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>  ُملَّخْص  <<

وفاعلة من أدوات سالطني الدولة م) كأداة قوية ١٤٥٤- ١٢٢٩هـ/٨٥٨- ٦٢٦يتناول هذا البحث العنف (العقاب) يف عصر الدولة الرسولية يف اليمن (
من تناول  اني عليهم وقهر خصومهم ومناوئيهم وردع المفسدين ومرتكيب اجلرائم، وذلك بدءً وكبح جماح تمردات اخلارج ؛الرسولية يف تثبيت حاكميتهم

بتلك األشكال العقابية كالمصادرات المالية لعينات من مختلف  االتنوع يف أنواع تلك العقوابت، من حيث الصورة واحلدة والتوقيت واألداة، ومرورً 
ابلعنف (العقاب) اجلسدي الذي  الك المصادرات من محاسبات مالية وإدارية ومحاققات سلطانية، ومرورً وما رافقت ت ،الرشائح السياسية والمجتمعية

عن الكحل والتسمري والتوسيط واألرس والعصر والتخدير والضرب، ناهيك عن النهب  الً والسجون اخلاصة والعامة، فض احلبس بدوره تعددت صوره بني 
وفرض هيبة  ؛كما لم يغفل البحث الدور الفاعل والمؤثر لتلك األشكال العقابية يف تثبيت حاكمية السالطني .مكائدوالهدم واحلصار واحلرق والتخويف وال

 )كالنفي واإلبعاد(أخرى للعنف (العقاب) السيايس واإلداري  اكما عاجل البحث أنماطً  وساد شعور قوي لدى العامة واخلاصة بوجود تلك الهيبة. ،الدولة
وتطرق البحث إىل صور أخرى من العقاب كمسألة أخذ الرهائن من قبل السالطني، وذلك من خصومهم  ساتها عىل واقع ذلك العصر.ونتائجها وانعكا

وقد  داري.ومن شيوخ القبائل اخلارجة عىل حاكميتهم، كما تناول البحث مسألة العزل واإلعفاء من المناصب كأحد الصور العقابية للعنف السيايس واإل
بجملة من النتائج، أوردناها يف اخلاتمة ويف سياقات البحث، كما اعتمدت الدراسة عىل العديد من المصادر منها ما هو معاصر للرسوليني،  ظفر البحث

  وضع من أجلها. من أهدافه اليت  اومنها ما هو محدث، واليت عززت فرضيات البحث، والذي نأمل أن يكون قد حقق بعضً 
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  َمةُ ُمَقدِّ 
م) بنهـوض ١٤٥٤-١٢٢٩هـ/٨٥٨-٦٢٦اتسمت الدولة الرسولية (

ومعريف غري مسبوق يف تاريخ اليمن، وابستقرار سيايس حضاري 
ــة الرســولية وســائل متعــددة  ــه ســالطني الدول ــتهج في نســيب، ان
لتثبيت حاكميتهم، ومنها العنف (العقاب) الذي شكّل أداة قويـة 

وات الســلطة الرســولية يف فــرض ذلــك االســتقرار وكــبح مــن أد
جماح التمردات واخلروج عليهم، وتنبثـق أهميـة هـذا البحـث كونـه 

السالطني إىل أولئك يسعى إىل مالمسة المحددات اليت دفعت 
انتهاج منهج العنف (العقاب) طيلة حـاكميتهم، وكيـف سـاهمت  

دع تلــــــك العقــــــوابت عــــــىل الــــــوجهني الســــــليب واإليجــــــايب يف ر 
قـراءة  مَّ المفسدين ومرتكيب اجلرائم يف منـاطق نفـوذهم، ومـن ثَـ

مفصـــلة ذات طـــابع تحلـــييل لـــذلك العنـــف (العقـــاب) ومخرجاتـــه 
 وتبايناتـــه بحســـب نهـــج كـــل ســـلطان وطبيعـــة وظرفيـــة عهـــده.
والذي حملين عىل اختيار الموضوع، أن اجلهود البحثية الـيت درسـت 

ـــىل  ـــم تعـــرج ع ـــة الرســـولية وســـالطنتها ل ـــك األشـــكال الدول  تل
ــــة إال ابإلشــــارات اليســــرية مــــن ابب إســــقاط الواجــــب،  العقابي
وكذلك احلاجة إىل دراسة الدور الفاعل لتلك األنماط العقابية يف 
ـــــايل االزدهـــــار  ـــــة واســـــتتباب األمـــــن وابلت ـــــة الدول فـــــرض هيب

  االقتصادي.
وقــــد قمــــت بتقســــيم البحــــث إىل مقدمــــة وثالثــــة مباحــــث 

ول العنـــف (العقـــاب) االقتصـــادي وخاتمـــة، تنـــاول المبحـــث األ
ودوره يف تغذية ماليـة السـالطني وقمـع اخلـارجني والمحاسـبات 
المالية واإلدارية، بينما انشغل المبحث الثاين ابلعنـف (العقـاب) 
اجلســدي مــن الســجون والكحــل والشــنق والتســمري والتوســيط 
واألرس والعصر والتخدير والضرب والنهـب والهـدم وغريهـا، وجـاء 

اإلداري  )األخــــــري ليعــــــاجل مســــــألة العنــــــف (العقــــــاب المبحــــــث
والسيايس كاإلعفاء من المناصب والعزل وأخذ الرهائن وغريها، 

يف دراســـة   اوالـــذي نأملـــه أن يكـــون هـــذا البحـــث قـــد ســـد مســـدً 
  ترتيباتها ألولئك السالطني. تفاصيل احلياة العامة و

كمـت بين رسـول مـن أعظـم الـدول اليمنيـة الـيت ح"دولة  ّد عَ تُ 
م)، وقــد اكتســبت شــهرتها ١٤٥٤-١٢٢٩هـــ/٨٥٨-٦٢٦بعــد اإلســالم (

مــن الفــرتة الطويلــة الــيت حكمــت فيهــا واالســتقرار النســيب الــذي 
 ا، إال أن هـذا االسـتقرار لـم يكـن مطلًقـ)١(عاشته اليمن يف ظلها"

ـــة الرســـولية إىل العديـــد مـــن ابـــل كـــان نســـبيً  ، إذ تعرضـــت الدول
، األمــر الـــذي دفـــع ســـالطني )٢(الثــورات والتمـــردات والمـــؤامرات

، )٣(الدولـــة الرســـولية إىل "شـــدة ضـــبطهم لـــبالدهم ومـــن فيهـــا"
ـــارجني  ـــاوئني واخل ـــة بحـــق المن ـــف عقابي واللجـــوء إىل وســـائل عن
ـــك  ـــث شـــملت كـــل تل ـــك الســـالطني، بحي ـــة أولئ ـــت حاكمي وتثبي

ــة  ــات مــن مختلــف الرشــائح والطبقــات المجتمعي العقــوابت عين
يـــتم يف هـــذا البحـــث تنـــاول والسياســـية يف عصـــرهم، وســـوف 

  أشكال متعددة لذلك العنف (العقاب) عىل النحو اآليت:

  : العقاب االقتصاديالًأو 
فقــد انــتهج ســالطني الدولــة الرســولية العقــاب االقتصــادي، 
ـــاد أن  ـــىل اعتق ـــانوا ع ـــة الرســـولية ك الســـيما أن ســـالطني الدول
ـــة  ـــدها مذلول ـــذي يعي ـــب احلســـاس ال ـــة هـــو اجلان "اقتصـــاد القبيل

  ، وقد تعددت صوره كما ييل:)٤(سورة يف ابب السلطان"مك
  المصادرات-١/١

ـــــوة أو  ـــــراد ابلق ـــــوال بعـــــض األف ـــــزتاع أم ـــــا "ان ويقصـــــد به
ــاًء عــىل عقــوابت يفرضــها الســلطان الرســويل )٥(استصــفائها" ، بن

ــة ــوى رشعي ــارش دون العــودة إىل قضــاء أو فت ــد )٦(بشــكل مب . وق
ات كافــة للُمصــادر اشــتملت تلــك المصــادرات عــىل أنــواع الممتلكــ

مــن الثابــت والمنقــول، وابلتــايل كانــت "المصــادرات مــن المــوارد 
االقتصادية للدولة الرسولية كأحد أنـواع العقـوابت الـيت يفرضـها 

  .)٧(احلكام عىل أعيان الدولة"
ومن الشواهد عىل تلك المصادرات اليت اتسـمت بهـا غالبيـة 
ــــــا حــــــدث يف ســــــنة  فــــــرتة حكــــــم الســــــالطني الرســــــوليني م

م) يف صـدر الدولـة المظفريـة للرشـيد شـاد الـدواوين ١٢٧١هـ/٦٧٠(
من مصادرة عنيفة وكان يصحب الرشـيد الفقيـه يحـىي بـن سـالم 
الشـــهايب "فلمـــا تـــويف الرشـــيد نقـــل إىل الســـلطان أن مـــع هـــذا 

ـ ألــف دينــار وصــودر" ، )٨(الفقيــه مــال الرشــيد فطولــب ابثــين عرشـ
ــورد ابمخرمـــة (ت المظفـــر مـــا   م) يف عهـــد ١٥٤٠هــــ/٩٤٧وكـــذلك ـي

تعرض له متويل ديوان النظر بثغر عدن محمد بـن عبداللـه اجلـزري 
ألـــف  ٣٠فصـــودر وضـــرب فســـلم "…م) بقولـــه: ١٢٦١هــــ/٦٦٠ت(بعـــد 

ـــار" ـــد، مـــن )٩(دين ، وحصـــلت مصـــادرات يف عهـــد الســـلطان المؤي
ـــن محمـــد بســـبب  ـــدين ب شـــواهدها مصـــادرته للقـــايض جمـــال ال

"وحقق للسـلطان مـا منازعات للقايض المذكور مع بعض األمراء 
كــان مــن القــايض جمــال الــدين فغضــب الســلطان عــىل القــايض 

  الً جمال الدين وسلمه إىل القايض صفي الدين ليستخلص منه ما
ـــه مـــن ذكرهـــا" افوقـــع عليـــه أمـــورً  اكثـــريً  ـــا الل . وتتابعـــت )١٠(أعاذن

المصادرات يف عهده ومنها ما حصل للفقيه أبو اخلطاب عمـر بـن 
م)، فقــــد "امــــتحن الفقيــــه عمــــر ١٣٠٣ـ/هــــ٧٠٣العلــــوي احلنفــــي (ت

المــذكور يف آخــر عمــره بخدمــة الملــوك فصــادره الســلطان الملــك 
  .)١١(المؤيد مصادرة شاقة تويف َعِقبها"

ولعله من "أشهر المصادرات زمن المؤيد الرسـويل مصـادرته 
للوزراء العمـرانيني الـوزير حسـام الـدين اخوتـه حيـث أمـر ابلقـبض 

وأمـــر ابلقـــبض عـــىل أمالكهـــم لبيـــت علـــيهم وخـــتم عـــىل بيـــوتهم 
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ويف تقديري أن ما تعـرض لـه الـوزير العمـراين وإخوانـه  .)١٢(المال"
مــن نكبــة بعــد أن كــانوا أصــحاب مزنلــة كبــرية وعاليــة عنــد المؤيــد 
حــىت أن الســلطان أســكنهم "ســهفنة عــىل اإلعــزاز واإلكــرام ولــم 

ىل ، إنما كان مرده يف األسـاس إ)١٣(يغري عليهم حال من األحوال"
الوشـــاايت واخلصـــومات السياســـية وهـــو مـــا أشـــار إليـــه مـــؤرخ 
الدولة الرسولية اخلزريج عن الوشـاية الـيت وصـلت إىل السـلطان 
المؤيــــد عنــــدما أبلــــغ الناصــــر ابــــن أيخ الســــلطان المؤيــــد عمــــه 
السلطان أن الوزير المذكور أعطى أحد عبيـده قـارورة مـن السـم، 

ك المؤيــد، ويســقيه و"أمــر عبــده أن يتلطــف إىل مــن يتصــل ابلملــ
منها؛ وإن غرض القايض [الوزير] هـالك بـين رسـول قاطبـة فلمـا 

، وطلـبهم اشـديدً  ااتصل العلم إىل السلطان بهـذا فغضـب غضـبً 
  .)١٤(بحسبة أموال األيتام وغلل الموقوفات يف مدة نظرهم"

ـــــه الوشـــــاايت يف صـــــناعة  ـــــذي لعبت ـــــدور ال وممـــــا يعـــــزز ال
ــــن  ــــه محمــــد ب عمــــر الســــاعي (ت  المصــــادرات مــــا حــــدث للفقي

م) يف عهـــد الســـلطان المؤيـــد عنـــدما "وىش بعـــض ١٣٠٢هــــ/٧٠٢
الوشــاة إىل الملــك األرشف أحــد أبنــاء الســلطان المؤيــد بصــهر 

لألمـري عبـاس؛ فلـزم األرشف وأراد  الً الفقيه وذكر أن تحت يده ما
. وتتابعت وتـرية تلـك المصـادرات يف عهـد السـلطان )١٥(مصادرته"

درته للقــايض جمــال الــدين بــن مــؤمن المجاهــد، ومــن ذلــك "مصــا
م عـــىل أمـــوال  ١٣٢٨هــــ/٧٢٩ســـفريه إىل الـــداير المصـــرية يف عـــام 

. ويرجـــع ابـــن الـــديبع أســـباب مصـــادرة ابـــن مـــؤمن إىل )١٦(كثـــرية"
اللـه بـن محمـد اليحـوي،  حسده لمكانة القـايض موفـق الـدين عبـد

 اويقول: "كان يحسده لكمالـه ويغـري بـه السـلطان وصـودر مـرارً 
ــدين "جماعــة مــن خــواص )١٧("عــىل يــده ، فواطــأ القــايض موفــق ال

الســلطان فــأكرثوا ذكــر ابــن مــؤمن وأفعالــه القبيحــة وأســود مــا 
بينه وبني السـلطان وتحقـق خيانتـه وعـزم عـىل الفتـك بـه فطلبـه 

  .)١٨("اعنيفً  اإىل ثعبات فلما دخل قبض ورسم عليه ترسيمً 
ويف ذات الســياق صــادر المجاهــد محمــد بــن ســعد المعــروف 

م) والـــذي ضـــيق عليـــه المجاهـــد ١٣٢٩هــــ/٧٢٩أبيب شـــكيل ســـنة (
. ويف عهـــد المجاهـــد كـــذلك )١٩(وطالبـــه بـــدفع عرشـــة آالف دينـــار

م تمــت مصــادرة وايل ذمــار األمــري ١٣٣٩هـــ/٧٣٩يف ســنة  اوتحديــدً 
ابن احلجـازي وقـد وصـف اخلـزريج تلـك المصـادرة بقولـه: "فاغتـاظ 

ئــة ألــف دينــار وصــادره ما اعظيًمــ اعليــه الســلطان وغضــب غضــبً 
من جيـاد اخليـل المشـهورة وسـتني  اوقبض دوابه مع أربعني رأًس 

ومما يلفت النظر يف هذه المصادرة أنها لم تقتصر عىل  .)٢٠("الً جم
المـــال فقـــط، بـــل شـــملت الـــدواب واخليـــول، ناهيـــك عـــن كـــون 
المصادرات تجـاوزت األفـراد إىل جماعـات يف عهـد المجاهـد، كمـا 

ــين زايد إحــ ــذاك يف ســنة حــدث لمشــايخ ب دى األرس المعروفــة آن

ـــيهم وصـــادر ١٣٥٣هــــ/٧٥٤( م)، حيـــث أمـــر الســـلطان ابلقـــبض عل
 .)٢١(أمالكهــم حــىت هلــك معظمهــم جــراء تجريــدهم مــن أمــوالهم

وممــا يالحــظ عــىل تلــك المصــادرات أنــه لــم يقــم بهــا الســالطني 
ـــوالايت  ـــن والة ال ـــرارات المصـــادرة م ـــد تتخـــذ ق ـــل ق فحســـب، ب

د شـهاب الـدين أحمـد بـن سـمري المنصـب أنفسهم، فهذا وايل زبي
من قبل السلطان األفضـل بسـط "يـده يف الـبالد وصـادر النـاس 

، رغــم أن األفضــل خــالل حكمــه  )٢٢(مصــادرات عنيفــة ال أصــل لهــا"
كان "من خرية ملـوك الدولـة الرسـولية فأقـام العـدل يف مملكتـه 

  .)٢٣(وأزال الظلم"
سـالف الـذكر، ولعل االستياء الضمين الوارد يف نص اخلـزريج 

، ييشــ بــذلك )٢٤(وهــو المــؤرخ الرســمي واألشــهر للدولــة الرســولية
عــىل وجهــني، األول   االذًعــ ااالســتياء ووجــه لتلــك المصــادرة نقــدً 

كونهــا مصــادرات عنيفــة، والوجــه الثــاين أنــه ال أصــل لهــا، ولعلــه 
ـــة الرســـولية  يقصـــد بـــذلك أنـــه ال أصـــل لهـــا يف مرجعيـــات الدول

ــا ــا القانونيــة ويف المرجعي ت القضــائية والفقهيــة. وإذا مــا تجاوزن
الثـاين، فعـىل  إسماعيل عهد األفضل إىل عهد السلطان األرشف 

الــرغم مــن كــل ذلــك االزدهــار العلمــي والمعــريف واحلضــاري الــذي 
ــيمن يف عصــره ــرية المصــادرات اســتمرت )٢٥(شــهدته ال ، إال أن وت

ولـو بشـكل أقـل مـن سـابقيه مـن السـالطني، ففـي "سـنة ثـالث 
م] استمر القايض موفـق الـدين عـيل بـن ١٢٨١ني [وسبعمائة/وثمان

ــن ســالم مشــدً  ــة فأقــام بهــا بضــعً  امحمــد ب  ايف األعمــال التهامي
يـــؤدب أهلهـــا ويعـــذبهم فبلـــغ الســـلطان عملـــه  اوعرشـــين يوًمـــ

فصــادره مصــادرة شــديدة هلــك  )٢٦(ففصــله وأضــافه إىل أهيــف
  .)٢٧(فيها"

قيـــة يف كـــان أكـــرث منط  إســـماعيل ويف تقـــديري أن األرشف 
مصادراته، إذ لم تأت مصادرته للقايض موفق الدين سـالف الـذكر 

ســاء الرعيــة  اإال بعــد أن عــذب أهــل تهامــة وســلك فــيهم مســلكً 
، وعــــىل ذات الســــياق المنطقــــي المســــتند إىل اوالســــلطان مًعــــ

مــربرات واقعيــة تمــت العديــد مــن المصــادرات يف عهــد األرشف 
 اإلداري واإلســـاءة وأغلبهـــا مـــربرات تتعلـــق ابلتقصـــري  إســـماعيل 

للرعية، ومن ذلك النوع من المصـادرات مصـادرته لألمـري شـمس 
م)، ويـربر ١٣٨٢هــ/٧٨٤الدين عيل بـن حسـن شـاد الـدواوين سـنة (

كثــرية مــن وجــوه   الً اخلــزريج تلــك المصــادرة فيقــول: "كســب أمــوا
، إال الً سـه اوتـارة لينًـ افًضـ امختلفة وساءت أخالقه وكـان رشًسـ

فلمـــا تحقـــق … ذوي األقـــدار وينتهـــك حـــرمتهمأنـــه يحـــط مقـــدار 
الســـلطان أمـــره صـــرفه عـــن التصـــرف وطالبـــه بمـــا احـــتجن مـــن 

  .)٢٨("اوعرضً  اوساق نقدً  اوبعضً  ااألموال فسلم بعضً 
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وبتتبع مسـار تلـك المصـادرات الـيت رافقـت سـالطني الدولـة 
الرســولية يف حــاكميتهم للــيمن، يجــد أنهــا اســتمرت حــىت أخــرايت 

سولية، ففي عهد الملك المنصور عبدالله بـن أحمـد أايم الدولة الر
مصــادرة شــاقة وصــادر  إســحاق "صــادر القــايض أاب بكــر محمــد بــن 

، وكــذلك يف )٢٩("اكثــريً   الً أختــه وزوجــة أبيــه الناصــر وأخــذ منهمــا مــا
األرشف الرسـويل صـادر القـايض  إسـماعيل عهد الظاهر يحىي بن 

قة وانزتع منـه "مصادرة شا -وزير األرشف  -رشف الدين العلوي 
وصـادر  انحو مائـة ألـف دينـار كمـا هـاجم بيـوت بـين العلـوي جميًعـ

أموالهم وأوقاف مساجدهم ووصل تنكيله إىل حـد أنـه أمـر بهـدم 
  .)٣٠(منازلهم واستصفاء جميع أموالهم"

ويمكن أن نخلص مما سبق إىل القول: أن المصادرات كانـت  
الدولـــة تـــأيت يف مقدمـــة مـــنهج العقـــاب الـــذي ســـلكه ســـالطني 

الرســــولية إزاء خصــــومهم واخلــــارجني عــــن طــــاعتهم، وأن تلــــك 
المصادرات كانت سمة ابرزة لمختلف عهود السالطني المتتابعة 
ــك المصــادرات وحجمهــا وحــدتها ووســائلها  مــع اخــتالف صــور تل
ومربراتهــــا، ولعلــــه ممــــا ينبغــــي اإلشــــارة إليــــه كــــذلك أن تلــــك 

ــت ســلطة ســالطني  المصــادرات وإن كانــت مــن متطلبــات تثبي
الدولة الرسـولية إال أنهـا ابلمقابـل أضـرت ابلكثـري ممـن شـملتهم  

، الســيما وأن )٣١(تلــك المصــادرات بــل وهلــك الكثــري تحــت وطأتهــا
ــتم لمجــرد الوشــاية فحســب، عــىل  ــك المصــادرات قــد ت بعــض تل
الرغم من وجود مربرات منطقيـة لـبعض تلـك المصـادرات إال أن 

تخـــرتمهم المنيـــة أثنــــاء مـــن هـــؤالء المصــــادرين كانـــت   ا"كثـــريً 
المصــــادرة بســــبب مــــا كــــانوا يالقونــــه مــــن تعــــذيب وتنكيــــل 

  .)٣٢(شديدين"
  محاسبات المالية واإلداريةال-١/٢
الدولــــة الرســــولية مــــن أكــــرث الــــدول يف تــــاريخ الــــيمن  ّد َعــــتُ 

، فقـد كـان هنـاك مـا عـرف )٣٣(بنظامها المـايل ااإلسالمي اهتمامً 
ــــــه "إجــــــراء احلســــــا ــــــديوان اخلــــــاص ومهمت ، )٣٤(ابت اخلاصــــــة"ابل

والمحاسبات المالية هي نوع "من المحاسـبة الماليـة أو اإلداريـة 
ولعل  .)٣٥(اليت أيمر بها احلاكم لألشخاص العاملني أبجهزة الدولة"

أشهر تلك المحاسبات المالية تلكم المحاسبات الـيت تعـرض لهـا 
 الــوزراء العمرانيــون يف عهــد المؤيــد، ويوردهــا المــؤرخ ابــن عبــد

اليماين بقوله: "أحضرهم قبـل القـبض علـيهم وقـال لهـم:  المجيد 
أنتم قضاة القضاة وأبيديكم أموال اليتـامى، ونظـركم عـىل سـائر 
األوقاف ابلمملكة اليمنية وبهـا نـوابكم، فأحضـروا أمـوال األيتـام 

 ً ــــم شــــيئ ــــالوا: ال نعل ــــا،  اودفاترهــــا وحســــاب األوقــــاف، فق منه
وأمـر … مر بهجـم منـازلهمفأصـروا عـىل اإلنكـار، فـأ افراجعهم مـرارً 

  .)٣٦(بقبض أمالكهم لبيت المال وكانت كثرية"

ويف تقــديري أن مــا يمــزي المحاســبات الماليــة واإلداريــة عــن 
ـــأيت قبـــل المصـــادرات كمـــا  المصـــادرات أن تلـــك المحاســـبات ت
صـــورها لنـــا الـــنص الســـابق البـــن عبدالمجيـــد، وأنهـــا يف الغالـــب  

جالت والــدواوين، ثــم تســتند لمرجعيــات حســابية كالــدفاتر والســ
يعقبهــا المصــادرات الــيت تســتند بــدورها لــنهج عســكري، كمــا أن 
ـ نتائجهـــا قبـــل عقـــدها، بينمـــا المصـــادرات ال   المحاســـبات تحىصــ

  .)٣٧(تحىص نتائجها إال بعد تنفيذها
ولعــل مــا يؤكــد مــا ذهــب إليــه هــذا البحــث، مــا أورده اخلــزريج 

انيني "طلــبهم أبن الســلطان المؤيــد قبــل مصــادرة الــوزراء العمــر 
ــل الموقوفــات يف مــدة نظــرهم" ــام وغل ، )٣٨(بحســبة أمــوال األيت

وثمة دليل آخر يورده لنا المؤرخ ابمخرمة يؤكد لنا أن المحاسـبات 
الماليــة والمســائالت اإلداريــة كانــت تســبق المصــادرة وذلــك يف 
سياق ترجمته لمتويل النظر بثغر عدن محمـد بـن عبداللـه شـمس 

م) عقب نزول السـلطان المظفـر ١٢٦١هـ/٦٦٠الدين اجلزري (ت بعد 
إىل عــدن، إذ يقــول ابمخرمــة: "ثــم نــزل إىل عــدن فاشــتىك أهلهــا 
إليـــه مـــن اجلـــزري فـــأمر المظفـــر القـــايض البهـــاء أن يحـــاقق بينـــه 

وحــاقق القــايض بيــنهم وبينــه يف اجلــامع فحققــوا عليــه … وبيــنهم
ألــــف  ٣٠جملــــة مســــتكرثة وهمــــوا بــــه فصــــودر وُضــــرَِب فســــلم 

  .)٣٩("ادينارً 
ولعل مـن إيجابيـات تلـك المسـائالت اإلداريـة والمحاسـبات 

للكثري من المتقلدين للمناصب اإلداريـة  االمالية أنها شكلت رادعً 
يف أجهــزة الدولــة الرســـولية ومؤسســاتها، إذ "ســـاد شــعور عـــام 
ابإلحســـــاس بوجـــــود مفهـــــوم لدولـــــة [بعناصـــــرها] السياســـــية 

دت احلاضـنة الشـعبية والقابليـة ، وابلتايل زا)٤٠(واإلدارية والمالية"
المجتمعية حلاكمية سالطني بين رسول واستمرارها لتلك الفرتة 
الطويلـــــــة يف حكـــــــم الـــــــيمن، وإن كانـــــــت تلـــــــك المصـــــــادرات 
والمحاســبات لــم تســتند يف جميــع حاالتهــا لمرجعيــات قضــائية 
بمطلقهـــا بقـــدر مـــا فيهـــا مـــن الوشـــاايت والمنافســـات والكيـــد 

 السيايس.

  اب (العنف) الجسدي: العقاانيً ث
يف تلــك  )٤١(اعــىل الــرغم مــن وجــود نظــام قضــايئ عــادل نســبيً 

الفــرتة، وكــذلك امتــداد "اختصاصــات القضــاء المــدين والرشــعي 
، إال )٤٢(لتشمل النظر يف جرائم القتل وغريها من اجلرائم اجلنائيـة"

أن هناك عدة صور للعقاب اجلسدي تمت خارج مؤسسة القضـاء 
أبحكــــام قضــــائية تســــتند إىل الرشــــعية وإن كــــان منهــــا مــــا تــــم 

  اإلسالمية ومن تلك الصور:
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  احلبس والسجون اخلاصة-٢/١
والمعين به أن "يَُزجُّ فيـه المخـالفون للقـوانني واخلـارجون عـن 

، وقـد شـملت تلـك العقوبـة اجلميـع ممـن كانـت توجـه )٤٣(الطاعة"
إليهم االتهامات من شىت الطبقات االجتماعية سواء من طبقـة 

كـاألمراء واألعيـان وكبـار رجـال الدولـة ومـن يلـوذ بهـم، أو   اخلاصة
  .)٤٤(من عامة الناس ومن المفسدين عىل اختالف جرائمهم

وابلعودة إىل مصادر ذلك العصر فـإن السـجون لـم تكـن عـىل 
نمــــط واحــــد أو شــــكل موحــــد بقــــدر مــــا كانــــت تقســــم بحســــب 

ة الشخصية المراد سـجنها ونـوع اجلـرم أو نـوع اخلـروج عـىل حاكميـ
الدولة، فهناك نوع من السجون ُخصص لطبقة األمراء كمعتقـل 
خــاص "والـــذي ُعـــرف بـــدار األدب وكانـــت هـــذه الســـجون اخلاصـــة 
ـــا المغضـــوب  ــودع فيه موجـــودة يف شـــىت المعاقـــل واحلصـــون ـي
علــــيهم مــــن قبــــل الســــلطان وهــــم مــــن األمــــراء وكبــــار رجــــال 

ــــــة" ــــــك اعتقــــــال المظفــــــر الرســــــويل عــــــام )٤٥(الدول ، ومــــــن ذل
م) لإلمــام إبــراهيم بــن أحمــد بــن محمــد "فأودعــه دار ١٢٧٥هـــ/٦٧٤(

، الذي )٤٧(، وكذلك "قبض المجاهد عىل ابن عمه الناصر")٤٦(األدب"
، وكـــذلك فعـــل )٤٨(أودعـــه "تحـــت احلفـــظ فجعلـــه يف دار اإلمـــارة"

المجاهد مع السلطان الملك الظـاهر عبداللـه بـن المنصـور الـذي 
من غـري  ام به محبوًس "أشار بإيداعه دار األدب من حصن تعز فأقا

واســتمرت االعتقــاالت للمنــاوئني للســالطني  .)٤٩(تضــييق عليــه"
وإيداعهم دار األدب اخلاصة بطبقة األمـراء واخلـارجني مـنهم حـىت 

  .)٥٠(أواخر الدولة الرسولية
والنـــوع الثـــاين مـــن الســـجون الـــيت شـــاعت يف عصـــر الدولـــة 

سـمية . ومـن ظـاهر الت)٥١(الرسولية وهو ما يسمى بسجن العامة
أبرابب اجلـــرائم ومحـــرتيف اللصوصــــية  ا"خاًصـــ افإنـــه كـــان ســـجنً 

وقطـــاع الطــــرق وغــــريهم مــــن طوائــــف المفســــدين ومحــــرتيف 
  .)٥٢(اإلجرام"

ومـــا ينبغـــي اإلشـــارة إليـــه أن ثمـــة فـــرق بـــني النـــوعني مـــن 
ــة أوجــه، فأمــا الوجــه األول: أن  الســجون يمكــن حصــرها يف ثالث

عية مرتاديه ويف نوعيـة سجن العامة يختلف عن دار األدب يف نو
اجلـرائم المعاقـب عليهـا، وأمـا الوجـه الثـاين: فـإن دار األدب كانــت  
تــرتبط ابجلــرائم ذات الطــابع الســيايس والعســكري كــاخلروج عــن 

. وإن كانــت تحــدث حــاالت شــاذة مــن )٥٣(الســلطان أو التمــردات
إيــداع بعــض اخلــارجني عــىل طاعــة الســلطان يف ســجن العامــة 

لسلطان "التنكيل أبحد المغضـوب علـيهم مـن وذلك عندما يريد ا
يف تعذيبــه وإذاللــه  ااألمــراء، أمــر بإيداعــه ســجن العامــة إمعانًــ

. وأما الوجه الثالث: فإن )٥٤(خلروجه عن السلطان والتحالف ضده"
ثمة فـرق بـني النـوعني مـن المعاملـة فبينمـا النـازل يف دار األدب 

ــو م بمـــا يحتاجـــه يقـــيم عـــىل اإلعـــزاز واإلكـــرام، يـــؤىت إليـــه كـــل ـي
، ومــــن "غــــري تضــــييق )٥٥(ويشــــتهيه مــــن طعــــام ورشاب حــــريم"

، ويسمح للسجناء بقراءة كتب العلم واستدعاء الفقهـاء )٥٦(عليه
، بينمـا نجـد ابلمقابـل أن )٥٧(إليهم للقراءة عليهم ونسخ المجلدات

ســــجن العامــــة كانــــت المعاملــــة فيــــه "قاســــية وســــيئة بدرجــــة  
ــاه ســلفً )٥٨(كبــرية" ــإذالل  ا، وهــو مــا أوردن مــن رغبــة الســالطني ب

 يف إذاللهم. اخصومهم ابلزج بهم يف سجن العامة إمعانً 
  الكحل-٢/٢

، وهي "مـن )٥٩(هو سمل العني بمسامري احلديد المحماة ابلنار
ــــين  ــــواترت يف المصــــادر وبخاصــــة يف عصــــر ب ــــيت ت العقــــوابت ال

، فهـــذا اخلـــزريج يســـوق حادثـــة كحـــل حـــدثت يف عهـــد )٦٠(رســـول"
م)، ١٢٨٩هــ/٦٨٩محمد بن عباس بـن عبـداجلليل (تالمظفر لألمري 

غلــب عليــه العجــز فكــرث عليــه التشــيك إىل الســلطان "… إذ يقــول: 
ونقــل عنــه إىل الســلطان أمــور ال يحتمــل الملــوك بعضــها فلزمــه 

. )٦١(وأمر بكحله وكان ذلك يف زبيد سنة ثالث وتسعني وسـتمائة"
جاهـد يف وكانت الكحل "مـن العقـوابت الصـارمة الـيت طبقهـا الم

  .)٦٢(عصره"
وممــا يســرتعي االهتمــام عــن غرابــة تلــك العقوبــة وشــيوعها 
يف عصر المجاهـد مـا أورده ابمخرمـة عـن تنفيـذ المجاهـد لعقوبـة 
ــه المؤيــدين  الكحــل بشــكل جمــاعي لمجموعــة مــن اخلــارجني علي
ـــن المنصـــور إذ يقـــول:  ـــه ب ـــن عمـــه ومنافســـه الظـــاهر عبدالل الب

من الرجل جمٌع كثري من أهـل عمـار  شنق الوايل والناظر وكُحِّلَ "…
، ونقلت عنه المصادر أنه أمر بكحل )٦٣(ومن أهل صنعاء وغريهم"

ــة إىل )٦٤(وايل صــرب ــديبع كيــف امتــدت هــذه العقوب ــن ال ـورد اب . وـي
داخل أروقة العصر الرسويل عندما خرج حسـني بـن األرشف عـىل 

األرشف الثاين بقوله: "قبض أخاه وجعله بثعبـات أخيه الناصر بن 
وممـا  .)٦٥(عليه وأمر شقيقه الظـاهر بكحلـه فقـور عينيـه" امرتسمً 

يمكن قوله من هذه العقوبة: أنه مهما يكن من مربر لها يف نظر 
سالطني الدولة الرسولية، إال أنها كما وصفتها المصادر "فبقيت 

محمد بـن عـيل األكـوع  ، بل وصفها المؤرخ)٦٦(ُسبة يف بين رسول"
  .)٦٧(بقوله: "وأي سبة مثل هذه الفعلة الشنعاء"

  الشنق والتسمري والتوسيط-٢/٣
وهي ثالث صور من عدة صور إليقـاع اإلعـدام عـىل المنـاوئني 

، "فقد طبقت عقوبـة الشـنق عـىل )٦٨(للسالطني وعىل المفسدين
وايل فشــــــال األمــــــري بــــــدر الــــــدين حســــــن بــــــن ابســــــك ســــــنة 

ـــة التوســـيط )٦٩(م"١٣٥٧هــــ/٧٥٨ ـــزال عقوب ـــزريج إن ـــا اخل ــورد لن .وـي
والتســمري والشــنق يف عهــد األفضــل بمــا نصــه: "أمــر الســلطان 
ــــَط مــــنهم خمســــة وُســــمِّرَ ثالثــــة وُشــــنَِق  بتلــــف اجلميــــع َفُوسِّ
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. ويـورد ابـن الـديبع تطبيـق عقوبـة التوسـيط يف أبنـاء )٧٠(الباقون"
ــة ســنة ( لــه: م) بقو١٣٢٨هـــ/٧٢٨زعــيم مــن زعمــاء قبيلــة المعازب

فلمــا علــم الســلطان بــذلك وســط ولــد احلــيش المعــزيب وكــان "…
  .)٧١(رهينة بها"

ولإلنصــاف والموضــوعية، فقــد طبقــت تلــك العقــوابت عــىل 
ــق  ــا اخلــزريج تطبي المفســدين ومــرتكيب اجلــرائم، كــذلك يســوق لن
عقوبـــة التســـمري والتوســـيط يف رجلـــني قـــتال امـــرأة فـــورد األمـــر 

مشـهد اإلعـدام ذلـك بقولـه: بإعدامهما من السلطان ويصـف لنـا 
"فأمر السلطان بتلفهما فأخرجهما إىل قرب المرأة اليت قتلت وأمـر 
بتوســـيطهما هنالـــك وعلقهمـــا عـــىل أربـــع خشـــبات حـــول القـــرب 

وممـا ينبغـي اإلشـارة  ".)٧٢(وأقاما معلقني هنالك إىل آخر يومهمـا
إليه فإن عقوابت الشـنق والتوسـيط والتسـمري سـاهمت إىل حـد  

ع المفسدين والمجرمني، وابلمقابل فإنها كذلك مثلت كبري يف رد 
وســيلة مــن وســائل الســالطني لمواجهــة خصــومهم واخلــارجني 

  عليهم. 
  التخديراألرس والعصر و-٢/٤

فأما األرس فقد كانـت عقوبـة شـائعة إابن حاكميـة سـالطني 
الدولة الرسولية وعـادة مـا كانـت تـيل اخلـروج عـىل السـالطني، أو 

معــارك وتبــاين درجــة األســري السياســية ومكانتــه الهــزائم يف ال
  .)٧٣(بحسب أهمية احلدث الذي خرج عىل السلطان عىل أساسه

وأما العصـر فـييل يف العـادة المصـادرة والضـرب، ويصـف لنـا 
ابمخرمة ذلك يف معرض حديثه عن مصادرة متـويل ديـوان النظـر 

ألــف دينــار ثــم ضــرب  ٣٠فصــودر وضــرب فســلم "…بعــدن فيقــول: 
. وأمـا التخـدير فيـورد لنـا )٧٤(لـك وعصـر فلـم يقـدر عـىل يشء"بعد ذ

صــــــاحب العســــــجد المســــــبوك روايــــــة غريبــــــة حــــــدثت ســــــنة 

ـ ابســــتخدام البــــنج١٣٦٠هـــــ/٧٦٠( يف معاقبــــة  )∗(م) يف ذلــــك تيشـــ
اخلصوم واخلارجني علـيهم فيقـول: "فوصـل يف تلـك األايم الشـيخ 

صـنع لهمـا … أبوبكر الهبل شيخ القرشـيني ووصـل معـه ابـن عمـه

وأخـرج إليهمـا  اكثـريً   )∗∗(وجعل فيه من البنج شياء انفيًس  اطعامً 
ليرشاب منه شياء من البنج فلما وصـل إليهمـا ابلطعـام  اماًء طيبً 

أكال منه بحسب الكفاية ورشاب ووقفا منتظري احلاجة الـيت جـاءا 
  .)٧٥(بسببها فأثر فيهما البنج فأيقنا ابلرش"

  الضرب والنهب والهدم-٢/٥
ضــرب مــن العقــوابت الــيت تطــال القــريبني مــن حيــث كــان ال

، ويمكـن أن يوقعهـا )٧٦(اجلهاز اإلداري لسالطني الدولـة الرسـولية
، ومـن بخصـومهم بخصومهم أناٌس مقربون مـن القصـر الرسـويل 

بـن إبـراهيم  إسـماعيل ذلك ما أورده اخلـزريج بقولـه: "أمـر الشـيخ 
  اربحًـم اجلربيت بضـرب الشـيخ صـاحل المـيك فضـرب ابلسـياط ضـرابً 

ثم إن الشيخ استأذن السلطان يف إخراجه من اليمن فأجابـه إىل 
، وابلمقابـل تـورد المصـادر العديـد مـن احلـوادث عـن نهـب )٧٧(ذلك"

بصــور مختلفــة أقــدم عليــه العســكر الرســويل ضــد منــاويئ الدولــة 
، وأوقـــع الســـالطني عقوبـــة اخلـــراب والهـــدم  )٧٨(واخلـــارجني عليهـــا

تجهـــز "… لـــبالد التهاميـــة حيـــث كـــذلك ابخلـــارجني كمـــا حصـــل يف ا
  .)٧٩(المؤيد وخرج إليها فأخرب بها عدة مواضع"

  سيايس: العقاب اإلداري والاثالثً 
كمــا تعــددت صــور العقــاب االقتصــادي واجلســدي فبطبيعــة 

  احلال تعددت صور العقاب اإلداري والسيايس عىل النحو اآليت:
  النفي واإلبعاد-٣/١

قــــوابت الــــيت انتهجهــــا حيــــث كــــان النفــــي واإلبعــــاد مــــن الع
السالطني مع خصومهم، ومن ذلـك مـا يـورده اخلـزريج يف سـياق  
ترجمته للفقيه رساج الدين أبوبكر بن عمر بن إبراهيم بـن دعـاس 

مـن  اإىل نفيه إىل زبيد بقوله: "تويف يف مدينة زبيد مهجورً  امشريً 
ـره  السـلطان إلذالل حــدث منـه عــىل السـلطان يف حقــه وحـق وزـي

، وربمـا )٨٠(مـن تعـز إىل زبيـد فأقـام بهـا إىل أن تـويف" البهاء فطـرد 
ــد النفــي إىل أحــد أخــوة الســالطني كمــا فعــل الســلطان  قــد يمت
ــد أبخيــه المســعود وولــده أســد اإلســالم حيــث "أســكنهما  المؤي

. ويف عـــام )٨١(حــيس وجعـــل لهمـــا مـــا يقــوم بهمـــا وبمـــن معهمـــا"
ـــــدما واجـــــه الســـــلطان األفضـــــل تمـــــردات ١٣٧٠هــــــ/٧٧٢( م) عن

ـــريتهم القرشـــية وشـــتتهم يف الـــبالد القر شـــيني نفـــاهم مـــن ق
  .)٨٢(غريهم اوأسكن قريتهم أناًس 

  أخذ الرهائن-٣/٢
وهـــو أســـلوب انتهجـــه ســـالطني الدولـــة الرســـولية لتثبيـــت 
ــل يف   حــاكميتهم يف منــاطق نفــوذهم ولضــمان عــدم تمــرد القبائ
تلك المناطق حيث يعمد السالطني إىل أخذ رهائن من المنـاطق 

عــن رهــان  ائهم، فيــورد لنــا ابــن عبدالمجيــد اليمــاين نًصــالــيت تنــاو
المؤيد، إذ يقول: "وتملك السلطان صعدة بغري رشيك والرهـائن 

، )٨٣(موثوقة لمن صدق فركن السلطان إىل ذلك وقبض الرهائن"
وصـــور اخلـــزريج لنـــا يف ســـياق ترجمتـــه للطـــوايش افتخـــار الـــدين 

رشف إىل ايقــوت "الــذي أرســله الملــك المظفــر صــحبة ولــده األ
، )٨٤(الــدملؤة ليكــون األرشف رهينــة عنــد عميــه المفضــل والفــائز"

عن ما حصـل بـني المظفـر وأم قطـب  اويورد ابن حاتم اليامي نصً 
الدين فلما "فتحت ابب المراسلة عـىل أن تلقـى موالنـا السـلطان 
الملك المظفر ويجعـل عوضـها يف احلصـن رهينـة فـرض لهـا ثلثـة 

  .)٨٥(من خواصه"
كتــــاب الدولــــة الرســــولية يف حــــوادث ســــنة ويــــورد صــــاحب  

م) "دخـــول األرشاف وأهـــل المخـــالف الســـليماين  ١٢٦٧هــــ/١٧٧٣(
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تحــت الطاعــة وســلموا اخليــول والمــال والرهــائن إىل األمــري فخــر 
  .)٨٦(الدين زايد بن أحمد الكاميل"

  العزل واإلعفاء من المناصب-٣/٣
وقد استهل مؤسس الدولة المنصور الدين تأسيسه لدولتـه 
سياســة العــزل واإلعفــاء، حيــث "جعــل يــويل يف احلصــون والمــدن 

، ثم تتابع هذا الـنهج فـيمن )٨٧(من يثق به ويعزل من يخىش منه"
ــة  ــداد حكــم الدول ــد زمــام احلكــم يف العصــر الرســويل عــىل امت تقل

  .)٨٨(الرسولية
وابحلديث عن العزل واإلعفـاء مـن المناصـب لـيس ابلضـرورة 

للعـزل مـن قبيـل  ان هنـاك أوجًهـأن يكون مصدره السلطان بل أ
عزل القضاة ألنفسهم كإقدام القايض أحمد العرشـاين عـىل عـزل 

قــايض  إســماعيل نفســه مــن منصــب قــايض القضــاة، والقــايض 
، وقــد يكــون لتقصــري يف عملــه  )٨٩(قضــاة تهامــة فعــل نفــس األمــر

كما فعل ابلقـايض محمـد بـن اخلضـر بـن مسـعود، حيـث كـان هـذا 
كبـــود "فعـــزل مـــن القضـــاء حلكـــم أخطـــأ   يف بلـــدة االفقيـــه قاضـــيً 

ومما ينبغي اإلشارة إليه إن الصور العقابية اليت انتهجهـا  .)٩٠(فيه"
ســــالطني الدولــــة الرســــولية مــــع منــــاوئيهم واخلــــارجني علــــيهم 
والمفســدين قــد اشــتملت عــىل أســاليب عقابيــة أخــرى كاحلصــار 

  .)٩١(والتخويف واحلرق والمكائد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َةٌ  ِ  َخا

لــة مــن النتــائج منهــا مــا أثبتنــاه يف خلـُـص هــذا البحــث إىل جم
  سياقات البحث، ومنها ما نورده يف هذه اخلاتمة كاآليت:

عـــىل الـــرغم مـــن االســـتقرار الســـيايس واالزدهـــار االقتصـــادي  •
بــل  االــذي حققتــه الدولــة الرســولية، إال أنــه لــم يكــن مطلًقــ

 رافقه العديد من اخلروج والتمردات. انسبيً 

استخدموا وسائل عنف عقابيـة أن سالطني الدولة الرسولية  •
بحــــق المنــــاوئني واخلــــارجني علــــيهم لتثبيــــت حــــاكميتهم وردع 

 المفسدين ومرتكيب اجلرائم.

أن ذلك العقاب لم يكن عىل نمط واحد، بل تنوع بني العقـاب  •
 االقتصادي واجلسدي واإلداري والسيايس.

أن تلــك األنــواع مــن العقــوابت لــم تقتصــر عــىل فئــة اجتماعيــة  •
در ما شملت عينات من مختلف الرشائح المجتمعيـة بعينها بق

 والسياسية يف عصر أولئك السالطني.

تصدرت العقاب االقتصادي الذي أنزلـه أن المصادرات المالية   •
السالطني ابخلـارجني علـيهم وشـملت أنـواع الممتلكـات كافـة 

 الثابت والمنقول.

للدولـــة  اهاًمـــ اقتصـــاداًي  اأن تلـــك المصـــادرات شـــكلت مـــوردً  •
 سولية وسالطينها.الر

أن معظــم تلــك المصــادرات كــان يفرضــها الســلطان بشــكل  •
 مبارش دون العودة إىل قضاء أو فتوى رشعية.

أن بعــــض تلــــك المصــــادرات كانــــت تســــتند يف أساســــها إىل  •
 الوشاايت واخلصومات السياسية.

أن قــرارات المصــادرة قــد يتخــذها الــوالة والــوزراء وال تقتصــر  •
 عىل السالطني.

لمصادرات كانـت تسـتند إىل مـربرات منطقيـة وعـرب أن بعض ا •
 الثاين. إسماعيل القضاء السيما يف عهد األرشف 

أن تلــــك المصــــادرات تباينــــت يف صــــورها وحجمهــــا وحــــدتها  •
 ووسائلها ومربراتها ونتائجها.

أن المحاســـبات الماليـــة واإلداريـــة كانـــت تســـبق المصـــادرات  •
وتشــــــكل المصــــــادرات إحــــــدى نتــــــائج تلــــــك المحاســــــبات 

 المحاققات.و

أن المحاسبات تسند لمرجعيات حسـابية كالـدفاتر والـدواوين  •
 بينما المصادرات ذات طابع قرسي عسكري.

أن تلــك اإلجــراءات العقابيــة عــززت لــدى المجتمــع اإلحســاس  •
القـــوي بوجـــود الدولـــة وأكســـبت الســـالطني حاضـــنة شـــعبية 

 مجتمعية.
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أن العقاب اجلسدي تنوعـت صـوره بـني سـجن وكحـل وتسـمري  •
 وضرب ونهب وتهديم. وتوسيط وأرس وعصر وتخدير 

أن العقاب ابحلبس تنوعت سجونه إىل نـوعني، سـجن للعامـة،  •
 .يسمى دار األدب وسجن للخاصة

ــــوع اخلــــروج عــــىل  • ــــوع اجلــــرائم ون أن نوعيــــة الســــجن تحــــدد ن
 السلطان ونوع األدب المراد للمعارضني.

ـــم تكـــن  • ـــرية واحـــدة، فـــدار األدبل ـــة الســـجناء عـــىل وت  معامل
ــة، وســجن العامــة معــاملتهم تتســم ابلقســوة  معــاملتهم لين

 والوحشية.

أن المصــــادر اعتــــربت عقوبــــة الكحــــل لعيــــون اخلــــارجني عــــىل  •
 السالطني ابحلديد والنار سبُة يف عصر بين رسول. 

إن عقوبة الشنق والتوسـيط والتسـمري سـاهمت إىل حـد كبـري  •
يف ردع المفســـدين والمجـــرمني ومثلـــت وســـيلة مـــن وســـائل 

 سالطني يف مواجهة خصومهم.ال

اســــتخدم ســــالطني بــــين رســــول وســــائل عقــــاب مســــتغربة   •
 عاقب والتخدير ابلبنج.كالعصر للمُ 

اســـتخدم الســــالطني العقــــوابت اإلداريــــة والسياســــية ضــــد  •
 مناوئيهم.

اســتخدم الســالطني عقوبــة النفــي واإلبعــاد كعقــوابت إداريــة  •
 إلقصاء خصومهم.

لضــمان عــدم اخلــروج  انــتهج الســالطني أســلوب أخــذ الرهــائن  •
 عليهم.

  انــــتهج الســــالطني عقوبــــة العــــزل واإلعفــــاء مــــن المناصــــب •
 كوسائل عقابية ضد مناوئيهم والُمخلني أبدائهم الوظيفي.

تنــوع صــور العــزل واإلعفــاء بــني العــزل الــذايت كعــزل القضــاة  •
 ألنفسهم وعزل السالطني وعزل الوالة والوزراء.

ــأثروا إ • ــة الرســولية ت ــري بعقــوابت أن ســالطني الدول ىل حــد كب
ـوبيني يف مصــر وحــاكوهم يف تلــك  ســالطني المماليــك واألـي

 العقوابت.
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د، أسامة، ٥( مظاهر الحضارة اإلسالمية يف اليمن يف العرص ) ح

، مركز اإلسالمي (عرص دولتي بني أيوب وبني رسول)
: يُنظر. و١٦١م، ص٢٠٠٤، اإلسكندريةاب، للكت اإلسكندرية

الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن عيل بن الحسن 
، العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسوليةم)، ١٤٠٩هـ/٨١٢(
م، ١٩٨٣، عني بتصحيحه محمد بن عيل األكوع، صنعاء، ٢ج
١/١٦١.  

الباقي الي  املجيد، تاج الدين عبد : ابن عبديُنظر) ٦(
 ، تحقيق: عبدبهجة الزمن يف تاريخ اليمنم)، ١٣٤٢/هـ٧٤٣(

، دار الحكمة  الله محمد الحبيش ومحمد أحمد السنبا
. والخزرجي، العقود ٢٨٣م، ص١٩٨٨هـ/١٤٠٨اليمنية، صنعاء، 

  .١/١٦١اللؤلؤية 
الدولة الرسولية يف اليمن يف الله،  ) السبيعي، فرج محمد عبد٧(

-٧٢١بن داوود ( عرص السلطان املجاهد الرسويل عيل
، )، دراسة تاريخية حضارية١٣٦٣- ١٣٢١هـ/٧٦٤ ، رسالة ماجست

  .١٥٢م، ص٢٠٠٨جامعة أم القرى، 
د، يُنظر. و١/١٦١) الخزرجي، العقود اللؤلؤية ٨( مظاهر : أسامة ح

  .١٦٣، صالحضارة اإلسالمية
الله  ) بامخرمة، عفيف الدين أبو محمد الطيب بن عبد٩(

، تحقيق أوسكار ٢، طيخ ثغر عدنتارم)، ١٥٤٠هـ/٩٤٧(ت
وت،    .٢/٢٢١م، ١٩٨٦لوفجرين، منشورات املدينة، ب

  .٢٨٣(تحقيق الحبيش)، ص بهجة الزمناملجيد،  ) ابن عبد١٠(
  .١/٢٩٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١١(
د، ١٢(  : ابن عبديُنظر. و١٦٣، صمظاهر الحضارة اإلسالمية) أسامة ح

بهجة الزمن م)، ١٣٢٢هـ/٧٤٣(ت الباقي املجيد، تاج الدين عبد
، دار الكلمة، ٢، تحقيق مصطفى حجازي، طيف تاريخ اليمن

  .١٠٤م، ص١٩٨٥صنعاء، 
املجيد،  : ابن عبديُنظر. و١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٣(

  .١٠٣-١٠٢(تحقيق: حجازي)، ص ص بهجة الزمن
بهجة ، املجيد : ابن عبديُنظر. و١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٤(

  .١٠٢(تحقيق: حجازي)، ص الزمن
  .١/٢٨٦ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٥(

 



   
  

 
 
 

 
 

 العنف (العقاب) والسلطة يف عصر الدولة الرسولية
 ��א�א�

    

٤٠  . .  .   
   –    –    

 
د، ١٦(   .٦٣، صمظاهر الحضارة اإلسالمية) أسامة ح
  .٣٦١) قرة العيون، ص١٧(
عيل: األرشف يُنظر. و٣٦١) نفس املصدر، ص١٨( ، بن عيل بن إس

فاكهة الزمن ومفاكهة اآلداب م)، ١٤٠٠هـ/٨٠٣. داوود (ت
أخبار من ملك اليمن عىل أثر التبابعة ملوك العرص والف يف 

، الباب الخامس، تحقيق: عيل حسن معييل، أطروحة والزمن
  .٢/٦٥٠م، ٢٠٠٤دكتوراه، جامعة تونس، 

الدولة . السبيعي، ٢/٢٤٩، تاريخ ثغر عدن: بامخرمة، يُنظر) ١٩(
  .١٥٣، صالرسولية

  .٢/٦٤) العقود اللؤلؤية ٢٠(
ع: األرشف يُنظر) ٢١( الدولة . السبيعي، ٢/٦٩٦ فاكهة الزمن، يلإس

  .١٥٣، صالرسولية
  .٢/١٢٠ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٢٢(
امللك األفضل الرسويل، العزيز،  ) الحميدي، يوسف بن عبد٢٣(

، أطروحة دكتوراه، جامعة أم جهوده السياسية والعلمية
  .٩٢م، ص٢٠٠٨القرى، 

الكتابة ريم محمد، الك عبد عىل: بركات، يُنظر) عن الخزرجي، ٢٤(
، دار التاريخية واملؤرخون يف اليمن يف العرص اإلسالمي

  .١٧٦-١٧١ص م، ص٢٠١٧دمشق للطباعة والنرش، إب، 
 : السخاوي، شمس الدين محمد بن عبديُنظر) عن ذلك االزدهار ٢٥(

، دار الضوء الالمع ألهل القرن التاسعم)، ١٤٩٦هـ/٩٠٢الرحمن (ت
وت،  عيل. ابن املقري، ٢/٢٩٩، ١م، مجلد١٩٩٢الجيل، ب بن  إس
رشح الفريدة الجامعة للمعا م): ١٤٣٢هـ/٨٣٧أ بكر (ت

الرحمن الحرضمي، وزارة اإلعالم والثقافة،  ، تحقيق: عبدالرائعة
  .١٥م، ص١٩٨٥صنعاء، 

: الخزرجي، يُنظر) املقصود به الطوايش أم الدين أهيف، ٢٦(
  .٢/١٤٧ العقود اللؤلؤية

العقود : الخزرجي، يُنظر. و٣٧٧، صقرة العيونع، ) ابن الديب٢٧(
  .٢/١٤٧ اللؤلؤية

د، يُنظر. و٢/١٤٨) نفس املصدر ٢٨( مظاهر الحضارة : أسامة ح
  .١٦٤، صاإلسالمية

  .٣٩٢، صقرة العيون) ابن الديبع، ٢٩(
د، ٣٠( : ابن يُنظر. و١٦٤، صمظاهر الحضارة اإلسالمية) أسامة ح

  .٣٩٥- ٣٩٤الديبع، ص ص
عيل: األرشف يُنظرك األرضار واملشقة ) عن تل٣١( فاكهة ، إس

.، السبيعي، ٣٧٧، صالعيون قرة.، ابن الديبع، ٢/٦٩٦، الزمن
  .١٥٣، صالدولة الرسولية

د، ٣٢(   .١٦١، صمظاهر الحضارة اإلسالمية) أسامة ح
نور : مجهول، يُنظر) لالطالع عىل طبيعة النظام املايل، ٣٣(

اليمن يف العهد  املعارف يف نظم وقوان وأعراف
الرحيم جازم، املعهد  ، ج، تحقيق: عبداملظفري الوارف

  ، (مقدمة التحقيق).٢٠٠٣الفرنيس لآلثار الرشقية، صنعاء، 
  .١٥٥، صالرسولية الدولة) السبيعي، ٣٤(
د، ٣٥(   .١٦١، صمظاهر الحضارة اإلسالمية) أسامة ح
جي، : الخزر يُنظر(تحقيق حجازي). و ١٠٣- ١٠٢) بهجة الزمن، ص٣٦(

  .١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية
اذج من تلك املصادرات واملحاسبات، ٣٧( : ابن يُنظر) لالطالع عىل 

(تحقيق حجازي). الخزرجي،  ١٠٢، صبهجة الزمناملجيد،  عبد
  .٣٩٤، صقرة العيون. ابن الديبع، ٢٥٨، ١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية

  .١/٢٥٥، العقود اللؤلؤية) ٣٨(
 

 
د، نظريُ . و٢/٢٢١، تاريخ ثغر عدن) ٣٩( مظاهر الحضارة : أسامة ح

  .١٦٣، صاإلسالمية
، يف التاريخ السيايس للدولة الرسولية) شكري، محمد سعيد، ٤٠(

ندوة الحياة العلمية والفكرية يف عرص بحث منشور يف كتاب 
  .٣٦م، ص٢٠٠٣، دار جامعة عدن للنرش، عدن، الدولة الرسولية

د، يُنظر ) عن طبيعة النظام القضا يف تلك الفرتة٤١( : أسامة ح
  .٢٠٠-١٧٦، صمظاهر الحضارة

  .١٨٢، صنفس املرجع) ٤٢(
عيل: األرشف يُنظر. و١٦٦، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٤٣( ، إس

  .٣١٤، صقرة العيون. ابن الديبع، ٢/٦٦٩فاكهة الزمن 
م)، ١٤٠٩هـ/٨١٢: الخزرجي، موفق الدين عيل بن الحسن (تيُنظر) ٤٤(

، مخطوطة ويل اليمن من امللوكالعسجد املسبوك فيمن 
. ٣٨٨م، ص١٩٨١مصورة، نرش وزارة اإلعالم والثقافة، صنعاء، 

، ص د، ١٠٣ابن عبداملجيد الي ، مظاهر الحضارة. أسامة ح
  .١٩١ص

د، ٤٥( : بامخرمة، يُنظر. و١٩٣- ١٩٢، ص صمظاهر الحضارة) أسامة ح
  .٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن

  ١/١٧١ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٤٦(
  .١٦٦، صالدولة الرسولية يف عرص املجاهد) السبيعي، ٤٧(
  .١/١٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٤٨(
  .٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن) بامخرمة، ٤٩(
د، ٣٩٣ص قرة العيون: ابن الديبع، يُنظر) ٥٠( مظاهر . أسامة ح

  .١٩٥، صالحضارة
  .٢/٣٦الخزرجي، العقود اللؤلؤية  يُنظر) ٥١(
د،٥٢( العقود : الخزرجي، يُنظر. و١٩٢، صمظاهر الحضارة ) أسامة ح

  .٢/٣٦ اللؤلؤية
الدولة . السبيعي، ٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن: بامخرمة، يُنظر) ٥٣(

  .١٦٦، صالرسولية
د، ٥٤( العقود : الخزرجي، يُنظر. و١٩٢، صمظاهر الحضارة) أسامة ح

  .٢/٣٦ اللؤلؤية
  .٢/١٥) نفس املصدر ٥٥(
  .٢/١١٥، دنتاريخ ثغر ع) بامخرمة، ٥٦(
د، يُنظر) ٥٧(   .١٩٣، صمظاهر الحضارة: أسامة ح
  .١٩٢) نفس املرجع، ص٥٨(
  .٧/٢٦٠، لسان العرب: ابن منظور، يُنظر) ٥٩(
د، ٦٠( عيل: األرشف يُنظر. و١٩٨، صمظاهر الحضارة) أسامة ح ، إس

  .٢/٦١٧، فاكهة الزمن
  ١/٢١٦ العقود اللؤلؤية) ٦١(
عيل: األرشف يُنظر. و١٦٦، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٦٢( ، إس

  .٢/٦١٧ فاكهة الزمن
، العسجد املسبوك: الخزرجي، يُنظر. و٢/١٤٥) تاريخ ثغر عدن ٦٣(

  .٣٦١ص
م)، ١٣٣٢هـ/٧٣٢: الجندي، محمد بن يوسف بن يعقوب (تيُنظر) ٦٤(

ء وامللوك ، تحقيق: محمد بن ٢، جالسلوك يف طبقات العل
. األرشف ٥٩٤م، ص١٩٩٣عيل الكوع، مكتبة اإلرشاد، صنعاء، 

عيل   .٢/٦١٧ فاكهة الزمن، إس
د، ص٣٩٠، صقرة العيون) ٦٥(   .١٩٨. وأسامة ح
د، ٣٩٠، صقرة العيون) ابن الديبع، ٦٦( ، الحضارة مظاهر. أسامة ح

  .١٩٨ص
  هامش التحقيق. ٣٩٠، صقرة العيون) ابن الديبع، ٦٧(
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د، . أسامة ح٤٠، ٢/٣٨ العقود اللؤلؤية: الخزرجي، يُنظر) ٦٨(

  .١٩٩-١٩٨، ص صمظاهر الحضارة
عيل: األرشف يُنظر. و١٦٧، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٦٩( ، إس

  .٢/٧٠٤، فاكهة الزمن
  .٢/١٢٨ ،العقود اللؤلؤية) ٧٠(
، الدولة الرسولية: السبيعي، يُنظر. و٣٥٨، صقرة العيون) ٧١(

  .١٦٧ص
  .٢/٢٣٩ ،العقود اللؤلؤية) ٧٢(
  .٣٤٧، ٣٢٢، صلعيونقرة ا: ابن الديبع، يُنظر) ٧٣(
  .٢/٢٢١، ثغر عدن) ٧٤(
 ) مادة مخدرة.∗(
 .ا) وردت هذه الكلمة بهذا الرسم ويقصد بها شيئً ∗∗(
  .٤٠٠) الخزرجي، ص٧٥(
د، ٢/٢٢١: ثغر عدن يُنظر) ٧٦(   .١٦٣، صمظاهر الحضارة. أسامة ح
الله محمد،  : الحبيش، عبديُنظر. و٢/٢٢٥ العقود اللؤلؤية) ٧٧(

م، ١٩٧٦، مكتبة الجيل، صنعاء، يف اليمنالصوفية والفقهاء 
  .١١٨ص

تاريخ الدولة م): ١٤هـ/ق١٠: مؤلف مجهول (عاش يف قيُنظر) ٧٨(
الله محمد الحبيش، دار الجيل، صنعاء،  ، تحقيق: عبدالرسولية

  .١/٢٩٨ ،العقود اللؤلؤية. الخزرجي، ١٢٠م، ص١٩٨٤
در، : نفس املصيُنظر. و٣٣٤-٣٣٣، صقرة العيون) ابن الديبع، ٧٩(

  .٣٩٤ص
  .١/١٥٥، العقود اللؤلؤية) ٨٠(
العقود : الخزرجي، يُنظر. و٣٤٣، صالعيون قرة) ابن الديبع، ٨١(

  .١/٢٥٩، اللؤلؤية
امللك األفضل العزيز،  : الحميدي، يوسف بن عبديُنظر) ٨٢(

، أطروحة دكتوراه، الرسويل، جهوده السياسية والعلمية
  .١٢٦م، ص٢٠٠٨جامعة أم القرى، 

  (تحقيق الحبيش). ٢١٤، صزمنبهجة ال) ٨٣(
  .١/٢١٢ العقود اللؤلؤية) ٨٤(
م)، ١٣٠٢هـ/٧٠٢) ابن حاتم اليامي، بدر الدين محمد (ت بعد ٨٥(

، السمط الغايل الثمن يف أخبار امللوك من الُغز باليمن
  . ٢٩٥م، ص١٩٧٤تحقيق ركس سمث، جامعة كمربدج، لندن، 

  .٧٣) مؤلف مجهول، ص٨٦(
الصالت الحضارية : بركات، يُنظر. و٣٠٠، صونقرة العي) ابن الديبع، ٨٧(

  .٢٠، صب اليمن والبالد اإلسالمية
الرحمن بن محمد  . الحبييش، عبد١/٢٥٠: الخزرجي، العقود يُنظر) ٨٨(

ر، تاريخ وصاب: االعتبار يف التواريخ واآلثام)، ١٢٨٠هـ/٧٨٢(ت
الله محمد الحبيش، مركز الدراسات والبحوث،  تحقيق: عبد

  .٢٠٩م، ص١٩٧٩صنعاء، 
د، يُنظر) ٨٩(   .١٨٥، صمظاهر الحضارة: أسامة ح
  .٢٠٩، صاالعتبار) الحبييش، ٩٠(
، ٢٥٥، ١/٢٥٣ العقود اللؤلؤية: الخزرجي، يُنظر) عن تلك الصور، ٩١(

  .٣٢٤، ٣١٠، صالعيون قرة. ابن الديبع، ٢٧٧، ٢٧٥


