عجدًا كعجة ذ جيدكا قؾة كبيخة تإ اإلمخةبو كابعاده عؽ 

ف األميخ دمحم بؽ أ، كعمى الخغؼ مؽ (31)ت ليؼ مجسؾعة كبيخة مؽ قبائل حخبكانزس
نو قج دخل معيؼ في مشاكشات عجيجة كذلػ في محاكلة أال إنو ال طاقة لو بيؼ أدرؾ أجعفخ قج 

نو قج تجمى أال أف تمػ السشاكشات قج باءت بالفذل أ، كعمى الخغؼ مؽ (32)مشو لالنترار عمييؼ 
 .(33)خالليا مجى ما كاف يتستع بو األميخ دمحم بؽ جعفخ مؽ شجاعة كاقجاـ 

مؾره أكذلػ ليختب  (34)يشبع إلىبعج ذلػ فزل األميخ دمحم بؽ جعفخ مغادرة مكة فأتجو 
، كلكؽ بعض السرادر ببي الظيأكليدتشيض عذيختو كاقاربو حتى يقفؾا معو في حخبو مع بشي 

 إلى، كيبجك اف صحت الخكاية اف سبب اتجاىو (35)بالد اليسؽ إلىذكخت أف ابؽ جعفخ قج اتجو 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثهن العدد  مجلة دراسات تاريخية
645 

 عالقة أسرة الههاشم مع الدولة الصليحية في اليمن 

بالد اليسؽ ىؾ االستشجاد باألميخ الرميحي  كالتباحث معو في إنجاح سبل القزاء عمى 
شي ابي األراضي السكية كىؾ عاـز عمى محاربة ب إلىمعارضيو كاعجائو ، ثؼ عاد ابؽ جعفخ 

 الظيب كإعادة امارتو عمى مكة مؽ ججيج فقاـ بسحاربتيؼ عمى مخحمتيؽ :

أكاًل، محاربتيؼ اقتراديًا ، حيث فخض حرارًا شجيجًا عمى مكة  السكخمة ، كثانيًا، محاربتيؼ 
عجة فخؽ ككمفيؼ بقظع الظخيق عؽ مكة السكخمة  إلىعدكخيًا حيث قاـ بتقديؼ قؾاتو كرجالة 

 .(36)صؾؿ القؾافل التجارية السحسمة  بالسؤف كالغالؿ الييا كالحيمؾلة دكف ك 

ىػ / 456ف األميخ الرميحي قج اصجر في تمػ الفتخة أي عاـ أكمسا زاد االمخ سؾءًا 
. كاف ذلػ السشع ىؾ اجخاء متفق عميو (37)مكة لمحج  إلىـ قخارًا يقزي بعجـ الحىاب 1663

لعمسيسا أف مكة الكخمة تعتسج عمى قبائل الدخك  مدبقًا بيؽ ابي جعفخ كاألميخ الرميحي
 إلى. فتؾقف بحلػ كصؾؿ السؾاد الغحائية كالسؤف (39)في جمب االقؾات الييا كل عاـ (38)اليسشية

تجىؾر األكضاع االقترادية بيا  ، كسا ارتفعت أسعار جسيع الدمع السؾججة  إلىمكة مسا أدى 
 .(46)فييا 

بي الظيب كانيارت قؾتيؼ كاصبحؾا لقسة سائغة في فؼ األميخ دمحم أفزعف مؾقف بشي  
،  اإلمخةف يشترخ عمييؼ كيقرييؼ عؽ أمكة كاستظاع بقؾتو كاتباعو  إلىبؽ جعفخ الحي قجـ 

سخة بشي الظيب أ، كاستظاعت (41)بالد اليسؽ إلىجبخىؼ عمى مغادرة مكة حيث اتجيؾا أكبحلػ 
 .(42)يحيى بؽ حسدة بؽ كىاسبي غانؼ أاؾ بخئاسة األميخ فييا بعج اف يكؾنؾا ليؼ ممكًا ىش

ف أاألميخ دمحم بؽ جعفخ كحجه كذلػ مسا شجعو عمى  إلىمارة مكة السكخمة كميا إكدانت 
بجأت تظمعاتو تدىخ  إذيأخح التجابيخ الالزمة لمعسل عمى التخمص مؽ تبعيتو لألميخ الرميحي 

 بشائو مؽ بعجه في مشظقة الحجاز .كألنحؾ االستقالؿ بأمارتو كتكؾيؽ ممػ خاص بو 

خح يعسل عمى أنو أعمؽ استقاللو كخخكجو عؽ طاعة الرميحييؽ كلؼ يكتف بحلػ بل أ لقج 
مؽ األراضي الحجازية حيث قاـ باالستيالء عمى رقعة امارتو حتى تذسل اكبخ جدء  تؾسيع

ف يجسع بيؽ أكاستظاع ( 43)جمى عشيا حكاميا مؽ االشخاؼ بشؾ السيشاأف أالسجيشة السشؾرة بعج 
 .(44)األراضي السقجسة في بالد الحجاز مارة مكة كالسجيشة السشؾرة كاصبح صاحب الديادة عمىإ
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المبحث الثاني :عالقة أسرة الههاشم مع دمحم الصليحي ودور الصليحي في إعادة نفهذ 
 الههاشم على امارة مكة

كة السكخمة كعسمؾا  عمى قظع الخظبة مارة مإمخاء بشي أبي الظيب في حكؼ أعشجما استبج 
بي الظيب عمى مشابخ السدجج الحخاـ ألمفاطسييؽ كإقامة الخظبة باسؼ األميخ حسدة بؽ كىاس بؽ 

 – 1635ىػ/  487 – 427هلل )كالسذاعخ السقجسة ، لحلػ رأى الخميفة الفاطسي السدتشرخ با
لمخمفاء الفاطسييؽ ، فكاف  ( ضخكرة التحخؾ لسجابية ىؤالء االمخاء كقظعيؼ الخظبةـ1694

ليسؽ األميخ عمي داعية الفاطسييؽ في بالد ا إلىطبيعيًا اف يدشج الخميفة الفاطسي تمػ السيسة 
 .(45)بؽ دمحم الرميحي

ـ بدخعة التؾجو 1663ىػ /  455فقج تمقى األكامخ مؽ الخميفة السدتشرخ باهلل سشة  
ف األميخ أكالحقيقة  ،(46)الديادة الفاطسية عميياا كإعادة األمؾر بي إلقخارمكة السكخمة  إلى

جاءت محققة آلمالو كتظمعاتو  ألنياالرميحي قج سخ كثيخًا بتمػ السيسة التي أسشجت اليو ، 
، كذلػ (47)السشربة عمى تؾسيع رقعة إمارتو لتذسل اكبخ جدء مؽ األراضي اليسيشية كالحجازية 

فاطسية في مرخ ، بحيث يربح في كسعو االتراؿ قتخاب مؽ مقخ الخالفة اللكي يتدشى لو األ
 .(48)البحخ إلىعؽ طخيق البخ باإلضافة بالخالفة الفاطسية 

فأعج جيذًا كبيخًا غادر بو  ،لحلػ سارع األميخ الرميحي في تشفيح أكامخ الخميفة الفاطسي 
تحكخ  مؽ قبل ،  كلؼ تحكخ السرادر التي بيؽ أيجيشا أي مقاكمة (49)مكة إلىبالد اليسؽ متؾجيا 

مخاء مكة الحيؽ ادركؾا عجـ استظاعتيؼ عمى مجابية القؾات اليسشية لحلػ فقج أبشي ابي الظيب 
 .(56)كنجاة بأركاحيؼفزمؾا اليخب مؽ مكة خؾفًا عمى انفديؼ 

ىػ /  455فجخل الرميحي كقؾاتو مكة السكخمة في الدادس مؽ ذي الحجة لعاـ 
، (51)كفؾر دخؾلو الييا بادر بإقامة الخظبة عمى مشابخىا لمخميفة السدتشرخ باهلل  ،ـ1663

 كبحلػ عادت امارة مكة مؽ ججيج تحت نفؾذ كسيادة الخالفة الفاطسية .
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الخميفة الفاطسي  إلىمكة خبخ أدخل الدخكر كالتفاؤؿ  إلىيعتبخ دخؾؿ األميخ الرميحي 
كاف الرميحي حخيص ك بدبب حدؽ معاممتو ليؼ ،  ككحلػ سعج بو أىالي مكة السكخمة كذلػ

قاـ بسحاربة السفدجيؽ كالسجخميؽ  إذ، ك االستقخار في ذلػ البمج السقجسججًا عمى استتباب االمؽ 
كتتيع االعخاب الحيؽ كانؾا يقؾمؾف بغارات عمى حجاج بيت هللا الحخاـ ، فقاـ بسعاقبتيؼ كالترجي 

يزًا جسؾع التجار القادميؽ أمؽ ، كسا نعؼ بيحا األ(52)ؽ قبلالحجاج أمشًا لؼ يعيجكُه م ليؼ فأمؽ
مؾاليؼ أمشؾف ك آصبحؾا يسارسؾف أعساليؼ التجارية داخل أسؾاؽ مكة كطخقاتيا كىؼ أ إذمكة  إلى

 .(53)محفؾعة كرحاليؼ محخكسة

يزًا بالشيؾض بالحخكة أمؽ فقج اىتؼ اىتسامات الرميحي بتؾفيخ األ إلىإضافة 
 .(54)لييا مؽ بالد اليسؽإرزاؽ قؾات كاألمكة السكخمة ، فقج قاـ بجمب األ االقترادية داخل

نو قج  شجع القبائل اليسشية التي تعسل في السجاؿ الدراعي عمى ترجيخ أيبجك  إذ
ثخ االنتعاش في االطؾاؿ االقترادية أ، كبحلػ بجأ يغيخ مكة كبيعيا ىشاؾ إلىمشتجاتيؼ الدراعية 

 ،(55)ف جسيع أنؾاع الدمع قج رخرت بعج طؾاؿ تمػ الفتخة أبسكة ، كذكخ الفاسي 

ذ عسل عمى إكاف مؽ أكلؾيات األميخ الرميحي االىتساـ بأمؾر الحـخ السكي الذخيف  ك 
إعادة جسيع أمؾاؿ كحمى الكعبة التي اخحىا بشؾ أبي الظيب ، قبيل ىخكبيؼ مؽ مكة فقج ابتاعيا 

يزًا بكدؾة الكعبة بالحخيخ أ، كقاـ (56)كانت عميو مؽ قبلبة السذخفة كسا الكع إلىمشيؼ  كاعادىا 
عشجما أصبحت األمؾر بسكة لألميخ ك  ،(57)اف شعار الفاطسييؽ في تمػ الفتخةاألبيض الحي ك

الرميحي لؼ يبق امامو سؾى اتخاذ التجابيخ الالزمة لمعسل عمى تثبيت الديادة الفاطسية عمى 
اال في البحث عؽ حكؾمة شخعية ججيجة تجني بالؾالء  كقج رأى اف ذلػ ال يتؼ مكة السكخمة ،

 .(58)لمخالفة الفاطسية كتحخص عمى تؾفيخ االمؽ كاالستقخار كاليجكء في الجيار السقجسة

كقج كانت ىشاؾ عؾامل كعخكؼ أجبخت األميخ الرميحي عمى مغادرة مكة كاإلسخاع في 
لعؾامل خؾفو مؽ زكاؿ ممكة في بالد ميخ عمييا يكؾف تحت اشخافو كتؾجيياتو، كمؽ ىحه اأتعييؽ 

، (59)اليسؽ عمى يج ثائخ أخح يجسع حؾلو القبائل كيشي الحرؾف كذلػ بغية االستيالء عمى البالد
مرجر  -حج أبشاء نجاح زعيؼ بشي نجاح التي قزى عمييا الرميحي أىؾ  -كاصبح ىحا الثائخ 
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ف أنو عمؼ أ إلى، ىحا باإلضافة  ف يتجارؾ األميخ قبل فؾات األكافأقمق لمرميحي الحي أراد 
اشخاؼ مكة قج اخحكا يعجكف العجة لسؾاجيتو فقج طمبؾا مشو الخخكج مؽ بالدىؼ كتعييؽ احجىؼ 

 .(66)اميخًا عمى مكة السكخمة 

عمؼ بالسخض الحي انتذخ  عشجماكلؼ يسانع الرميحي في تشفيح ذلػ الظمب كخاصة  
. فقاـ الرميحي بتعييؽ دمحم بؽ جعفخ بؽ (61)يؼمؾت عجد كبيخ مش إلىؾاتو كأدى كتفذى بيؽ ق

دمحم بؽ عبج هللا بؽ ابي ىاشؼ دمحم بؽ الحديؽ بؽ دمحم بؽ مؾسى بؽ عبج هللا بؽ مؾسى بؽ عبج 
، أميخًا عمى مكة السكخمة ثؼ غادرىا بعج (62)هللا بؽ الحدؽ ابؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب 

كقيل في ربيع  (63)ـ 1664ىػ /  456محـخ لعاـ  شخ مؽبالد اليسؽ في العا إلىذلػ متؾجيًا 
، ككاف الرميحي قبيل مغادرتو مكة قاـ بأمجاد األميخ دمحم بؽ جعفخ (64)األكؿ مؽ العاـ نفدو

نو قج زكده بحساية عدكخية مجيدة بالدالح أ كبجسيع ما يحتاجو مؽ السؤف كالساؿ كالدالح ،
 .(65)كذلػ ليتغمب بيا عمى جسيع معارضيو

الحىؽ ىؾ ما ىي األسباب التي جعمت األميخ الرميحي  إلىكلكؽ الدؤاؿ الحي يتبادر 
 ميخًا عمى مكة دكف غيخه مؽ االشخاؼ ؟أيقـؾ بتعييؽ األميخ دمحم بؽ جعفخ 

ف ىشاؾ بعض اإلشارات الرخيحة التي تؾحي أال إىسمت السرادر إيزاح ذلػ أ لقج  
عمى مكة ىؾ مجى ما تستع بو األميخ دمحم مؽ صفات دمحم بؽ جعفخ اميخًا  الختياربأف الجافع 
نو أ،كسا (66)كالذجاعة  باألقجاـ، فقج اشتيخ عشج اشخاؼ مكة كأىالي الحجاز  اإلمخةأىمتو لتؾلي 

، فيحه الرفات التي كاف يتستع (67)كاف رئيدًا كزعيسًا كحكيسًا لجى قؾمو لحلػ رشحؾه لخئاستيؼ 
اؼ مكة كعخب الحجاز ىي التي جعمت الرميحي يقخر تعييشو بيا األميخ دمحم بؽ جعفخ عشج اشخ 

ف يزع حجًا لتمػ السشازعات كالحخكب التي كانت قائسة أأراد الرميحي  كقجاميخًا عمى مكة ، 
بيؽ االشخاؼ كىسا السؾسؾيؾف اتباع كاقارب األميخ شكخ بؽ ابي الفتؾح كالدميسانيؾف اك بشي ابي 

 .(68)تمػ الفتخة في  اإلمخةالظيب الحي كانت ليؼ 
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ف ذلػ إمارة مكة لؾ عيؽ ليا اميخًا مؽ احجى ىاتيؽ االسختيؽ فإكأدرؾ األميخ الرميحياف 
نياء ذلػ الشداع إيداعج عمى اتداع نظاؽ الحخب القائسة بيشيسا لحلػ رأى اف الظخيقة السثمى في 

 ميخ عمييا مؽ اسخة ججيجة غيخ االشخاؼ الستشازعيؽ .أىي تعييؽ 

مؽ نريب األميخ الحي ُيغيخ اخالصو  اإلمخةف تكؾف أالرميحي حخص عمى أف  ك
ججيجة مؽ  سخةأككالءه لمفاطسييؽ ، لحلػ كقع اختيار الرميحي عمى األميخ بؽ جعفخ كىؾ مؽ 

 إلى، كذلػ ندبة (76)ت بعض السخاجع تدسيتيؼ بشي فميتو. كاف كان(69)االشخاؼ يدسؾف اليؾاشؼ
ق ػ  517مارة مكة سشة إى فميتو بؽ القاسؼ كىؾ الحي تؾلى حج امخائيؼ الحي كاف يجعأ
 . (71)ـ1123/

 إلىما كراء حجكد بالد اليسؽ كباألخص  إلىمج نفؾذه  إلىككاف األميخ الرميحي يدعى 
ىسيا في نغخ السدمسيؽ كافة كأحؾج أ اليسؽ ك  إلىبالد الحجاز كاألراضي السقجسة أقخب البالد 

 اإلدارة فييا . االستقخار كحدؽ إلىالبمجاف 

تحقيق طسؾحة كلؼ يسشعو مؽ ذلػ سؾى تمقي األكامخ ك  إلىكليحا سعى الرميحي 
السؾافقة مؽ الخالفة الفاطسية ، كقج جاءتو تمػ السؾافقة مؽ الخميفة السدتشرخ باهلل الفاطسي 

تجىؾرت  عشجمانو خيخ عؾف لمفاطسييؽ في تثبيت سيادتيؼ عمى بالد الحجاز ، أالحي رأى 
 .(72)ـ  1661ىػ /  453السؾسؾية سشة  اإلمخةاألكضاع الجاخمية بسكة عقب سقؾط 

ثشاء حكؼ أكرأى الخميفة السدتشرخ باهلل ضخكرة اإلسخاع إلعادة نفؾذه الحي كاف قج فقجه 
مكة  إلىف أي تحخؾ عدكخي فاطسي أدرؾ الخميفة الفاطسي أ،  كقج (73)بشي ابي الظيب بسكة 

داعية في اليسؽ عمي بؽ دمحم الرميحي  إلىفتخة طؾيمة حتى يرل الييا ، لحلػ عيج  إلىيحتاج  
 .(74)نسة كإعادة الديادة الفاطسية عمييا مؽ ججيج  إلىبالتؾجو 

لقج رحب األميخ دمحم بؽ جعفخ بالعخض في أف يكؾف مؾاليًا لمفاطسييؽ كحخيرًا عمى 
ف األميخ الرميحي قج أبيشا  ك، (75)ؿ عيجه الجعؾة ليؼ عمى مشابخ مكة كالسذاعخ السقجسة طؾا

جيد األميخ دمحم بكل ما يحتاج مؽ تجييدات مؽ رجاؿ كماؿ كخيل كسالح ليكؾف مؤىاًل لمجفاع 
، كعمى الخغؼ (76)عؽ مكة مؽ أي عجكاف خارجي ربسا قج يدتيجؼ إزالة الديادة الفاطسية عشيا 
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بأنو سيغل مؾاليًا كمخمرًا لمفاطسييؽ  ف األميخ دمحم قج أعمؽ كتعيج لألميخ الرميحيأمؽ 
نو سخعاف ما نقض تمػ الؾعؾد كالعيؾد ، فبسجخد خخكج الرميحي مؽ مكة أال إكالرميحييؽ 

 كبخ جدء مؽ األراضي الحجازية.أمارتو حتى تذسل إأخح األميخ دمحم بؽ جعفخ يفكخ في تؾسيع 

الجكلة الرميحية في اليسؽ  فكانت الذخارة األكلى التي اشعمت نار الفخقة كالخالؼ بيؽ 
مارة مكة في عيج اليؾاشؼ ىؾ ذلػ االعتجاء الحي قاـ بو األميخ دمحم عمى بعض األراضي إكبيؽ 

فقج ىجؼ األميخ دمحم بؽ جعفخ عمى مجيشة حمى بؽ يعقؾب كاستؾلى  ،اليسيشة التابعة لمرميحي 
، ككاف (77)ـ 1663ػ/ ى 456عمى ما بيا مؽ أمالؾ كبزاعة كأمتعة كصادرىا كذلػ في سشة 

األميخ دمحم قج اختار تمػ السشظقة بالحات نغخًا لسا اشتيخت بو مؽ خرؾبة التخبة كصالحية 
، كقاـ بظخد الشائب الرميحي (78)أرضيا لمدراعة كخاصة زراعة الحبؾب لحلػ استؾلى عمييا 

أمامو   إلىخ مالسؾجؾد بيا كذلػ مسا اثار غزب كاستياء األميخ الرميحي الحي شكا ىحا األ
فأجابو الفاطسي بدجل ىجأ فيو مؽ ركعو كغزبو ( 79)بسرخ الخميفة الفاطسي السدتشرخ باهلل 

حمى لسالػ مؽ االمتعة  إلى -حخسيا هللا –حيث قاؿ: )) كترف استذخاؽ متؾلى مكة 
ك أثخ أف نجح إكالميؽ في السقاؿ  لألعحاركتتؾخى لو مقجمًا  لىافأنػ تدتخيخ هللا تع ،كاالقؾات

 .(86)هللا كىؾ خيخ الحاكسيؽ ((  إلىكاال حاكستو 

نو كاف مرسسًا عمى ابعاد أال إف الرميحي قج انراع لألكامخ الفاطسية أكعمى الخغؼ مؽ 
مارة مكة كلكشو ال يدتظيع تحقيق ذلػ اال بسؾافقة امامو الخميفة إاألميخ دمحم بؽ جعفخ عؽ 

ة ابؽ جعفخ طالسا انو يقيؼ الخظبة عمى مشابخ مكة السدتشرخ باهلل بسرخ الحي ال يؤيج محارب
ـ قظع األميخ دمحم الخظبة لمفاطسييؽ  1665ىػ /  458لمخالفة الفاطسية ، كلكشو في عاـ 

 .(81)كاقاميا لمخميفة العباسي القائؼ بأمخ هللا 

لخميفة الفاطسي بسحاربة ابؽ فأستغل الرميحي تمػ الفخصة ليحرل عمى السؾافقة مؽ ا
فأرسل الرميحي كفج مؽ أبخز رجالو ألقشاع الخميفة الفاطسي السدتشرخ باهلل بأف  ،( 82)جعفخ
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مكة ليظيخ نفدو مؽ دنذ الجنيا ، كيقزي عمى الفداد الحي حل بالحـخ  إلىيدسح لو بالتؾجو 
 .(83)العغيؼ ، كيقيؼ لمعجؿ عساده ، كيعسخ طخقو لمدفخ ، كيظيخىا مؽ السفدجيؽ 

ف األميخ أيسشع الخميفة الفاطسي مؽ السؾافقة عمى طمب الرميحي طالسا لؼ يكؽ ىشاؾ ما 
، كبحلػ صجرت مؾافقة السدتشرخ باهلل (84)الخالفة العباسية  إلىدمحم بؽ جعفخ قج حؾؿ كالءه 

مؾر بكل ف يقـؾ بسعالجة األأـ كلكشو اشتخط عمى الرميحي 1666ىػ / 459الفاطسي سشة 
كاالبتعاد  ،حخكب داخل البمج السقجس كحثو عمى فعل الخيخ بيا حكسة كركية كسا أمخه بتجشب ال

ذلػ سبياًل ، حيث بعث اليو سجاًل تزسؽ كل ذلػ،  إلىثارة الفتؽ كالسذاكل ما استظاع إعؽ 
عمى يجؾ كانت خيخ مؽ  –كىؾ خيخ البقاع  –ف يقبض هللا إصالحو أكمسا جاء فيو )) كحقيق 

ميخ السؤمشيؽ يذفق مؽ كقؾع جخح عمى جخح ... أف ألحغتو عيؽ االمامة باالصظشاع . سؾى 
ميخ أذا رأكؾ عميو مظاًل فيحجث حادث فداد ، قتااًل كقتاًل ، كما يؤثخ إيترجى قـؾ لقتالػ ، 

 .(85)ف يؾجج مؽ ذلػ مثقاؿ ذرة (( أالسؤمشيؽ 

ج كلؼ يتباطأ الرميحي لحغة كاحجة في تحقيق األكامخ الفاطسية لحلػ نججه حاؿ تمقيو تأيي
مكة السكخمة حيث قاـ بتجييد قؾة  إلىالحميفة السدتشرخ باهلل لو  كبجأ في التجييد لمسديخ 

،  ككاف (86)ـ 1666ىػ /  459كبيخة مكؾنة مؽ ألفي فارس كغادر بيا اليسؽ في  أكاخخ سشة 
كاصظحب معو  ،(87)قج استخمف عمى بالده ابشو السكـخ أحسج كعيج اليو بخعاية شؤكف البالد 

مكة جسيع ممؾؾ كامخاء بالد اليسؽ الحيؽ استؾلى عمى بالدىؼ كذلػ بدبب تخؾفو مؽ تآمخىؼ  إلى
 .(88)مكة  إلىعمى ابشو السكـخ بعج تؾجيو 

، فمسا كصل (89)اصظحب معو زكجتو أسساء بشت شياب كعجد مؽ افخاد اسختو كقج
، (91)مكة ندؿ في ضيعة يقاؿ ليا أـ الجهيؼ إلىكىؾ في طخيقو  (96)قخية السيجؼ إلىالرميحي 

 .(92)مخاء الحيؽ جاءكا معوفشرب خيامو فييا كاحاط حؾلو العداكخ كالحخاس كاأل
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يخاقب جسيع تحخكات الرميحي مشح فتخة طؾيمة فمسا عمؼ بتؾجيو  (93)ككاف سعيج بؽ نجاح
مكة ، فمسا  إلىسؤدي مكة عـد عمى مؾاجيتو كالقزاء عميو فأخح يتخصج لو في الظخيق ال إلى

عمؼ بشدكلو بالسيجؼ كعخؼ مكاف معدكخه ىاجسو عمى حيؽ غفمة مؽ جشؾده الحيؽ كانؾا معو ، 
ؼ خؾيو عبج هللا كإبخاهيأالخيسة التي بجاخميا األميخ الرميحي كقاـ بقتمو ك  إلىكتسكؽ مؽ الجخؾؿ 

 .(94)المحاف كانا يخافقانو في الدفخ

مكة ، كقاـ  إلىؾ الرميحي التي كاف يحسميا معو كاستؾلى بعج ذلػ عمى جسيع أمال
ما األميخ أ، (95)بأسخ زكجة الرميحي كبحلػ استؾلى سعيج بؽ نجاح عمى زبيج كاتخحىا مقخًا لو 

ف إدمحم بؽ جعفخ فقج كاف يتؾقع ىجـؾ الرميحي عميو بيؽ الحيؽ كاآلخخ ، كبالخغؼ مؽ ذلػ ف
درؾ أبالده ، كلعمو  إلىاألميخ دمحم ال يقـؾ بأي تجييدات عدكخية لسقاكمة القؾات اليسشية القادمة 

مجى قؾة اتباع الرميحي كعجتو كاعجادُه كال يسكؽ ألي قؾة تقف في كجييا فعـد األميخ دمحم عمى 
نو قج ذلػ كثيخًا ؛ ال إلىمدامعو فّدخ  إلىاالستدالـ كلكؽ خبخ مقتل الرميحي قج كصل 

 .(96)استخاح مؽ ذلػ الخظخ الحي كاد يقزي عمى نفؾذه كامارتو بسكة السكخمة 

زمة كعمى أثخ كفاة األميخ الرميحي كجيء ابشو السكـخ أحسج فكانت كاليتو متدامشة مع األ
، كأصبحت الخالفة الفاطسية (97)االقترادية التي حمت ببالد مرخ في عيج السدتشرخ باهلل

مخاء الحجاز ، كقج أخاؼ ذلػ الخميفة الفاطسي ، فقج خذي أبالتداماتيا تجاه  عاجدة عؽ الؾفاء
 إلىعمى فقجاف الديادة عمى البالد السقجسة النو ادرؾ تسامًا أف عجـ كصؾؿ الشفقات كاالعظيات 

الخالفة العباسية التي سؾؼ تسجه بكامل احتياجاتو  إلىاميخ مكة كفيل بأف يحؾؿ كالءه 
حاكؼ اليسؽ في تمػ الفتخة األميخ مكـخ أحسج يظمب مشو اف يقـؾ  إلىر سجاًل ، فأصج (98)كمؤنو

نيابة عشو برخؼ جسيع الخسـؾ السدتحقة ألمخاء الحخميؽ الذخيفيؽ ، كلكؽ السكـخ لؼ يقؼ بحلػ 
ألنذغالو بحخكب مع أكالد آؿ نجاح كخؾفو مؽ أف يخدخ أجداء مؽ  بالده كأف ىحه الحخب 

 .(99)عمى حخبو مع اعجائو الستخبريؽ بوثيخة فأراد االحتفاظ بيا حتى يشفقيا تدتشدؼ مشو أمؾااًل ك

كبحلػ اضظخ األميخ دمحم بؽ جعفخ عشجما يئذ مؽ عجـ كصؾؿ االمجادات كالشفقات مؽ 
الخالفة الفاطسية قاـ بقظع الخبظة ليؼ كاقاميا لمخالفة العباسية أي القائؼ بأمخ هللا العباسي سشة 

 .(166)ـ1668ىػ / 462
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 الخاتمة
 بعض الشتائج كمشيا : إلىلقج تؾصمشا مؽ خالؿ الجراسة 

الدمظة في مكة كالديظخة عمى  إلىلقج استظاع بعض االشخاص العمؾييؽ مؽ الؾصؾؿ  -1
سخة السؾسؾييؽ كمؽ بعجىؼ اليؾاشؼ ككاف ذلػ متدامؽ مع قياـ الخالفة أالحكؼ فييا السيسا 

 إلىتؾارث العمؾييؽ كحخكاتيؼ السدتسخة لمؾصؾؿ  إلىالفاطسية بسرخ ،ككاف ذلػ امتجاد 
 الحكؼ في األراضي السقجسة كاستخداد حقيؼ السدمؾب.

ف األميخ الرميحي أبجيؾد فاطسية بحتة ، ذلػ  اإلمخة إلىأف اسخة اليؾاشؼ التي كصمت  -2
 الجاعي لمفاطسييؽ قج كلى األميخ دمحم بؽ جعفخ كأمجه بكل ما يحتاجو كأصح عؾنًا لو كسشجاً 

 اماـ القؾى السعارضة لو كالستسثمة في اشخاؼ بشي ابي الظيب .
اف الجعؾة كالخظبة لبشي العباس بسكة انقظعتا لفتخة طؾيمة مؽ الدمؽ السيسا في أكاخخ عيج  -3

السؾسؾية ، كقج عادت الخظبة لمعباسييؽ في عيج األميخ دمحم بؽ جعفخ كمشح تمػ  اإلمخة
 .ارة تقاـ لمعباسييؽ كتارة أخخى لمفاطسييؽالفتخة أصبحت الخظبة غيخ مدتقخة فت

لقج كانت مشظقة حمى بؽ يعقؾب الؾاقعة جشؾب مكة السكخمة مشظقة نداع كصخاع بيؽ  -4
اشخاؼ مكة مؽ جية كحكاـ اليسؽ مؽ جية أخخى ككسا كانت سببًا في تجىؾر العالقات 

 بيؽ الظخفيؽ .
مخاء اليؾاشؼ أكاف الفاطسيؾف كالعباسيؾف يتشافدؾف عمى إقامة الخظبة في مكة  ،ككاف  -5

مخاء كانؾا ىؼ السدتفيجكف مؽ ذلػ ف األأالظخؼ الثالث في ذلػ الشداع كتمػ السشافدة ، 
التشافذ الحي كججكه فخصة لتحقيق مأربيؼ السادية ، كقج ادركت كل مؽ الخالفتيؽ مظامع 

كاالعظيات كاليجايا ، ككانؾا ىؤالء يقيسؾف الخظبة في  باألمؾاؿبأغخائيؼ  امخاء مكة فقامؾا
 الحـخ لسؽ يجفع امؾااًل اكثخ مؽ االخخ .

مخاء الرميحييؽ في تثبيت سيادتيؼ كاف الخمفاء كالؾزراء الفاطسيؾف يعتسجكف عمى األ -6
ظبة كنفؾذىؼ عمى مكة السكخمة كقج عيخ اخالص الرميحييؽ كحخصيؼ عمى اف تغل الخ

 بسكة مقامة لمفاطسييؽ كحجىؼ .
مخاء اليؾاشؼ ليقيسؾا ليؼ الخظبة عمى مشابخ مكة ، استخجـ الفاطسيؾف سالح حاد ضج األ -7

تسثل  كقجكتسثل ذلػ في إيقاؼ جسيع السعؾنات كالعائجات الدشؾية ألىالي مكة كامخائيا ، 
كىي الحجة تدبب  ،ًا ك ديشيأمكة ألي غخض كاف سؾاء تجاريًا  إلىفي مشع الدفخ كالتؾجو 

ف مكة كأىميا يعتسجكف عمى السعؾنات كالسؾارد أل ؛اقترادية كبيخة عمى البمج السقجس اً اضخار 
  .بالدىؼ إلىالسالية الخارجية كعمى عائجات الحجاج كالتجار القادميؽ 
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 الههامش
ك دكلة بشي اخذيج ،  ىي دكلة إسالمية أسديا رجل اسسو دمحم بؽ طغج ككاف ألجكلة االخذيجية : ا (1)

اخذيجًا في مرخ ، كقج عيؽ دمحم بؽ طغج كاليًا لسرخ مؽ قبل الخاضي باهلل الخميفة العباسي فشذخ 
االمؽ كضبط البالد ، كقزى عمى حخكات الستسخديؽ ضج الجكلة العباسية كاستظاع كدخ شؾكة 

انؾا يحاكلؾف االستقالؿ بسرخ عؽ حكؼ العباسييؽ ،  كبدبب ىحه االعساؿ مشح الفاطسييؽ الحيؽ ك
الخميفة العباسي كالي مرخ تذخيفًا فارسيًا كىؾ لقب االخذيج  كبعج اف مشحو ىحا المقب قاـ االخذيج 
بإعالف استقالؿ مرخ عؽ الجكلة العباسية ككسع حجكد دكلتو فزؼ اليو الحجاز كالذاـ كفمدظيؽ 

لقب االخذيج كبعج كفاة االخذيج تؾلى كافؾر  إلىردف ، كسسيت الجكلة االخذيجية ندبة كحسص كاأل
مخاء االخذيجيؽ حكسًا ، كترجى كافؾر أسشة أطؾؿ  22االخذيجي حكؼ مرخ، كقج حكؼ مرخ لسجة 

لمفاطسييؽ في اكثخ مؽ مخة ، كبعج كفاة كافؾر اختل تؾازف االخذيجييؽ كتؾلى بعجه صبي صغيخ كىؾ 
الفؾراس أحسج حفيج االخذيج دمحم  بؽ طغج كفي عيج ىحا الربي سقظت مرخ بيج الفاطسييؽ أبؾ 

 . 365، ص  2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج ،كانتيت الجكلة االخذيجية 
ـ(  كىي دكلة إسالمية اتخحت مؽ السحىب  1171 – 969ىػ/  567 – 297جكلة الفاطسية)ال (2)

 إلىاإلسساعيمي محهبًا رسسيًا ليا ، كقامت ىحه الجكلة في السغخب حيث نذط دعاتيا ىشاؾ كدعؾا الشاس 
لعباسية القتاؿ باسؼ االماـ السيجي السشتغخ كحققت نجاح في األقاليؼ البعيجة عؽ مخكد حكؼ الخالفة ا

بدبب مظاردة العباسييؽ ليؼ ، فأقامؾا دكلتيؼ في السغخب كاعمشؾا قياـ الخالفة ىشاؾ ، شسمت مشاطق 
ىػ رابع خمفاءىا السعد لجيؽ هللا ،  358مرخ في  إلىكاسعة في شساؿ افخيقيا كالذخؽ األكسط ثؼ انتقمؾا 

كنرف مؽ الدماف ، كسسيت ككسعت مؽ مستمكاتيا جديخة صقمية كالذاـ كالحجاز كاستسخت قخنيؽ 
الديجة فاطسة الدىخاء )عمييا الدالـ( . سخكر ، دمحم جساؿ الجيؽ ، تاريخ   إلىبالفاطسية لشدب الفاطسييؽ 

 . 19الجكلة الفاطسية ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة  ) د.ت( ، ص 

ابي  إلىحية ـ(  يخجع تأسيذ الجكلة الرمي1138 – 1637ىػ / 532 -429الجكلة الرميحة )  (3)
الحدؽ عمي بؽ دمحم بؽ عمي الرميحي ككانت مؽ احجى الجكؿ السدتقمة ببالد اليسؽ ككانت تجيؽ 
بالسحىب اإلسساعيمي الفاطسي ، كدانت ليا بالد اليسؽ كميا كممػ مؽ بعجه كلجه السكـخ بؽ أحسج ثؼ ممػ 

ىػ( كقج كاجيت 532يت الجكلة ) كبؾفاتيا انت أبؾ حسيخ سبأ ، كممكت بعجه السمكة أركى الديجة الحّخة
ة لمجكلة يالجكلة الرميحية مشافدة قؾية مؽ دكلة بشي زياد في زبيج ، ككانت الجكلة الرميحية مؾال

بعج كفاة مؤسذ الجكلة الرميحية كانت اليسؽ تحت اربع سمظات سياسية ؛ الديجية كسمظة آؿ كالفاطسية 
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السخالؼ الدميساني .  إلىامة ، كالتي امتجت حاتؼ في صشعاء كآؿ زريع في عجف كآؿ ميجي في تي
 اليسجاني ، حديؽ بؽ فيض هللا ، الرميحيؾف كالحخكة الفاطسية في اليسؽ .

 .369،ص 2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج (4)
 . 99، ص 1الدباعي ، تاريخ مكة ، ج (5)
 .162، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (6)
 . 261، ص  1الدباعي ،  تاريخ مكة ، ج (7)
 . 36دحالف ، امخاء البمج الحخاـ، ص (8)
 . 566، ص  1ابؽ فيج ، غاية السخاـ ،ج (9)
 .225- 224ابؽ عشبة ، عسجة الظالب ، ص  (16)
 . 112، ص  2الخشيجي ، حدؽ الرفا كاالبتياج ، ج (11)
هللا :ىؾ أبؾ عمي مشرؾر بؽ العديد باهلل بؽ السعد لجيؽ هللا بؽ السشرؾر باهلل بؽ  الحاكؼ بأمخ (12)

القائؼ بأمخ هللا ابي القاسؼ دمحم عبج هللا السيجي بؽ الحديؽ الحبيب بؽ أحسج الؾفي بؽ عبج هللا الخضي 
ـ(  1626 – 996ىػ /  411 – 386بؽ دمحم  السكتـؾ بؽ إسساعيل بؽ جعفخ الرادؽ ، حكؼ سشة )

الحاكؼ بأمخ هللا أخخ الخمفاء الفاطسييؽ  كيعجسشة ،  11كلج في مرخ كخمف كالجه العديد باهلل كعسخ 
 .16األقؾياء  . عارؼ تامخ ، الحاكؼ بأمخ هللا خميفة كاماـ كمرمح ، ص 

 . 113، ص 4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (13)
 . 138صالقمقذشجي ، نياية االرب في  معخفة انداب العخب ،  (14)
 . 233 – 232ابؽ عشبة ، عسجة الظالب ، ص  (15)
 . 276، ص  4؛ العبخ ، ج 47، ص  1جسيخة انداب العخب ، ج(16)
 . 171، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (17)
 . 144، ص  1الفاسي ، العقج ،ج (18)
 . 235 – 232ابؽ عشبة ، عسجة الظالب ، ص  (19)
خبي السجيشة السشؾرة بسيل نحؾ الذساؿ ، كسسيت بحلػ االسؼ لكثخة يشابيعيا  يشبع : قخية كبيخة تقع غ (26)

 . 456، ص  5كعيؾنيا . الحسؾي ، معجؼ البمجاف ، ج
مياؿ ، كسسي أكدية بسكة بيشو كبيؽ مكة خسدة كبخ األأبظؽ مخ : كيدسى مخ الغيخاف كىؾ مؽ  (21)

الحدؽ ، كيعخؼ اليـؾ بؾادي فاطسة كمخكده  بحلػ االسؼ لسخارة مياىو ، كاكثخ سكانو مؽ اشخاؼ بشي
 . 164، ص 5الجسـؾ ، كمخىي القخية كالغيخاف ىؾ الؾادي . الحسؾي ، معجؼ البمجاف ،ح
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 . 218الرباغ ، تحريل السخاـ، ص (22)
 . 468، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (23)
 . 254، ص  1ماني ، جيحيى بؽ الحديؽ ، غاية األ (24)
 . 96، ص  8االثيخ ، الكامل في التاريخ ، ج ابؽ  (25)
 . 268، ص  2السقخيدي ، اتعاظ الحشفا ، ج( 26)
بؾه قاضي شافعي أاألميخ عمي بؽ دمحم الرميحي : كىؾ مؤسذ الجكلة الرميحية في اليسؽ فكاف (27)

فؾجج ابشو السحىب مظاعًا في قؾمو ككاف يتخدد عميو احج دعاة الفاطسييؽ عامخ بؽ عبج هللا الخكاحي 
عمي فاعجبو ذكاءه كنباىتو كايقؽ يسكؽ االعتساد عميو في نذخ السحىب اإلسساعيمي كاقشعو بحلػ كاطمعو 
عمى كتب السحىب فعكف عمي الرميحي عمى دراستيا ثؼ اخح يحج بالشاس خسدة عذخ عامًا ككثخ 

ؽ . ابؽ العساد الحشبمي ـ ممػ اليس1663ىػ /  455ابتاعو كتؾفي الخكاحي فخمفو كاداد مؤيجيو في سشة 
 . 346، ص  3، شحرات الحىب ج

 . 239، ص  6الفاسي، العقج الثسيؽ ، ج (28)
 . 311، ص  2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج (29)
 . 469، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (36)
 .64السالكي ، بالد الحجاز ، ص (31)
 . 32دحالف ، امخاء البمج الحخاـ ، ص (32)
 . 446، ص  1اسي ، العقج الثسيؽ ، جالف (33)
 . 476،ص   2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى، ج (34)
 .93الظبخي ، االرج السدكي ، ص  (35)
 .446، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ،ج (36)
 . 469، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (37)
البالد التي يدكشؾف فييا كىي جباؿ حريشة بالسيؽ  إلىقبائل الدخك : سسؾا بحلػ االسؼ ندبة  (38)

تعخؼ بالدخاة ، كىؼ مجسؾعة مؽ القبائل كبجيمة كغامخ كزىخاف كغيخىؼ ، كاشتيخت بالدىؼ بخرؾبة 
مكة اثشاء مؾس الحج جسيع أنؾاع السؾاد الغحائية كالحبؾب  إلىالتخبة كالدراعة فكانؾا يشقمؾف معيؼ 

 . 116يب .. . ابؽ جبيخ ، رحمة ابؽ جبيخ ، ص كالفؾاكو كالدسؽ كالعدل كالدب
 .111ابؽ جبيخ ، رحمة ابؽ جبيخ ، ص  (39)
 .311ابؽ جبيخ ، رحمة ابؽ جبيخ ، ص  (46)
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 . 162، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (41)
 . 316، ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (42)
ألصغخ بؽ حديؽ بؽ ميشا األكبخ بؽ داكد بؽ القاسؼ ميشا ا إلىبشؾ السيشا :يعؾد ندب بشؾ السيشا ( 43)

بؽ عبيج هللا بؽ عاىخ بؽ يحيى بؽ الحدؽ بؽ جعفخ بؽ عبيج هللا بؽ الحديؽ األصغخ بؽ عمي بؽ زيؽ 
العابجيؽ بؽ االماـ الحديؽ ، كاستقخت ذرية زيؽ العابجيؽ بؽ عمي في الجيشة السشؾرة مؽ أياـ يديج بؽ 

السجيشة ما بيؽ بشي الحيؽ كبشي جعفخ بؽ ابي  طالب كيشدب السؤرخيؽ معاكية ككانت الخئاسة في 
في ذرية ميشا  اإلمخةميشا األصغخ مؽ ذرية امخاء حكسؾا السجيشة كلؼ تشقظع امارتيؼ كاستسخت  إلى اإلمخة

ىاشؼ بؽ قاسؼ بؽ ميشا األصغخ ك  إلىاألصغخ ككاف تتشافذ بيؽ قدسيؽ مؽ ذرية اليؾاشؼ ندبة 
األميخ جسار بؽ قاسؼ بؽ ميشا األكبخ .بجر ، عبج الباسط ، التاريخ الذامل لمسجيشة  إلىة الجسامخة ندب

 . 332، ص  2السشؾرة ، مكتبة اإلسكشجرية ، ج
 .21سخكر ، الشفاذ الفاطسي في جديخة العخب ، ص  (44)
 . 247،ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (45)
 . 232، ص  8تاريخ السمؾؾ كاألمؼ ، جابؽ الجؾزي ، السشتغؼ في  (46)
 . 65-64الديمعي ، مكة كعالقتيا الخارجية ، ص  (47)
 . 162، ص   1العقيمي ، تاريخ السخالؼ الدميساني ، ج (48)
كاف لالميخ الرميحي محاكالت سابقة لالستيالء عمى مكة في عيج األميخ شكخ بؽ ابي الفتؾح ( 49)

ت  الرميحية حيث ارسل لو عجة قرائج تتزسؽ التيجيج كالؾعيج اذا الحي كقف بكل حـد اماـ التحخكا
حاكؿ االقتخاب مؽ مكة ،كبعج ذلػ ارسل الرميحي بقرائج فييا كعيج لألميخ السؾسؾي كتجؿ عمى 
عديسة الرميحي عمى محاربتو فؾر مؾافقة الخميفة السدتشرخ باهلل كلكؽ الخميفة الفاطسي خحؿ تمػ 

لرميحي كلؼ يدسح لو بحلػ ، كاصجر سجاًل يسشعو فيو مؽ التعخض ألميخ مكة العديسة كحبط معشؾيات ا
 . 35كيحثو عمى مداعجتو كاالىتساـ بذؤكف الحـخ السكي الذخيف . السالكي ، بالد الحجاز ، ص 

 . 469، ص  2ابؽ فيج  ، اتحاؼ الؾرى ، ج (56)
 . 96،ص  12ابؽ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج (51)
 . 96، ص  8ثيخ ، الكامل، جابؽ اال (52)
 . 548، ص  1الجديخي ، الجرر الفخائج السشغسة، ج (53)
 . 254، ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (54)
 . 187، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (55)
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 . 268، ص 2السقخيدي ، اتعاظ الحشفا ، ج (56)
 .66السقخيدي ، الحىب السدبؾؾ ، ص (57)
 . 72، ص  5ؽ تغخي بخدي ، الشجـؾ الداىخة ، جاب (58)
 . 73،ص   5ابؽ تغخي بخدي، الشجـؾ الداىخة ، ج (59)
؛ دحالف ، امخاء البمج الحخاـ ،  39، ص 4عبجالسشعؼ ماجج ، الدجالت السدتشرخية ، سجل رقؼ  (66)

 . 36ص 
 . 446، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (61)
 . 367- 366الجامع المظيف ، ص  ابؽ عييخة ، (62)
 . 561،ص  1ابؽ فيج ، غاية السخاـ ، ج (63)
 . 361، ص  2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج (64)
 . 155، ص  1العقيمي ، تاريخ السخالؼ، ج (65)
 .66الديمعي ، مكة كعالقتيا الخارجية ، ص (66)
 . 162، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (67)
 . 235عسجة الظالب ، ص  ابؽ عشبة ، (68)
 . 346،ص  1القمقذشجي  ،مآثخ االنافة ، ج (69)
 . 11دمحم بؽ مشرؾر ، قبائل الظائف ، ص  (76)
 . 314، ص  8ابؽ االثيخ ، الكامل ، ج (71)
 . 466، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (72)
 . 262، ص  1الدباعي ، تاريخ مكة ، ج(73)
 . 232، ص  8، ج ابؽ الجؾزي ، السشتغؼ (74)
 . 366ابؽ عييخة، الجامع المظيف ، ص  (75)
 . 31دحالف ، امخاء البمج الحخاـ ، ص (76)
 . 46ماجج ، الدجالت السدتشرخية ، ص  (77)
 . 57الديمعي  ، مكة كعالقاتيا ، ص  (78)
 . 93اليسجاني ، الرميحيؾف كالحخكة الفاطسية ، ص  (79)
 . 46ص ماجج ، الدجالت السرخية ، (86)
 . 276،ص  4القمقذشجي ، صبح االعذى، ج( 81)
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 . 162، ص  1العقيمي ، تاريخ السخالؼ الدميساني ، ج (82)
 . 97-96اليسجاني ، الرميحيؾف ، ص  (83)
 .68الديمعي  ،مكة كعالقتيا، ص  (84)
 . 98 -97اليسجاني ، الرميحيؾف ، ص (85)
 . 96، ص  12ابؽ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج (86)
 . 7، ص   2أبؾ مخخمة ، تاريخ ثغخ عجف ، ج (87)
 . 186سعيج عؾض ،معالؼ تاريخ الجديخة العخبية ، ص ( 88)
 . 126عسارة اليسشي ، تاريخ اليسؽ ، ص (89)
كثخ سكانيا مؽ أالسيجؼ : بمجة في تيامة تقع عمى كادي سخد الحي يرب في البحخ األحسخ ،  (96)

 .255، ص 5البمجاف ،جخؾالف . ياقؾت ، معجؼ 
  256ماني،صعساؿ زبيج . يحيى بؽ الحديؽ، غاية األأ أـ الجييؼ : مؾضع قخب السيجؼ كىي مؽ  (91)
 . 242، ص  6الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (92)
بالدؼ الحي دسو لو  سعيج بؽ نجاح : ىؾ ابؽ نجاح مؤسذ الجكلة الشجاحية الحي اغتالو الرميحي( 93)

ـ  ، فمسا قتل نجاح ىخب كلجاه سعيج  1666ىػ / 452بؾاسظة الجارية التي أىجاىا لو كذلػ سشة 
الحبذة كأخحا يتخقبا الفخصة لمثأر مؽ آؿ الرميحي إلعادة ممكيؼ السدمؾب مشيؼ  ، كقج  إلىكجياش 

ية  زكجة السكـخ تسكشت مؽ تسكؽ سعيج مؽ إعادة ممكيؼ بعج قتمو الرميحي ، كلكؽ الحخه الرميح
حيث أغخاه بالقجـك اليو  -احج مشاطق زبيج –القزاء عميو بخظة رسستيا ىي ككالي مشظقة الذعخ 

آؿ  إلىـ كعادت زبيج  1681ىػ /  482لتدميسو جبل الذعخ ، فانخجع سعيج كقجـ اليو فقتل كذلػ سشة 
 .  348، ص  3الرميحي مؽ ججيج. ابؽ العساد الحشبمي ، شحرات الحىب ، ج

 . 192عسارة اليسشي ، تاريخ اليسؽ ، ص  (94)
 . 257 – 256، ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (95)
 . 263عسارة السيشي ، تاريخ اليسؽ ، ص  (96)
 .128عسارة اليسشي ، تاريخ اليسؽ ، ص  (97)
 . 72الديمعي ، مكة كعالقاتيا ، ص  (98)
 .  262، ص   62رخية ، سجل رقؼ ماجج ، الدجالت السدتش (99)
 . 163، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (166)
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المصادر األولية 

 -ىػ(: 636ابؽ االثيخ ابؽ االثيخ , عد الجيؽ ابي الحدؽ  عمي بؽ دمحم الذيباني )ت  -
 ـ . 1986، دار الكتاب العخبي ، بيخكت ، 3الكاممفي التاريخ ، طػ 1
 -ىػ(:874تغخي بخدي ، أبؾ السحاسؽ , يؾسف بؽ تغخي بخدي بؽ عبجهللا الغاىخي  )ت ابؽ  -
الشجـؾ الداىخة في ممؾؾ مرخ كالقاىخة  دار الكتب، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف ، القاىخة ، ػ 2

 ـ   .1963
 -ىػ(: 614ابؽ جبيخ ، أبؾ الحديؽ دمحم بؽ أحسج ) ت  -
 ـ . 1984بيخكت لمظباعة كالشذخ ، بيخكت ، رحمة ابؽ جبيخ ، دار ػ 3
 -ـ( :977الجديخي ، عبج القادر بؽ دمحم بؽ عبج القادر ) ت  -
الجرر الفخائج السشغسة في اخبار الحاج كطخيق مكة ، مشذؾرات دار اليسامة لمتخجسة كالشذخ ، ػ 4

 ـ .1983الخياض ، 
 -ىػ(:597ت ابؽ الجؾزي ، جساؿ الجيؽ أبي الفخج عبج الخحسؽ بؽ عمي  ) -
 ـ  1946،مظبعة دار السعارؼ العثسانية ، حيجر آباد ،  1السشتغؼ في تاريخ السمؾؾ كاألمؼ ، طػ 5
 -ىػ ( : 456ابؽ حـد ، أبؾ دمحم عمي بؽ أحسج بؽ سعيج ) ت  -
 ـ .1982، دار السعارؼ ، القاىخة ،  5جسيخة انداب العخب ، تح: عبج الدالـ دمحم ، طػ 6
 -ىػ( :868خحسؽ بؽ دمحم )ت ابؽ خمجكف ، عبج ال -
كتاب العبخ كديؾاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجؼ كالبخبخ كمؽ عاصخىؼ مؽ ذكي الدمظاف ػ 7

 ـ. 1971األكبخ ، القاىخة ، 
 ق(316أبؾ جعفخ دمحم بؽ جخيخ ) الظبخي، -
 (.34القخى،رقؼ )االرج السدكي في التاريخ السكي ،مخظؾط مرؾر بسخكد البحث العمسي ،جامعة أـ ػ8
 -ىػ( : 986ابؽ عييخة ، جساؿ الجيؽ دمحم بؽ جار هللا ) ت  -
 ـ.1938، القاىخة ،  2الجامع المظيف في فزل مكة كأىميا كبشاء البيت الذخيف ، طػ 9
 -ىػ(:828ابؽ عشبة ، جساؿ الجيؽ احسج بؽ عمي الحديشي )ت  -

 ـ. 1986لقاىخة ، عسجة الظالب  في انداب آؿ ابي طالب ، دار الذعب ، اػ 16
 عارؼ تامخ . -
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 ـ. 1982،  1الحاكؼ بأمخ هللا خميفة كاماـ كمرمح ، مشذؾرات دار االفاؽ ، بيخكت ، طػ 11
 -ىػ( :1689ابؽ  العساد الحشبمي ، أبؾ الفالح عبج الحي بؽ احسج ) ت  -

 شحرات الحىب في اخبار مؽ ذىب ، السكتب التجاري لمظباعة ، بيخكت ، )د.ت (.ػ 12
 -ىػ ( : 569عسارة اليسشي ،نجؼ الجيؽ ابي الحدؽ ) ت  -

تاريخ اليسؽ )السفيج في اخبار صشعاء كزبيخ كشعخاء ممؾكيا كاعيانيا كأدباءىا ( تح: دمحم بؽ عمي ػ 13
 ـ . 1976، مظبعة الدعادة ، القاىخة ،  2، ط

 ـ(:ػػػػػػ1428ق/832الفاسي تقي الجيؽ دمحم بؽ أحسج بؽ عمي )ت -
 ـ.1958لثسيؽ في تاريخ البمج االميؽ ،تح :دمحم حامج ،القاىخة ،العقج اػ 14
 ـ.1985، بيخكت ،،دار الكتاب العخبي1بج الدالـ ،طشفاء الغخاـ بأخبار البمج الحخاـ ،تح :عسخ عػ 15
 -ىػ(: 821القمقذشجي ، شياب الجيؽ أحسج بؽ عمي بؽ أحسج )ت  -

الرشاد كاالنباء، الكؾيت، تح: عبجالدتار احسج فخج، كزارة ا ،في معالؼ الخالفة نافةمآثخ األػ 16
 .ـ1964

، الذخكة العخبية لمظباعة ، 1رب في  معخفة انداب العخب، تح :إبخاهيؼ االيباري ،طنياية األػ 17
 ـ.1959القاىخة ،

 صبح االعذى  ، دار الكتب العمسية  , بيخكت ,) د.ت ( .ػ 18
 -ىػ( : 774يخ ،عساد الجيؽ إسساعيل )تابؽ كث -

 ـ .1974، بيخكت ،  2البجاية كالشياية ، طػ 19
 -ـ (:1441ىػ/ 845السقخيدي ، تقي الجيؽ أحسج بؽ عمي بؽ عبج القادر )ت  -

 الحىب السدبؾكفي ذكخ مؽ حج مؽ الخمفاء كالسمؾؾ ،تح :جساؿ الجيؽ الذياؿ ،مكتبة الخانجي ،ػ 26
 ـ.1955غجاد ،كمكتبة السثشى بب مرخ

, لجشة احياء  1اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاطسييؽ الخمفا   ، تح: جساؿ الجيؽ الذياؿ , طػ 21
 التخاث اإلسالمي , القاىخة , )د.ت(.

 -اليسجاني ،حديؽ بؽ فيض هللا : -
 ـ . 1986، مشذؾرات السجيشة ، صشعاء ،  3طالرميحيؾف كالحخكة الفاطسية في اليسؽ ، ػ 22
 -ىػ(:626ت الحسؾي ، شياب الجيؽ ياقؾت بؽ عبج هللا )ت ياقؾ  -

 ـ . 1979معجؼ البمجاف ، دار احياء التخاث العخبي , بيخكت ,  ػ 23
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 المصادر الثانهية 
 -أبؾ مخخمة ،عبج هللا الظيب بؽ عبج هللا بؽ أحسج : -
 ـ.1936تاريخ ثغخ عجف،تح : اكسكخ لؾفغخيؽ ،ليجف ،ػ 1
 -الدباعي، أحسج : -
 ـ.1984،، مشذؾرات نادي مكة الثقافي ،6تاريخ مكة ،طػ 2
 -الديمعي، أحسج عسخ  : -
 ـ.1981،جامعة الخياض ،1ق(، ط487ػػػػػػػػػ 361مكة كعالقتيا الخارجية)ػ 3
 -الخشيجي، الذيخ أحسج : -
كاالبتياج بحكخ مؽ كلي امارة الحاج ، تح: ليمى عبج المظيف، مشذؾرات مكتبة  حدؽ الرفاػ 4

 ـ .1986القاىخة ، الخانجي، 
 -ابؽ فيج ، الشجؼ عسخ بؽ فيج بؽ دمحم بؽ دمحم : -
، مشذؾرات مخكد اليسؽ العمسي ،مكة  1ـ القخى ، تح: فييؼ شمتؾت ،طأاتحاؼ الؾرى بأخبار ػ 5

 ـ .1983السكخمة ، 
 -ابؽ فيج ، عد الجيؽ عبج العديد بؽ عسخ بؽ دمحم الياشسي  : -
ـ القخى ، أ، مشذؾرات مخكد البحث العمسي بجامعة  1ج الحخاـ ، طغاية السخاـ بأخبار سمظشة البمػ 6

 ـ . 1986مكة ، 
 -حسج زيشي :أدحالف ،  -
امخاء البمج الحخاـ مشح أكليؼ في عيج الخسؾؿ )ص( حتى الذخيف حديؽ ، الجار الستحجة لمشذخ، ػ 7

 بيخكت ، )د.ت( .
 
 -الرباغ ،دمحم بؽ احسج السكي : -
تحريل السخاـ في أخبار البيت الحخاـ كالسذاعخ العغاـ ،مخظؾط مرؾر كمشذؾر ،جامعة أـ القخى ػ 8

 (.217،رقؼ )
 -سخكر، دمحم جساؿ الجيؽ  : -
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 ـ.1959،القاىخة ،،3الشفؾذ الفاطسي في جديخة العخب.،طػ 9
 -سعيج بؽ عؾض: -

 ـ.1954،)د.ـ( ،1معالؼ تاريخ الجديخة العخبية ، طػ 16
 -بؽ أحسج  : العقيمي، دمحم -

 ـ...ز1982،الخياض ،3تاريخ السخالؼ الدميساني، طػ 11
 -ماجج، عبج السشعؼ : -

 ـ.1954الدجالت السدتشرخية ، تح : جساؿ الجيؽ الذياؿ ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،ػ 12
 -السالكي، سميساف عبج الغشي : -

،دار السمػ عبج 1ية في بغجاد ، طمشح بجاية عيج االشخاؼ حتى سقؾط الخالفة العباس بالد الحجازػ 13
 ـ.1983العديد ، الخياض، 

 -دمحم بؽ مشرؾر بؽ ىاشؼ اؿ عبج هللا: مشرؾر،  -
 ق.1461،،الظائف ،1قبائل الظائف كاشخاؼ الحجاز ،  طػ 14
 -يحيى بؽ الحديؽ : -

لمظباعة ، غاية االماني في اخبار القظخ اليساني ، تح: سعيج عبج الفتاح ، دار الكتاب العخبي ػ 15
 ـ . 1968القاىخة ، 

 


