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 رحو٤ن ـ  عِطبٕ ٗبع٢

   1987ّط٘ؼب، ُْ ٣٘شش، 
 

 * تحفة الزمن فيما جرى من النكت في اليمن

 (هـ1165 هـ ـ 1159إنتفاضة المجاذيب في اليمن )أو 
 

 ٝ ٙاُجغ٤طخ ثحٌْاُـبٓش اُذ٣ٖ حٔذ  ثغْ هللا اُشحٖٔ اُشح٤ْ ٝ ثٚ ٗغزؼ٤ٖ ػ٠ِ أٓٞس اُذ٤ٗب ٝ     

هللا إٔ شٜذ أٝ . حٔذٙ حٔذ ٓؼزشف ثشثٞث٤زٚ أ.  ػجبدٙ ثٔ٘ٚ ٝ كؼِٚ حدُخ ُٜذا١أ ُِ٘بطت اًا ػذُٚ ٝ شٌش

ثٞاُؾ اُحٌْ، ٝ اُظالح ٝ ةثبدٙ عٞاثغ اُ٘ؼْ  أُل٤غ ػ٠ِ ع.٤ُٛٞزٚأٛٞ ٝحذٙ ال شش٣ي ُٚ اهشاساًا ة

ُٚ ٝ أطحبثخ ثٞعٚ آاُغالّ ػ٠ِ اُٜبد١ األْٓ ا٠ُ ٜٗظ األْٓ ٓحٔذ ع٤ذ اُؼشة ٝ اُؼغْ ٝ ػ٠ِ 

 .رْأأًَٔ ٝ 
 

أُلغذ٣ٖ، أػذاء هللا ٝ سعُٞٚ أُؼزذ٣ٖ، ٖٓ ح٢ ث٤ٌَ ٝ حبشذ، اُجـبح  ثؼذ كِٔب ر٘بٛذ أ٣ذ١      أٓب

ّٔشٝا ك٤ٜب اُحظٕٞ ٝاًا اُزوبطذ، ٝ ٌِٓٞا أًضش اُوطش ا٢٘ٔ٤ُ هطغ ٝ أخبكٞا اُشػب٣ب ثبُزغٔغ ٝ اُوظ٤ت، ٝ   ٝ ػ

 ٜٓ٘ب ٓب. هٞٓبد ػ٠ِ سإٝط األشٜبد ؿ٤ش خل٤خ ّٝ ُزُي أعجبة ع٤ِخ، ٝ. خزٝا ٖٓ أُِي أٝكش ٗظ٤تأ

ٝ ١ٜٞ٣ أُزٔغي ثٚ ا٠ُ ، ١ ٝ اُجزٍٞ، ٝ ٛٞ أٓش ثغججٚ رطلش اُؼذٟصٝ رلبرٖ أث٘بء اُٞ، رٍ آٍ اُشعٍٞ

(.  x) ٖٓ اُوشٕٝ ُ٘ب ثظبئش اُغبثو٤ٖهبٍ هظ ثٖ عبػذٙ ك٢ أُبػ٤٤ٖ . د١ساٍ
 

 اُٜبد١ ػ٤ِْٜ اُغالّ ٖٓ عِٔخ اإلٓبّ أٝالدٝ ُإلٓبّ ػجذ هللا ثٖ حٔضح، ػبدد ثشًبرٚ، ا٠ُ ثؼغ      

: هظ٤ذح ٣حضْٜ ػ٠ِ اإلخبء ٝ ػذّ اُزخبرٍ هُٞٚ

  إٔ رحِْ األدٓب                         كحبرس أششٛب حِٜٓيٕ  اُزخبرٍ ك٢ األ٢ِٛإ

 ٓب  ؽٝ ثحشًْ هذ رشا٠ٓ ٓٞعٚ ٝ                      ٓب٢ُ أسٟ ع٤لٌْ هذ عَ ث٤ٌْ٘ 
 

 حؼشرٚ اُٞكبح ٝ رؼش٣لٜب ًٔب رًشٙ ٓبٛبّ ػ٘ذطٙ َُعح ألٝالدٙ، ٝ عْكشٝ ٝط٤خ أُِٜت ثٖ أث٢ ص     

 . اُحبكع ثٖ خٌِبٕ ك٢ رشعٔخ ُٝذٙ ٣ض٣ذ ثٖ أُِٜت ٖٓ ٛزا اُجبة
 

سف ٜٓ٘ب ؽ اُغ٤ذ اُؼالٓخ ػجذ هللا ثٖ ػ٢ِ اُٞص٣ش ٖٓ عِٔخ هظ٤ذح ع٤ؤر٢ ٟٝ هذ ٗظْ أُؼٖ     

 :كوبٍ

 اًا ٝ ٣ؼَٔ ك٢ ا٤ُشاع أُلشد طصٝ                       عش األ٣ذ١ ػ٠ِ ًغش اُو٘ب طال د
 

شزؼِذ ٤ٗشإ اُجبؽَ، ٝ أٝ ػ٘ذ رُي . خزظبساًا كظٖ خ٤شاًا ٝ ال رغؤٍ ػٖ اُخجشا ؽ٣ٞزٜب سٝ أعجبة أخ     

. ٗوطغأٗضِْ اُذ٣ٖ اُح٤٘ق ك٤ٜب ٝ أصخش ثحشٙ ثؼذ إٔ ًبٕ ػبؽَ، ٝ روٞد أ٣ذ١ اُوجبئَ ك٢ رِي اُوطغ، ٝ 

ػزذ أُٝئي اُجـبح ك٤ٜب اُغْ اُـلجش أٝ ًبٗذ رِي اُحظٕٞ إلخبكخ اُغج٤َ، ٝ ُزظ٤٤ش األػض ر٤َُ، ٝ ٌُْ 

٤َُٔ ا٠ُ  اطش أُْٜ ٝآٖ اُزخبئش، ٝ ًِٔٞٛب ثبُجشى ٝ اُذٝائش، حز٠ ظٜش اُؼغض ػٖ ٓ٘جبررْٜ ٓغ رن

:  ، ٝهلل دس اثٖ أُوش١ ح٤ش هبٍاُِزاد ٝ اُ٘ؼْ

٤ُٝظ ٣٘بٍ أُغذ ٖٓ ًبٕ ٛٔٚ                       ؽشٝم اُـٞا٢ٗ ٝ اػز٘بم اُحجبئت 
 

     ُٝٔب رٞكشد ٛزٙ اُذػٟٞ، الحذ ُِجـبح اُلشص، ُْٝ ٣٘بُْٜ اُذٛش ثـظخ، كؤٗزٜجٞا اُج٘بدس ٝ األهطبس 

حز٠ طذم إٔ ٣وبٍ خبكزْٜ اُط٤ٞس ك٢ األًٝبس ُٝٞ طذسد أُ٘لوبد ٖٓ أٍٝ اعز٤الئْٜ ػ٠ِ اُوطغ 
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ٝ هذ أشبس اُغ٤ذ اُؼالٓخ اُضاٛذ ػٔبد اُذ٣ٖ ٣ح٢ ثٖ ٓحٔذ ػشٝثب اُحٞص٢ سحٔٚ . ألعزـشهذ ٓغِذاد

: هللا ك٢ اُوظ٤ذح ا٤ُٗٞ٘خ ا٠ُ ثؼغ أُزلوبد ٝ أثشص ك٤ٜب ثؼغ ٓبط٘ؼٞٙ، ٝ أُٜٝب

َٛ اُوِٞة ث٤ّٞ اُحشش ا٣ٔبٕ                         ٝ َٛ ُٔب هبُٚ اُشحٖٔ ارػبٕ  (3)

ٝ َٛ ػِٔزْ إٔ أهلل عبئٌِْ                                 ػٔـب  هش٣ت كِألػٔـبٍ د٣ّـبٕ  

ٝ َٛ ٛبرق ثآصاٍ ٓ٘شذاًا ًِٔب                               ػغ٠ ٣٘جٚ ؽشكبًا ٝ ٛٞ ٝع٘بٕ 

٣ب عب٢ً٘ اُغلح ٖٓ ط٘ؼبء َٛ علحذ                 ٌُْ ٓب عشٟ ك٢ اُذ٣ٖ أعلبٕ 

ػٖ اُِح٤خ َٛ ٝاكبًْ خجش                                   ٣ل٤غ ٓ٘ٚ ٖٓ األػ٤بٕ أػ٤بٕ 

رغٔؼذ ٗحٞٛب ٖٓ ًَ ؽبئلخ                                ؽٞائق حبشذ ٜٓ٘ب ٝ عل٤بٕ 

ٝ رٝ ح٤ٖ ٝ هبػ٤ٜب ٝ هبئذٛب                                  دسة اُظلب ٝ كزٕ٘ٞ ٝ عشٔبٕ  

أعٔبء شش ٝ أكؼبٍ ٓوجحخ                                    ؽٞائق ٓبُْٜ أٖٓ أٝ ا٣ٔبٕ 

كٌْ أخبكٞا ٝ ٓب خبكٞا ٝ ًْ ٜٗجٞا                            ٝ أحشهٞا كِْٜ ك٢ األسع ٤ٗشإ 
 

: ٝ ٜٓ٘ب

ٝ َٛ ٗغ٠ أحذ ث٤ذ اُلو٤ٚ ٝ هذ                           طٌذ ثؤخجبس ٣بّ ك٤ٚ آرإ 

ًْ ٖٓ ػض٣ض أرُٞٙ ٝ ًْ ٜٗجٞا                                ٓبالًا ٝ ًْ عج٤ذ خـٞد ٝ طج٤بٕ 

ٝ دع حلبػ ٝ ٓٞس ٓب ُؼح٠ ٝ ال                            رزًش حجٞس ٝ ٓبُْ ٣خض اٗغبٕ  

كبُ٘ظْ ٣ؼغض ػٖ حظش ُٔب دخِذ                            ٖٓ أُٞاػ٤غ ك٢ أخجبس هذ ًبٕ 
 

. ٝ ٢ٛ ؽ٣ِٞخ ك٤ِطبُغ ٝ هذ أهزظشد ػ٠ِ ٛزا اُوذس ٜٓ٘ب
 

كشؽ ٖٓ ٛزٙ األعطش أُؼز٢٘ ثحوٜب حبٓذاًا هللا ٝ ٓظ٤ِبًا ػ٠ِ خ٤ش خِوٚ، ٝ أ٤ٖٓ ٝح٤ٚ، ٝ خبرْ ........ 

سعِٚ ٓحٔذ ثٖ ػجذهللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ػ٠ِ آُٚ اُٜذاح األػالّ، اُز٣ٖ ثْٜ أعزوبّ اُذ٣ٖ ٝ ٗظجذ 

ُٚ األػالّ هج٤َ اُـشٝة ٖٓ اُضِٞس صب٢ٗ ٝ ػشش٣ٖ ٖٓ شٜش سث٤غ األٍٝ أُ٘زظْ ك٢ عِي ع٘خ 

ٝ أُوظٞد . ٝ ٖٓ ٝعذ ك٤ٚ ش٤ئبًا ؿ٤ش ٓ٘وٍٞ ػ٠ِ ٝعٚ اُظحخ أطِحٚ. خٔغخ ٝ عز٤ٖ ٝ ٓبئخ ٝ أُق

ٝ ال . حلع ٛزٙ أُزلوبد ٝ ػجطٜب ٤ُؼشف أُزؤخش كِؼِٜب رٌٕٞ ػظٔخ ٖٓ اإلؿزشاس ثٔضَ ٛزا اُ٘بعْ

.  ٝ ط٠ِ هللا ٝ عِْ ػ٠ِ ع٤ذٗب ٓحٔذ ٝ آُٚ ٝ عِْ. حٍٞ ٝ الهٞح اال ثبهلل اُؼ٢ِ اُؼظ٤ْ

 ........................................................................................................................

 .  ُٔئُق ٓغٍٜٞكش٣ذح  رحو٤ن ٓخطٞؽخ ٝح٤ذح ٝ* 


