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... الكوارث الطبيعية يف اليمن يف عهد الدولة الرسولية

الكوارث الطبيعية يف اليمن يف عهد الدولة الرسولية وأثرها عىل املجتمع
)م أنموذجا14 /هـ8 (القرن
سعيد ناجي غالب قائد اسكندر

امللخص

يسعى البحث إىل تسليط الضوء عىل موضوع الكوارث الطبيعية التي أصابت العديد من مناطق ومدن اليمن بني الفينة واألخرى يف عهد
 وتكمن أهمية البحث يف هذا املوضوع يف كونه يتناول جان ًبا مه ًما، وألحقت أرضارا ً بالغة عىل سكانها يف نواحٍ مختلفة،الدولة الرسولية
َ
يحظ باالهتمام من طرف الباحثني؛ فضال عىل أن البحث يف هذا املوضوع بحدوده
من التاريخ االجتماعي لليمن يف العهد الرسويل لم
 تتبع البحث الكوارث الطبيعية التي وقعت باليمن يف عهد بني رسول وتحديدا يف القرن.الزمانية واملكانية لم ُيدرس من قبل حسب علمنا
 وأثرها، كما عرض البحث أبرز النتائج التي تمخضت عن تلك الكوارث، نظ ًرا لكثرة الكوارث الطبيعية وتنوعها يف هذا القرن،م14/ هـ8
 استقى الباحث مادته العلمية بشكل رئييس من املظان التاريخية وكتب.عىل املجتمع اليمني اقتصاد ًيا واجتماع ًيا ونفس ًيا وديموغراف ًيا
. مسرتشدا باملنهج التاريخي الوصفي واملنهج التحلييل يف بناء البحث، والسيما التي عارصت املرحلة املدروسة،الطبقات والرتاجم
. املجتمع اليمني، الدولة الرسولية، الكوارث الطبيعية، اليمن:الكلمات املفتاحية

Natural disasters in Yemen during the Rasulid State and their Impact on the
Society (AH 8th / AD 14th Century as an example)
Saeed Naji Ghaleb Qaed Iskandar

Abstract:

This research seeks to shed light on the issue of natural disasters that took place in many regions and cities of
Yemen from time to time during the era of Bani Rasul, and caused severe damage to its inhabitants in various
aspects. The significance of research on this topic lies in the fact that it deals with important aspects of the social history of Yemen during the Rasulid era which researchers have not given them the attention they deserve.
Moreover, research on this topic with its temporal and spatial limits has not been studied before as far as we
know. The research traces natural disasters that occurred in Yemen during the era of Bani Rasul, specifically in
the AH 8 / AD 14th century, in view of the great number and diversity of natural disasters that occurred in this
century. The research also presents the most prominent results of the disasters, and their impact on the Yemeni society economically, socially, psychologically and demographically. The research derives its material mainly
from historical sources and biographies, especially those ones on the period under research; it follows the descriptive historical method and the analytical approach.

Keywords: Natural Disasters; The Rasulid State; Yemeni Society; Yemen.
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اسكندر

مقدمة الدراسة وإطارها النظري:

انصب اهتمام كثري من املؤرخني والباحثني يف تاريخ الدولة
الرسولية عىل الجانب املرشق من تاريخ هذه الدولة ،والرتكيز عىل
النهضة التي شملت مختلف الجوانب العلمية والثقافية
واالقتصادية والعمرانية ،ودور سالطني الدولة يف الجانبني
السيايس والعسكري؛ سواء عىل املستوى املحيل ،أو عىل املستوى
الخارجي والعالقات الدولية.
ومما ال شك فيه أن الدولة الرسولية كانت نقطة مضيئة ومرشقة
ليس يف اليمن فحسب؛ بل يف العالم اإلسالمي حينها ،ال سيما أن
بزوغ نجمها جاء يف مرحلة عصيبة من تاريخ األمة؛ خاصة بعد
سقوط الخالفة العباسية يف بغداد سنة 656هـ1258 /م وضعف
هيبة املسلمني.
ولكن باملقابل هناك قضايا ظلت محل النسيان لدى الباحثني
واملهتمني بتاريخ الدولة الرسولية ،السيما يف الجانب االجتماعي،
وما تعرض له املجتمع من نكبات وأزمات بفعل الكوارث الطبيعية،
التي هددت اإلنسان اليمني يف العرص الوسيط وكادت تعصف
بحياته بني الفينة واألخرى ،وأثرت عليه سلبا ً عىل كل املستويات
االقتصادية واالجتماعية والنفسية والديموغرافية.
ووفق هذه املعطيات يحاول هذا البحث تسليط الضوء عىل الكوارث
الطبيعية يف العهد الرسويل؛ مركزا ً عىل القرن 8هـ 14/م؛ نظرا ً ملا
شهده هذا القرن من كوارث وجوائح متعددة ،ألحقت معاناة
كبرية باملجتمع اليمني حينها ،كاألمطار الغزيرة وما نتج عنها
من سيول مدمرة ،والجدب والقحط ،والحرائق ،وعواصف الريح،
والغرق ،والجراد ،والزالزل...وغريها؛ فضال عىل أن البحث يف هذا
املوضوع بحدوده الزمانية واملكانية لم يسبق دراسته من قبل
حسب علمنا.
ويستند البحث يف مادته العلمية عىل ما ورد يف بطون املصادر
التاريخية وكتب الطبقات والرتاجم ،سواء املعارصة للدولة
الرسولية أو القريبة منها ،أو الالحقة لها؛ معتمدا املنهج التاريخي
الوصفي ،واملنهج التحلييل يف استنطاق وتحليل النصوص املصدرية
ذات الصلة بموضوع البحث.
سم البحث إىل محورين رئيسيني :املحور
وملقاربة املوضوع؛ ُق ِّ
األول :تناول الكوارث الطبيعية التي وقعت يف اليمن يف القرن 8هـ
14/م ،وناقش املحور الثاني أبرز نتائج تلك الكوارث؛ وأثرها عىل
املجتمع اليمني.

املحور األول :الكوارث الطبيعية يف اليمن يف القرن 8هـ 14/م

ري من مدن ومناطق
تعددت الكوارث الطبيعية التي تع َّرض لها كث ٌ
اليمن يف عهد الدولة الرسولية يف القرن 8هـ 14/م ( ،)1وسنحاول
يف هذا املحور تتبع تلك الكوارث ،ورصد توقيت وقوعها ،وترتيبها
كرنولوجيا (زمنيا)؛ حتى يتسنى رسم صورة واضحة لها؛
تساعدنا الحقا -يف املحور الثاني -عىل استخالص أهم النتائج
املرتتبة عىل تلك الكوارث وأثرها عىل املجتمع اليمني ،ويمكن
عرض أبرز تلك الكوارث عىل النحو التايل:

ً
أول -كارثة األمطار الغزيرة والسيول الجارفة املصاحبة لها
قبل الحديث عن األمطار الغزيرة والسيول الناجمة عنها ،نود
عموما يتميز بأنه مناخ موسمي ،حار
اإلشارة إىل أن مناخ اليمن
ً
ممطر صيفا ،جاف بارد شتاء ،وأن متوسط كمية األمطار
املتساقطة سنويا ترتواح ما بني  600اىل  700ملم ،يف املرتفعات
الجنوبية الغربية من اليمن التي تحظى بمعدل أعىل من التساقطات
املطرية ،مما يسبب جريانات مائية (سيول) ،يف األودية املتجهة
غربا فيصل إىل البحر األحمر ،مثل وادي زبيد؛ األمر الذي يؤدي إىل
جرف الرتبة وقتل املوايش وموت جموعٍ من الناس ،بينما تقل
كمية األمطار يف املناطق واملدن الساحلية والتهامية التي قد ترتواح
نسبة األمطار فيها من 100-50ملم ،وتزداد نسبتها كلما اتجهنا
غربا باتجاه املرتفعات الجنوبية الغربية  ،فقد تصل إىل  250ملم،
كما هو الحال يف املدن الداخلية مثل مدينة زبيد وبيت الفقيه ،ويعد
شهرا آب وأيلول (سبتمرب وأكتوبر) أكثر شهور السنة أمطا ًرا(.)2
وترجع أقدم اإلشارات املصدرية التي تحدثت عن األمطار الغزيرة
والسيول الجارفة املصاحبة لها ،وما نتج عنها من كوارث؛ إىل
سنة 704هـ1304/م ،فقد ذكر املؤرخ الجندي تعرض مدينة
عدن( ،)3لسيل جرار يف تلك السنة جرف املساكن وجموع من
الناس حتى بلغ بهم البحر (الجندي :1995 ،ج.)452 ،2
وبعد أربعة عقود تقريبا من حصول كارثة سيل مدينة عدن
تتحدث املصادر(ابن الديبع91 :2006 ،؛ الوصابي)119 :1999 ،
عن وقوع أمطا ٍر غزير ٍة يف وادي زبيد يوم التاسع عرش من صفر
سنة 743هـ 25/مايو 1343م( ،)4ليدفع الوادي "بسيل عظيم"
أدى إىل إهالك جموع من أهل قرية املسلب"( ،)5وقبل أفول العقد
السادس من القرن8هـ 14 /م وتحديدا يف أواخر سنة
759هـ1357/م كانت مدينة زبيد( ،)6عىل موع ٍد مع مط ٍر غزي ٍر
أحدث فيها خرابا هائال (األهدل :2012 ،ج.)523 ،2
كما تعرضت مدينة زبيد يف فرتات الحقة ملوجات متالحقة من
األمطار الغزيرة؛ سببت أرضا ًرا بالغة ،فقد ذكر صاحب العقود
اللؤلؤية أن يوم األربعاء  5رمضان سنة 760هـ 31/يوليو 1359م
شهد سقوط "مطر شديد يف مدينة زبيد ونواحيها  ...فهدمت
بيوت كثرية عىل أصحابها"(الخزرجي :1983 ،ج ،)95 ،2و ُي َخ َي ُل
إلينا أن مدينة زبيد قد ترضرت كثريا ً جراء مطر األربعاء الرمضاني،
حتى أصبح مطر ذلك اليوم مشهورا ،يتجىل ذلك من خالل تدوينه
واإلشارة إليه يف مؤلفات ُكتاب ومؤرخي تلك املرحلة(.)7
ويف رمضان سنة 767هـ /مايو 1366م وقع يف تعز( )8مط ٌر غزي ٌر
تسبب بخسائر مادية وبرشية كبرية (الخزرجي :1983،ج117 ،2؛
وكانت سنة 774هـ1373/م سنة مطرية ،إذ تذكر الروايات أن ما
بني حيس( )9وتعز شهد أمطارا غزيرة؛ لدرجة أن موكب السلطان
األفضل (778 -764هـ1376-1362 /م) ،الذي كان يف طريق
عودته من زبيد إىل تعز؛ داهمته السيول الهادرة يف وادي املخيشيب
 بني زبيد وتعز -فجرفت " طائفة من الناس فضال عن الدوابوغريها" (الخزرجي :1983 ،ج130 ،2؛ غري معروف)73 :1984 ،
 ،ويف تلك السنة "جمد املاء يف حصن تعز ويف املجلية"( ... )10ولم
يعهد ذلك" من قبل(.غري معروف ،)74 :1984 ،كما " حصل مطر
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عظيم يف سهام
حبات العنب(.)12
ويف سنة 786هـ1384 /م أغارت عساكر السلطان -األفضل -عىل
بالد املعازبة ( ،)13ففر سكانها إىل اتجاه البحر" فحصل مطر عظيم
فغرق منهم جمع عظيم من النساء والرجال"(غري معروف،
 ،)90 :1984وتعرضت مدينة زبيد ملط ٍر غزي ٍر يف سنة 788هـ/
1386م ؛ حتى سقط بنيان بعض أبوابها (غري معروف:1984 ،
 ،)93ويف شعبان سنة 789هـ/أغسطس 1387م "وقع يف نواحي
ٌ
وبرق؛ أدى إىل موت البعض يف
زبيد مطر شديد" صاحبه رعد
()14
"ناحية صمع من وادي ر َِمع"  ،وبعد أقل من عام من هذا
التاريخ؛ وتحديدا يف  21صفر سنة 790هـ1 /مارس 1388م
تعرضت بعض األماكن يف زبيد ونواحيها لكارث ِة سيو ٍل ال نظري
لها ،جراء دفع "وادي زبيد( )15بسيل عظيم حتى قيل إنه كان نحوا ً
من أربعة أبواع" ،ملحقا أرضارا بالغة يف املساكن والثروة
الحيوانية ومحاصيل النخيل(الخزرجي :1983 ،ج165 ،2؛ غري
معروف.)97 :1984 ،
()16
سقطت أمطارا غزيرة يوم  10صفر سنة
ويف منطقة بعدان
793هـ 17/يناير1391م أسهمت يف قلب نتيجة املعركة بني أهايل
بعدان وقوات اإلمام الزيدي صالح بن عيل( ،)17الذي استباح بعض
قراهم ،فتعثرت خيوله ورجاله بفعل ذلك املطر وتلقى هزيمة
فادحة (غري معروف.)109 :1984 ،
ويتكرر تساقط األمطار الغزيرة عىل زبيد ،فقد ذكرت بعض
الروايات أن يوم العيد سنة 793هـ1390/م ،شهد مط ًرا عظي ًما يف
زبيد ،لدرجة أنه حجز الِ َ
ركاب الرشيف للسلطان األرشف "الثاني"
إسماعيل (803-778هـ1400-1377/م) ،فلم يتمكن من النزول
إىل امليدان ،واضطر لتكليف امللك املؤيد إىل النزول ً
بدل عنه (غري
معروف ،)110 :1984 ،ويف سنة 794هـ1391/م "حصل مطر
عظيم يف املحالب( )18واتصل إىل تعز" (غري معروف،)111 :1984 ،
نجم عنه بر ٌد شدي ٌد سبب بعض األمراض ،أودت بحياة جموعٍ من
الناس (.)19
ً
سيول
وعرف شهر جمادي األوىل سنة 795هـ /ابريل1393م،
جارف ًة تجمعت يف وادي زبيد ،ودفعت "بماء عظيم ،قيل إنه أعظم
من سنة سيل املسلب" ،كانت أرضاره جسيمة( ،)20كما شهدت
مدينة تعز ونواحيها يف شوال سنة 796هـ /أغسطس1394م
ٌ
وبرق أصاب مجموعة من الناس
أمطا ًرا غزير ًة؛ رافقها رع ٌد
وقىض عىل آخرين (الخزرجي :1983 ،ج.)219 ،2
ويف أواخر سنة 797هـ1395/م تساقطت أمطا ٌر غزيرة عىل مدينة
تعز وضواحيها ذكرها الخزرجي قائال" :ويف اليوم الرابع عرش من
ذي القعدة وقع يف تعز ونواحيها وسائر املخالف مطر شديد ...
وتهدمت عدة دكاكني عىل ما فيها" ( ،)21والظاهر أن تلك األمطار
التي غمرت تعز ونواحيها قد تزامنت مع أمطار أخرى يف وادي
زبيد؛ وهو ما أكده الخزرجي بقوله" :ونزل يف تلك الليلة يف وادي
زبيد مياه عظيمة أتلفت مواضع كثرية يف أعىل الوادي ويف
أسفله"(الخزرجي :1983،ج ،)228 ،2وبعد عرشة أيام من هذه
الحادثة ،وتحديدا يوم االثنني  14ذي القعدة سنة 797هـ31/
()11
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سنة 770هـ1368 /م ،صاحبه َب َر ٌد عىل شكل

عام" مصحو ًبا
أغسطس 1395م "وقع يف التهائم مطر عظيم
ٌ
()22
برياح شديدة؛ أغرقت عدة سفن يف "املخالف السليماني" .
وقبيل نهاية القرن8هـ 14/م سقطت أمطا ٌر غزير ٌة يف بعض
مناطق تهامة والجبال أعقبتها سيول لم يعهدها الناس؛ ففي هذا
ً
مطول مفاده أن يوم الرابع من
نصا
الصدد يورد املؤرخ الخزرجي ًّ
ذي القعدة سنة 799هـ 30/يوليو1397م ،شهد وقوع "مطر
عظيم يف الجبال وقد صارت جمال القافلة تحت عقبة نخل ...
فنزل سيل عظيم ...فسحب السيل الجمال وما عليها من الحمل
والركبان" (الخزرجي :1983 ،ج ،)240-239 ،2ويؤكد صاحب
تاريخ الدولة الرسولية -بطريقة مقتضبة -ما ذكره الخزرجي من
معلومات عن سيل تلك السنة( ،)23بالقول" حصل سيل عظيم يف
وادي نخل( )24وسحب القافلة" (غري معروف.)129 :1984 ،

ثان ًيا -كارثة الربوق

ومن األمور التي صاحبت هطول األمطار الغزيرة ظاهرة الربوق
والرعود والتي سببت كوارث برشية ومادية يف بعض اآلحايني،
فاملطر العظيم املتساقط يف نواحي زبيد يف شعبان سنة 789هـ/
أغسطس1387م ،صاحبه "برق يومئ ٍذ يف ناحية صمع من وادي
رمع فأصاب ثالثة نفر كانوا تحت شجرة هنالك فهلكوا لفورهم"
(الخزرجي :1983 ،ج ،)163 ،2ويف السياق ذاته يشري الخزرجي إىل
برقٍ أصاب إحدى قرى مور -يقال لها الدملة -يف شعبان سنة
798هـ /مايو 1396م ،أدى إىل حرق وموت عد ٍد من الحيوانات
وبعض الناس (الخزرجي :1983 ،ج ،)236 ،2كما تعرضت مدينة
تعز ونواحيها ،لـ"رعد وبرق" يف 19شوال 796هـ 17 /أغسطس
1394م ،أصاب جماعة من الناس ،ومات البعض منهم(الخزرجي،
 :1983ج.)209 ،2
وهكذا يتبني لنا مما سبق أن األمطار الغزيرة وما نتج عنها من
سيول متدفقة وما صاحبها –أحيانا -من حدوث برق ورعد ،ظلت
تصيب العديد من مناطق ومدن اليمن ،ملحقة كوارث كبرية،
سنتحدث عنها وعن مآالتها ونتائجها يف املحور الثاني من هذا
البحث ،بعد أن نستعرض بقية الكوارث األخرى التي تعرضت لها
اليمن يف القرن 8هـ 14 /م.

ً
ثالثا -كارثة الجفاف والجدب

إذا كانت اليمن قد تعرضت يف القرن 8هـ14/م ألمطار غزيرة
زادت عن قدرها ،وسيول جارفة سببت كوارث وأرضا ًرا مادية
وبرشية كبرية ،فإنها باملقابل قد مرت بحاالت من الجفاف والجدب
يف بعض السنوات.
فمع دخول القرن 8هـ 14/م ،وتحديدا ً سنة701هـ1301/م،
حصل جفاف شديد نتج عنه انعدام املاء والطعام وعلف الحيوانات
(ابن عبد املجيد ،د.ت ،)115 :واستمرت حالة الجدب والشدة إىل
السنة التالية ،فقد أكدت املصادر (الخزرجي :1983 ،ج236 ،2؛ ابن
عبد املجيد ،د.ت118 .؛ األهدل :2012 ،ج ،)312 ،2أن سنة 702هـ/
1302م شهدت حدوث "قحط شديد" ،أًجرب كثريا ً من الناس عىل
مغادرة مناطقهم ،وخلت البالد من قاطنيها (ابن عبد املجيد ،د.
ت ،)118 ،وبيعت" األطيان" -األرايض الزراعية" -بأرخص

اسكندر

األثمان" (الخزرجي :1983 ،ج.)282-281 ،2
وشهدت سنة 786هـ1384/م ،حالة من الشدة والقحط ،حتى أن
اإلنسان بالكاد يجد الطعام (الخزرجي :1983 ،ج ،)154 ،2ويف
رمضان سنة 793هـ /أغسطس 1390م تأخر الغيث عن موعده،
فحدثت "مجاعة عظيمة يف التهائم" (الخزرجي :1983 ،ج،2
 ،)188وعانت مدينة عدن من أزمة حادة نتيجة شحة املياه؛ حتى
بلغت الراوية عرشة دنانري ونصف يف تلك السنة (غري معروف،
.)108 :1984

رابعًا -كارثة الحرائق

يعد الحريق من أخطر الكوارث التي أصابت العديد من املدن
والقرى واألحياء واألسواق يف القرن 8هـ14 /م ،وألحقت بها
أرضا ًرا بالغ ًة عىل كل النواحي البرشية واملادية والنفسية.
وترجع أقدم إشارة تحدثت عن كارثة الحريق يف القرن8هـ14 /م،
إىل ما ذكره الخزرجي ،أن يف ليلة الجمعة 17رجب سنة712هـ/
 18نوفمرب1312م "احرتقت دار املرتبة بتعز" (الخزرجي:1983 ،
ج ،)329 ،2وأتى الحريق عىل "أشياء كثرية" كانت فيها (ابن عبد
املجيد ،د .ت.)127 :
ويف أواخر ربيع اآلخر سنة 725هـ /مارس1335م ،احرتقت
"القرية املسماة بالسالمة"( ،)25وأصاب الحريق العرشات من أهايل
القرية" (الجندي :1995 ،ج ،)589 ،2والظاهر أن أرضار هذا
الحريق كانت كارثية ،وظل صداه يرتدد بني الناس ،وهو ما يظهر
من خالل اهتمام املصادر الالحقة التي أشارت إليه؛ فصاحب
العقود اللؤلؤية يشري إليه قائال" :أحرقت قرية السالمة إحراقا ً
عظيماً" (الخزرجي :1983 ،ج ،)34 ،2ويف السياق ذاته يتحدث
صاحب تاريخ الدولة الرسولية عن الحريق الذي أصاب قرية
السالمة ،وإن كان قد جعل تاريخه بداية جمادي اآلخرة سنة
725هـ /مايو1334م (غري معروف ،)56 ،1984 ،وبدوره يشري
صاحب تاريخ سادات اليمن إىل حريق قرية السالمة ،وما نجم عنه
من خسائر برشية ومادية كبرية (األهدل :2012 ،ج،)511 ،2
وتشري بعض الروايات إىل حريق كبري لحق الركبخانة( ،)26ليلة
السبت  20جمادي األوىل سنة 754هـ 23 /يونيو1353م ،فأحرق
"جميع ما كان فيها "(الخزرجي :1983 ،ج.)85 ،2
وبعد هذا التاريخ تتوقف املصادر عن أية إشارة إىل كارثة الحريق
ري
ملدة تزيد عن ربع قرن ،لتعاود بعدها الحديث عن حريقٍ كب ٍ
أصاب مدينة زبيد ونواحيها؛ سنة 781هـ1379 /م ،فحرق
"السوق كله وما وازاه رشقا وشماال وحرق يف تلك املدة عدة
أماكن من زبيد وغريها" (الخزرجي :1983 ،ج.)144 ،2
لم يمر عىل تعايف مدينة زبيد من هذا الحريق وقت طويل؛ حتى
فتك بها حريق أخر ،سنة 783هـ1381/م ،إذ "وقع الحريق ...
ناحيه السوق وكان نحوا ً من الحريق األول فقل من حرق املرة
األوىل وسلم يف الثانية وقل من سلم يف املرة األوىل وسلم يف الثانية
فانرض به أناس كثريون" (الخزرجي:1983 ،ج ،)147 ،2كما التهم
مدينة عدن حريق كبري يف  19ربيع اآلخر سنة 788هـ30 /
وص َ
مايو1386مِ ،
ف بأنه "كان حريقا ً شديداً" (الخزرجي:1983 ،

ج.)158 ،2
واستمرت كارثة الحريق تالحق بعض القرى اليمنية وأحيائها،
فقد تحدثت املصادر (الخزرجي :1983 ،ج160 ،2؛ غري معروف،
 )94 :1984عن حريقٍ شديد حصل يوم الـ  17من ذي القعدة سنة
788هـ 10/ديسمرب1386م يف حي " املمالح األسفل"( ،)27كما
تعرضت إحدى نواحي مدينة زبيد وهي" ناحية متاجر حسان"
لحريق كبري يف التاسع من جماد اآلخر سنة789هـ27/
يونيو1387م (الخزرجي :1983 ،ج ،)163 ،2وتجدر اإلشارة إىل
أن هذه السنة شهدت نريانا ً متقد ًة يف جهة الساحل "كانت ال تمر
عىل يشء إال أحرقته"(.)28
وشهدت سنة 790هـ1388 /م حرائق يف أماكن عدة ،منها حي
املمالح الذي سبق ونشب فيه حريق كبري قبل عامني من هذا
التاريخ ،حيث أشارت املصادر (غري معروف96-95 :1984 ،؛
الخزرجي :1983 ،ج ،)165 ،2إىل تعرض "طائفة من قرية املمالح
بزبيد" لحريقٍ شدي ٍد ليلة 15ربيع اآلخر سنة 790هـ 23 /أبريل
1388م.
ولم تمر فرتة طويلة حتى تعرضت زبيد وأحياؤها لحريق كبري،
فقد ذكر الخزرجي أن يف يوم األربعاء  21جماد اآلخرة سنة
791هـ17/يونيو1389م "وقع الحريق يف النويدرة( )29آخر النهار
املذكور فطارت الرياح بالنار إىل زبيد فحرق من باب سهام إىل باب
الشبارق .وكان يوما ً عظيما ً ولم تزل النار تشتعل إىل آخر الليل من
ليلة الخميس" (الخزرجي :1983 ،ج ،)174 ،2وقد أشار املؤلف
غري معروف إىل حريق النويدرة ،وأنه " طار يشء من النار إىل زبيد
فحرقت زبيد من باب سهام إىل بيت الطوايش مرجان"(.)30
ويف يوم عيد األضحى سنة 792هـ 19 /نوفمرب1390م التهم
الحريق "ناحية املجزرة" (الخزرجي :1983 ،ج ،)182 ،2وبعد
عامني تعرضت مدينة زبيد لحريقٍ انطلقت رشارته من ناحية
املجزرة؛ إذ تذكر بعض الروايات أن يف تاريخ  12ربيع األول سنة
794هـ 7 /مارس1392م "حصل حريق يف زبيد وكان ابتداؤه من
ناحية املجزرة فأخذ رشقا وشماال"( ،الخزرجي :1983 ،ج،2
 ،)191وتجدر اإلشارة إىل أنه يف ذات التاريخ ً
أيضا تعرضت مدينة
تعز ونواحيها لبعض كوارث الحريق (الخزرجي :1983 ،ج،2
.)191
واستمرت كارثة الحرائق تطال مدينة زبيد وأسواقها وقراها،
ففي نهار األربعاء السابع من رمضان سنة795هـ  17/يوليو
1393م "حصل حريق عظيم يف زبيد من عند الجامع املبارك إىل أن
اتصل إىل خلف بيت الوزير ثم اتصل العلم أن الحريق اتصل يف أكثر
القرى من وادي زبيد ويف غريه" (غري معروف ،)118 :1984 ،وقد
ذكر الخزرجي هذا الحريق وجعل تاريخه السادس من رمضان،
وقال ما نصه" :ويف يوم األربعاء السادس من رمضان وقع يف
زبيد حريق عظيم وكان ابتداؤه من قبل الجامع فبلغ إىل الخان ثم
إىل سوق املعارص...وكان يوما ً عظي ًما"(الخزرجي :1983 ،ج،2
.)203
وبعد أربع سنوات ،ويف تاريخ  8جمادى اآلخرة سنة 799هـ/
ٌ
ري قري ًة كامل ًة من قرى وادي زبيد
9مارس1397م ،التهم
حريق كب ٌ
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الكوارث الطبيعية يف اليمن يف عهد الدولة الرسولية ...

وهي "قرية الحمى" (الخزرجي :1983 ،ج ،)237 ،2وبعد شهر
وبضعة أيام وتحديدا يوم  12رجب سنة 799هـ /أبريل1397م؛
"وقع حريق يف ناحية املرباع من زبيد أخذ من سوق املرباع إىل
مسجد نوفلة "(الخزرجي :1983 ،ج ،)238 ،2ويف أول يوم من
شوال (عيد الفطر) سنة 799هـ 28 /يونيو1397م" حرقت مدينة
فشال( )31حريقا ً شديداً" (الخزرجي :1983 ،ج.)239 ،2

خامسا -كارثة األعاصري والغرق
ً

ُيالحظ من خالل الوقوف عىل املصادر التاريخية وكتب الطبقات
والرتاجم ،أن هناك كوارث أخرى ألحقت أرضا ًرا كبري ًة بالناس

وممتلكاتهم ،جزء منها كان مرافقا للكوارث التي سبق حديثنا
عنها ،والجزء اآلخر يعد نتاجا لها.
هب عىل
ففي أوائل شهر رجب سنة 777هـ /نوفمرب 1375مَّ ،
تهامة وأعمالها إعصا ُر رياحٍ عاتية أسهم حسب بعض الروايات
(غري معروف )76 :1984 ،يف تفريق وتشتيت جيش اإلمام صالح
الدين ،وحصدت بحدود  1300رجل من أعيان عسكره ومقدميه
وجنده( ،)32ويذكر الخزرجي أن يوم  16جماد اآلخر سنة
797هـ 8/ابريل 1395م" كان يوما شديد الرياح" (الخزرجي،
 :1983ج ،)225 ،2لدرجة أنها حولت مسار بعض املغادرين من
اليمن بح ًرا "وألقتهم يف ساحل الحديدة"(.)33
وبالنسبة لكارثة الغرق؛ تعود أقدم إشارة وردت حول هذه الكارثة
إىل سنة 707هـ1307 /م ،فقد ذكرت املصادر أن مرك ًبا غرق يف
هذه السنة؛ بعد مغادرته مدينة عدن باتجاه الحجاز ،وكان من
ضمن الذين لقوا حتفهم غر ًقا يف ذلك املركب الفقيه أبو الحسن
عيل بن عثمان األشبهي (الجندي :1995 ،ج144 ،2؛ الخزرجي،
 ،1983ج ،)310-309 ،1ويف رمضان سنة718هـ /اكتوبر1318م
تويف غر ًقا يف البحر الفقيه أبو عبدالله يحيي بن محمد بن يحيي بن
أبي الرجا بن الجنان بن أبي القاسم الحمريي؛ وكان قاصدا حج
بيت الله الحرام (الخزرجي :1983 ،ج.)351 ،1
وتستمر كارثة الغرق بحصد أرواح الناس ،فقد ذكر الخزرجي أن
رياحً ا شديد ًة هبت عىل مناطق تهامة يوم  14ذي القعدة سنة
799هـ 9 /أغسطس1397م ،فألحقت أرضا ًرا بالغ ًة بالسفن
البحرية "وغرق يف ذلك خمس سفائن من سفن الحجاج"
(الخزرجي :1983 ،ج.)228 ،1

سادسا -كارثة انتشار الجراد
ً

ظهر يف بعض السنوات الجراد الكثيف ،الذي التهم املحاصيل
الزراعية ودمر اقتصاد الناس ،فقد أشارت بعض الروايات إىل
تعرض اليمن سنة 787هـ1385 /م لجائحة الجراد وانتشاره
بشكل كثيف؛ حتى أنه أتى عىل "معظم زرع البالد وطائفة من
نخل زبيد" (الخزرجي :1983 ،ج ،)156 ،2وقبل نهاية القرن8هـ/
14م ،وتحديدًا سنة 798هـ1395 /م تعرضت البالد لـ "جراد
عظيم فاتلف شي ًئا من الزراعة" (الخزرجي :1983 ،ج.)234 ،2

سابعًا -كارثة ارتفاع درجة الحرارة والعواصف الرتابية

توالت الكوارث عىل املجتمع اليمني يف القرن 8هـ 14 /م ،إذ عانى
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الناس أحيا ًنا من بعض التقلبات املناخية كارتفاع درجة الحرارة
والسيما يف مناطق تهامة الساحلية( ،)34فقد ذكرت بعض املصادر
يف هذا الشأن تعرض مدينة زبيد ملوجة ح ٍر شدي ٍد سنة
789هـ1387/م "وكادت الناس تهلك من ذلك" (غري معروف،
 ،)95 :1984ومن الكوارث الطبيعية األخرى التي تعرضت لها
ٍ
كثيف أتلف بعض
البالد أحيا ًنا ،العواصف الرتابية ،وانتشار ُغبا ٍر
املحصوالت الزراعية؛ ففي جماد اآلخرة سنة 795هـ1393 /م /
مايو 1393م ،اجتاح وادي زبيد غبار كثيف "حتى امتلئ الوادي
وفاض" بالغبار والرتاب فطمر اآلآلف من أعواد النخل (غري
معروف.)117 :1984 ،

ثام ًنا -كارثة الزالزل

من خالل استعراض املصادر التي بني أيدينا تبني أن الزالزل
والرجفات رضبت مناطق متفرقة من اليمن يف القرن 8هـ 14/م،
وكانت آثارها كارثية.
ففي منتصف شعبان سنة 789هـ 31 /أغسطس 1387م؛ حصلت
"يف نواحي عدن زالزل شديدة" (الخزرجي :1983 ،ج،)163 ،2
واستمرت أياما سقط خاللها "بعض دور عدن"( ،)35وبعد ذلك
بثالث سنوات وتحديدا يف ليلة االثنني التاسع من شوال 792هـ/
 20سبتمرب1390م "وقعت هدة عظيمة"( ،)36حتى خيل للبعض أن
منازلهم قد انهدمت لشدتها ،وتعرضت موزع( )37ونواحيها
لرجفات عدة سنة 796هـ1394 /م ،حتى أنها بلغت "أربعني
رجفة يف يوم واحد"(.)38

تاسعًا -كارثة الهدم

ومن الكوارث التي شهدها املجتمع اليمني يف القرن 8هـ 14/م–
وإن كانت نادرة" -كارثة الهدم"؛ فقد أوردت الروايات تهدم جزء
من حصن تعز-من نواحي السنبلة -عىل جماعة من الناس ،يف
أواسط شهر جمادى اآلخرة سنة794هـ /مايو1393م؛ مما أدى
إىل وفاة اثنني منهم (الخزرجي :1983 ،ج.)193 ،2

املحور الثاني :آثار الكوارث الطبيعية عىل املجتمع

استنادًا إىل اإلشارات املصدرية التي عالجت الكوارث الطبيعية يف
املحور السابق ،سنقف يف هذا املحور عىل أهم اآلثار التي ترتبت
عىل تلك الكوارث ،واألرضار التي أصابت املجتمع اليمني عىل
جميع املستويات االقتصادية ،واالجتماعية ،والعمرانية،
والديموغرافية ،والنفسية ،وما املوقف الرسمي من تلك الكوارث.

أوال -اآلثار االقتصادية

مما ال شك فيه أن الوضع االقتصادي يف اليمن قد ترضر كثريا
بفعل الكوارث الطبيعية التي حلت بالبالد ،وألن اقتصاد الناس
حينها كان يعتمد بشكل رئييس عىل الزراعة والثروة الحيوانية
والتجارة ،فإن هذه األنشطة قد ترضرت كثريا بسبب تلك الكوارث،
ويمكن استعراض أبرز اآلثار التي لحقت بتلك األنشطة عىل النحو
التايل:

 -1القطاع الزراعي والفالحي:
تعرض القطاع الزراعي والفالحي ألرضار جسيمة نتيجة الكوارث
الطبيعية ،ومن أهم األرضار التي أصابت هذا القطاع:
ُ
ري من األرايض الزراعية نتيجة تدفق السيول ،فقد
أ-
جرف كث ٍ
جرف سيل املسلب سنة 743هـ1343 /م الرتبة من كل املناطق
التي مر بها (الوصابي ،)119 :1999 ،ولحق الخراب "بستان
املجلية" يف مدينة تعز ،إثر السيل املتدفق عىل املدينة سنة
767هـ1366 /م (الخزرجي :1983 ،ج.)117 ،2
ب .إتالف العديد من املحصوالت الزراعية ،فقد تسبب جريان وادي
زبيد سنتي (790هـ1387 /م ،و795هـ10 /مايو )1393إىل
اإلجهاز عىل محصول النخل يف "الجحف واملغرس"( )39وأتلف
أعوادًا كثرية من النخيل يف معظم األماكن التي م َّر عليها (غري
معروف109 :1984 ،؛ الخزرجي :1983 ،ج.)202 ،165 ،2
ري من مزارع النخيل بفعل موجات الغبار الكثيف ،الذي
تَ .طم ُر كث ٍ
خيم عىل زبيد وواديها "وأخذ قدر ألفي عود نخل" (غري
معروف.)117 :1984 ،
ث .ترضر كثري من العاملني يف القطاع الزراعي جراء ارتفاع
األسعار ،وانعدام الطعام سنة 786هـ1384 /م (الخزرجي،
 ،1983ج.)154 ،2
ج .تعرض املزارعني يف اليمن إىل نكبة زراعية يف سنة 787هـ/
1385م ،بفعل "ظهور جراد كثري" أدى إىل إتالف "معظم زرع
البالد وطائفة من نخل زبيد" (الخزرجي :1983 ،ج،)156 ،2
وتكرر غزو الجراد ملناطق تهامة سنة 798هـ1395 /م ،فأتلف
جزءا "من الزراعة" (الخزرجي :1983 ،ج.)243 ،2
ٌ
باهض لألسعار وانعدام السلع الغذائية األساسية
ح .ارتفاع
بسبب القحط والجدب الذي رضب اليمن سنتي 702 -701هـ/
1302 -1301م؛ "حتى بيعت القربة بعرشة دراهم ،والزبدي
الدقيق بعرشة دراهم" (ابن عبد املجيد ،د.ت ،)115 :وبلغت
األسعار ذروتها سنة 702هـ1302 /م فوصل قيمة الزبدي يف
ورور(" )40أربعة دنانري وأكثر من ذلك" (ابن عبد املجيد ،د.ت:
 ،)118كما شهد شهر رمضان سنة 793هـ /أغسطس1391م،
مجاعة عظيمة يف التهائم ،فارتفع السعر "وابتاع مد الطعام
بنيف وتسعني دينار .وابتاع السمن يف أيام عيد الفطر كل
أربعني قفلة بدرهم" (الخزرجي :1983 ،ج.)188 ،2
 -2القطاع الحيواني:
تعرضت الثروة الحيوانية (جمال ،خيول ،حمري ،أغنام ،أبقار) بني
الحني واآلخر إىل أرضا ٍر كبرية ،وراح جزء منها بفعل الكوارث
الطبيعية (سيول أمطار ،حرائق ،قحط ،برق ،زالزل...الخ) ،ويمكن
استعراض أبرز األرضار التي أصابت القطاع الحيواني يف اليمن
عىل النحو التايل:
ري من البهائم والدواب جراء السيول املندفعة من وادي
أ .نفوق كث ٍ
زبيد سنتي 743هـ1343 /م ،و790هـ1387 /م (ابن الديبع،
91 :2006؛ الوصابي119 :1999 ،؛ الخزرجي :1983 ،ج،2
.)165

ب .هالك الجمال يف القوافل التجارية بسبب جرف السيول الهادرة
لها ،كما حدث يف "عقبة وادي نخل" ،يف ذي القعدة سنة
799هـ 30 /يوليو1397م (غري معروف129 :1984 ،؛
الخزرجي :1983 ،ج.)239 ،2
ت .هالك أصناف من الدواب والجمال والبهائم ،كما حدث يف حريق
"قرية السالمة" سنة 725هـ1325 /م( ،الخزرجي:1983 ،
ج ،)34 ،2ويف حريق املمالح األسفل يف ذي القعدة سنة 788هـ/
ديسمرب1386م (غري معروف ،)94 :1984 ،ويف التهائم سنة
793هـ 1391بسبب الجدب وانقطاع الغيث (الخزرجي:1983 ،
ج ،)188 ،2وكما حدث ً
أيضا يف قرية اٌدملة  -من قرى مور-
التي رضبها ٌ
برق يف شعبان سنة 798هـ /مايو 1396م ،قىض
عىل "البقر والغنم والحمري والجمال" وكل دواب القرية
(الخزرجي :1983 ،ج.)236 ،2
 -3القطاع التجاري والحريف:
تعرضت التجارة والقطاع التجاري واملعييش إىل هزات كبرية بفعل
الكوارث الطبيعية التي أصابت البالد طوال القرن  8هـ14/م،
إضافة إىل الغالء الفظيع الذي انترش بفعل الرضر الكبري الذي
أصاب القطاع التجاري جراء الكوارث الطبيعية ،واملتتبع للمصادر
التاريخية يالحظ أن التجارة والقوافل التجارية واألسواق قد
تأثرت ونالت الكثري من النكبات والخسائر جراء تلك الكوارث،
ويمكن الحديث عن بعض الشواهد التي تؤكد املعاناة الكبرية
للقطاع التجاري والحريف للناس الناتج عن الكوارث الطبيعية:
أ .فقدان أموا ٍل ال حرص لها ،مثل ما حصل لـ "قرية السالمة"
جراء حريق سنة 725هـ1334 /م ،والذي أتى عىل أموال الناس
فيها (الخزرجي :1983 ،ج.)34 ،2
ب .حدوث نكبات عظيمة؛ كالتي أصابت قافلة "يف وادي نخل" يف
ذي القعدة سنة 799هـ1396 /م ،إذ جرف السيل الهادر
"الجمال وما عليها من الحمل والركبان" (الخزرجي:1983 ،
ج" ،)240-239 ،2وفاتت أموال كثرية" كانت تقلها تلك القافلة
التجارية (غري معروف.)129 :1984 ،
ري من األموال ،كالذي حدث يف "مدينة عدن" إثر
ت .إتالف كث ٍ
الحريق الذي أصابها يف ربيع األول سنة 788هـ /أبريل 1386م،
وكما حدث لقرية املمالح بضواحي زبيد ،التي تلف فيها مال
كثري "من الصامت والناطق" جراء حريق ذي القعدة سنة
788هـ /نوفمرب1386م ،كما تلفت "أموال عظيمة وطعام
كثري" يف مدينة زبيد ونواحيها بسبب حريق النويدرة يوم 21
جمادى اآلخرة سنة 791هـ 17 /يونيو 1389م ،وضاعت"
أموال جمة" يف الحريق الذي اشتعل شمال ورشق ناحية
املجزرة يف ربيع األول سنة 794هـ /فرباير1392م (الخزرجي،
 :1983ج،)191 -182 -174 -158،160 ،2
ري من األسواق التجارية ،كالحريق الذي أصاب مدينة
ث .حريق كث ٍ
زبيد سنتي 781هـ1379 /م ،و783هـ1381 /م ،فالتهم
ً
وشمال" ،وترضرت مصالح عد ٍد
"السوق كله وما وازاه رش ًقا
ري من الناس ،كما أصيب "جانب من سوق املجزرة" يف حريق
كب ٍ
املجلد ( )12العدد ( ،)٣ديسمرب 2021
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الكوارث الطبيعية يف اليمن يف عهد الدولة الرسولية ...

يوم عيد األضحى سنة 792هـ 19 /نوفمرب 1390م ،وحرقت
أجزاء كبرية من "سوق املرباع "  -يف ناحية املرباع من زبيد-
يف  12رجب سنة 799هـ 11/ابريل1397م ،وترضر أهايل تلك
النواحي" رض ًرا شديدًا" (الخزرجي :1983 ،ج-182 -147 ،2
.)238
وتجدر اإلشارة إىل أن كارثة الحريق التي أصابت اليمن يف القرن
8هـ14 /م لم تقترص عىل األحياء والقرى واألسواق واألماكن
الشعبية فحسب ،بل شمل بعض املؤسسات الرسمية للدولة
الرسولية  ،ففي هذا الصدد تذكر الروايات اشتعال حريق يف دار
املرتبة بتعز يف رجب سنة 712هـ /نوفمرب1312م مما أدى إىل
ري "من األثاث والفروش والكتب النفيسة" (الخزرجي،
إتالف كث ٍ
 :1983ج329 ،1؛ ابن عبداملجيد ،د .ت ،)127 :كما احرتقت
الركبخانة يف سنة 754هـ1353 /م ،فتلف "ما كان فيها من ذهب
وفضة وجواهر ورسوج" ٌقدرت قيمتها بما يساوي "ثالثمائة
ألف دينار" (الخزرجي :1983 ،ج ،)85 ،2ويف السياق ذاته "وقع
حريق يف دار السلطنة" يف جمادى اآلخرة سنة 790هـ /يونيو
1388م ،أتلف مواضع كثرية" فيها(.الخزرجي :1983 ،ج،2
.)167

ثانيا -اآلثار االجتماعية والنفسية

ترضر كثري من الناس عىل املستوى االجتماعي والنفيس نتيجة
الكوارث الطبيعية التي حلت بالبالد ،فالجدب والغالء وكوارث
سيول األمطار والحرائق والزالزل كل ذلك أحدث هزة اجتماعية
ونفسية كبرية للمجتمع اليمني ،اضطربت عىل إثرها حياة الناس،
وانترش الفقر واملجاعات يف املدن والبوادي ،وترشدت األرس
واضطر الكثري إىل النزوح إىل أماكن أخرى ،وال سيما املعدمني
وضعفاء الناس ،وفارق بعضهم الحياة نتيجة تلك الكوارث.
وبالعودة إىل املصادر التاريخية املتوافرة لدينا نجد أن املجتمع
اليمني م َّر بشدة كبرية ،منذ دخول القرن 8هـ14/م ،يمكن التطرق
إىل بعض مالمحها عىل النحو التايل:
أ .حدوث مجاعة شديدة جراء القحط والغالء الذي رضب اليمن
سنتي 702-701هـ1302-1301 /م (األهدل :2012 ،ج،2
 ،)356وباع الناس األرض "بأرخص األثمان" بسبب القحط
والشدة وغالء األسعار ،بل تذكر بعض الروايات أن بعض
الناس" ماتوا جوعا" جراء تلك املجاعة (الخزرجي:1983 ،
ج.)282 ،1
ب .انتشار الفقر بني جموع كبرية من الناس ،كالذي حدث ألهايل
قرية املسلب بسبب األرضار التي لحقتهم جراء كارثة السيول
التي دفع بها وادي زبيد عىل القرية سنة 743هـ1343 /م
(الخزرجي :1983 ،ج.)70 ،2
ت .تع ُّر ِ
ض بعض كبار رجال الدولة ملخاطر كادت تودي بحياتهم،
كما حدث ألبي العتيق أبو بكر بن أحمد بن عمر بن األديب
قايض عدن وأبني ،حينما حارص السيل املتدفق عىل مدينة عدن
سنة 704هـ1304 /م منزله وكاد يقيض عىل حياته ،لوال أن تم
إنقاذه عرب استعمال ُسلم نزل عليه من مسكنه الذي غمره
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السيل (الجندي :1995 ،ج ،)452 ،2وتسبب الحريق الذي أصاب
مدينة فشال يوم عيد الفطر سنة 799هـ 28 /يونيو 1397م،
يف إحراق أبناء الحاكم الرشعي للمدينة "القايض عفيف الدين
عبدالله بن محمد بن موىس الذوائيل وجاريته" (الخزرجي،
 :1983ج.)239 ،2
ث .انتشار املجاعة يف التهائم بسبب الجدب وانقطاع األمطار
ري من
أواخر سنة 793هـ1391 /م ،مما أدى إىل تدهور حياة كث ٍ
الناس (الخزرجي :1983 ،ج.)188 ،2
ج .اضطر بعض املزارعني يف البوادي إىل الفرار من حقولهم؛ لهول
الجراد الكثيف الذي انترش سنة 798هـ1396 /م ،وعدم قدرتهم
عىل مكافحتها (الخزرجي :1983 ،ج.)234 ،2
ح .األرضار النفسية والجسدية وشيوع الهلع والخوف بني الناس،
فحريق النويدرة سنة 791هـ1388 /م ،وانتقاله إىل زبيد،
واشتعال النار "من باب سهام إىل باب الشبارق" ،سبب خو ًفا
وهلعًا بني الناس ،عرب عنه بعض املؤرخني بالقول "وكان يوما ً
عظيما" (الخزرجي :1983 ،ج ،)174 ،2وآخرون بقولهم
"وكانت ليلة وحيشة" (غري معروف ،)100 :1984 ،وتسبب
الربق الذي رضب مدينة تعز ونواحيها يوم  19شوال  796هـ/
 17أغسطس 1394م ،يف "إصابة جماعة من الناس" (الخزرجي،
 :1983ج ،)219 ،2كما تعرض اثنان من سكان قرية الدملة يف
وادي مور إىل حروق بليغة أصابتهم جراء الربق الذي أصاب
القرية يف شعبان سنة 798هـ /مايو 1396م ،وبفعل التغريات
املناخية وارتفاع درجة الحرارة يف بعض األوقات ،تعرض
الناس يف تهامة لـ "حوم عظيم وحر شديد حتى اتصل إىل زبيد
وكادت الناس تهلك من ذلك"( ) (الخزرجي :1983 ،ج.)236 ،2

ثالثا-اآلثار العمرانية:

من تتبعنا للمصادر التاريخية وكتب الطبقات والرتاجم ،نالحظ أن
الكوارث الطبيعية (سيول األمطار والحرائق والزالزل...الخ) قد
تسببت يف خسائر وأرضار كبرية يف الجانب العمراني ،ويمكن
عرض أبرز تلك األرضار عىل النحو التايل:
ُ
ري من الناس يف مدينة عدن سنة 704هـ1304 /م،
أ .تهدم
بيوت كث ٍ
ٍ
جارف أخذ تلك البيوت حتى أوصلها البحر (الجندي،
بسبب سي ٍل
 :1995ج.)452 ،2
ب .هُ ِدمت "بيوت كثريه عىل ساكنيها" يف مدينة زبيد جراء مطر
األربعاء  5رمضان سنة 760هـ 31 /يوليو 1359م ،حتى أنه
لم يبق بي ًتا "من بيوت املدينة صغريًا كان أو كبريًا إال ما تشعث
ً
أيضا"
بعضه ومنها ما استوىل عليه الخراب وهو كثري
(الخزرجي :1983 ،ج95 ،2؛ ابن الديبع)88 :2006 ،
ت .د ُِّمرت العديد من قصور مدينة تعز ومنازلها إثر املطر الهاطل
عىل املدينة سنة 767هـ1366 /م (الخزرجي :1983 ،ج،2
.)117
ث .تسببت السيول الجارفة التي دفع بها وادي زبيد سنة
795هـ1393/م ،إىل خرابٍ هائ ٍل طال "جانبا ً من محل ماتع
وشي ًئا من محل طرقوه وشي ًئا من محل حريرة( ...)41وبيو ًتا

اسكندر

كثري ًة" (الخزرجي :1983 ،ج ..)202 ،2تهدمت يف مدينة تعز
بيوت كثري ٌة وعد ٌد من الدكاكني بفعل األمطار
ونواحيها
ٌ
الغزيرة التي هطلت عىل املدينة يف ذي القعدة سنة 797هـ/
1394م(.)42
ُ
ري من الدور واملساكن ،بفعل الحرائق؛ مثل ما
ح.
إتالف وتدمري كث ٍ
حدث يف مدينة عدن يف  19ربيع األول سنة 788هـ 30 /أبريل
1386م( ،الخزرجي :1983 ،ج ،)158 ،2وكالذي أصاب نواحي
املجزرة سنتي 792هـ1390 /م ،و 794هـ 1392/من حرقٍ
ري من الناس بال مأوى
لـ"بيوت كثرية" ،حتى أصبح كث ٌ
(الخزرجي :1983 ،ج ،)191-182 ،2وما أصاب قرية
"الحمى" -من قرى وادي زبيد -يوم الخميس  8جمادى اآلخرة
سنة 799هـ9 /مارس1397م ،التي احرتقت حتى أنه لم يبق "
فيها يشء من املساكن" (الخزرجي :1983 ،ج.)237 ،2

رابعًا -اآلثار الديموغرافية

كما هو الحال غالبا ً يف كثري من مصادر التاريخ التي لم تقم
بإحصاء دقيق ألعداد ضحايا الكوارث الطبيعية؛ ذهبت املصادر
التاريخية اليمنية إىل التعميم بالقول( :ومات طائفة من الناس،
وذهب عالم كثري ،جمع عظيم.)...
ومن خالل الوقوف عىل الكوارث الطبيعية املتعددة التي رضبت
مناطق متعددة ومد ًنا مختلفة يف اليمن يف القرن 8هـ 14/م؛
ُيالحظ أنها قد أثرت عىل الوضع الديموغرايف وأحدثت فيه نزي ًفا
كبريًا ،فضال عن الهجرات والنزوح جراء تلك الكوارث.
ويمكن عرض أبرز اآلثار الديموغرافية التي تسببت فيها الكوارث
الطبيعية يف القرن 8هـ14 /م عىل النحو التايل:
أ .كثرة الضحايا من الناس يف مدينة عدن جراء السيل الذي غمر
املدينة سنة 704هـ1304/م ،والذي جرف "عاملًا كثريًا وألقاهم
البحر"(.)44
ب .هالك جموع من أهل قرية املسلب وصل تعدادهم بحدود "مائة
نفسا" ،جراء السيول التي تجمعت بوادي زبيد يف 19
وخمسني
ً
صفر سنة 743هـ 25/مايو 1343م (الخزرجي ،1983،ج،2
ص،70ابن الديبع ،2006،ص)91
ت .بلغ عدد ضحايا مطر يوم األربعاء  5رمضان سنة 760هـ31/
يوليو 1359م ،يف مدينة زبيد ،بحدود" ثمانني إنسا ًنا"( ،)45بل
قيل إن عددهم وصل إىل" مائة إنسان"(ابن الديبع،2006،
ص.)88
ُّ
ري من الناس من قراهم والنزوح إىل مواضع أخرى؛
ث.
ترش ُد كث ٍ
بسبب الشدة التي مرت بها اليمن سنتي 702-701هـ-1301/
1302م ،بل إن جموعً ا من الناس "ماتوا جوعً ا" إثر تلك الشدة
(الخزرجي ،1983،ج ،1ص ،)282ونزح كثري من أهايل قرية
املسلب إىل مواضع أخرى عقب سيل سنة 743هـ1343 /م
الذي اجتاح قريتهم(ابن عبد املجيد[،بدون تاريخ طبع]،
ص ،118 -115الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)70
ري " من الناس سحبهم السيل من البيوت" يف مدينة
ج .مات كث ٌ
تعز يف رمضان 767هـ/مايو 1366م (الخزرجي ،1983،ج،2

ص ،)117كما سال وادي املخيشيب" بطائفة من الناس(")46
سنة 774هـ1373/م ،وغرق "جمع عظيم من النساء
والرجال" من بالد املعازبة سنة 786هـ1384/م ،لجأوا إىل
البحر؛ فرا ًرا من عسكر السلطان األفضل (املؤلف غري
معروف ،1984،ص ،)93كما أتى السيل الذي دفع به وادي زبيد
يف  21صفر سنة 790هـ1387/م عىل بعض أهايل محل ماتع
ومحل حرين والجحوف (الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)165
ح .فناء جموع من الناس يف تعز واملحالب ونواحيهما إثر نزالت
وسعا ِل حاد ،انترش بني الناس عقب أمطار سنة
بردية
ُ
794هـ1391/م(املؤلف غري معروف ،1984،ص.)111
خ .وفاة شخصني يف تهدم جزء من حصن تعز يف أواسط جماد
اآلخر سنة 794هـ/مايو1393م( ،الخزرجي ،1983،ج،2
ص،)193
د .وفاة عدد من الناس بسبب العواصف الرعدية والربوق ،فالربق
الذي رضب ناحية صمع من وادي ر َِمع يف شعبان سنة 789هـ/
أغسطس1387م أودى بحياة ثالثة أشخاص (الخزرجي،1983،
ج ،2ص ،)163وتسبب الربق الذي رضب مدينة تعز ونواحيها
يوم  19شوال 796هـ 17 /أغسطس 1394م ،يف إصابة جماعة
من الناس ،مات أربعة منهم يف الحال "أحدهم رضبه الربق
أثناء أذانه للصالة فلم يمهله أن يتم اآلذان" (الخزرجي،1983،
ج ،2ص ،)219ويف السياق ذاته تشري بعض الروايات إىل موت
"بعض الناس" جراء الربق الذي رضب قرية الدملة -إحدى
قرى وادي مور -يف شعبان سنة 798هـ/مايو
1396م(".الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)236
ُ
ٍ
خمس " من سفن الحجاج عىل ساحل املخالف السليماني"،
غرق
ذ.
جراء األمطار الغزيرة واألعاصري الشديدة التي هبت عىل
منطقة التهائم يوم اإلثنني  14ذي القعدة سنة
797هـ1394/م(،الخزرجي ،1983،ج ،2ص ،)228كما تسبب
إعصار رياح عاتية يف تهامة وأعمالها يف رجب سنة 777هـ/
نوفمرب1375م ،يف تشتيت جيش اإلمام صالح الدين ،وحصد
من جنده بحدود الف وثالثمائة حسب بعض الروايات(املؤلف
غري معروف ،1984،ص.76
ر .بلغ ضحايا سيل عقبة وادي نخل يوم  4ذي القعدة سنة
799هـ 30/يوليو 1397م ،حسب صاحب العقود اللؤلؤية
نفسا ...وقيل "خمسة وعرشين"(الخزرجي،1983،
"تسعة عرش ً
ج ،2ص ،)240-239وأما املؤلف غري معروف فلم يحدد رق ًما
معي ًنا لضحايا ذلك السيل ،واكتفى بالقول" :وهلك ناس
كثري"(املؤلف غري معروف ،1984،ص.)129
ز .هالك جموع كبرية من الناس بفعل كارثة الحرائق املتتابعة عىل
اليمن يف القرن 8هـ14/م ،فقد القى العرشات حتفهم بسبب
الحريق الذي رضب قرية السالمة يف ربيع األخر سنة 725هـ/
مارس 1334م ،ووصل عدد الضحايا أكثر "من خمسني
نفسا"(الجندي،1995،ج ،2ص ،589الخزرجي ،1983،ج،2
ً
ص ،)34وكان حريق قرية املمالح األسفل من زبيد يف ذي
القعدة سنة 788هـ /ديسمرب1386م ،قد قىض عىل "جماعة
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من الناس" (الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)160
تلك –إ ًذا -أبرز اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية والعمرانية
والديموغرافية التي سببتها الكوارث الطبيعية التي حدثت يف عهد
حكم الدولة الرسولية لليمن يف القرن 8هـ 14 /م .ويبقى السؤال
املطروح كيف تعاطت السلطات الرسمية للدولة الرسولية مع تلك
الكوارث؟

خامسا :موقف السلطات الرسمية من الكوارث الطبيعية

من خالل تتبعنا للمصادر التاريخية وكتب الطبقات والرتاجم لم
نجد أية إشارات تتحدث عن دور السلطات الرسمية للدولة
الرسولية يف التعاطي مع الكوارث الطبيعية التي رضبت اليمن يف
القرن 8هـ14/م ،باستثناء إشارات يتيمة عند بعض املؤرخني،
منها إشارة وردت عند الخزرجي يتحدث فيها عن محاوالت
للسلطان األرشف "الثاني"( 803-778هـ 1400-1376 /م)،
التدخل للحد من ارتفاع األسعار سنة 786هـ1384/م ،وتحديده
لقيمة الزبدي بـ "خمسمئة درهم" من أجل "تنفيس السعر عىل
الناس" ،وتوفري الطعام( ،الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)154
واإلشارة األخرى وردت عند املؤلف غري معروف وهو يتحدث عن
املطر الذي تعرضت له مدينة زبيد سنة 788هـ1386 /م ،وما
سببه من خرابٍ لبنيان باب القرتب– أحد األبواب الرئيسية ملدينة
زبيد -يذكر فيها تحرك وايل زبيد "األمري عز الدين هبة بن محمد
بن الفخر" ،وسعيه يف "طلب النجارين والحدادين والبنائني"،
إلعادة بناء باب القرتب ،وقد تكللت جهوده يف إصالح خراب الباب
يف مدة استغرقت يومني يف شهر رمضان سنة 788هـ/
سبتمرب1386م"(املؤلف غري معروف ،1984،ص.)93
وتجدر اإلشارة إىل أننا لم نعثر عىل أية إشارات مصدرية تتحدث
عن تحركات شعبية ملجابهة تلك الكوارث والنوازل وما نتج عنها،
وما تبدى لنا هو لجوء املجتمع إىل قراءة القرآن الكريم ،والترضع
إىل الله برفع البالء ودفع الرض ،فقد أشارت بعض الروايات يف هذا
الشأن أن مدينة عدن عندما رضبتها عدة زالزل يف شعبان سنة
789هـ 31/أغسطس1387م؛ توجه الناس" إىل تالوة القرآن
وقراءة البخاري من حديث رسول صىل الله عليه وسلم"
(الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)163

الخاتمة

تأسيسا عىل كل ما سبق من محاور البحث وفقراته املتعددة،
ً
توصلنا إىل ما يأتي:
ً
أول -تعرض اليمن يف القرن 8هـ14/م للعديد من الكوارث
الطبيعية والنوازل ،تنوعت بني سيول هادرة إثر سقوط أمطار
غزيرة ،وسنوات من الجدب والقحط واملجاعات ،إضافة إىل
الحرائق املتكررة ،وحدوث الزالزل والهزات األرضية العنيفة،
فضال عن هبوب الرياح والعواصف الشديدة ،وما نتج عنها من
حوادث الغرق والربق وغريها من الكوارث.
ثان ًيا -تبني أن كارثة األمطار املدمرة والسيول الناجمة عنها ،كانت
األكثر رض ًرا يف اليمن يف القرن 8هـ 14/م ،تليها كارثة الحرائق،
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ثم بقية الكوارث بنسب متفاوتة.
ً
ثالثا -تسببت الكوارث الطبيعية التي تعرض لها اليمن يف القرن
8هـ14/م يف نتائج كارثية وسلبية عىل املجتمع اليمني عىل كل
املستويات االقتصادية واالجتماعية والنفسية والعمرانية
والديموغرافية.
رابعًا -حازت مدينة زبيد ونواحيها يف تهامة املرتبة األوىل من بني
املناطق اليمنية يف نسبة الخراب والدمار واألرضار جراء تلك
الكوارث ،تليها مدينة تعز ونواحيها ،ثم مدينة عدن ،فبقية مدن
ومناطق اليمن.
خامسا -اتضح غياب الدور الرسمي وسلبيته يف التعاطي مع تلك
ً
الكوارث سواء يف مجابهتها ،أو يف محاولة التخفيف من نتائجها
وآثارها عىل الناس ،بينما اكتفى املجتمع واألهايل بالدعاء والترضع
إىل الله عقب كل كارثة من تلك الكوارث والنوازل.

هوامش البحث
()1حكم الدولة الرسولية يف القرن 8هـ14/م أربعة من سالطني
بني رسول ،هم السلطان املؤيد داؤد (721-696هـ-1296/
1320م) ،ثم خلفه ابنه السلطان املجاهد عيل؛ الذي بقى يف الحكم
إىل سنة 764هـ1363/م ،ثم توىل ابنه األفضل عباس الذي استمر
بالحكم إىل سنة 778هـ1376/م ،ليخلفه نجله السلطان األرشف
"الثاني" الذي امتدت فرتة حكمه إىل سنة 803هـ1400 /م ،وقد
عرفت البالد يف عهد هؤالء السالطني استقرار سياسيا نسبيا،
ونهضة عمرانية وتجارية وعلمية مشهودة ،فضال عن العالقات
الخارجية الواسعة مع بلدان مرص والشام ،وبالد السودان
والحبشة ،وبالد الهند وفارس والصني .للمزيد حول هذا املوضوع
انظر( :الخزرجي ،1983 ،ج ،1ص،354 ،342 ،339 ،313 ،311
 ،359 ،358الخزرجي،1983 ،ج ،2ص،107، 106 ،105 ،101 ،57
،254 ،242 ،204،206 ،203 ،168 ،158 ،155 ،136 ،135 ،117
 ،244ابن الديبع ،2006 ،ص ،97 ،96 ،95 ،94 ،91 ،88 ،83هديل،
 ،2012ص ،98-92الكامل.)272-265 ،2017 ،
( )2انظر (عساج ،1998 ،ص ،94-79اللهبي ،2005،ص.)91-80
()3عدن مدينة يمنية ساحلية  ،ومرفأ تاريخي مشهور ،تتميز
بحصانتها الطبيعية ،إذ يحيط بها جبل شمسان من الشمال
والغرب ،وجبل صرية من الجنوب الغربي ،وما زالت إىل اليوم
مينا ًء مه ًما ورئيس ًّيا للبالد ،ومن أثارها املشهورة إىل اليوم
الصهاريج التي تخزن املاء النازل من جبالها ،ومدينة عدن حاليا ً
العاصمة االقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية .انظر
(الحموي،2008،مج ،3ص ،302الحجري ،1984،مج ،2ص،585
املقحفي ،1988،ص.)432
( )4انظر (الوصابي ،1999 ،ص )119الذي يجعل تاريخ ذلك السيل
يف صفر سنة 744هـ/يونيو 1343م.
( )5قرية املسلب من قرى وادي زبيد ،وتقع جنوب مدينة زبيد.
انظر(الخزرجي ،2009 ،مج ،5ص.)2500

اسكندر

( )6زبيد من مدن تهامة املشهورة ،تقع جنوب غرب العاصمة
صنعاء بحوايل 233كلم ،وتنسب مدينة زبيد إىل زبيد بن ربيعة
...بن يعرب بن قحطان ،وارتبطت زبيد باسم واديها الذي ُيعد من
أشهر أودية اليمن ،وكان يقال له الحصيب ،ثم غلب عليه اسم
وادي زبيد ،وتقع مدينة زبيد يف منتصفه ،وتبعد عن البحر35كلم،
وعن الجبال20كلم ،وقد شهدت مدينة زبيد منذ اختطها محمد بن
عبدالله بن زياد مؤسس الدولة الزيادية سنة 204هـ819/م-
هناك من يرى أنها قديمة االختطاط أزلية -نهض ًة علمي ًة
واقتصادي ًة وعمراني ًة مشهودة ،كما أن موقعها االسرتاتيجي قد
أهلها لتكون عاصمة لعدة دويالت حكمت اليمن يف العرص
اإلسالمي الوسيط .انظر( الحموي ،2008،مج ،2ص ،468ابن
الديبع ،2006،ص ،35-32الحجري ،1984،مج ،1ص،382
املقحفي ،1988،ص ،288-286الحرضمي ،1992 ،ص.)397-383
( )7يشري املؤلف املجهول إىل مطر يوم األربعاء وما أحدثه من
خراب يف زبيد ،لكنه يجعل تاريخه يف  18رمضان ،وليس يف 5
رمضان ،واألمر ذاته نجده عند ابن الديبع الذي لم يفته الحديث
عن مطر األربعاء  5رمضان سنة 760هـ1359/م ،عىل زبيد
ونواحيها ،وما نجم عنه من خراب وتهديم للمساكن .انظر
(املؤلف املجهول ،1984،ص ،62ابن الديبع ،2006،ص.)88
( )8تقع مدينة تعز عىل سفح جبل صرب يف مرتفعات اليمن
الجنوبية ،وتبعد عن صنعاء حوايل 250كلم جنوبا ،ظهرت تعز عىل
مرسح التاريخ يف أواخر القرن السادس الهجري ،وقيل أن القائد
األيوبي توران شاة كان أول من أطلق عليها اسم تعز سنة
579هـ1183/م ،وكانت التسمية محصورة عىل حصن أو قلعة
القاهرة فقط ،أما داخل املدينة وأحيائها فكانت تعرف ياسم
عدينة ،ثم طغى اسم تعز الحقا عىل كل نواحي املدينة ،لتصبح
العاصمة الرسمية للدولة الرسولية (858-626هـ-1228/
1453م) ،وقد لعب امللك املظفر الرسويل(694-647ه-1249/
1294م) دورا يف تمدينها وتطويرها ،ويوجد يف تعز العديد من
املعالم التاريخية واآلثار الدالة عىل عراقتها وأصالتها ،و ُتعد تعز
من كربيات املدن اليمنية اليوم ،والعاصمة الثقافية للبلد.
انظر(املقحفي ،1988 ،ص ،91املخاليف ،1984 ،ص16-14مع
الهامش ،املجاهد ،2007 ،ص.)24-13
( )9حيس من مدن تهامة وتقع جنوب مدينة زبيد وتبعد عنها
مسافة 35كلم ،وتنسب إىل بانيها الحيس بن يريم بن رشحبيل
الحمريي ،اشتهرت حيس بالصناعات الفخارية وزراعة القطن.
انظر(الحموي ،2008،مج ،2ص ،204املقحفي ،1988،ص.203
( )10املجلية وا ٍد فسيح تحت قلعة القاهرة يف تعز من الناحية
الرشقية ،تتخلله املروج واألشجار ،و يقال أن يف وسط املجلية آثار
رضيح يهودي مشهور اسمه َ
الش َبزي ،يعود تاريخه إىل القرن
الرابع امليالدي ،كان مزا ًرا لليهود من مناطق مختلفة .انظر(ابن
الديبع ،2006 ،ص ،89املقحفي ،1988،ص.)561
( )11سهام وا ٍد مشهور يف تهامة شمايل مدينة زبيد عىل مسافة

يوم ونصف ،وينسب إىل سهام بن ُسمان بن الغوث بن حمري، ،
ويصب وادي سهام يف البحر األحمر جنوب الحديدة .انظر
(الحموي ،2008،مج ،3ص ،98الحجري ،1984،مج ،2ص-435
.)436
( )12يذكر صاحب تاريخ الدولة الرسولية يف اليمن أن ذلك املطر
"حب عىل صفة حب العنب أزرق بصفرة ال يكاد يلزم
كان فيه
ٌ
وعرفه كعرف األشنان" انظر(املؤلف املجهول ،1984،ص.)69-68
واألشنان شجر ينبت يف األرض الرملية ،ويستعمل هو أو رماده يف
غسل الثياب واأليدي .انظر (أنيس وأخرون[ ،د.ت.ط] ،ج،1
ص ،19مادة أشن).
( )13املعازبة من قبائل تهامة املشهورة ،وتمتد مساكنهم ما بني
وادي ر َِمع ووادي ُذؤال وما بني البحر األحمر وجبال ريمة
األشباط ،وأبرز مراكزهم منطقة بيت الفقيه -نسبة إىل الفقيه بن
عجيل تـ690هـ1290/م  ،وقد عُ رفت قبائل املعازبة بكثرة
خروجها وتمردها ضد سالطني بني رسول ،وتجدر اإلشارة إىل أن
قبائل الزرانيق املشهورة اليوم يف تهامة ُتعد امتدادًا وفرعً ا لقبائل
املعازبة .انظر (الحجري ،1984،مج ،1ص،395-394
املقحفي ،1988،ص ،606هُ ديل ،2012 ،ص.)193
( )14انظر (الخزرجي ،1983،ج ،2ص .)163ور َِمع وا ٍد مشهور
ُينسب إىل ر َِمع بن عمرو بن الحارث ذو أصبح ،يقع شمال مدينة
زبيد ،بني وادي زبيد ووادي سهام ،ويصب يف البحر األحمر ،وقيل
إن ر َِمع قرية الصحابي املشهور أبي موىس األشعري .انظر
(الحموي ،2008،مج ،2ص ،421الحجري ،1984،مج ،1ص-3370
 ،371املقحفي ،1988،ص)274
( )15عُ رف وادي زبيد بكثرة اندفاعه بالسيول ،وهذا يرجع إىل
تعدد فروعه وروافده التي تأتي من جهات متعددة منها ،أودية
بالد يريم وجبال بعدان واملخادر وبالد حبيش والعدين يف إب ،ثم
أودية جنوب بالد عتمة ومغرب عنس ورشقي وصاب ،وتتجمع
تلك الروافد يف رأس وداي زبيد ومساقط جبل رأس ،فيسقي بالد
زبيد ،وينتهي مصيه يف البحر األحمر .انظر (الحجري،1984،
مج ،1ص ،382الويس ،1991 ،ص.)38
( )16بعدان مخالف واسع يف محافظة إب من ناحية الرشق،
يتكون اليوم من عدة عزل منها :ريمان ،ودالل واملنار ،وسري،
والعذارب وبنو منصور والصافية ،وبني منصور ،وضابي،
وجرانة ،ومن حصون بعدان التاريخية حصن حب ،وهو من
أشهر حصون اليمن وأمنعها .انظر (الحجري ،1984،مج،2
ص ،46-43املقحفي ،1988،ص.)81
( )17هو اإلمام النارص صالح الدين محمد بن املهدي عيل بن
محمد ( 793-773ه1390-1371/م)كان إمام الزيدية يف عرصه،
وقد قام بعدة محاوالت للسيطرة عىل زبيد ومناطق تهامة؛ لكنه
أخفق يف ذلك .انظر( ابن الديبع ،2006،ص ،93هُ ديل،2012 ،
ص.)363
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( )18من مناطق تهامة جنوبي وادي مور عىل مقربة من الزُهرة،
كان لها شأن كبري أيام بني رسول ،وإليها ينسب القايض أحمد بن
إبراهيم املحالبي الذي عاش يف القرن التاسع الهجري وتقلد
مناصب رفيعة حينها .انظر (الحجري ،1984،مج ،2ص،689
املقحفي ،1988،ص.)564
( )19أنجزنا بحثا يتناول األمراض واألوبئة التي عانى منه
املجتمع اليمني يف عرص الدولة الرسولية ،وهو يف طريقه إىل النرش
قريبا بإذن الله.
(( )20الخزرجي ،1983،ج ،2ص .)202وسيل املسلب املشهور
كان قد حدث قبل أكثر من نصف قرن؛ إثر وقوع أمطار غزيرة يف
وادي زبيد يوم الثالثاء التاسع عرش من صفر سنة743هـ25/
مايو 1343م ،أدت إىل تدفق سيل جرار أتى عىل قرية املسلب
ري من سكانها حتفهم بسببه.
وأحدث فيها خرابا كبريا ،ولقي كث ٌ
انظر (ابن الديبع ،2006،ص.)91
( )21انظر (الخزرجي ،1983،ج ،2ص .)228والجدير ذكره أن
هناك خطأ يف تاريخ اليوم الذي وقع فيه ذلك املطر الغزير الذي
أصاب تعز ونواحيها ،فالصواب هو الرابع من ذي القعدة الذي
يوافق يوم الجمعة ،وأما يوم الرابع عرش من ذي القعدة فيوافق
يوم اإلثنني ،وفيه تساقطت أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة
يف التهائم حسب ما ذكر املؤلف نفسه ،استنتجنا ذلك الخلط
والخطأ من خالل قراءة بقية النص يف الصفحة نفسها.
( )22انظر (الخزرجي ،1983،ج ،2ص .)228ويقع املخالف
السليماني يف منطقة تهامة الشمالية عىل الرشيط الساحيل،
وتاريخيا كان يدخل ضمن والية اليمن ،وسمي بهذا اإلسم نسبة
إىل سليمان بن طرفة الحكمي الذي كان أمريا عليه من طرف دولة
بني زياد (404-202هـ1012-817/م) ،واليوم أصبح جز ٌء من
املخالف السليماني تحت النفوذ السعودي وهو ما يعرف بجازان،
ولم يتبق لليمن منه سوى رشيط يمتد من ميدي إىل حرض .انظر
(ميشيل تورشر ،1998 ،ص.)151-64
( )23تجدر اإلشارة أن املؤلف املجهول أورد تاريخني مختلفني
لذلك السيل ،ففي بداية النص ذكر أن ذلك السيل كان يف اليوم
الخامس من ذي القعدة سنة 799هـ1396 /م ،ثم عاد يف نهاية
نص حديثه عن السيل وما نتج عنه من كوارث ليقول إن ذلك
حدث يف شهر ربيع األول سنة800هـ1397 /م ،وقد ذكر محقق
الكتاب عبدالله الحبيش يف الهامش تعليقا يفهم منه أن جملة شهر
ربيع األول سنة  800لم ترد يف أحدى النسخ التي اعتمدها يف
تحقيق الكتاب وهي النسخة ط .انظر (املؤلف املجهول،1984،
ص 129مع هامشها).
( )24يرجح أن املقصود به وادي نخلة ،وهو من أودية اليمن
املشهورة الذي ينتهي مصبه إىل البحر األحمر ،وتأتي روافده من
بالد العدين ورشعب ويسقي مناطق كثرية من تهامة وحيس
ونواحيها .انظر (املقحفي ،1988،ص.)657
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( )25السالمة قرية تقع إىل الشمال الرشقي من مدينة زبيد،
وتجدر اإلشارة إىل هناك قرية أخرى تعرف بالسالمة تقع رشقي
مدينة حيس من وادي نخلة .انظر( الخزرجي ،2009 ،مج،1
ص ،247مج ،3ص)1379
( )26الركبخانة أو الركاب خانة من البيوت السلطانية معناه بيت
الركاب ويشتمل عىل عدد الخيل من الرسوج واللجم والكنابيش.
انظر (املؤلف املجهول ،1984،ص 61مع هوامشها).
( )27املمالح هو أحد األحياء أو القرى التابعة ملدينة زبيد ،وقد
ذكر الخزرجي أن الحريق اشتعل بالحي و"الناس غائبون عن
منازلهم يف صالة الجمعة" ،كما جعل تاريخ ذلك الحريق يف الثامن
من ذي القعدة سنة 788هـ1386/م.انظر( الخزرجي ،1983،ج،2
ص.)160
( )28يذكر املؤلف املجهول أن الفقيه شمس الدين عيل بن أحمد
الجالد الفريض الساكن بقرية الجحف حكى أنه "رأى نارا تتأجج
عىل ساحل الفازة كأنها لهب عريش أوقد وهي تمر عىل الساحل
آخذة يف اليمن وكانت ال تمر عىل شيئ إال أحرقته"  .انظر (املؤلف
املجهول ،1984،ص.)95
( )29النويدرة قرية تقع شمال رشقي زبيد ،وقد اندرست وتعرف
اليوم باملراحل .انظر (املؤلف املجهول ،1984،ص 100وهامشها)
( )30انفرد املؤلف املجهول باإلشارة إىل أن حريق النويدرة لم يكن
ً
ممنهجا تم عىل أيدي أمراء ومقدمي
عمل
منشأه طبيع ًيا ،بل كان
ً
زبيد ،الذين أحرقوا النويدرة وعدة أحياء أخرى يف نواحي زبيد؛
حتى ال يسكن فيها اإلمام الزيدي صالح بن عيل وعسكره ،الذين
كانوا يف طريقهم إىل مدينة زبيد .انظر (املؤلف املجهول،1984،
ص وهامشها)100

(ِ )31ف َ
ش ُ
ال :بلدة تهامية كبرية من أعمال وادي ر َِمع شمال زبيد،
تبعد عن مدينة زبيد مسافة نصف يوم ،وينسب إليها شاعر
مشهور يقال له مرسور الفشايل ،وقد اندرست ِفشال وأصبحت
بلدة خربة ،وعمرت محلها قرية الحسينية .انظر (الحموي،2008،
مج ،3ص ،439-438هديل ،2012 ،ص 79وهامشها).
( )32أغلب الظن أن سقوط ذلك العدد من جند وعساكر اإلمام
صالح الدين لم يكن بفعل الرياح وحدها ،إذ ُيرجح أن جيشه كان
قد دخل يف مناوشات حربية مع أهايل زبيد ،تسببت يف هزيمته
وانسحابه من مدينة زبيد .انظر (الخزرجي ،1983،ج ،2ص-132
 ،133ابن الديبع ،2006،ص،)93
( )33الحديدة أكرب مدن تهامة اآلن ،وأشهر موانئ اليمن عىل
البحر األحمر ،تبعد عن صنعاء 226كلم ،ويعود تاريخها إىل القرن
الثامن الهجري ،بدأت كقرية صغرية ،ثم تطورت كمرىس للسفن
وميناء صغري تطور الح ًقا؛ ليصيح منذ بداية القرن 16م أحد أبرز
املوانئ الرئيسية يف اليمن ،األمر الذي جعل مدينة الحديدة محط
أنظار القوى املحلية والدولية التي تريد السيطرة عىل اليمن ،وقد
دمرت مدينة الحديدة عدة مرات نتيجة الرصاع بني تلك القوى

اسكندر

املتنافسة .انظر (جون بولدري ،1980 ،ص ،72-63املقحفي،1988،
ص)162
( )34تعد منطقة تهامة ومدنها الساحلية يف اليمن من أكثر
املناطق يف اليمن ارتفاعا يف درجة الحرارة ،فمتوسط درجة الحرارة
السنوية  29درجة مئوية ،وتصل إىل ما بني  45 -40درجة مئوية
يف فصل الصيف .انظر(اللهبي ،2005،ص)82- 76
( )35انظر (الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)163ويذكر صاحب كتاب
تاريخ الدولة الرسولية يف اليمن أن تلك الزالزل التي رضبت ثغر
عدن استمرت من يوم" 20من شهر شعبان إىل سلخ شهر رمضان
املعظم" .انظر (املؤلف املجهول ،1984،ص.)96
( )36حول كيفية وقوع هذه الهدة يورد صاحب العقود اللؤلؤية
نصا يقول فيه ":انقض كوكب عظيم من ناحية الجنوب إىل ناحية
الشمال وقت صالة العشاء فكان له ضوء عظيم زائد عىل ضوء
القمر زيادة كثرية وبعد مغيبه بقليل وقعت هدة عظيمة حتى
سمعت بعض العقالء قام من موضعه فزعا مرعوبا يظن أن
منزله قد انهدم او انهدم بعضه من شدة ما سمع" .انظر
(الخزرجي ،1983،ج ،2ص.)182
( )37موزع من مدن تهامة اليمن ،تقع جنوب غرب مدينة تعز
اليوم ،وتبعد عنها بمسافة80كلم ،قريبة من مدينة املخا والساحل
الغربي للبحر األحمر  ،وتتبع إداريا محافظة تعز ،وقيل أنها
سميت بذلك نسبة إىل موزع بن القفاعة بن عبد شمس بن وائل،
ومن فضالء مدينة موزع املشهورين الشيخ أبو بكر بن محمد بن
سالمة (تـ سنة790هـ1387/م) ،والعالمة محمد بن عيل املوزعي
صاحب مصنف" تيسري البيان يف أحكام القرآن" الذي أكمل تأليفه
سنة808هـ1405/م .انظر (الحموي ،2008،مج ،4ص،338
الحجري ،1984،ص ،724املقحفي ،1988،ص .)645-644
( )38ذكر الخزرجي أن الفقيه أبو بكر بن سليمان األصابي أخربه
أنه شاهد وعاين بنفسه تلك الهزات أو الرجفات ،وأنها كانت يف
جماد األوىل أو اآلخرة من نفس السنة .انظر(الخزرجي،1983،
ج ،2ص.)221
الجحف-بضم الجيم -موضع بواد يف تهامة إىل الجنوب
(ُ )39
الغربي من زبيد( انظر املؤلف املجهول ،1984،هامش ص،95
املقحفي،1988،ص ،)112وأما املغرس من قرى وادي زبيد ،وتقع
إىل الغرب من مدينة زبيد انظر (الخزرجي ،2009 ،مج ،1ص533
وهامشها)
( )40ورور :مكان محصن من جبال صنعاء يف بالد همدان.
انظر(ابن عبد املجيد[،بدون تاريخ طبع] ،ص 115وهامشها).
والزبدي وحدة كيل تستخدم لكيل الغالل واألطعمة بأنواعها،
وكان مكيال أهل زبيد ،وقدره الخزرجي بحمل جمل ،ويختلف من
مدينة إىل أخرى ،وقد حدده ابن املجاور يف عدن منا ً واحداً ،واملن
يساوي رطلني .للمزيد انظر( املؤلف املجهول ،1984،هامش
ص ،40بيضاني ،2001 ،ص.)96

( )41ينقل مؤلف كتاب تاريخ الدولة الرسولية عن الفقيه شمس
الدين عيل بن أحمد الجالد الفريض الساكن بقرية الجحف أنه"
رأى نارا تتأجج عىل ساحل الفازة كأنها لهب عريش أوقد وهي
تمر عىل الساحل آخذة يف اليمن وكانت ال تمر عىل شيئ إال
أحرقته" .انظر ( املؤلف املجهول ،1984،ص.)95
( )42تجدر اإلشارة أننا لم نعثر عىل أي تعريف لهذه األماكن يف
املصادر التاريخية ،وال يف املعاجم الجغرافية ،والظاهر أنها قد
اندرست ولم يبق لها أثر اليوم ،و ُيرجح أنها كانت عبارة محالت
يف ضواحي مدينة زبيد وعىل جوانب وادي زبيد.
(( )43الخزرجي ،1983،ج ،2ص .)228والجدير ذكره أن هناك
خطأ يف تاريخ اليوم الذي وقع فيه ذلك املطر الغزير ،فالصحيح هو
الرابع من ذي القعدة وليس الرابع عرش وهو يوم الجمعة كما
ذكر املؤلف نفسه ،يتضح ذلك من خالل قراءة بقية األحداث التي
وقعت يف ذلك الشهر كما أوردها الخزرجي يف الصفحة نفسها.
( )44من البيوت التي راحت ضحية ذلك السيل "بيت الضامن البلد
واملعروف بابن معوضة" انظر (الجندي ،1995،ج ،2ص.)452
( )45مات جلهم تحت أنقاض البيوت التي تهدمت بفعل غزارة
املطر .انظر ا(لخزرجي ،1983 ،ج ،2ص.)95
(( )46الخزرجي ،1983،ج ،2ص ،)130وانظر املؤلف املجهول
الذي يورد اسم رج ٍل يقال له ابن األحمر؛ ضمن ضحايا ذلك السيل.
انظر (املؤلف املجهول ،1984،ص.)73
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