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 الممخص

التاريخية  الطختفةة و دة و دوة دو  دل دد،ةدوو داةان ال ةا دن  شهدت اليطن خالل الطراحل
األوةةاس الةةنط ،ظعلةةت دفةةا يةةاريو الةةيطنو اةةد  ن يةةاريو الةةيطن افةةض لةةا اةةد  ة يةةاريو الظضةةال لةةن 

. دةةةةد اةةةان لوةةةل الةةةددل اليطظيةةة   در عةةةارز  ةةة  ال ةةةةا  دفةةةا (1) جةةةل اةالةةة   دلةةة  لحةةةت ف  دلدحةةةدو
ل التةةة  يتوحةةةل  ةةة  الةةةيطنو  دلةةة  تظةةة    ةةةا  دةةةةد التةةةد الشخصةةي  ال ضةةةاري  ال،رويةةة و دلةةةن الةةةدد 

م( 1159-1241اةةةةة/552-214ياريخهةةةةا  لةةةةا  رنةةةةر لةةةةن ةةةةةرن د صةةةة  ا  صةةةةرت تةةةة ن وةةةةظت  )
دي،اةةةع دفةةا ةيةةا و اةةن  الددلةة  ح ةةام دد،ةةددن در ةةدا تةةة )الطفةةدم(و داا ةةل لهةة   دطةةاله  الطتط ةة وو 

حفةةة  الطضةةةعرو  لةةةن التةةةاريو دخاصةةة   ةةة  ل ةةةال يدح ةةةد الةةةيطنو دلداجهةةة  الت ةةةد ات  ةةة  يفةةة  الطر 
ال،روة  اةوةةالل و اةنا  ضةةالل دةن الةةددر الول ةر الةةنط ةةام عةةض ع،ةة لفةةدم اةن  الددلةة   ة  ل ةةال 
خدلةة  الددلةة  ال،رويةة  اةوةةاللي   ةة  جطيةةل الط ةةاةت. دلةهةة  ححي ةة   در تظةة    ةةا  د دراةة   ةة  

طفةةدم حتةةا وةة دو الةةيطن داوةةهالايها ا صةةرا اةةنا الم ةةع  لةةا لتاع،ةة  عةةردا ةيةةام ديتمةةل  در ال
الددل  الظ احي . دذل  ضطن الحياق التاريخ  ال،ام لفددل  ال،روي  اةواللي   عان ح   العماو  ن 

 م(.1458-729اة/656-134دداصطته  عغدا  )

 الوفطات الطةتاحي : تظ    ا  و الصراع و الصفي   و جياش و زو د
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The Rise and Fall of Bani Najah State In Yemen 412 - 554 H. / 

1021 - 459 A.D. 

Dr. Sana Abdullah Aziz Al-Taei 

Dr. Sajid Abdel Mohamed 

College of Education for Human Sciences - University of Mosul 

Abstract  

Yeman has Wmessed during the various stages of history the 

emergence and the fall of many states. The main law that may be applied 

upon the history of Yemen is that it is the history full of struggle to 

establish an independent unified state. For each state, there is a 

Significant role in keeping the Arab Civilized character. One of the states 

That Has been established in Yemen is Bani . Najah state. Its history has 

extended to moree Tham one and ahalf century (412 - 554H. /1021 - 1159 

A..D) This state has been ruled by so many rulers known by (kings), They 

have distinguished deeds particulardy in the field of unifying Yemen, and 

facing chllenges in that confused period of Arab Islamic history . In 

addition, there is the great role done by some Kings of that state in the 

fild serving Arab Islamic culture. Inorder to understand the Fact of Bani 

Najah State in Yemen , this paper Searchs in the Circumstances of 

establishing and falling the state putting all this in the general historic 

Context of the Arab Islamic State during the Abbasid Chaliphates in their 

Capital Bagdad 132 - 656 H./ 749 - 1258 A. D. 
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 ظروف نذأة دولة بني نجاح:

داجهل الددل  ال،روي  اةواللي     دهد ح   العماوة  نو لتغ ةرات وياوةي و داةتصةا   و 
داجتطاعي و دث افي  داو،  دل،ل لةن  ترزاةا الحة،  ةوةتوطال يوةدين األلة  ال،روية و ديشةرام   ةر 

و   ةةةض  تي ةةة   ليعيةةة  (3)و ديةةةنار الطةةةدرا دلةةةد ال، يةةة  الةةةددرط (4)ال،ةةةري  ةةة  الحةةةفع و د ةةة  ال ةةةي 
لفت ةةةةدل اةجتطةةةةاد  داةةتصةةةةا طو دلتترةةةةد ال يةةةةاو الطد يةةةة و دةةةةةد اي ةةةةض ال،ةةةةريو   ةةةةد الة،اليةةةةات 
اةةتصةةةةا   و خاصةةةة  ع،ةةةةد  ن اتت،ةةةةددا دةةةةن ال ةةةةي  دلدوحةةةةايض د    ذلةةةة   لةةةةا يدحةةةةد الطصةةةةال  

 ن )النةةالن اةةتصةةا   و ديلةةا ا تشةةار ال،ةةري   هةةا دايضةة  ذلةة  لظةةن ال ةةر  ن النةةا   دالنالةةع اله ةةري
دالتاول الطيال ، ن(. درا ت اةنا التعةدر يدوةل الطةدن عشة ل لفةةل لفظرةرو دوةردز  در ال،الة  لةن 

 الظاس    حياو الطدن دعهدر يظريطات حرفي .

دلةل ع ةةاه  اطيةة  )الظحةةع( لةةد  الون ةةرين  ةة  ال يةةاو اةجتطاعيةة و   ةةد  صةةم   در )الطةةال( 
يوةةةتالت دحراةةةات اجتطاعيةةة . دافطةةةا اةةةان الط تطةةةل  واوةةةيالو تةةةل دصةةةارت الةةةةدارق الطاليةةة   وةةةاس 

ال،روةة  اةوةةالل  ،تد ةةل  ةة  ال ضةةاروو ديتدوةةل  ةة  الت ةةاروو اةةان  در الظحةةع  ةة  ال يةةاو ال،الةة  
،تضةاهل. اطةا  ن وةةيعرو ال ظةدو دل،رطهةة  لةن   ةةر ال،ةريو ةا يةةض   ةد ي،نةةر الت روة  الحياوةةي و 

لحمائل ديعف،هة    ةد الحةفع و دحة ن يراجةل  اي هل لن  دع لن الشدر   لا اةوتظا   لا ش دا ا
الحفعان ال،رو و اتتداهل لن ال رن النالع اله رط )التاول الطيال ط(و  تي ة  يخفة  العماوة  ن دةن 
الحمائةةةل ال،رويةةة  اتوةةةاس دح ةةةد لف ةةةي و داةدتطةةةا  دفةةةا جةةةي   رةةةال  لخةةةتف و تةةةد ت الت  ئةةة و 

ح ن ضغعل الحةفع  الطرا ية   ة  عغةدا   دي،رضل الددل  ال،روي  اةواللي   لا خعر اة  حامو
دويعر ال ظد دفا ل درات ال ياو الحياوي و  تخةنت ان ةر لةن  ةةالي  الددلة  يظةصةل لتحةي  ايا ةات 
وياوةةي  لحةةت ف   د شةةمض لحةةت ف  دةةن لراةة  الخال ةة  تمغةةدا و دلةة  يشةةن الةةيطن دةةن ذلةة و  ذ عهةةرت 

 .(2)اوطيال    ها  دل دد،دو اوت ل ع،ضها  ،فيال داوت ل الم،ة اآلخر

م(و ةالةةل  ةة  الةةيطن  دلةة  تظةة  833-813اةةة/418-198 ةة  دهةةد الخفيةةة  )الطةةتلدن( )
دداصطتها زو د. ددظد ةيةام اةن  الددلة  دلةا ع،ةد ذلة و اا ةل اظةام  لةا جا لهةا  دل  خةر   (5)زيا 

د دلة  تظة   ،ةةةر  (7)و دلةةن ثة   دلة  األئطةة  ال يد ة   ة  صةة،دو(6)اة  الددلة  الصةةفي ي   ة  صةظ،اه
دا ةةنا ا  حةةطل الةةيطنو خاصةة  ع،ةةد عهةةدر  دلةة  تظةة    ةةا  دفةةا    ةةاض  دلةة  تظةة  زيةةا   ةة  زو ةةد 
ديهال و وياويال دلناليالو  ف د  صم  اظام يما،ن لنال   الطناع الشا ،  الةنط عهةر  ة  الةيطن 
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جظدوةال. دايخةن م( اتتد  لن الط،ا ر دال ظد ث  ا تشةر  لةا صةظ،اه شةطاةل ددةدن د 819اة/422وظ  )
م( ل ظتشةةةر  لةةةا الط ديةةةل دح ةةة  داطةةةدان.  لةةةا 881اةةةة/468الطةةةناع اةوةةةطاد ف و حةةةراز وةةةظ  )

اة( دفةا ،ةد    ةا تةن ال حة ن تةن ال اوة  482الطناع ال يدط  وان  دل عهدر     ص،دو وظ  )
الروط  ثة  ا تشةر جظدوةال حتةا دصةل  لةا صةظ،اه دذلةار. دلة  يوةن الخال ةات تة ن اةن  الطةنااعو 

و، و دي طا اةتصرت دفا لحائل اجتها    لة  يوةن يطةو جةدار الةد،ن اةوةالل  عةتط حةال  لةن دا
 .(8)األحدال

ديلا جا ع انا التما،ن الطنال و  إن اليطن در ل الت،د    الح ا ي و  إلا جا ع الحمائل 
ل ال،رويةة  اليطظيةة  الط،رد ةة    لةةل  ةة  الةةيطن دظاصةةر   ةةر درويةة و دخاصةة   ةة  لد،ظةة  زو ةةد دوةةداح

يهال  دلن  ترز ان  ال،ظاصر الهظد  ث  األحماشو الن،ن اوت،ان ته  ح ةام الددلة  ال يا  ة  دوةد دا 
تتةةةرو ته  دفةةةا   ارو الددلةةة  د ةةة  ال ةةةي  ع،ةةةد اوةةةت الته  داةةة    ةةةةال صةةةغارو لةةةنل  شةةة،ر اةةةدةه 

 ةةض عا تطةةائه   لةةا الةةيطن داخالصةةه  لهةةا دلةة    ةةن اةةنا  ريمةةال دةةن الحةةياق ال،ةةام الةةنط اا ةةل يظته
الددلةةة  الطرا يةةة  تمغةةةدا  دخاصةةة   ةةة  اةلتةةة ام عطلةةةد  الطحةةةاداو تةةة ن ال،ةةةري د  ةةةرا  لةةةن ال،ظاصةةةر 

 .(9))األد طي ( الت   خفل الد،ن اةوالل 

اريمعةةل الددلةة  ال يا  ةة  عطراةة  الخال ةة  تمغةةدا و دعفةةل ال،الةةةات الحياوةةي  دالد،ظيةة  ةائطةة  
  خعمةة  ال ط،ةة و د ةة  اروةةال شةة ه لةةن داةةد لةةا دلةةر دةةن  ةحةةض  ةة  الةةدداه لفخفيةةة  العماوةة   ةة

ال ااو  لا لرا  الخال  . دةد ا تهج ح ام ان  الددلة   هةج الخفةةاه العماوة  ن  ة  ل ةال اةدتطةا  
دفا ال،ظاصر   ر ال،روي   ة  ال ةي  داة اروو  تخةندا   فلةدن ال،ل ةد لةن عةال  ال مشة  دي دلةدن 

ددن  لةةا يوفةةيةه  عالطظاصةةع دالطحةةددليات تتةةرو ته  ديةةدريله   اخةةل ال صةةدرو دوطةةردر الةة لن  ،طةة
الحيا   و د لي،ة   ن ،تعفةل اةدةه  لةا الحةفع و  ةة   داخةر دهةد ح ة  تظة  زيةا و د ة  عةل ح ة  

م( اوةةةتتثر لةةةدلا لةةةن ال،ل ةةةد اوةةةطض لرجةةةةان 1211اةةةة/224ال حةةة ن تةةةن وةةةالل  ال يةةةا ط )يةةةد   
د دفةا   صةار  لةن ال،ل ةد دلةن عالحفع و داان ةد يةدلا الةدازروو  صةار لةض  ةةدذ ال ةروو د خةن  ،تطة

اطا ال رين"  حةداطا اوةطض ) سةيو( دةةد دهةد  ليةض  ادةه دلدان لن ال مش و "روااطا صغ رين ددةا
 .(12)لرجان تة )يدت ر اة ارو ال،ال ( دثا  هطا اوطض )  ا ( ديدلا  دطال الودرط دالطه   دلدر

ل لةن لل زيةا  اوةطض اتةرا ي . دو،د د او ال ح ن تن والل  ال يةا طو ا ت ةل ال  ة   لةا  ةة
دةةةد اةفتةةض دطتةةض )اظةةد تظةةل  تةة  ال ةةي  ال يةةا ط(و داا ةةل لةةن الظحةةاه اليطظيةةات الشةةه راتو لةةنل  
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. دلوةن لرجةان لة  ،ةرض (11)وردان لا  دت صةاحم  الوفطة  األدلةا دالحةفع  ال حيحية   ة  الددلة 
تها ا ا . دةةد خعة  لرجةان تنل و  ذ تد  ،تآلر دف ها خاص  ع،د  ن ش،ر عط فها  لا   ا  دل ايل

إلل اه الحمة دف ها ددفا اتن  خ ها.   دل صاحع اتاي )ةرو ال، دن عتخمار اليطن الطيطدن(  ن 
 سةةيو "رةةان عفدلةةال  شةةدلالو داةةان   ةةا  ر،د ةةال رحيطةةالو داةةان لدةاطةةا لرجةةان  ةضةةل  سيحةةال دفةةا 

ا لرجةةةان  حةةةمة دف هطةةةا   ةةةا و داتةةةن زيةةةا  ددطتةةةض  ةضةةةالن   احةةةالو  ةةةت ر  تهطةةةا  سيحةةةال وةةة داط
م داطا ةائطان ،ظشةدا ض   حتةا ختطةض 1216اة/227دوفطهطا  لا  سيو  لظا دف هطا جدارال وظ  

 .(14)دف هطا  وان ذل  لخر ال،هد تهطا"

لطا ةتل  سيو لدة و راع الطرف و دضرول الح   عاوةطضو داةان   ةا  ،دلغةن  ائمةال دةن 
. (13)ظاس دي ه  ل روض دةصد   لا زو د ع طدع دريطة "زو دو دةد ةرر لداجه   سيو د"اوتظةر ال

 لا  سيو   د اوت،د لفطداجه  د ارت ت ظهطا دةائل لظها ،ةدم رلةلو ديةدم  شةال دفةا   ةا و دلظهةا 
دخحةر الةري ةان ةراعة   (12)،دم ال، دو دفا  سيو دلظها ،ةدم ال،ةرق دفيةض ةتةل  سةيو دفةا عةاي زو ةد
م( " حةمة 1241اةة/214خطح  لةا ةت ل دجري و د خل   ا  لد،ظ  زو د    ذط ال ،دو وظ  )

دفا لرجان دوتلض دن لا  ،فض عطدة  ددطتضو   ال اطا    انا الط ان  تخرجهطا   ةا و دصةفا 
 لر عإحضار جن  دف هطا دوظا دف هطا    ال،رق لشهدالو دج،ل لرجان ل ا هطا دوظا دفيض حيال د 

 .(15) سيو   ،فل دظد لرجان  لظا دف هطا ال دار حتا ختطض"

ويعر   ا  دفا زو دو دراع الطرفة و دضةري الحة   عاوةطضو داايةع  اةل ال،ةراق دوةنل 
. د ر ةر (16)له  العاد   ةدضدا  ليض الظرر ال،ام    ال  يرو اليطظية  دي ف ةد ال ضةاه لطةن ،ةرا   اةالل 

-991اةةة/244-381 ةة  عغةدا و   ةد ارلةض الخفيةةة  العماوة  ال ةا ر عةا  ) لدةةةض الطةدال  لفخال ة 
م( تف ع )الطديد  ص ر الد،ن(و د صدر لرودم الظياع  الخفص دونل   ضةا الشرعي  دفا 1231
 .(17)ح طض

ران   ا  ،ظتط   لا ةل ف  ال  ل ال مشي و دلةن ععةن  ،ةرا تةة )الحة ري دن(. دةةد يطتةل 
ن دال،ةةدل دالر  ةة و دةةةد ي فةةد لظاصةةع دد،ةةدو  ةة  الددلةة  ال يا  ةة  لظهةةا عشخصةةي  ةديةة و ددةةرا عةةالف 

 لةةا شخصةةي    ةةا  ةةةائالل عت ةةض " ،ةةد لةةن  (19). دةةةد  شةةار خ ةةر الةةد،ن ال رافةة (18))ا رةةر الحةةراط(
الةدااو الشة ،انو  شةت  ة  دهةد الةارو ال حة ن تةةن وةالل  دحةدثل  ةتن عهةرت   هةا اةا،تةض د لا تةةض 

 دن دالخارجدنو داشتدت ال ردي      الض  خرج عا رال لتط ظال".داخالصضو دانر دفيض الطتغفل
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تةةد  ن وةةيعر الطفةة    ةةا  دفةةا زو ةةد يدجةةض   ةةد وةةهل يهالةة و ديط ةةن لةةن اخضةةادضو ثةة  
 ورع لتد  د وةفعتض دفةا الةيطن دال ضةاه دفةا شة دا الحمائةل داأللةراه الةن،ن وةلت لهة  اةوةت الل 

   رو،ةةة ن وةةةظ و داةةة   تةةةرو ح طةةةض. ضةةة  دحةةة ر  ةةة  لظةةةا ت لختفةةةة . دةةةةد اوةةةتغرق ذلةةة  لظةةةض ةراعةةة
دصظ،اه دددن دحضرلدت دونل   صم ل الددلة  الظ احية  يضة  حةدد  الةيطن الولةر  افهةا. دلة  
 طظةةل اةةنا   ةةا  دحفةائةةض لةةن لداجهةة  ي ةةد ات ال ةةرو اةةان لةةن  ترزاةةا الت ةةدط الةةنط لنفتةةض الددلةة  

 .(42)ل  الصياحي (اةوطاد في  األدلا الت  يتوحل    اليطن ددر ل عاو  )الدد 

 الرميحي: -الرراع النجاحي

ح ظطةةا ةالةةل الددلةة  الةا طيةة و  ةة  عةةال  الطغةةريو ي طةةل  تظةةاه الةةيطن  لنةةال )اتةةن  ضةةل( 
. (41)د)اتن حدشع( لحددلي   شر الدددو اةوطاد في     اليطن دالم ةرين داليطالة  دلصةر دالهظةد

الصةة،دوات عحةةلع التظةةا و تةة ن الةةدداوو دلةةغن ي،رضةةل الةةدددو اةوةةطاد في   ةة  الةةيطن  لةةا ع،ةةة 
 ةةإن الةةدددو وةةردان لةةا ي ةةد ت دراجةةل دفةةا ،ةةد )دفةة  تةةن   الصةةفي  ( الةةنط ية ةةض  ةة   صةةدل 

م(  ة داا ةةةةل الةةةةدددو 1264اةةةةة/255الطةةةناع اةوةةةةطاد ف  ددطةةةةل دفةةةةا  شةةةةر . دلةةةة  يةةةةتت  وةةةةظ  )
تدر ححةةةن اتةةةرا ي  اةوةةةطاد في  ةةةةد ا تشةةةرت  ةةة   رجةةةاه لختفةةةة  لةةةن الةةةيطن. ديشةةة ر اةوةةةتاذ الةةةدا

 لا  ن الصةفي   اةنا اةان وةظيال دةةد شةغل  تةد  لظاصةع ةضةائي و لوةن اتظةض وةردان لةا  (44)ححن
ي دل  لا الطناع اةوطاد ف  دةد اتع  لا الخفية  الطحتظصر الةةا ط   ة  لصةر  حةتتذ ض  ة  

لةمال   اعيةال  عهار الدددو اةواللي     اليطن  تذن لض دةد شطار دن وادد ال د د خةن ،ظت ةل  ة  ا
 لا اةلةام الةةا ط و داةان دفة  الصةفي   ع،ةد  ن وةيعر دفةا صةظ،اه دايخةناا داصةط  لددلتةض 
ال د،ةةةةدو  ن    ةةةة  الةةةةيطن عادتمةةةةار   ائمةةةةال دةةةةن الخفيةةةةة  الةةةةةا ط و داةةةةان الةةةةةا ط دن ،ظرةةةةردن  لةةةةا 
 الصةةفي   ن  رةةريه   لةةا امةةار رجةةال  دلةةته  دةةةد اوةةتعاع الصةةفي    ن   طةةل الةةيطن ي ةةل لةةداه

 داحد.

دن الددل  الصفي ي    دل: "ل    ل ألحد فيطن لف  اليطن لةا دةةل  (43)رتع دطارو اليطظ 
ل،فة  تةةن   الصةفي  و  إ ةةض اوةتدلا دفةةا الةةيطن وةهفض دجلفةةضو دشةطالض دجظدوةةضو دشةرةض  ةة  لةةدو 

صةال   ح رو ع،د  ن ةهر لفداض". داان )دف  الصفي  ( ا اريال لطتازالو د  خل ان ةرال لةن دجةد  اة
   عال  ال  ازو  خصص  لداةل د  رو لفل ل ال،تتو ديش يل لدو  ال جو د ححن ل،الف  الظاس 

دلوةةةن  (42)د شةةر ال،ةةدل ت ةةظه  داوةةتطاله   لةة ه  د ثةةر دظةةةض ةدلةةض: "ا صةة  الطرفةةدمو د ةطةةل الرةةال "
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الددلةةة  الصةةةفي ي  اصةةةعدلل عالددلةةة  الظ احيةةة  دةةةةد لةةةر الصةةةراع ت ظهطةةةا عطراحةةةل دد،ةةةدو اوةةةتغرق 
وظدات  ديف و دا ، و وفليال دفا  دضاع اليطن الحياوي  داةةتصا    داةجتطاعي  دخاصة   ة  

 ل ال اوتظ اا ال ا ات اللفد دي،رضض لطشارل دد،دو.

 الرميحي:-مراحل الرراع النجاحي

 عهر دف  تن   الصفي      الطرحفة  األدلةا لةن الصةراعو العادة  لفطفة    ةا و   ةد 
.   دل صاحع ةةرو ال، ةدن: "رةان الصةفي    خةاا (45)   ليض ديرول لض الهدا اران الصفي   ،تد 

  احةةال صةةاحع زو ةةدو داةةان ،تفعةة  لةةض عةةاارال داةةد  ،طةةل دفةةا اة  ةةاع عةةض دةةةد يةة  لةةض ذلةة  حةة ن 
 .(46)لن  ن يدس الح  لض" 1262اة/254   ل جاري  جط ف   ادااا الصفي   لظ ا  وظ  

الصةراعو ع،ةد ل تةل   ةا  ديةدلا ال  ة  لةن ع،ةد  لةدلا لةض ديلد  دظدئن لرحفة  جد،ةدو لةن 
اوطض اهالنو ح ع  ن  دة    ا  اا دا صغارال دةد اوتطر األلر ا نا ةراعة  ثةالس وةظداتو  ذ لة  
،فلةةع دفةة  تةةن   الصةةفي    ن  زال ح ةة  تظةة    ةةا   هةةري اتظةةض وةة، د الط،ةةردا تةةة )األحةةدل( 

. دةد   خل الصفي   زو د د  اي دف ها ش  ت (47)م(1263اة/255د خديض  لا ج يرو  اف  وظ  )
م( دةةةد ايحةةطل  تةةرو ح ةة  اتةةن شةةهاي اةةنا 1263اةةة/256زدجتةةض ) وةة،د تةةن شةةهاي( دذلةة  وةةظ  )

عالتحةةةال  دالفةةة نو  اوةةةتةا  لةةةن ذلةةة  وةةة، د تةةةن   ةةةا و  ،ةةةا  وةةةرال  لةةةا زو ةةةد دوةةةد    طةةةل لةةةن حدلةةةض 
خيةض جيةاش ال ضةدر  لةا زو ةدو   ضةر األ صار حتا تفغدا ةراع  وم، ن ل ةايالل. اطةا  فةع لةن  

 .(48)ل ايل 222لصع مال ل،ض لن   صار  ةراع  

م(و ل،راةةة  ال ةةةرو تةةة ن 1266اةةةة/259لةةةن ذط ال ،ةةةدو وةةةظ  ) 14دظةةةد الطه ةةة  جةةةرت  ةةة  
وةة، د األحةةدل د خيةةض د  صةةار  لةةن جهةة و دالصةةفي   د خيةةض دلةةد   لةةن جهةة   خةةر . دةةةد يةةةرق 

وة، د د خيةض. دةةد ةتةل الصةفي    ة  الط،راة و دو،ةد  جي  الصفي   دا ضة  الون ةردن  لةا جةي 
ا يطةة  الصةةف   نو دةةا  األلةةر  ةة  الةةيطن  لةةا تظةة    ةةا  "دالةةتنت صةةددر الظةةاس ا مةة  لةةن  دل 

 .(49)لفداه  داد و، د تن   ا "

دن )ل،را  ذط ال ،دو(   دل: "ة   حا ا تصاي ر س الصفي      دد   (32)رع جياش
فه  لال  الطف  يدي  الطف  لن يشاه ديظ ع الطف  لطن يشةاهو دي،ة  الطرف و دةراهو الط رئ: ةل ال

 لن يشاه دينل لن يشاهو ت دم الخ رو ا   دفا ال ش ه ةد،ر".
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ذط ال ،ةةةةةةدو  16دو،ةةةةةةد ثالثةةةةةة    ةةةةةةام لةةةةةةن الط،راةةةةةة و  خةةةةةةل وةةةةةة، د تةةةةةةن   ةةةةةةا و زو ةةةةةةد  ةةةةةة  
 م م( در   الصةةةفي   د خيةةةض  لةةةام اةةةد ج اوةةةطاه تظةةةل شةةةهاي زدجةةة  الصةةةفي   د 1266اةةةة/259)

الط ةةةرمو  ت  لهةةةا  ار شةةةخار دداةةةل تهةةةا لةةةن   روةةةها. ددطةةةد وةةة، د لت، يةةة  وةةةفعتضو در ةةةد جيشةةةض 
عط ايف ن جد  لن األحماش. دي دل صاحع الطة د    انا الصد : "داوتدثت األلر تتهال  لح، دو 

 .(31)دو،ع عاأللدال  لا عال  ال مش  لن اشتر  لض دشرين  ل  دلد"

الطرحف  النالن  ح ظطا وتلل  وطاه تظةل شةهايو وة، د  الصفي  و- خل الصراع الظ اح 
تةةةن   ةةةا   ن  حةةةط  لهةةةا اةةة  دلةةةن ل،هةةةا لةةةن الظحةةةاه عةةةال،د و  لةةةا صةةةظ،اه  ةةةر ة. دةةةةد  شةةةارت 
الطصةا ر  لةةا  ن وةة، د  صةةع ر س زدجهةةا د خيةةض ةمالةة   ةاق الةةدار التةة     لةةل   هةةاو دو  ةةل  ةة  

هةا الط ةرمو ي ةدل: ا هةا ةةد حطفةل لةن وة، دو األور ثطا ي   شهر دة ل وظ و ث   روفل ورال  لا اتظ
دل    ن و، د ةد رلاا ة و دي طةا  را ت  ن ين ةر حسيرتةض دحسيرة    صةار و دلطةا دصةفل الروةال و 
 ةر اةةا اتظهةةا الظةةاس داةةد دفةةا الطظلةةر  ضةة دا عالم ةةاهو دةةةرردا ال تةةالو داي هةةل جطةةدده  دةةةةدرت 

عر ةان دظةد عةاي الط ةر   لةا ال لفة . داةان تنالث  لةا  ارس   ر الراجل   د زو دو داصةعدم ال
جي  و، د ،تتل  لن دشرين  ل  ل ايلو دا تهةل الط،راة  تهةردي وة، دو دوةيعرو ةةدات الط ةرم 

م( 1267اةة/262دفا زو ةد. دةةد  لةر الط ةرم عإدةا و خالةض  وة،د تةن شةهاي  لةا دة ة  زو ةد وةظ  )
 .(34)درجل عتلض  لا صظ،اه

و، د تن   ا  ثا ية   لةا زو ةدو دوةيعر دف هةا ددفةا  ع،د دد و الط رم  لا صظ،اهو رجل
م( يد  ل  وطاه تظةل 1286اة/279يهال  دومتو  اتتد ت الطرحف  الراع،  لن الصراعو د   وظ  )

شةةةهاي عصةةةظ،اهو  تدلةةةل زدجةةة  الط ةةةرم الحةةة دو  رد  تظةةةل  حطةةةد الصةةةفي   الحةةةفع  ديط ظةةةل لةةةن 
  د   ةةل  ةة  اوةةت،ا و الحةةيعرو الصةةفي ي  اوةةتخدام ال  فةة  ديوةةدين الت الةةةات الطضةةا و آلل   ةةا

م( ديةةةرق  دة  جظةةا  داةةردي جيةةاش تةةن 1289اةةة/281دفةةا زو ةةد دذلةة  ع،ةةد ل تةةل وةة، د وةةظ  )
  ا    د الهظد. داا ل زدج  وة، د ) م الط،ةارم( ل،ةض دظةدلا   م ةل دفيةض ج ةدش الصةفي   نو 

لةةل: "ل ةةل لةة  د ظةةال يةةر   ةةا دةةةد    لتهةةا الحةة دو  رد  عغر ةة  دج،فةةل ر س زدجهةةا  لةةام  اةتهةةا دةا
 .(33)لدةيظا  وطاهو ر س األحدل  لام زدجتض  م الط،ارم"

 



 م( دراسة تارخيية1151-1021هـ/554-412دولة بين النجاح يف اليمن )

 م.د.ساجد عبد حممد                                                         الطائيم.د.سناء عبداهلل 

 

   م(2022حزيران  – 32العدد ) ةلة دراسا  تارخييةجم 
220 

 

220 

 جهود جياش بن نجاح ودوره في استعادة الدمطة عمى زبيد:

 ةام جي  تن   ا  ددزير  ةحي  الطف   تد و، د خف  تن ات  العاار األلدط ةراع  وةت  
 خمار اروض ديويةض ألحدال الهظةد ددةا ات  افهةا لةن  شهر    الهظد د  ل لظا الطدرا دطارو اليطظ  

ا ال  الش،ر داألعا ر دوتر احد  د ظيض عخرة  وةد اه. ديدضة  جيةاش  ةحةض ايسية  دد يةض  لةا 
)زو د( لتظوةرال ديصةظتض دفةا  خماراةا د حةدال الظةاس   هةا دلةن ثة    احةض  ة  ال،ةد و  ل هةا دح طهةا 

و  اال  زو د الط ايف  لن ال،ل د األحماش الن،ن ةةدر ع،د  ور  ل راا  و،د تن شهاي دذل  عطحادد
دةةةةد ا  تظ ةةةةد خطحةةةة  لةا ل ايةةةةل   ةةةةدل دطةةةةارو اليطظةةةة : دظةةةةدلا دةةةةا  جيةةةةاش  لةةةةا زو ةةةةدو  شةةةةرت 
الطصةاح و داتتهفةةل لةةض الرعيةة و دعهةةر الة هةةاه. داا ةةل دةةد و جيةةاش  لةةا زو ةةد دح طةةض   هةةا وةةظ  

 .(32)م(1125اة/298  وظ  )م( داوتطرار  حتا د ايض    شهر ذط ال  1289اة/284)

دصةة  جيةةاش تةةن   ةةا  عت ةةض اةةان لفوةةالو ضةةخطالو شةةهطالو شةة ادالو جةةدا الو اريطةةالو دةةةدرالو 
. (36)و دةةةد ل ةةع تةةة )الطفةة  الط ةة ن  صةة ر الةةد،ن  تةةد العةةال  جيةةاش تةةن   ةةا  اليطةةا  ((35)حفيطةةال 

ان )الطة ةد  ة   خمةار داان   ،مال شادرال لض  ،دان ش،ر. اطا درا عت ض لدرا لتط   لةض اتةاي ع،ظةد 
. دةةد (37)زو د( دالوتايو اطا  شةارت  لةا ذلة  الون ةر لةن الطصةا ر ة ،ة ال لة ةد ال لظةن زلةن ع، ةد

 وةةهع الطدرخةةدن  ةة  ذاةةر يةاصةة ل خعتةةض لف،ةةد و  لةةا زو ةةد دالحةةيعرو دف هةةا دادةةا و يوةةدين الددلةة  
دةةن ا ارو شةةددن  دلتةةض  الظ احيةة و ديلةةدد   هةةا اا ةةل خعةة  ل  طةة  اوةةتةا  لظهةةا لةةن اتت،ةةا  الط ةةرم

لطرضضو ديرم األلدر  لا زدجتض الح دو  رد  تظل  حطد دةد ذار جياش    ياريخض  ن دف  تةن 
 ل ةة  دزيةةر الصةةفي    وةة،د تةةن شةةهايو ةةةد داد ةةض  ةة  ادةةالن النةةدرو  ةة  زو ةةد داةيةةةاق دفةةا لددةةد 

جةال لةن لخةاتغه  ل د  داشارو لتط  وو دا  ضري العلدل د   الطددةد ا عف ةل النةدروو دخةرج الر 
دواددا   اال  زو د    اله دم دف  )ال الي  ال،ح ري  الصفي ي ( د)ةصر اةلةارو( دية  ادت ةال 
الةةدال   وةة،د تةةن شةةهاي دةةةرر ع،ةةداا الطفةة  جيةةاش ا ةةالق وةةراحض "أل ةةض  ححةةن الحةة رو آلل   ةةا  

 .(38)ددل دا   ثظاه دة،تض ل و د"

 الرميحي:-النجاحي-الرراعالمرحمة الخامدة من 

م(و  وةةظدت الةةدددو دالحةةفع   لةةا 1291اةةة/282ع،ةةد د ةةاو األل ةةر الصةةفي   الط ةةرم وةةظ  )
األل ةةر  تةة  خط ةةر وةةمت تةةن  حطةةد الصةةفي  . د ةة  دهةةد  يمةةا ل الظ ةةاح دن دالصةةفي  دن الحةةيعرو 
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دا  دفةةا يهالةة و لوةةن جيةةاش  را   ن  ،ةة ز لراةة   ضةةد الصةةفي   ن  عفةةع لةةن لراةة  الخال ةة  تمغةة
 .(39)لحادديض  تروفدا  ليض حطف  دح ري  يض  ةراع   ل   ارس ل،رطه  لن الغ  الحالج  

ان وةلع اوةةتغاث  جيةةاش عالخال ةة  العماوةةي  ،رجةةل  لةا از  ةةا   ةةةدذ الصةةفي   ن  ةة  الةةيطن 
ديةةةةاة  خعةةةرا  دفةةةا لحةةةت لل الددلةةة  الظ احيةةة . اةةةنا  ضةةةالل دةةةن ر لتةةةض  ةةة  ي   ةةةت التةةةدازن تةةة ن 

. دثطةة  (22)حمةةاش دالغة  األيةةرامو لهةنا   ةةد اةتعةةل الغة و ل ةةاه دطفهة  اةةنا )دا ط ذ،ال(الط ةايف ن األ
وةةلع ثالةةع داةةد رامةة  جيةةاش  ةة  اةوةةتةا و لةةن  دةة  العماوةة  ن ضةةد الظةةةدذ الةةةا ط  الةةنط  خةةن 
عاة تشةةةار  ةةة  الةةةيطن. دةةةةد اوةةةتعاع جيةةةاش  ن  صةةةد الخعةةةر الصةةةفي   عطحةةةاددو ةائةةةد  ري ةةةان 

الةةنط خةةاض ل،راةة  حاوةةط  وةةط ل عط،راةة  الورةةائ  ةةةري عةةاي زو ةةد  الوهال ةة  لةةدلا تظةة    ةةا 
داةةان  لةةا جا ةةع الوهال ةة  ةةةا و لخةةردن  تةةرزا  الشةةريم    ةةا حطةة وو داألل ةةر    ةةا تةةن  ةةةا   
الحفيطا  . اطةا اوةتظهة الطخةالا الحةفيطا    شةارال  لةا جا ةع الظ ةاح  ن دو،ةد اةن  الط،راة  

ي   ن لد ةةت ةةةدم  ةة  يهالةة . د ةة  الدةةةل  ةحةةض م( لةة   ،ةةد لفصةةف1287اةةة/282التةة  جةةرت وةةظ  )
 خضةةل الطفةة  جيةةاشو تظةة  زريةةل لفةةدم دةةدن الةةن،ن وةةردان لةةا ادتر ةةدا ت دالتةةض دفةة ه . دةةةد  ع ةةا 
الحةة دو  رد و زدجةة  الط ةةرم الصةةفي    ةة  لظع ةة  )ي،ةة (  رفةةل ي طفهةةا ل،تر ةة  عحةةفع  لل   ةةا  

 .(21)م(1137اة/534 لا  ن يد  ل وظ  )

م( ديةةدلا ال  ةة  لةةن ع،ةةد  1122اةةة/298شةةهر ذط ال  ةة  وةةظ  ) يةةد   الطفةة  جيةةاش  ةة 
. د ةة  تدا ةة   لةةر  اصةةعدم عتخديةةض اتةةرا ي  ددلةةد الداحةةدو لوظةةض اوةةتعاع (24)دلةةد   تةةد لظصةةدر  ايةة 

ادت الهطةةا. دل،ةةل لةةن  تةةرز لةةا يط ةة ت عةةض  تةةرو ح طةةض اوةةتونار  لةةن ال ظةةد األحمةةاشو داوةةتطرار   ةة  
ل ياو اةةتصا    دي ريمةض لف،فطةاه دالشة،راه دا ةداق األلةدال اخضاع الراه اليطنو دوعيض إل ،اش ا

م( ياراةال دلةد  الطظصةدر داةد  ةةل صةغ ر  وةفةض دل ةد 1129اةة/523. دةةد يةد   وةظ  )(23)دف ه 
 تيض ددظدلا اوطل دطض )اترا ي ( تنل  جطل   صار  داي ض   د زو ةد.  لةا دطةض اآلخةر دلةد الداحةد 

حةةفع  د ار الصةةراع دظةةد  تةةداي  ار اةلةةارو األلةةر الةةنط  دةةا   ةةد  وةةرع اةةنل  لالوةةت داذ دفةةا ال
)خداص األل ر( لن دل د الطظصدر لعفع لحاددو ال رو الح دو  رد  تظل  حطد تنط جلف  دالت  
 لةةرت ا ةةال لةةن الطةضةةل تةةن  تةة  صةةف ع الت، ةةرو دلحةة،د  تةةن  تةة  الط ةةرم الهطةةدا   دالةة  دةةدن 

اان لن  تي تها ا تصةاراطا دا يطة  دلةد الداحةد دا ةنا  لفت رم عاي ا  زو د دةد  ارت ل،را  ال رو
 .(22)م(1112اة/522يط ن جطاد  الطظصدر تن  اي  لن ال،د و  لا زو د داصط  لفو  وظ  )



 م( دراسة تارخيية1151-1021هـ/554-412دولة بين النجاح يف اليمن )

 م.د.ساجد عبد حممد                                                         الطائيم.د.سناء عبداهلل 

 

   م(2022حزيران  – 32العدد ) ةلة دراسا  تارخييةجم 
222 

 

222 

"ان الحةفع  الة،فية   ة  دهةد الطظصةدر تةن  (25)  دل اةوةتاذ الةداتدر ححةن اتةرا ي  ححةن
ايو و داد لن األحماس   ضال دةد التاز  اي  تن جياش اا ل     ،دط الدزراه...دلظه    يو الة

عالشةة اد و دلةةد   ةةض ايصةة  عالشةةدوو دةةةد  ثةةر  اةةنا الةةدزير اثةةراهل ال ةةرال لةةن األلةةدال التةة  اوةةتدلا 
دف ها تظ    ا و حتا   ض تظا ةصرال دريطال ايخن   ارال إلةالتضو تفغ درض ال ةادة  لةن ةادايةض 

ن ذرادةةالو دوةة  الظ ةد  عاوةةطضو د را   ن  ةتةة  ثالثة ن ذرادةةالو ددةرض اةةل ل فةةو لةن ل الحةةض  رو،ة 
عالطظصدرو دلون الطظصدر  تر لض اط ظال دةضا دفيض داوتدلا دفةا  لدالةض دجداريةضو دلةن ت ةظهن 

ي دجهةةةا الطظصةةةدر  دلةةةدت لةةةض  ايةةة  النةةةا   اتةةةن لظصةةةدر الةةةنط لل  ليةةةض  (26)جاريةةة  يةةةددا )دفةةة (
 ال   ...".

 فاتك: أوضاع زبيد الدياسية بعد وفاة المنرور بن

م(. دةةةد داشةةل زو ةةد 1143اةةة/517يةةد   الطظصةةدر تةةن  ايةة  لحةةطدلال  ةة  حةةدد  وةةظ  )
دالتهائ  اليطظي   دضادال وة غ  عحةلع الصةراع الةنط حصةل دفةا الحةفع  تة ن دزرائةض دةا يةض  لنةال 
الدزير )لن   الةايو ( د)ال ائد  تد   وردر الةايو   حم   لا  اي ( داان الةاي  لن لظصدر 

م(  ةةةالل صةةغ رال دظةةدلا يةةد    تةةد و دالةايةة  اةةد اتةةن ال ةةرو 1137-1147اةةة/531-541لنةةا   )ا
الصةال   )دفة  ال  اجة ( دةةد ح ة  الةاية  الةمال  عط،اد ة  دل ةد دالةد  د تةرزا  ) تةد لظصةدر لةفةة  
الةةايو  دةةةد يط ة  دهةةد الةايةة  عرهةدر الون ةةر لةن ل ةةادةت التطةةر  دفةا الحةةفع و اةنا  ضةةالل دةةن 

   شاو اةوطاد ف  ن. دلن ل ةادةت التطةر  التة  يط ةن لةن ةط،هةاو لةا ةةام عةض دطةض   تةن اشتدا
 ايةة   ةة  زو ةةد اطةةا  ن الةايةة  ةضةةا دفةةا الشةةريم  ةةا   الحةة فطا    ةة  الطه ةة و دجاعةةض الةةداد  
اةوطاد ف  ومت تةن  تة  الحة،د و داةان لةن جةراه اةن  ال ةردي الطتدالية  ان اضةعر  لةا اةرنةار 

 .(27) ظد األحماش داوتخداله     يد  د ال    دلداجه  الت د اتلن جفع ال

م(و لةةة    ةةةن لةةةض دلةةةد  خفةةةةض  ةةة  ال  ةةة و  ةةةاجتطل 1137اةةةة/531حةةة ن يةةةد   الةايةةة  وةةةظ  )
  صار  لن ر،واه ال ظد دةةرردا اختيةار اتةن دطةض  اية  تةن   تةن  اية  تةن جيةاش دالةنط دةرا 

دةةةةد دةةةرا عت ةةةض  (28)ان داليةةةال  ةةة  يهالةةة م( داةةة1158-1137اةةةة/553-اةةةة531عالةايةةة  النالةةةع )
"ضةةعيم ال،ةة مو ةف ةةل الظرةةر  ةة  الحياوةة و لظهط ةةال  ةة  الفهةةد دالف،ةةع دالةحةةا  ديضةة يل الطةةال  ةة  
  ر لدة،ض لنل  يدلا ةائد ال ظد )وردر( النط وردان لا اصم  صاحع الحفع  الة،في  دالوفطة  

 .(29)ال،فيا    المال  ةراع  دشرين دالال"
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 الخاتمة:

رت لد  الددلة  الظ احية و حة ن عهدراةا ددالةل دد،ةدو وةادديها دفةا  ن ي  ة   ةدال يد 
( دالةةال. دلةةن اةةن  ال،دالةةل: الطدةةةل ال غرا ةة  دالت ةةارط دال،فطةة  122 تةةرو زلظيةة  اوةةتغرةل ةراعةة  )

اطةا حر ةل الددلة   (52)دالن ا   لطد،ظ  زو دو لطا اا ل يطتفوض لن ارس حضارطو د ظةا اةتصةا ط
 ترزا  لدوحها األدل )  ا ( دلدوحها النا   )جياش(. دةد اشةتهر ع،ةة لفداهةا  عطفدم  ةدياه

تن ةةا ته  ال،اليةة  دوإخالصةةه  لفةةيطن ددحةةديها دلطةةا وةةاددا  دفةةا ذلةة  اة  حةةام الحياوةة  دالتظةةدع 
المشةةرط دالت،د  ةة  الطناليةة  لوةةن عةةردا الضةة،  وةةردان لةةا تةةد ت يرهةةر لفعيةةان ع،ةةد د ةةاو الطفةة  

دةد     التظا و دفا الحفع  تة ن  (51)تلدن ال دل دالة،ل لهتطال أللدر المال "جياش النط اان "ل
ال ةةةا و )األحمةةةاش( داةةةنل  تةةة ن  تظةةةاه  وةةةرو لل   ةةةا    ةحةةةه و  لةةةا  خةةةدل الددلةةة   ةةة  صةةةرادات 
اوتظ  ل ال ا يات الددل  د ي،لل الظاس. دة  ط ن  ن  ظحا الصراع العديةل الةنط خاضةتض الددلة  

راه الصةةةفي  دن الةةةن،ن لةةةا ا ةوةةةدا ،ظاصةةةلدن لل   ةةةا  ال،ةةةداه ألوةةةماي وياوةةةي  الظ احيةةة  لةةةل األلةةة
دلناليةة . دثطةة  لةةن  شةة ر  لةةا  ن الحمائةةل ال،رويةة  اليطظيةة  لةة  ي تظةةل ع  ةة  لل   ةةا  دعفةةل يظرةةر 
 لةة ه  دفةةا  وةةاس   هةة  لةةن ال،ل ةةد اةحمةةاش العةةارئ ن دفةةا الط تطةةل اليطظةة . دلةة  يوةةن دالةةةات 

ون ر لةةةن ال ةةةد  الحياوةةةي   ةةة  الةةةيطن ج ةةةدوو  ،فةةةا وةةةل ل الطنةةةال ايحةةةطل الظ ةةةاح  ن الخارجيةةة  عةةةال
دالةةايه  تلظةة  زريةل  ةة  دةدن عال،ةةداه ألوةماي دد،ةةدو ل،ةل لةةن  ترزاةا اةختال ةةات الطنالية  التةة  

 .(54)ران لها  دراا    ي،ط ت الصراع دالتظا و دل ادل  العر  ن  رض ويعريهطا دفا اليطن

دالض،     جح  الددل  الظ احي  دجاهت الضرو  ال اضةي  ل د اوتطرت ددالل التدادر 
دفا ،د دفة  تةن لهةدط الرد ظة  الةنط اةان لةن الخةدارج دةةا  حراة  وياوةي  ل،ارضة  لددلة  تظة  
  ا  ديط ن لةن جطةل ادةدا  ال ةرو لةن األ صةار الةن،ن صة،ددا  لةا ال مةال داوةت ردا  ة  )حصةن 

ايةةةةةةة  ل ادلةةةةةةة  يفةةةةةةة  ال راةةةةةةة   ةةةةةةة  وةةةةةةةظ  الشةةةةةةةرا(. دوةةةةةةةالر   لةةةةةةةن ل ادلةةةةةةة  الحةةةةةةة دو دفةةةةةةة   م الة
م( لن خالل الت ريع  لةا دفة  تةن لهةدط  ة  ن خعةر الطهةد، ن وةردان لةا  خةن 1121اة/536)

،ت ا،ةةةد ديهةةةد  الددلةةة  الظ احيةةة  دخاصةةة  ع،ةةةد وفحةةةف  اله طةةةات التةةة  ي،رضةةةل لهةةةا زو ةةةد دال صةةةار 
 لةةةا الطظةةةا ت  الشةةةد،د الةةةنط  ةةةرض دف هةةةا داضةةةعرار  دةةةدا  ال ةةةرو لةةةن وةةة ا ها  لةةةا الخةةةردج لظهةةةا

 الط ادرو.
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م( 1159اة/552رجع وظ  ) 12ل د اوتعاع دف  تن لهدط الرد ظ   ن ،دخل زو د ،دم 
دةد ةتل األل ر  اي  تن   دا تهل تنل   دل  تظ    ا   ة  ن األلر ل  ،دم  ديالل لفطهةد، ن  ذ 

ا الةيطن ي ةل وةيعريه  وردان لا ي ةدم األ،دو ةدن عحيةا و شةطو الددلة  يةدران شةا  األ،ةدو و ل ةدخفد 
م(و  لةةد ت دظدئةةن ححمةة  جد،ةةدو  ةة  يةةاريو 1172اةةة/569داةةان ذلةة   ةة  التاوةةل لةةن شةةدال وةةظ  )

 اليطن.
 

 الهوامش:
                                                           

الدحةةدو اليطظيةة  دلةةر الطاضةة  دال اضةةر دالطحةةت للو جال،ةة  دةةدنو ( الشةةهارطو   دفةة و ل اروةة  دالةة  ل ضةةي  1)
 .192-171و 1988ولتطلر/ ،فدلو  45-43الظددو ال،فطي  حدل اليطن دلر التاريوو ددن 

و 1982( لفط يد ،ظرر: ال ظات و خالد جاو و يظريطةات ال ةي  ال،روة  اةوةالل   ة  ال،صةر األلةدطو عغةدا و 4)
 .14-7شرو  ائرو الشددن الن افي  دالظ

 .39و 1982( التودين التاريخ  لنل  ال،روي و ل ف  الطحت لل ال،رو و ت ردتو اا دن النا  و 3)
 .22-39( دلد ال، ي  الدداطو الطرجل  ةحضو 2)
اة(و ي   ت:   تةن دفة   923( لفط يد حدل الددل  ال يا    ،ظرر: الش ما  و دلد الرحطن تن دف  الد،مغ )ت 5)

 .127اةو 1372ال دال و ال ح  األدلو ال ااروو األردع 
( زو د ةصم  يهالة  اا ةل لحةت ر لطفةدم الةيطن دصةةل عت هةا تفةد جف ةلو ححةن اللظيةانو  حةطد ض )عغةدا  الةيطن(و 6)

م( 819اةة/422دوض ي ار امار ددفطاه د  عاهو دفيض حصن لن الع ن عترو،   تداي. دةد اختعل زو د وظ  )
    تةةن زيةةا . ديطت،ةةل زو ةةد عطراةة  جغرا ةة  دي ةةارط ددفطةة  ال ةةر   فةة   تةةرو ح ةة  لةةن ةلةةل الةةدال  العماوةة

ال يا ، ن دالظ اح  نو لون  دراا الحياو  وردان لا ايضاهل ع،ةد ايخةاذ لد،ظة  ي،ة  داصةط  لن،ةدو  ن دلةن 
دالظشر ع،دا  الرودل  ن. لصعةاو شاررو الطدن    اةوالم حتا ال،صر ال،نطا  و  ار الحالول لفعماد  

؛ رويةةلو ححةةة نو ع ةةر ال  ةةةاز  ةة  ال،صةةةدر الدوةةعاو ل فةةة  افيةة  ال،فةةةدم 478و 1988دالتدزيةةلو الوديةةةلو 
 .211و 1و ال،د  1977اةجتطاعي و جال،  اةلام   تن لح،د و الرياضو 

تن   تن دف  ( لفط يد حدل  شتو الددل  ال يد   ديعدراا ،ظرر: الطدا و  ل رو دف و ال،نطا  دن داةلام ال او  7)
 .17و 1984   اليطنو  ار د ا  لفعماد  دالظشرو جدوو 

م(و عغةةدا و 1448-1283اةةة/646-276( اتةرا ي و   اةةرمو دةةدن  راوة   ةة   صةةدلها الحياوةي  داةةتصةةا    )8)
 .132و 1985
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  (و روةةةةال1159-1214اةةةةة/552-214( لفط يةةةةد ،ظرةةةةر: خالةةةةد ،دوةةةة  صةةةةال : الددلةةةة  الظ احيةةةة   ةةةة  الةةةةيطن )9)
 .1985لاجحت ر   ر لظشدروو افي  اآل ايو جال،  الطدصلو 

م(و ةةةرو ال، ةةدن  ةة   خمةةار الةةيطن 1537-1261اةةة/922-866( الشةة ما  و دلةةد الةةرحطن تةةن دفةة  الةةد،مغ )ت 12)
 .434الطيطدنو  .تو  .مو ال ح  األدلو 

ل اليطظ و ل ف  الطةدرا ال،روة و (  اج و وفعانو ال  دق اةجتطاعي  دالحياوي  داةةتصا    لفطر و    الط تط11)
 .62و 1982و 12ع 

 .333-334( الش ما  و ةرو ال، دنو الطصدر الحاتتو ال ح  األدلو 14)
 .333( الطصدر  ةحضو ال ح  األدلو 13)
م(و صةة  ج يةرو ال،ةريو ي   ةت:   تةن دفة  األرةدع 972اةة/362( الهطدا  و ال حةن تةن  حطةد تةن  ، ةدي )12)

 .332-333؛ الش ما  و ةرو ال، دنو ال ح  األدلو 144و 1972ال دال و الرياضو 
 .332( الش ما  و الطصدر  ةحضو ال ح  األدلو 15)
 .122-132( اترا ي و الطرجل الحاتتو 16)
 .122( اترا ي و الطرجل  ةحضو 17)
اةان لخةر  . ان   احةال 2/412( ححنو ححةن اتةرا ي و يةاريو اةوةالم الحياوة  دالةد،ظ  دالن ةا   داةجتطةاد و 18)

  رار )دزراه( الحراط    الددل  ال يا   .
 .8/342و 1969( ال راف و خ ر الد،نو ةالدس يراج  اةدالمو ت ردتو  ار ال،ف  لفطال، نو 19)
و 18و ع 1959( لفط يةةد ،ظرةةر: ريةةاضو زااةةرو  دلةة  حمشةةي   ةة  الةةيطنو الط فةة  التاريخيةة  الطصةةري و ال ةةااروو 42)

129-112. 
 .2/197الحاتتو ( ححنو الطرجل 41)
 .2/198( ححنو الطرجل  ةحضو 44)
 .328و 1894( الطة د     خمار صظ،اه دزو د دش،راه لفداها د عيا ها دا عائهاو لظدنو 43)
 .2/328( ححنو الطرجل الحاتتو 42)
 .112( رياضو  دل  حمشي     اليطنو الطرجل الحاتتو 45)
 .426األدلو ( الش ما  و ةرو ال، دنو الطصدر الحاتتو ال ح  46)
( اتةةرا ي و   اةةري و التةةداريو الط فيةة  لطد،ظةة  زو ةةد  ةة  الةةيطنو  راوةة   ةة  لظهاجهةةا دلصةةا راا د وةةو يتليةهةةاو 47)

 .62؛ صال و الطرجل الحاتتو 58و 1984لرا   راوات الخفيج ال،رو و المصروو 
 .62( صال و الطرجل  ةحضو 48)
 .2/411( ححنو الطرجل الحاتتو 49)
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م(و يةةاريو الةةيطن الطحةةطا الطة ةةد  ةة   خمةةار صةةظ،اه دزو ةةد 1172اةةة/569 ةة  الةةد،ن دطةةارو )ت ( تةةن دفةة و  32)
 .421-422و 1976و ال ااروو 4دش،راه لفداها د عيا ها دا عائهاو ي   ت:   تن دف  األردعو و

 .423-424( تن دف و الطصدر  ةحضو 31)
التداريو داآلثةارو ي   ةت: دلةد     ال مشة و  ( الدصات و دجيض الد،ن ال مش و ياريو دصاي: اةدتمار   34)

 .37-36و 1979صظ،اهو 
 .67( الدصات و الطصدر  ةحضو 33)
 .2/47؛ ححنو الطرجل الحاتتو 52-29( الدصات  الطصدر  ةحضو 32)
م(و يةاريو ثغةر دةدنو ي   ةت: 1522اة/927(  تد لخرل و اتد   دلد   الع ع تن دلد   تن احطدو )ت 35)

 .4/26و 1936دو ار لد غرينو ل دنو  
 .2/41( ححنو الطرجل الحاتتو 36)
( ذاةةر الةةداتدر   اةةري  اتةةرا ي   ةة  اتاعةةض التةةداريو الط فيةة  لطد،ظةة  زو ةةد  راوةة  ي ف فيةة  لوتةةاي الطفةة  ال يةةاش 37)

ظةةضو دي،ةةد )الطة ةد  ةة  اخمةار زو ةةد( د شةةار  لةا  اط تةةض دلظه ةةض د وةو يتليةةةض د وةةماي   دا ةض دلةةا دصةةل ال ظةا ل
 رتاي جياش  ا  لصدر لدراو  ياريو  دل  تظ    ا     اليطن دةد ادتطد دفيض دطارو اليطظ .

 .323( الش ما  و ةرو ال، دنو ال ح  األدلو 38)
 .133( اترا ي و الطرجل الحاتتو 39)
 .119( دا ط ذ،ال ،ظمل ادرو يهال  عالدا ط ال ص ع. الهطدا  و صة  ج يرو ال،ريو 22)
 .113و الطرجل الحاتتو ( رياض21)
( اةةان ل يةةاش وةةت   دة  اةة :  ايةة  دلظصةةدر داتةةرا ي  ددلةةد الداحةةد دالةةنخ رو دل،ةةارم. لفط يةةد ،ظرةةر: ال رافةة و 24)

 .4/128اةدالمو 
 .115( رياضو الطرجل الحاتتو 23)
 .115( رياضو الطرجل  ةحضو 22)
 .414-2/411( ححنو الطرجل الحاتتو 25)
 .62(  اج و الطرجل الحاتتو 26)
 .351( لفط يد ،ظرر: الش ما  و ةرو ال، دنو ال ح  األدلو 27)
 .351( الش ما  و الطصدر  ةحضو ال ح  األدلو 28)
( الدج ف و   رضا ححنو ال ياو الةوري     اليطن    ال رن الحا س اله رط/النا   دشر الطيال طو عغةدا و 29)

 .51و 1985
 .119-118-117( لفط يد ،ظرر: رياضو الطرجل الحاتتو 52)



 م( دراسة تارخيية1151-1021هـ/554-412دولة بين النجاح يف اليمن )

 م.د.ساجد عبد حممد                                                         الطائيم.د.سناء عبداهلل 
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و 1979( اتةةةرا ي و   اةةةري و دةةةدن:  راوةةة   ةةة   حدالهةةةا الحياوةةةي  داةةتصةةةا   و ل فةةة  افيةةة  اآل ايو عغةةةدا و 51)
156-196. 

 .64-33( لفط يد ،ظرر: تن او رو   تن لظصدرو ال دار الةريد لن ياريو لد،ظ  زو دو 54)


