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 جاحٌةنال الدولتٌن عهد فً الٌمن فً التعلٌمٌة المدارس
 والصلٌحٌة

  

5 

 النجاحٌة الدولتٌن فترة فً الٌمن فً التعلٌمٌة الحٌاة جوانب أهم عن البحث إلى الدراسة هدفت الملخص
 تارٌخهما من األول النصؾ طوال الدولتٌن لعبلقة  مٌزة كان الصراع أن ورؼم والصلٌحٌة،

 فإن اآلخر، على للقضاء المتاحة الظروؾ استؽبلل طرؾ كل ومحاولة المذهبً للخبلؾ نتٌجة
 كل قناعة إلى أدى الذي األمر  نهابٌاً، خصمه على القضاء بصعوبة قناعة إلى وصل منهما كل

 عن بعٌداً  فٌها التعلٌمً بالجانب واالهتمام نفوذه منطقة فً بالحكم القٌام بضرورة طرؾ
 أو الصؽار، لتعلٌم كتاتٌب:من التعلٌم ٌحتاجه ما كل إٌجاد ومحاولة والصراعات، الحروب

. ذلك وؼٌر وتدوٌنها، بالكتب أو بالعلماء اهتمام

 تصوٌر كذلك منهما، كل مذهب انتشار وبالتالً الدولتٌن انتشار مناطق بتحدٌد البحث اهتم كما
: منها أسباب لعدة الموضوع لهذا االختٌار وكان.  الدولتٌن عهد فً التعلٌمٌة الحٌاة

 ٌكن فلم       الدولتٌن، عهد فً التعلٌمً بالجانب تهتم التً البحوث أوابل من البحث هذا كون-
 بتعلٌم الدولتٌن من كل واهتمام التعلٌمً الجانب على ركزت- أعلم ما حسب -أبحاث هناك

.  والتعلم التعلٌم على والنفقة بالعلماء كذلك واالهتمام والمدارس، الكتاتٌب بإقامة الصؽار

 كبل مناطق فً العلماء قبل من فردٌة بجهود كانت سواءً  التعلٌمٌة الجوانب ألبرز  التعرض
 تعلٌم طرٌق عن والحضاري العلمً بالجانب الدولتٌن حكام قبل من باهتمام أو الدولتٌن،
: منها نتابج عدة إلى البحث توصل .المذهب وأهل العلم رجال تشجٌع أو الصؽار،

 دخبلً  تدر كانت التً تهامة على الصلٌحً النجاحً الصراع فً دور االقتصادي للجانب كان- 
 الصلٌحٌٌن خزٌنة إلى وصلت التً الكبٌرة المبالػ ذلك ودلٌل شبونها، ٌتولى من على كبٌرا
.  لها حكمهم أثناء منها

 خاصة له الدعم من كثٌرا وقدموا المرحلة تلك فً بالتعلٌم والصلٌحً النجاحً الجانبان اهتم-

 للعملٌة المختلؾ الدعم وقدموا التعلٌم، وأماكن والمتعلمٌن بالعلماء فاهتموا الدولتٌن، عواصم فً

. نفوذهما مناطق فً المذهبً الجانب بنشر واهتموا منهما كل حكم فترات فً التعلٌمٌة

 

 

 الوجٌه حسن قابد محمد/ د

 جامعة-   المحوٌت   -   -التربٌة كلٌة  - مساعد أستاذ

 صنعاء
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 : التمهٌد

إلى البحث عن أهم جوانب الحٌاة التعلٌمٌة فً الٌمن فً فترة الدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة،  هدفت الدراسة

ورؼم أن الصراع كان مٌزة  لعبلقة الدولتٌن طوال النصؾ األول من تارٌخهما نتٌجة للخبلؾ المذهبً 
ومحاولة كل طرؾ استؽبلل الظروؾ المتاحة للقضاء على اآلخر، فإن كل منهما وصل إلى قناعة بصعوبة 

القضاء على خصمه نهابٌاً،  األمر الذي أدى إلى قناعة كل طرؾ بضرورة القٌام بالحكم فً منطقة نفوذه 

واالهتمام بالجانب التعلٌمً فٌها بعٌداً عن الحروب والصراعات، ومحاولة إٌجاد كل ما ٌحتاجه التعلٌم 
 .كتاتٌب لتعلٌم الصؽار، أو اهتمام بالعلماء أو بالكتب وتدوٌنها، وؼٌر ذلك:من

كما اهتم البحث بتحدٌد مناطق انتشار الدولتٌن وبالتالً انتشار مذهب كل منهما، كذلك تصوٌر الحٌاة 

 .التعلٌمٌة فً عهد الدولتٌن
:   وكان االختٌار لهذا الموضوع لعدة أسباب

 -فلم ٌكن هناك أبحاث       ،كون هذا البحث من أوابل البحوث التً تهتم بالجانب التعلٌمً فً عهد الدولتٌن -

 ،قامة الكتاتٌب والمدارس بإ ركزت على الجانب التعلٌمً واهتمام كل من الدولتٌن بتعلٌم الصؽار-حسب ما أعلم
 . العلماء والنفقة على التعلٌم والتعلماالهتمام كذلك بو

، أو باهتمام ال الدولتٌنكمناطق التعرض  ألبرز الجوانب التعلٌمٌة سواًء كانت بجهود فردٌة من قبل العلماء فً  -

رجال العلم وأهل تشجٌع الجانب العلمً والحضاري عن طرٌق تعلٌم الصؽار، أو ن بالدولتًحكام من قبل 
 .المذهب

حاول البحث التعرض لهذا الموضوع دون تحٌز أو تعصب، معتمداً على المصادر األصلٌة التً كانت قرٌبًة من 

فترة الدراسة، ومعتمداً على المنهج التارٌخً، فً محاولة إلظهار جوانب القوة والضعؾ عند كل من الدولتٌن 
 ().عاصمتها صنعاء ثم ذي جبلةأو الصلٌحٌة فً وزبٌد، النجاحٌة فً تهامة 

 :سٌتناول البحث محوران ربٌسٌان

 .التعرٌؾ بالدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة جؽرافٌاً ومذهبٌاً : أوالً 
 .المدارس التعلٌمٌة فً الٌمن فً عهد الدولتٌن:  ثانٌاً 
: التعرٌؾ بالدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة جؽرافٌاً ومذهبٌاً : أوالً 
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:  فً فترة قٌام الدولتٌنوضع الٌمن السٌاسً والمذهبً  -1
 مفككة سٌاسٌاً ومجزأة إلى وحدات الحادي عشرالمٌبلدي/كانت الٌمن فى بداٌة القرن الخامس الهجري

ٌَر، وكانوا ؼالباً ()سٌاسٌة متعددة تحكمها زعامات قبلٌة مختلفة، فالٌمن األسفل  كان مقسماً بٌن قبابل ِحْم

كان مقسماً بٌن قبابل ؾالٌمن األعلى أما ما ٌخضعون لحكام تهامة، باعتبارهم ممثلٌن للخبلفة العباسٌة، 
ٌستقلون بالسلطة ألنفسهم، أخرى  أحٌاناً، وأحٌاناً تطٌع حكام تهامةقبابل همدان وكانت همدان، والزٌدٌة، 

  ().ٌطٌعون الزٌدٌةأو 

، فإن وضع الٌمن الجؽرافً والبشري من بٌبة جبلٌة، وبعد عن هذه الفترةأما الناحٌة المذهبٌة فى الٌمن فى 
 محطة جذب لجمٌع الفرق هذا اإلقلٌم مركز الخبلفة، وتركٌبة قبلٌة متصارعة مع بعضها، جعل من 

 انتشرت فٌه جمٌع المذاهب اإلسبلمٌة، فمذهب اإلسماعٌلٌة انتشر فى مؽارب الٌمن ذلكاإلسبلمٌة، ل
 ()بظاألعلى، فضبلً عن نجران وعسٌر، ومذهب األباضٌة انتشر فى ؼرب صنعاء، وفً ش

()وحضرموت
 بٌنما انتشرت مذاهب أهل السنة فى () وما حولها() أما الزٌدٌة فقد انتشرت فى صعدة،

 ().بقٌة الٌمن

 : الدولة النجاحٌة فً تهامة الٌمن- 2

األمٌر علً بن المظفر الذي اتسم بالضعؾ لصؽره، مما نتج عنه  ()فً عهد آخر أمراء الدولة الزٌادٌة

الذي قام باالستٌبلء على زبٌد، واستأثر بأمور الدولة دون  ()تنافس الوالة األحباش على الحكم ومنهم ُنَفٌس
 ().بنً زٌاد

لٌستعٌن بحاكمها نجاح الحبشً الذي  ()متوجها إلى المهجم () األمٌر الزٌادي علً بن المظفر زبٌد ؼادر

والوادٌٌن، ضد ُنفٌس، وقد حشد نجاح جمٌع القوى سواًء أهل تهامة أو أهل  ()كان متولٌا ألعمال الكدراء
الجبال المناصرٌن لؤلمٌر الزٌادي، وتوجه بهم لمحاربة ُنفٌس، وظل معه فً حروب لمدة ثبلث سنوات، 

استطاع فً نهاٌة األمر قتل ُنفٌس، والسٌطرة على زبٌد، وعندها أُطلق على نجاح لقب المؤٌد نصٌر الدٌن، 

م، ولم ٌلبث أن توفً األمٌر الزٌادي 1040/هـ432لٌصبح وزٌر آل زٌاد فً تهامة، ولعل ذلك تم فً سنة 
م دون أن ٌكون له ورٌث ٌتولى السلطة، فاستقل نجاح بالسلطة فً 1052/٘ـ444فً المهجم أواخر سنة 

تهامة، وجعل المهجم عاصمة له، وضرب السكة باسمة، وكاتب الخلٌفة العباسً فً بؽداد  معلنا والءه 
وطاعته باعتباره ٌمثل أهل السنة فً العالم اإلسبلمً، وطالباً َمْنَحُه تقلٌداً على السلطة فً الٌمن، وبالفعل 

     ().قبلت الخبلفة العباسٌة ذلك فأصدرت له تقلٌداً على الٌمن

كان أقصى اتساع للدولة النجاحٌة فً الٌمن فً منطقة تهامة الممتدة من باب المندب جنوبا حتى أطراؾ  
 .المخبلؾ السلٌمانً شماال، وشمل العدٌد من المدن فً تهامة مثل زبٌد والكدراء والمهجم والوادٌٌن

، ()لم ٌلبث أن قتل نجاح الحبشً بالسم على ٌد مؤسس الدولة الصلٌحٌة فً الٌمن علً بن محمد الصلٌحً

وعلى الرؼم من سقوط دولة بنً نجاح فً تهامة لما ٌقارب من ست سنوات، فقد استطاع أبناء نجاح سعٌد 
، واستمر الصراع بٌنهم وبٌن الدولة الصلٌحٌة ٌتسم بالمد والجزر حتى ()وجٌاش إعادتها من جدٌد

، عندها لم تعد ()م  فً معركة الكظابم1087/هـ479استطاعوا تحقٌق انتصاراً باهراً على الصلٌحٌن سنة 

الدولة الصلٌحٌة تفكر فً التدخل بشبون بنً نجاح مرة أخرى، فحكم بنً نجاح بنوع من االستقبلل فً 
 ٌدعمون موقفهم بالتأٌٌد الشعبى النشط من ونالنجاحًتهامة بمساندة كثٌر من القبابل السنٌة فٌها، فقد كان 
وإذا عاد جٌاش إلى زبٌد نشرت المصاحؾ، : "الطوابؾ السنٌة فى هذه المناطق، حٌث ٌقول عمارة

 ()."وابتهلت له الرعاٌا بالدعاء، وظهرت الفقهاء، وتطاولت العلماء
 :قٌام الدولة الصلٌحٌة فً الٌمن واتخاذها لصنعاء ثم ذي جبلة عواصم لها- 3
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فً أواخر عهد دعاتها ابن حوشب رؼم الضربات القاصمة التى تعرضت لها الحركة اإلسماعٌلٌة فى الٌمن 

-915/هـ429-303)، إال أن أنصارها ظلوا طوال الفترة (م919-915/هـ307-303)وابن الفضل 
 . بقٌادة عدد من الدعاة،()ٌعملون على نشر مذهبهم وأفكارهم فى سرٌة تامة(م1038

 حتى قبٌل قٌام 915-/303دخلت الدعوة اإلسماعٌلٌة فى الٌمن مرحلة الستر الثانٌة، والتى امتدت من 

، وتناقض ذلك مع ما كانت علٌه االسماعٌلٌة خارج الٌمن التً كانت قد م1038/هـ429الدولة الصلٌحٌة 
سنة  () بقٌام خبلفة عبٌد هللا المهدى فى المهدٌةفً المؽربالخبلفة الفاطمٌة بقٌام  الجهر أعلنت مرحلة

 ().م910/هـ297

استطاع هؤالء الدعاة السرٌٌن استقطاب علً بن محمد الصلٌحً إلى الدعوة اإلسماعٌلٌة والذي ٌعتبر 
من أطراؾ : المؤسس لها بإعبلنه قٌام الدولة الصلٌحٌة االسماعٌلٌة ، والتً كان أقصى اتساع لها فً الٌمن

المناطق الجنوبٌة فً حضرموت وعدن ولحج وأبٌن حتى أطراؾ صعدة شماال،ً بل استطاع فرض إشرافه 

، لكن بعد وفاته تقلص النفوذ الصلٌحً فً عهد ابنه المكرم ثم فً عهد السٌدة بنت ()على مكة المكرمة
عاصمة لحكمها لٌنفصل عنها بعد ذلك  أحمد الصلٌحً التً استقرت فً المناطق الوسطى وجعلت من جبلة

ثم بنً زرٌع فً  ()ثم بنً حاتم فً صنعاء- السابقة الذكر-بنً نجاح فً زبٌد بعد معركة الكظابم        

 ().عدن
 :المدارس التعلٌمٌة فً الٌمن فً عهد الدولتٌن: ثانٌاً 

ازدهر التعلٌم بمدارسه المختلفة فً عهد الدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة، حٌث أن االهتمام بالتعلٌم ومدارسه 

لم ٌكن محصوراً على األمراء والسبلطٌن فً الدولتٌن بل اهتم به عامة الناس وخاصة من ٌعرفون القراءة 
والكتابة ولذلك انخرط العدٌد من المعلمٌن فً سلك التعلٌم من ذات أنفسهم دون مقابل، ومع هذا فقد كان 

لؤلمراء دور فاعل فً انتشار التعلٌم  واالهتمام بالطبلب والمعلمٌن والعملٌة التعلٌمٌة بشكل عام، وسٌتركز 

المتعلم، :المعلم، الثانً:الجانب األول: البحث حول ثبلث جوانب هامة فً العملٌة التعلٌمٌة فً عهد الدولتٌن
 .الدعم المادي والمعنوي للتعلٌم:الثالث

 

 :المعلم: الجانب األول
 :المعلمٌن فً الدولتٌن فً فترة البحث وأهم العلوم التً اشتهروا بها: -1

من أجل تعلٌم الطبلب العلوم المختلفة كان البد من معلمٌن مهرة ٌجٌدون هذه العلوم، والبد من تقدٌم 
المرتبات لهم جزاء ما ٌقومون به من تعلٌم وحتى ٌحصلون على الرزق هم ومن ٌعولون، ولذلك قام 

، وال شك أن أول هذه العلوم هو القرآن الكرٌم تبلوة ()المسلمون بتخصٌص أماكن الدراسة والمدرسٌن
مالك بن أبً صنعاء وتلمٌذه علً بن أحمد بن أبً :  مثلمن القراء فً الٌمنوحفظاً، وقد اشتهر العدٌد 

، وكذلك العبلمة ٌحً بن أبً ()وكان من أبمة القراءة والنحو فً الٌمن (1084/هـ477ت بعد )رزٌن 

، وكان فً مناطق أهل السنة، كما برز العدٌد من ()الخٌر العمرانً الذي برز فً الفقه واللؽة والحدٌث
 (1106/هـ500ت بعد )عبد هللا بن زٌد الحرازي: مثل ()العلماء فً مناطق انتشار اإلسماعٌلٌة فً َحَراز

 ().كان عارفا خطاطا مجودا له تصانٌؾ فً علم القراءات ملٌحة

 فقد اهتم به أهل الٌمن كثٌرا كونه ٌفسر آٌات القرآن الكرٌم،وإن اعتمد كل التفسٌر للقرآن الكرٌمأما 
أصحاب مذهب على تفاسٌر معٌنه، فقد كان جّل اعتماد الشافعٌة على تفسٌر التبٌان لمحمد بن الحسن 

، أما اإلسماعٌلٌة الصلٌحٌة فكان لهم تفسٌرهم الخاص الذي ؼلب علٌه الطابع (1057/هـ449ت)الطوسً 

رسالة الخطاب بن الحسن بن أبً : الفلسفً التصوري، والذي اعتمد على الجدل ومزج الفلسفة بالدٌن مثل
، وكان من كبار علماء اإلسماعٌلٌة فً الٌمن فً تلك الفترة، وكان ()(1138/هـ533ت)الحافظ الحجوري 
رسالة فً بٌان إعجاز القرآن وأن األعمال الشرعٌة نعمة بالحقٌقة ال تكالٌؾ مستقلة : "عنوان هذه الرسالة



 

130 
 

 م2013يونيو - العدد األول يناير جامعة الناصرمجلة 

 المدارس التعلٌمٌة فً الٌمن فً عهد الدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة
 

 محمد قابد حسن الوجٌه/ د

هناك أكثر من عشرة تفاسٌر  كانت متداولة فً الٌمن فً هذه الفترة سواء لعلماء ، و()"ومشاق مستحملة

القاسم الرسً أو الهادي ٌحً بن الحسٌن الرسً، والمرتضى لدٌن هللا بن الهادي، أو أبو الفتح : الزٌدٌة مثل
تفسٌر الكشؾ والبٌان ألبً إسحاق النٌسابوري، أو إسماعٌلٌة مثل تفسٌر : الدٌلمً، أو لعلماء أهل السنة مثل

 ().الخطاب الحجوري

عبد الملك بن أبً مٌسرة الٌفاعً :  فقد اشتهر فٌه عدد من األسر الٌمنٌة السنٌة مثلعلم الحدٌثأما 
، كما كان للشٌخ اإلمام ٌحً ()، وكان ٌعرؾ بالشٌخ الحافظ()، أحد علماء الَجَند()(1099/هـ493ت)

 ().بن أبً الخٌر العمرانً كتاب فً الحدٌث ٌسمى ؼرابب الوسٌط

 على مصنفات أهل مكة حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري، فكانوا أهل سنة مسابل الفقهاعتمد أهل الٌمن فً 
، وبذلك نشأت ثبلث مدارس فقهٌة فً الٌمن ()إما مالكٌة أو حنفٌة حتى لحقتهم فتنتا اإلسماعٌلٌة والزٌدٌة

 .، والذي ٌهمنا هنا المدرسة السنٌة واإلسماعٌلٌة(السنٌة والزٌدٌة واإلسماعٌلٌة)

بالنسبة للمذهب السنً فقد انتشر فً الٌمن بمذاهبه األربعة، وكان األقدم دخوالً إلى الٌمن المذهب الحنفً، 
ؼٌر أنه تراجع فً نهاٌة القرن الثالث الهجري وبداٌة القرن الرابع لٌحل محله المذهب الزٌدي فً المناطق 

الشمالٌة منه خصوصاً فً المنطقة الممتدة من صنعاء حتى صعدة، واقتصر المذهب الحنفً على مناطق 

 ().زبٌد وما جاورها
، وكان فقه الٌمن فً هذه الفترة ٌعتمد ()مع نهاٌة القرن الرابع الهجري دخل المذهب الشافعً إلى الٌمن
، والذي كان عالما ()(م1111/هـ505ت)على كتاب الكافً ألبً إسحاق بن ٌوسؾ بن ٌعقوب الصردفً 

 ().باألصول والموارٌث والحساب والفرابض
تفقه أهل الٌمن فً هذه الفترة على كتب الشافعٌة مثل كتاب مختصر المزنً، وبعض شروحه وكتاب 

، والرسالة لئلمام الشافعً، وكتاب الشرٌعة لآلجري (م961/هـ350ت)اإلفصاح ألبً علً الطبري 

ت بعد )، وكتاب المذهب فً فروع الفقه ألبً حفص عمر بن إسحاق ابن المصوع()(م970/هـ360ت)
ت )، وكتاب الجامع فً الخبلؾ، وكتاب التقرٌب للفقٌه جعفر بن عبد الرحٌم المحابى()(م1067/هـ460
 ().، والبٌان لٌحً بن أبً الخٌر العمرانً()(م1067/هـ460

كتاب دعابم اإلسبلم و تأوٌل الدعابم للقاضً : فقد كان تفقههم على كتب عدة منها أما إسماعٌلٌة الٌمن
، والتً ٌرى اإلسماعٌلٌة بأن االجتهاد باطل وخروج عن الدٌن ألن ما لم ٌوجد فٌه نص من ()النعمان

 ().كتاب وسنة فإن مرده إلى اإلمام وحده

 فظهرت كتب الطبقات والتراجم، وكتابة تارٌخ المدن وسٌر بعلم التارٌخاهتم الٌمنٌون فً هذه الفترة 
، (م1051/هـ443ت بعد )الملوك ومناقبهم، ومن ذلك كتاب تارٌخ صنعاء البن جرٌر الزهري الصنعانً 

، ()وٌعتبر أول كتاب ٌؤرخ لمدٌنة ٌمنٌة منذ فجر اإلسبلم، وكان متداوال بٌن أبناء الٌمن فً تلك الفترة

، وقد تناول تارٌخ صنعاء وملوكها (م1067/هـ460ت)وكتاب تارٌخ صنعاء ألحمد بن عبد هللا الرازي 
 ().وترجم لعلمابها وعمرانها

 فً منطقة تهامة حٌث انتشرت الدولة النجاحٌة نجد كتاب مدٌنة زبٌد المشهور المصنفات التارٌخٌةأما عن 

، والذي أخذ عنه عمارة الٌمنً ()(م1104/هـ498ت)باسم المفٌد فً أخبار زبٌد لؤلمٌر جٌاش بن نجاح
 (.)،وتارٌخ الٌمن()فً كتابه المفٌد(م1173/هـ569ت)

أما عن المصنفات التارٌخٌة التً كتبت للصلٌحٌٌن نجد كتاب سٌرة الملك المكرم أحمد بن علً الصلٌحً 

لمؤلؾ مجهول، وقد تناول مؤلفه تفاصٌل عن شخصٌة المكرم الصلٌحً وأسرته وصراعه مع بنً 
، ولعل من الكتب التً تناولت اإلسماعٌلٌة فً الٌمن بالقدح كتاب كشؾ أسرار الباطنٌة وأخبار ()نجاح

 (.)(م.11ق/هـ.5ت ق)القرامطة، ألبً عبد هللا محمد بن مالك الحمادي الٌمنً 
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اهتم اإلسماعٌلٌة بالفلسفة وعلم الكبلم وظهرت العدٌد من الكتب الفلسفٌة فً الٌمن فً فترة : علم الكبلم

كتاب االبتداء واالنتهاء وكتاب تسع وتسعون مسألة فً الحقابق وكتاب الرسابل الشرٌفة فً : البحث منها
، وعدة رسابل فلسفٌة منها ()(م1161/هـ557ت)المعانً اللطٌفة وكلها إلبراهٌم بن الحسٌن الحامدي 

 ().(م1141/هـ536ت)رسالة النفس ورسالة معرفة الموجودات للذوبٌب بن موسى الوادعً الهمدانً 

 :أقسام العلماء فً مناطق نفوذ الدولتٌن- 2
من لم ٌتفرغ للتدرٌس، : األول: انقسم العلماء فً مناطق انتشار الدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة إلى قسمٌن

وإنما كان تدرٌسه عارضاً النشؽاله فً إدارة الدولة، وٌتمثل ذلك فً أؼلب الدعاة اإلسماعٌلٌٌن الذٌن شؽلوا 

علً بن محمد الصلٌحً وولده المكرم، والسٌدة بنت أحمد : مناصب هامة فً الدولة الصلٌحٌة مثل
أبً محمد الحسن بن محمد بن أبً عقامة : ، ومن القضاة مثل()الصلٌحً، والداعً سبأ بن أحمد الصلٌحً

، ؼٌر أنه لم ٌلبث أن انتقل إلى زبٌد وتولى القضاء لبنً ()الذي تولى القضاء لبنً الصلٌحً

،وهً من الحاالت النادرة التً نرى فٌها من ٌتولى القضاء لئلسماعٌلٌة وألهل السنة، وممن تولى ()نجاح
  ().القضاء لبنً نجاح القاضً محمد بن عبد هللا بن أبً عقامة، حٌث ولً قضاء زبٌد

من تفرغ للتدرٌس بحٌث أصبح له حلقة علمٌة وطبلباً ٌتتلمذون على ٌدٌه، ومن هؤالء : القسم الثانً

الذي اعتزل القضاء وتفرغ للتدرٌس والفتوى فً زمن  (م1068/هـ461ت)القاضً سعٌد بن برٌه
 ().الصلٌحً

 : طرٌقة اإلشراؾ على التعلٌم عند الدولتٌن- 3

اإلشراؾ على التعلٌم لم ٌكن للسبلطٌن أي تدخل فٌه، فالمتعلم هو الذي ٌقرر ما إذا أراد التعلم، وهو الذي 
ٌقرر على ٌد من ٌتعلم من المعلمٌن الذٌن بدورهم سٌحددون المادة التً سٌدرسها على حسب مستواه 

، خاصة إذا علمنا أن فن التخصص لم ٌكن موجوداً وأن المتعلم البد أن ٌجمع بٌن أكثر من فن ()التعلٌمً

من فنون العلم، بل أن بعض العلماء كان ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن مثل الفقٌه اإلمام ٌحً بن 
ْعلم فهمه فإنه بعد فراغ القارئ من الفصل : "...أبً الخٌر العمرانً الذي ٌقول عنه عمارة ٌَ إذا دّرس من 

ٌعٌده هو بنفسه علٌه حفظاً، مع التنبٌه للقارئ على خبلؾ اإلمام مالك وأبً حنٌفة خاصة، وقد ٌذكر معهما 

ؼٌرهما فً بعض المسابل، ثم ٌذاكره باحتراز األقٌسة والوجوه فً أصولها لَِم ُخّصت بجعلها أصوالً، 
 ()".وذلك إما من جهة النص فً الكتاب والسنة، أو تسلٌم المخالؾ فً حكم المسألة المقٌسة

 : العلماء الوافدٌن وتأثٌرهم فً التعلٌم- 4

ونهلوا منهم ومن ذلك الفقٌه المحدث - فً فترة البحث-تأثر علماء الٌمن بالعلماء القادمٌن من خارج الٌمن 
الذي تتلمذ على ٌد العدٌد من علماء مكة فً الفقه  (م1087/هـ480ت)خٌر بن ٌحً بن مبلمس

، كما ()وعرشان ()، وال شك أن العدد من التبلمٌذ قد تعلموا على ٌدٌه فً الجند وذي أشرق()والحدٌث

أخذ الحافظ عبد الملك بن أبً مٌسرة عن الشٌخ العكً الرسالة الجدٌدة لئلمام الشافعً فً الفقه، ولما عاد 
 ().إلى الٌمن أخذ  عنه العدٌد من التبلمٌذ فً الَجَند وعدن

أما على الجانب اإلسماعٌلً الصلٌحً فقد كانت بعثة قاضً قضاة الدولة الصلٌحٌة لمك بن مالك الحمادي 

إلى مصر، والتً استمر فٌها خمس سنوات تلقى فٌها كثٌر من علوم اإلسماعٌلٌة  ()(م1116/هـ510ت)
َسها فً الٌمن بعد سنة   ().م1066/هـ459ثم عاد لٌدرِّ

وبالمقابل نجد العدٌد من العلماء الذٌن قِدموا إلى الٌمن من خارجها لتعلٌم العلوم المختلفة، فقد أرسل الخلٌفة 

لٌشرؾ على سٌر التعلٌم  ()المستنصر باهلل الفاطمً إلى الٌمن الداعً المؤٌد فً الدٌن هبة هللا الشٌرازي
، وممن قدم من مصر أبو المواهب عبد المحسن بن صدقة بن عبد ()فً مدرسة الدعوة اإلسماعٌلٌة فٌها

وكان على درجة كبٌرة من الببلؼة والنظم، ومع أنه مدح بنً الصلٌحً وأجزلوا  (م1109/هـ503ت)اإلله

ث أبو الحسن محمد ()له العطاء، فقد كانت نهاٌته على أٌدٌهم لذمه لهم فً شعره ، كما قِدم إلى زبٌد المحدِّ
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ث فً زبٌد حتى توفً فٌها (هـ443ت )بن عبد هللا بن علً األزدي  ، كما وفد إلى ()قادما من مكة، وَحدَّ

من مصر، فامتدح حاكم زبٌد  (م1129/هـ524ت)زبٌد سهل بن محمد بن محمد بن إسماعٌل البرانً
 (.)فأجازه بخمسمابة دٌنار (م1120/هـ514ت )األمٌر مفلح الفاتكً 

ر األمر عند اإلسماعٌلٌة عندما أرسل الداعً اإلسماعٌلً هبة هللا الشٌرازي إلى الٌمن لتعلٌم دعاتها  تطوَّ

أمور الدعوة وإلٌه تنسب مجالس التأوٌل والتً تسمى بالمجالس المؤٌدٌة، وكان ٌعقد مجالسه فً قصور 
 ().وبٌوت السبلطٌن الصلٌحٌٌن المختلفة

 :المتعلم: الجانب الثانً

 : مراحل التعليم عند الدولتين ومميزات كل مرحلة-1
شهد التعلٌم فً عهد الدولة النجاحٌة والصلٌحٌة تنوعاً فً المقررات الدراسٌة، وعلى وجه الخصوص ما 

ٌتعلق بالعلوم الدٌنٌة التً شهدت اهتماماً كبٌراً من كل القوى والمذاهب الفكرٌة سواًء كانت سنٌة أو 

إسماعٌلٌة، ولعل أهم ما كانت تهدؾ إلٌه التربٌة حٌنها معرفة الشرٌعة اإلسبلمٌة وأحكامها التعبدٌة، ثم 
نحو وأدب وشعر فً المرتبة الثانٌة حٌث كان الناس حرٌصٌن على : جاءت اللؽة العربٌة وعلومها من

 ().تلقٌن أوالدهم الفصاحة والبٌان فقد كان ذلك من عبلمة السٌادة والشرؾ فً القبٌلة العربٌة

تفاوتت درجة االهتمام بالعملٌة التعلٌمٌة فً المناطق التً سادت فٌها الدولة النجاحٌة والصلٌحٌة وانقسم 
التعلٌم فً المساجد وبٌوت العلماء : مرحلة التعلٌم فً الكتاتٌب، الثانٌة: األولى: التعلٌم إلى مرحلتٌن

. والسبلطٌن، والمكتبات، وؼٌرها، فما موقؾ الدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة من التعلٌم فً كبل المرحلتٌن؟

 
 :التعلٌم فً الكتاتٌب: ىالمرحلة األول

المكان الذي كان ٌتعلم فٌه الصبٌان الصؽار القرآن الكرٌم، والخط والحساب وبعض األمور : الكتاتٌب

  ().الفقهٌة، وٌكون منفصبل عن المسجد لكنه قرٌب منه، تحرزا من عبث الصبٌان بالمساجد
أما عن وقت الدراسة فنجد أنها تبدأ  منذ الصباح الباكر حتى وقت الظهٌرة، حٌث ٌرجع الطبلب إلى 

 ().المنازل لتناول الؽداء ثم ٌرجعون للكتاتٌب للدراسة حتى العصر، ومن ثم ٌعودون إلى منازلهم

أما عن المعلمٌن القابمٌن بالتدرٌس فً الكتاتٌب فنجد أن بعض األسر قد اشتهرت بالقٌام بهذه المهمة، مثل 
حلقات الفقٌه ٌحً بن أبً الخٌر العمرانً الذي أحبه طبلبه كثٌرا لدرجة أنهم كانوا ٌبلزمونه أؼلب 

، كما اشتهر آل الربٌعً بالعمل كمؤدبٌن ألوالد الملوك الصلٌحٌن ومنهم إسماعٌل بن إبراهٌم بن ()الوقت

، كما كانت أسرة آل الٌفاعً ٌعملون على التعلٌم فً الكتاتٌب، حٌث بلػ عدد تبلمٌذ زٌد ()محمد الربٌعً
 (.)أكثر من ثبلثمابة، حٌث كان ٌتولى إعالتهم قوتاً وكسوة ()بن عبد هللا الٌفاعً

ومن أهم صفات معلم الكتاتٌب أن ٌكون حافظاً للقرآن، جٌد الخط، على علم بأصول الحساب، لدٌه خبرة 

، أما النفقات الوقفٌة على هذه الكتاتٌب ()بالنحو والشعر وٌحفظ بعض األحادٌث، على علم بفقه العبادات
وطبلبها ومعلمٌها فكان األؼنٌاء أو العلماء المٌسورٌن أو السبلطٌن هم من ٌخصصون أوقافا لها لتقوم 

 ().بدورها العلمً

تمثل دور الكتاتٌب األساسً فً تحفٌظ القرآن الكرٌم للصبٌة ومدارسته وفهمه وتصنٌفه والعمل به، حٌث 
، كما كان ()نجد العدٌد من المصادر الٌمنٌة تذكر العدٌد من التبلمٌذ الذٌن حفظوا القرآن عن ظهر قلب

، إلى ()المعلمون فً الكتاتٌب ٌعلُّمون الصبٌة أمور الصبلة والتعود علٌها إذا دخل وقتها وهم فً الكتاتٌب

 .جانب القراءة والكتابة والخط ومبادئ الحساب وقواعد اللؽة العربٌة
 ثم تعداه إلى تعلم العلوم األخرى، وقد كان حفظ القرآن بدأ التعلٌم فً الكتاتٌب بحفظ كتاب هللا وسنة نبٌه 

الكرٌم شرطا للتعلم فً المراحل العلٌا، إال أن طرٌقة الحفظ والتلقٌن لم تقتصر على القرآن والسنة فقط، بل 
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بتلقٌن علً  ()تعدته إلى ؼٌر ذلك من العلوم، فقد قام الداعً اإلسماعٌلً سلٌمان بن عبد هللا الزواحً

، وكان ()الصلٌحً علم الباطن حتى أجاده، ولهذا قام بتعٌنه خلفاً له لرباسة الدعوة اإلسماعٌلٌة فً الٌمن
ٌأتً لتعلٌمه فً منزل أبٌه السنً المذهب، والذي لم ٌكن ٌعلم بتلقٌن ابنه أصول وعلوم المذهب 

 ().اإلسماعٌلً

لم ٌقتصر ذلك على اإلسماعٌلٌة فقد كان اآلباء المٌسورٌن بصفة عامة ٌعملون على االهتمام بتعلٌم أبناءهم، 
وإذا أراد الكتابة َفُسْوس قلمه، : "...فهاهو األمٌر النجاحً جٌاش بن نجاح ٌجلب مؤدباً البنه وٌقول له

وصّور له وضع الخط بمثال التصوٌر فً مواضعه، وعلّمه الفرق بٌن الواوات والفاءات، وال تقبل من 

 ()...".دواته إال اإلصبلح، وال من قلمه ؼٌر الُعقد الصحاح
  اسُتخدم اللوح فً المراحل األولى من الكتاتٌب، حٌث كان المتعلم ٌقوم بالكتابة على اللوح ثم ٌعرضه 

، أما ()على معلمه، فٌصحح له الخطأ الذي ٌقوم بمحوه ثم كتابته مرة أخرى وهكذا على جهتً اللوح

 (.)، كما كان ٌحضر الحبر المابل للحمرة من شجرة الصّبار()الحبر فكان ٌعد من شجر الكلببلب
اتسمت المراحل األولى من التعلٌم فً منطقة تهامة أو مناطق انتشار الدولة الصلٌحٌة بالبساطة، فاعتمدت 

على طرٌقة السماع من الطالب لشٌخه ومعلمه، وتتمثل فً قٌام المعلم بإلقاء دروسه على طلبته فً حٌن 

ٌستمع الطبلب أو ٌكتبون عنه أثناء السماع، كما استخدموا طرٌقة القراءة والعرض، فقد كان بعض 
المعلمٌن ٌقرأ من حفظه مثل الفقٌه ٌحً بن أبً الخٌر العمرانً الذي كان ٌحفظ المهذب عن ظهر قلب، 

، ومن الطرق التً ()والفقٌه أبو بكر بن جعفر المحابى الذي كان ٌحفظ المجموع فً الفقه للمحاملً

استخدمها اإلسماعٌلٌة فً الٌمن فً فترة البحث طرٌقة الحفظ والتلقٌن، والمقصود بها حفظ وتلقٌن مسابل 
الخبلؾ وأراء أهل الملل والنحل من الفرق اإلسماعٌلٌة وؼٌرها، واستٌعاب آراء وأفكار المسابل الخبلفٌة 

والؽوص فً علمً التنزٌل والتأوٌل الباطنً، ومن دعاة اإلسماعٌلٌة فً هذه المرحلة لمك بن مالك 

الحمادي الذي ظل لعدة سنوات ٌأخذ علوم الدعوة اإلسماعٌلٌة وٌتدارسها فً مصر، ثم علمها للعدٌد من 
 ().التبلمٌذ فً الٌمن مثل الذؤٌب بن موسى الوادعً وٌحً بن لمك الحمادي

استخدم الٌمنٌون عدة أسالٌب للتعلٌم والتعلم فً هذه الفترة ومنها أسلوب السؤال والجواب، فقد كان معلم 

ٌسأله عدة أسبلة فً ؼرٌب الحدٌث  (م1161/هـ557ت )الفقٌه سلٌمان بن فتح بن مفتاح الصلٌحً 
، كذلك أسلوب المجادلة والمناقشة والتً اتسم بها دعاة اإلسماعٌلٌة ()ومختصر العٌن فأجاب إجابات موفقة

فً الدعوة اإلسماعٌلٌة الذي ٌشترط فٌه عدة شروط تتسم  ()مع خصومهم، وخاصة من ٌحمل لقب ُمَكاِسر

، كما استخدم اإلسماعٌلٌة أسلوب ()بقدر كبٌر من الثقافة والمعرفة لٌكون قادر على المجادلة والمناظرة
المكاشفة وتكون عندما ٌصل المستجٌب إلى درجة من الوثوق به ٌمكن أن ٌسمح له معها كشؾ بعض 

، ولعل ما حصل لعلً الصلٌحً خٌر مثال عندما قام الداعً سلٌمان الزواحً ()أسرار الدعوة اإلسماعٌلٌة

 (.)، لٌصبح الصلٌحً بعدها ربٌس لدعاة اإلسماعٌلٌة فً الٌمن()بكشؾ مكنون سره إلٌه
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 :المرحلة الثانٌة
 :(القرى العلمٌة-المكتبات الخاصة-  بٌوت العلماء والسبلطٌن- التعلٌم فً المساجد)
 :التعلٌم فً المساجد - أ

قام المسجد بمهماته العلمٌة على أكمل وجه فقد كانت تقوم فٌه حلقات الذكر وحلقات التعلٌم وكان ٌقوم 
بمهام الكتاتٌب فً تعلٌم الصؽار، وكان العلماء فً منطقة نفوذ الدولتٌن ٌمارسون تعلٌم الصؽار فً المسجد 

 :أو ؼرؾ ملحقة به، ولعل من أشهر المساجد التً اشتهرت بالتعلٌم
اشتهر بالعلم المناهض لئلسماعٌلٌة فً أٌام الصلٌحٌٌن، مما دفع علً الصلٌحً : الجامع الكبٌر بصنعاء

للقٌام بإؼبلقه وتسمٌر أبوابه بعدما وصلته األخبار بأن الفقهاء من أهل صنعاء ٌتحدثون عن سٌرته وأنه 

، ومع هذا فقد تولى إمامة هذا المسجد عددا من أهل السنة ()ربما أعاد مذهب علً بن الفضل القرمطً
، ()والزٌدٌة بعد علً الصلٌحً، وشترط فٌمن ٌتولى إمامة هذا المسجد أن ٌكون من أهل العلم والتقوى

مما كان له نتابجه اإلٌجابٌة على العلمٌة التعلٌمٌة حٌث أصبح  ألبمة المسجد حلقاتهم الخاصة التً ٌقومون 

 .بالتعلٌم فٌها
، واستمر المسجد ٌقوم ()أسسه معاذ بن جبل رضً هللا عنه وكان معلما وقاضٌا: مسجد الجند ومكتبته

عبد : بدوره التعلٌمً حتى عصر النجاحٌٌن والصلٌحٌٌن، حٌث اشتهر بالتدرٌس فٌه عدد من العلماء منهم

فقٌها عارفا محققا مبرهنا للنصوص نقاال لها محققا "هللا بن عبد الرحٌم المحابً الذي اشتهر بأنه 
، وقد ٌكون ذلك ما جعل ابنه أبو بكر ()، ُعرض علٌه القضاء من قبل علً الصلٌحً فرفض()"مدققا

وٌصحب بنً  (اإلسماعٌلٌة)الذي احتل مكانة أبٌه العلمٌة ٌتجنب الصلٌحٌٌن لَِما كانوا علٌه من السمعلة 

 ().نجاح خاصة الملك جٌاش بن نجاح كونهم من أهل السنة
كان بهذا المسجد خزانة للكتب والشروح واالختصارات واألمالً التً ٌتم االطبلع علٌها ونسخها، وكذا 
المصاحؾ التً ال ؼنى ألحد من الدارسٌن فً المسجد عنها كذلك المصلٌن، كما أن هذه الفترة اشتهرت 

قام  (م1164/هـ560ت)، ودلٌل ذلك أن مهدي بن علً بن مهدي()بكثرة الواقفٌن للكتب والمصاحؾ
 ().بإحراق هذا المسجد وكثٌرا من الكتب والمصاحؾ التً كانت فٌه عند دخوله إلى الجند

س فٌه فً فترة البحث، مثل الفقٌه : مسجد ذي أشرق ومكتبته ٌَُدرِّ اشتهر مسجد ذي أشرق لشهرت من كان 

المشهور ٌحً بن أبً الخٌر العمرانً وؼٌره، حٌث كان قد انتقل للتدرٌس فً مسجد ذي أشرق ومعه كتبه 
، األمر الذي دفع الكثٌر من الفقهاء للتوجه لئلقامة فً ذي ()التً كان ٌنقلها معه أٌنما حل لخوفه علٌها

أشرق رؼبة فً الكتب الموقوفة فً مسجدها مثل الفقٌه مقبل بن محمد بن زاهر بن خلؾ 

، وفً ()الذي كان قلٌل الكتب فنزل ذي أشرق رؼبة فً الكتب الموقوفة بها (م1175/هـ571ت)الهمدانً
ذلك داللة على قٌمة وعدد الكتب الموقوفة فً هذا المسجد، حتى دفعت من لٌس من أهل ذي أشرق ممن 

ٌحب العلم بالنزول والسكن فٌها رؼبة فً العلم واالطبلع على الكتب القٌمة فً خزانة مكتبة مسجدها، لكن 

ٌبدو أن هذه المكتبة قد آلت إلى من ال ٌستحقها أو ضٌق على االطبلع علٌها، حٌث ٌذهب ابن سمرة للدعاء 
، ()إلى هللا أن ٌخلص هذه المكتبة من أٌدي القابمٌن علٌها حتى ٌتم االستفادة منها لما لها من أهمٌة بالؽة

وفً ذلك إشارة أنها كانت فً خزانة ملحقة بالمسجد، وقد ٌكون خروج المعلمٌن والمتعلمٌن منها خوفا من 

، فعندما عاد زٌد بن الحسن الفابشً إلى ذي أشرق لٌزو ()هجوم القابد الصلٌحً المفضل بن أبً البركات
:  زمبلبه فً التحصٌل َوَعلَِم قبل دخوله إلٌها أنهم قد خرجوا منها قال

 ٌقولون لً داُر األحبة قد دنـــت

 فقلُت وما نفعً بدار قرٌبــــــةِ 

 

 وأنت كبٌبٌب إن ذا لعجٌــــبُ  

 ().إذا لم ٌكن بٌن القلوب قرٌـبُ 
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 ٌذهب البعض بأن موسى األشعري هو من قام ببناء هذا الجامع فً السنة الثامنة : مسجد األشاعر بزبٌد
، وقد ضم مسجد األشاعر بزبٌد كثٌر ()(م1016/هـ407ت)للهجرة، ومن ثم أعاد بناءه الحسٌن بن سبلمة

، وقد ()من العلماء والطبلب، لدرجة أن أمراء بنً نجاح كانوا ٌدفعون لهم كل عام اثنا عشر ألؾ دٌنار
استفاد من هذه المبالػ كثٌر من معلمً وطبلب جامع األشاعر بزبٌد بحكم قربهم من دار اإلمارة بمدٌنة 

 ().زبٌد

كانت المساجد تقوم بمهامها فً التعلٌم بشتى صوره فً ذلك الوقت فإلى جانب تعلٌم حفظ القرآن الكرٌم 
والخط والحساب كانت تقوم بأنشطة علمٌة أخرى مثل التألٌؾ ونسخ الكتب والمناظرات العلمٌة والقراءة، 

فقد برز بعض العلماء فً التألٌؾ فً المساجد مثل اإلمام أبو ٌعقوب إسحاق بن ٌوسؾ الصردفً الذي ألّؾ 
 ().فً علم الفرابض والحساب داخل مسجده بقرٌة سٌر" الكافً"كتابه 

 : بٌوت العلماء والسبلطٌن- ب

مارس العلماء حلقات التعلٌم فً بٌوتهم إن لم تكن فً المسجد، وفً أحٌان أخرى كانوا ٌمارسون التعلٌم فً 

 ؼٌر أن قٌامهم بالتدرٌس فً منازلهم بٌوت السلطان خاصة إذا كانوا مؤدبٌن ألبناء الحكام واألمراء،
لطبلبهم كان ٌتم دون أي مقابل، حٌث كانوا ٌنفقون على أنفسهم وٌرفضون أي أجر أو هبة مقابل هذا 

ًَ العبلمة عبد الملك بن محمد بن مٌسرة  التعلٌم، سواًء كان من الطبلب أو من ؼٌرهم، فعندما ُدِع

: إللقاء الدروس فً منزل أحد المشاٌخ بدال عن منزله أجاب رافضا بقوله (م1099/هـ493ت)
  منزلً منزلٌب رحٌبٌب أنٌق

 

  ().فٌه لً من فواكه الصٌؾ سوقُ  
 

ٌعلّم الطبلب فً منزله فً مشٌرق  ()(م1124/هـ518ت)كما كان الفقٌه أسعد بن خٌر بن ٌحً بن مبلمس

، وقد قام بعد ذلك ()وممن تتلمذ على ٌدٌه الحافظ أبو الحسن علً بن أبً بكر العرشانً ()أحاظة
 ().بالتدرٌس فً منزله مثلما كان ٌعمل شٌخه من قبل

كما كانت منازل دعاة اإلسماعٌلٌة تقوم بدورها فً تعلٌم المستجٌبٌن أمور وعقابد اإلسماعٌلٌة، ولذلك ُذِكر 

فً كتب الدعوة اإلسماعٌلٌة إشارات كثٌرة منها أن الداعً فبلناً قد تلقى تعلٌمه فً مدارس الدعوة فً 
الٌمن، وأنه سمع وقرأ على دعاة الٌمن، أو أرسل إلى جزٌرة الٌمن وقام بدور مهم فً سبٌل نشر الدعوة 

 (.)، ولعل عدم ذكر أسماء دعاة بعٌنهم ٌعود لدور الستر الذي اتسمت به اإلسماعٌلٌة()فٌها

عمل األمراء على تعلٌم أبنابهم فً قصورهم بجلب المعلمٌن إلٌها، ولعل ما قام به سلٌمان الزواحً من 
تعلٌم علً الصلٌحً لفترة طوٌلة فً منزل أبٌه محمد دلٌل على ذلك، وقد كان تعلٌمه للصلٌحً أمور الدٌن 
والتارٌخ واألدب وؼٌره من العلوم التً  ٌظهرها أمام الناس، ولكن فً الباطن علَّمه كل ما ٌخص المذهب 

 ().اإلسماعٌلً حتى تضلّع فٌه وتسلم زمام القٌادة بعد موت معلمه
إسماعٌل بن إبراهٌم : عمل بعض العلماء على تعلٌم أبناء السبلطٌن فً الدولتٌن الصلٌحٌة والنجاحٌة، مثل

، كما قام جٌاش بن نجاح بجلب ()الذي كان مؤدباً ألوالد الصلٌحٌن (م1088/هـ481ت)بن محمد الراعً

، ولم ٌكن هذا شأن األمٌر جٌاش بن نجاح وحده ()، وقدم لمؤدب ابنه نصحٌة بالؽة األهمٌة()مؤدب إلبنه
بل كان كثٌر من األمراء ٌعمدون إلى حسن اختٌار مؤدبً ومعلمً أبنابهم، فهذا الوزٌر منَّ هللا الفاتكً 

، من ذلك نرى أن ()ٌختار الفقٌه أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا السهامً مؤدباً ألوالده (م1129/هـ524ت)

َعلِّموا هؤالء  ٌُ هؤالء العلماء والمؤدبٌن لم ٌكن عملهم ٌقتصر على تعلٌم القرآن واألدب واللؽة فقط، بل 
الطبلب علوماً أخرى مثل قواعد األخبلق والسلوك، واختٌار المذهب، والفروسٌة، وأدب الحدٌث 

، لذلك حظً بعض المؤدبٌن باهتمام كبٌر من األمراء من حٌث الرواتب والعطاٌا التً كانت ()والخطابة

، لدرجة أن بعض األمراء كانوا ٌخصصون أجنحة خاصة فً قصورهم لمؤدبً أبنابهم للعٌش ()تدفع لهم
فٌها، بل ربما ٌشاركونهم الطعام والشراب والنوم لكً ٌضمنوا وقتاً أكبر مع أوالدهم، األمر الذي ٌساعد 
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على تعمٌق اآلداب فً نفوسهم وممارستها عملٌاً كل ٌوم حتى ٌتقنوا تأدٌبهم وتعلٌمهم وقد ٌمتد ذلك لعدة 

، لهذا َنِعَم بعض المؤدبٌن بالؽنى والرخاء نتٌجة اتصالهم بطبقة األمراء واألثرٌاء وقٌامهم ()سنوات
 ().بوظٌفة تأدٌب أبنابهم، فتعٌٌن شخص ما مؤدباً ألبناء هذه الطبقات ٌعد فاتحة خٌر علٌه وعلى ذوٌه

 كما كان للفقٌه أبً بكر بن جعفر بن عبد الرحٌم المحابى فً حلقته ما بٌن خمسٌن وستٌن طالبا، بٌنما 

، كما تكونت حلقات علم ()وصل عددهم فً مدرسة مجاورة إلى ثبلثمابة طالب ملبوا ما بٌن المنبر والباب
، حٌث كان طبلبه ()للفقٌه ٌحً بن أبً الخٌر العمرانً فً كل من قرى سٌر، وذي أشرق، وذي سفال

، كما اشتهرت حلقة لمك بن مالك الحمادي فً الدولة الصلٌحٌة والذي َعلَّم الكثٌر من ()ٌتبعونه أٌنما نزل

 ().تبلمٌذ اإلسماعٌلٌة
أما عندما ال ٌتسع المسجد للحاضرٌن من طبلب العلم فإن األمر ٌنتقل إلى خارج المسجد، خاصة إذا كان 
األمر ٌقتضً الردود وارتفاع األصوات مثل مجالس األدب والشعر والمناظرات، ومن ذلك المجلس الذي 

كان ٌعقده الفقٌه عبد هللا بن أبً القاسم المعروؾ بابن األبار فً زبٌد، والذي كان مزدحما بالطبلب لدرجة 
: كبٌرة حتى أن أحدهم عندما لم ٌجد مكاناً ٌجلس فٌه قال

 مجلسك الرحب من تزاحمـــه 

 كل على قدره ٌنال فـــــــذا

 

 ال ٌسُع المرء فٌه مقعـده  

 ().ٌلقط منه وذاك ٌحصده
 

 
كما كان البعض ٌعقد حلقات التعلٌم فً قصور األمراء كما كان ٌصنع الفقٌه ابن أبً عقامة الذي كان 

ٌعقدها فً قصر األمٌر جٌاش بن نجاح، بٌنما كان البعض اآلخر ٌعقدها فً منزله كالفقٌه زٌد الٌفاعً الذي 
س فً دهلٌز بٌته ٌَُدرِّ  ().كان 

أما اإلسماعٌلٌة الصلٌحٌة فمثلهم مثل اإلسماعٌلٌة خارج الٌمن، فقد كانوا ٌعقدون مجالس ٌسمونها مجالس 

للقاضً النعمان إال  ()التأوٌل لئلمبلء على المستجٌبٌن منهجهم العلمً والحركً، وما كتاب دعابم اإلسبلم
تربٌة "عبارة عن مجالساته مع تبلمذته لتعلٌمهم أصول المذهب، وإال فإن االسم الحقٌقً لهذا الكتاب هو 

، ثم ()وهو من الكتب الخمسة المقررة فً علم التأوٌل" المؤمنٌن بالتوفٌق على حدود باطن علم الدٌن

المجالس المؤٌدٌة لداعً دعاة اإلسماعٌلٌة هبة هللا الشٌرازي، جمعت كلها فً كتاب الجامع، والذي َدَرَسُه 
ؼالبٌة اإلسماعٌلٌة ومنهم إسماعٌلٌة الٌمن فً العهد الصلٌحً مثل ٌحً بن لمك، والذؤٌب بن موسى 

 ().الوادعً وؼٌرهم

ؼٌر أن هذه الحلقات لم تؤثر على العلماء فً جانب التألٌؾ والتصنٌؾ، فقد كان البعض منهم ٌدّرس فً 
، كما كان البعض اآلخر ٌترك بٌته وٌلجأ للمسجد لؽرض التألٌؾ ()النهار وٌخص اللٌل للتصنٌؾ

 ().والتصنٌؾ

 : المكتبات الخاصة- جـ
كان فً الٌمن العدٌد من المكتبات الخاصة سواء فً منازل العلماء أو األمراء أو السبلطٌن، وقد كان بعض 

أهل الٌمن قد جلب العدٌد من الكتب من خارج الٌمن سواء بالشراء أو باإلهداء من قبل المناصرٌن لفرٌق 

ومذهب على آخر فً سبٌل ؼلبته على ؼٌره أو إفحامه عند مناظرته أو للنهل منها والتعلم، ومن ذلك ما قام 
به لمك بن مالك الحمادي عندما نقل أكبر مكتبة للفاطمٌٌن فً مصر إلى الٌمن، بعد أن ظل فً القاهرة 

، خاصة إذا أخذنا بإشارة المقرٌزي الذي ٌجعل الكتب فً خزانة الخلٌفة المستنصر ()خمس سنوات

، ومع ذلك فقد انتقلت الكتب التً ()الفاطمً تصل إلى أربعٌن خزانة، بكل خزانة ثمانٌة عشر ألؾ كتاب
، كذلك ما قام به جفعر بن ()جلبت إلى الٌمن من قبل لمك بن مالك بعد سقوط الدولة الصلٌحٌة إلى الهند
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القاضً الزٌدي من جلب لكتب المعتزلة من العراق إلى الٌمن فً زمن اإلمام عبد هللا بن  ()عبد السبلم

 ().حمزة الزٌدي
كما كان للعلماء فً مكتباتهم الخاصة العدٌد من الكتب، فقد كان لئلمام زٌد بن الحسن بن محمد الفابشً 

 ().فً مكتبته أكثر من خمسمابة مجلد()(م1133/هـ528ت)

 : القرى العلمٌة- د
برزت بعض القرى فً الجانب العلمً بوجود العلماء والمتعلمٌن فٌها، وخاصة فً المناطق السنٌة، أما 

عند اإلسماعٌلٌة فبل نجد قٌام أي من ذلك ربما العتمادهم على السرٌة فً التعلٌم وألن مراتب التنظٌم 

، ورؼم أننا قد نجد العدٌد من ()-كما سبق-تستوجب مثل ذلك التً تبدأ من المستجٌب حتى الحجة واإلمام
الهجر العلمٌة عند الزٌدٌة إال أننا لن نتطرق لها القتصار البحث عن التعلٌم فً عهد الدولتٌن النجاحٌة 

 :والصلٌحٌة، ولهذا فإن من أبرز تلك القرى

العالم الجلٌل أبو : اشتهرت بكثرة العلماء فٌها منذ نهاٌة القرن الرابع الهجري، ومنهم:  قرٌة مشٌرق أحاظة
وإلٌه ترجع شهرة علماء أسرة بنً مبلمس، وكذلك العالم الفقٌه أبو  ()الفتح ٌحً بن عٌسى بن مبلمس

 ().سعٌد الهٌثم بن محمد الكبلعً وإلٌه ٌرجع بروز أسرة بنً الهٌثم علمٌاً أٌضا

لعل من أبرز من اشتهر من العلماء فً هذه القرٌة اإلمام الحافظ القاسم بن محمد بن عبد : ()قرٌة سهفنة
، وقد أخذ عنه العدٌد من العلماء من صنعاء وعدن والجند وأحاظة ()(م1045/هـ437ت)هللا الجمحً 

ولحج والمعافر، وؼٌرها من المناطق الٌمنٌة، وإلٌه ٌرجع الفضل فً نشر المذهب الشافعً فً تلك 

 ().المناطق
ت )ودرسوا بها العالم القاضً أبو بكر بن عبد هللا الصعبً ()ومن العلماء الذٌن أقاموا فً سهفنة

، وقد برز من تبلمذته العدٌد لعل أبرزهم العالم المشهور ٌحً بن أبً الخٌر ()(م1126/هـ520

، كما قدم ()الذي روي عنه كتاب الحروؾ السبعة فً الرد على المعتزلة (م1161/هـ557ت)العمرانً
من مكة المكرمة، وقد  (م1143/هـ538ت)إلى هذه القرٌة للتدرٌس القاضً مسلم بن أبً بكر المراؼً

س بها مختصر المزنً، وعلم الكبلم وشً من الفقه والحدٌث وعلم القراءات    ().َدرَّ

 : اإلناث لدى الدولتٌنتعلٌم -2
لم ٌحصر التعلٌم على الذكور فقط فً مناطق نفوذ بنً نجاح وبنً الصلٌحً، فقد كانت زبٌد عاصمة 
النجاحٌٌن وجبلة عاصمة الصلٌحٌن من أكثر مناطق الٌمن اهتماماً بتعلٌم البنات، ربما النتشار الوعً 

الحضاري ولوجود القدرة المالٌة، حٌث بلؽت حرابر بنً نجاح وبنً الصلٌحً مرتبة متقدمة فً العلم 
، ومن ذلك ٌظهر أن تعلٌم البنات ظل محصورا على الطبقة المٌسورة فً كبل الدولتٌن ألن ()والسٌاسة

، ولعل تعلٌم بنات ()الظروؾ االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة ألهل الٌمن حالت دون تعلٌم النساء

المٌسورٌن كانت تتم فً منازل أبابهن عن طرٌق معلمٌن ٌتم استقدامهم لهذا الؽرض وخاصة فً مراحل 
 ().الطفولة

برزت العدٌد من النساء النجاحٌات فً العلم واألدب ولعل أشهرهن الحرة علم النجاحٌة التً إلى جانب 

ٌّن الوزراء وتحاسبهم، فقد كان الوزٌر سرور الفاتكً  -527)تعلٌمها كانت تمارس السٌاسة للدولة وتع
، ولما ()ٌعرض سٌاسته العامة للدولة وال ٌقوم بها حتى تقره الحرة علم علٌها (م1136-1132/هـ531

، ()أعلنت العفو عن بنً مهدي من الخراج لم ٌعارضها أي من رجال دولتها رؼم عدم اقتناعهم بقرارها

 .وذلك ٌدل على علو شأنها فً الجانب العلمً والسٌاسً
كما برزت العدٌد من النساء الصلٌحٌات، منهن أسماء بنت شهاب زوجة علً الصلٌحً، والسٌدة بنت أحمد 

، فقد قامت أسماء بنت شهاب بتعلٌم وتربٌة ()الصلٌحً اللتان وصلتا إلى مراتب علٌا فً العلم والسٌاسة

، ولما تولت السٌدة بنت أحمد الصلٌحً الحكم ()وتأدٌب السٌدة بنت أحمد فً قصر زوجها علً الصلٌحً
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الذي كان أشبه بمدرسة علمٌة ذات أهداؾ  (دار العز)فً جبلة قامت بتعلٌم وتدرٌس الدعاة فً قصرها 

 ().متعددة
 :(معلمٌن ومتعلمٌن)الدعم المادي والمعنوي للتعلٌم : الجانب الثالث

 :الدعم المادي للعملٌة التعلٌمٌة فً عهد الدولتٌن- 1

لم ٌكن هؤالء المعلمٌن لٌأخذوا ماال من أحد مقابل ما ٌقومون به من تعلٌم، وإنما كانوا ٌقصدون بما 
ٌقومون به وجه هللا تعالى، ومن أجل سد حاجاتهم المختلفة فً الحٌاة المعٌشٌة كانوا ٌقومون بالعمل إلى 

جانب التدرٌس فً مجاالت مختلفة لتوفٌر ما ٌكفٌهم ومن ٌعولون، سواء فً امتبلك األراضً أو التجارة، 

أو العمل الحرفً، وبذلك استطاع البعض منهم لٌس فقط اإلنفاق على نفسه ومن ٌعول فحسب، بل أنفق 
على تبلمذته ومساعدة المحتاجٌن منهم، أو نتٌجة لما ورثه بعضهم من مال من أسرهم المشهورة 

كان ذا دنٌا واسعة ومال ورثه عن  (م1087/هـ480ت)بالؽنى،فالفقٌه أبً عبد هللا محمد بن عمر المصوع

، كما كان للفقٌه إسحاق بن ٌعقوب الصردفً كثٌر من ()أمه، فكان ٌمتلك الكثٌر من الذهب والفضة
، كما كان الفقٌه زٌد بن عبد هللا ()المزارع التً جعل علٌها شركاء ٌقومون بزراعتها النشؽاله بالتعلٌم

الٌفاعً ٌنفق كثٌر من األموال التً تعود علٌه من أرباح ؼبلله على طبلبه، ثم ٌتاجر بما بقً منها لدرجة 

 كما قام البعض ،()أن أصبح له أربعة عشر عامبل ٌعملون فٌها، فكان كل واحد منهم ٌتاجر بألؾ مثقال
،، بل تعداه إلى أبعد من ذلك ()اآلخر بأعمال حرفٌة أخرى إلى جانب التعلٌم مثل تربٌة النحل وبٌع العسل

م لطبلبه الذٌن بلؽوا أكثر من ثبلثمابة كل ما ٌحتاجون إلٌه حتى  فاإلمام زٌد بن عبد هللا الٌافعً كان ٌقدِّ

،كما كان بعض العلماء ٌقوم بكفالة بعض أطفال الفقراء وٌتولى تعلٌمهم، فهذا العبلمة ()القوت والكسوة
 ().إبراهٌم بن أحمد الصبري الذي عاصر الصلٌحٌن ٌتولى تربٌة طفلٌن منذ صؽرهما

أما من كان من العلماء محتاجاً أو أن الفقر كان مبلزماً له فقد ٌسر هللا له من أهل الؽنى من سد فقره وهٌا 

لم ٌكن ٌملك من الدنٌا  (م1109/هـ503ت)له القٌام بالعلم والتفرغ له، فالفقٌه عبد هللا بن ٌحً بن أبً الهٌثم
شٌباً، ؼٌر أنه كان محبا للعلم والدراسة، فصحبه رجل من أهل المال ٌدعى علً بن زٌاد قضى كل 

، بل أن الفقٌه أبو ()حوابجه ألنه رجل اتصؾ بحب العلم والعلماء، فلم ٌحتج الفقٌه معه إلى إنسان آخر

عبد هللا بن عبدوٌه المهروبانً كان ٌنفق على تبلمذته فإذا ما احتاج سعى لدى أصحابه التجار ومعاونٌه 
، ولما حصل هذه الفقٌه على المال وتاجر به جعل بعض ()فٌأخذ منهم ما ٌسد جاجة طبلبه ثم ٌنفقه علٌهم

ٌمارسون التجارة به فً البحار حٌث بلػ ما ٌتاجر به هذا الفقٌه  ()طبلبه مثل الفقٌه عمر بن علً السبللً

، ومع ذلك فقد كان الفقٌه أبو عبد هللا المهروبانً شدٌد اإلنفاق على أوجه الخٌر ()نحو ستٌن ألؾ دٌنار
 ().حتى أنه عندما توفً كان علٌه ألؾ دٌنار لم ٌقضها عنه إال ولده بعد موته

 :سبلطٌن الدولتٌن وإسهامهم فً الدعم المعنوي للعملٌة التعلٌمة- 2

َمت الدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة كثٌراً من الدعم للتعلٌم فً مناطق انتشارهما، فوفرت كافة احتٌاجات  قدَّ
التعلٌم فً تلك المرحلة للمتعلمٌن من كتب وأموال وبعثات علمٌة من الٌمن أو إلٌها، ومن ذلك إرسال لمك 
بن مالك إلى مصر، واستقدام هبة هللا الشٌرازي إلى الٌمن، كما قامت السٌدة بنت أحمد الصلٌحً باستقدام 

، كما أن الدولة الصلٌحٌة لم تضٌق الخناق على أهل السنة بل أعطتهم ()الداعً الفاطمً ابن نجٌب الدولة
نوعا من الحرٌة الفكرٌة والدٌنٌة، فقد سمحت لهم بإنشاء المساجد والتعلٌم فٌها، وإنشاء بعض المدارس مثل 

مدرسة الصحٌحٌن فً عاصمة الصلٌحٌٌن ذي جبلة، كما حرصت الدولة الصلٌحٌة على تقرٌب بعض 

 ُ ، وقد حرص بعض العلماء على التشفع للفقراء لدى السبلطٌن ()العلماء من أجل تولً القضاء أحٌانا
إلعفابهم من الضرابب حتى ٌتمكنوا من التعلٌم، فهاهو اإلمام ٌحً بن أبً الخٌر العمرانً ٌدخل على 

الملكة السٌدة بنت أحمد الصلٌحً ٌطلب منها إعفاء أرض مجموعة من الفقراء من الخراج كان 

 .، وال ٌستبعد أن ٌكونوا من طبلبه()ٌرعاهم
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أما علماء الدولة الصلٌحٌٌة اإلسماعٌلٌة فلم ٌشٌر أي مصدر إلى حاجة أي منهم أو فقره الذي حال دون 

قٌامه بتعلٌم أو تعلم، مما ٌدلل ذلك على أن الدولة الصلٌحٌة هً من كان ٌقوم بتقدٌم العون والمساعدة 
للمستجٌبٌن والمعلمٌن داخل الدعوة اإلسماعٌلٌة خاصة إذا علمنا أن كبار ساسة الدولة الصلٌحٌة هم من 

 .الدعاة أٌضاً هذا فٌما ٌخص المدارس اإلسماعٌلٌة

أما بالنسبة للمدارس السنٌة فقد حرص أمراء بنً نجاح على اإلشراؾ على التعلٌم بأنفسهم، فقد كانوا 
حتى الوزٌر منَّ هللا الفاتكً  (م1104/هـ498ت)محبٌن للعلم والعلماء، امتداداً من جٌاش بن نجاح

، حٌث كانوا ٌنفقون على أهل المدارس السنٌة ما ٌكفٌهم للتعلٌم، حٌث بلػ إجمالً ما (م1128/هـ522ت)

، كما أوقؾ الوزٌر منَّ هللا الفاتكً على مدارس ()ٌدفعونه من مالٌة الدولة فً كل عام اثنا عشر ألؾ دٌنار
 ().زبٌد ما ٌؽنٌهم من األراضً والضٌاع

ام، فقد استطاع الشٌخ أبو بكر الٌافعً أن  استفاد بعض العلماء من إعفاء أراضٌهم من الخراج من قبل الحكَّ

ْعفًِ أراضً علماء الجند من الخراج ٌَ ، ومما ال شك فٌه أن السلطان قام بذلك لَِما رآه ()ٌقنع السلطان بأن 
من قٌام هؤالء العلماء بتقدٌم كثٌر من أموالهم فً سبٌل تعلٌم طبلبهم وتوفٌر ما ٌحتاجونه من كتب 

 .ومصاحؾ

، وذلك بدون شك ساعد وتظهر أهمٌة تهامة المالٌة من خبلل ما كانت تدره من أموال باهظة للقابمٌن علٌها
فً أسهام الحكام فً العملٌة التعلٌمٌة، ومما ٌدلل على دور تهامة فً حصول القابمٌن علٌها على أموال 

تهامة كان ٌرسل للصلٌحٌى كل عام بعد أرزاق الجند الذٌن بها والٌة   أن تولىأسعد بن شهاب بعدكبٌرة أن 

  قصارى جهدهم للقضاء على بنى نجاحونالصلٌحً،لهذا بذل ()وؼٌر ذلك من األسباب، ألؾ ألؾ دٌنار
 خاصة إذا علمنا أن والٌة () أنفسهم بما ٌحصلون علٌه من أموال ضخمة من عابدات تهامةحتى ٌدعمون

 ()أسعد بن شهاب لم تكن على مدٌنة زبٌد وحدها، وإنما كانت تشمل المنطقة الممتدة من وادى َحْرض

أن القوة التى كانت تسٌطر على ، كما ()نجاح تقرٌباً  بنى حتى عدن، وهى كما نرى تضم ما كان فى حوزة
شواطا البحر األحمر الجنوبٌة، ومداخل هذا البحر كانت تجنى من وراء تجارة المرور فى تلك المنطقة 

فً الجانب االقتصادي مكاسب اقتصادٌة هابلة، وهذه المكاسب وال شك كانت تدعم موقؾ هذه القوى 

على أرض الٌمن، ولٌس أدّل على ذلك من اشتراط على الصلٌحى لمن ٌتولى زبٌد وأعمالها أن والسٌاسً 
، وسواء كان العابد المادي لتهامة ٌعود للصلٌحٌن أثناء ()ٌقدم للخزانة الصلٌحٌة مابة ألؾ دٌنار سنوٌاً 

سٌطرتهم على تهامة أو لبنً نجاح أثناء انفرادهم بالحكم بها، فإن ذلك كان له دور إٌجابً فً إسهام الحكام 

 .فً دعم المدارس التعلٌمٌة
م من دعم للتعلٌم سواء عند النجاحٌن أو الصلٌحٌٌن من موقوفات عٌنٌة أو  كل ما سبق ٌدلل على ما قُدِّ

 ().نقدٌة، األمر الذي ساعد على اإلنفاق على طبلب العلم والعلماء

 :األوقاؾ العامة ودورها فً خدمة العملٌة التعلٌمة فً مناطق نفوذ الدولتٌن- 3
ا لم َتْكِؾ ما تقدمه الدولتان من أوقاؾ للتعلٌم اعتمد العلماء على موارد وقفٌة أخرى، وتمثل ذلك فً  لَمَّ
األوقاؾ العامة على أماكن العلم وأهله، والتً كانت العمود الفقري ألماكن التعلٌم فً الٌمن، حٌث تعد 

، خاصة المساجد التً عمل بعض المٌسورٌن من بناءها ()مصادر دابمة ومستمرة مّكنتها من أداء رسالتها
وتخصٌص وقفٌات تصرؾ على إصبلحها وعلى رعاٌة من ٌأتً إلٌها من طبلب العلم، مثل أبو الدر 

، ثم وقؾ علٌه وقفا عظٌما ٌكفً ()الذي بنى مسجداً فً عمقة ()(م1174/هـ570ت)جوهر بن عبد هللا 

، وؼٌرها من الوقفٌات التً خدمة العملٌة التعلٌمة ()جمٌع الطبلب فٌه، وما ٌحتاجه من كتب ومصاحؾ
 .سواء فً الكتاتٌب أو فً بٌوت السبلطٌن والعلماء أو فً المكتبات والقرى العلمٌة المختلفة

 :الخاتمة

 :توصل البحث إلى عدة نتابج منها
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دخلت الدولتان النجاحٌة السنٌة فً تهامة والصلٌحٌة االسماعٌلٌة فً صنعاء وذي جبلة وما جاورها فٌما بعد -

فً صراع مستمر استطاعت الدولة الصلٌحٌة إسقاط دولة بنً نجاح لمرتٌن متتالٌتٌن، لكن إصرار بنً نجاح 
 .على إعادة دولتهم مكنهم من حكم تهامة بشكل منفرد حتى بعد سقوط الدولة الصلٌحٌة

وقؾ العامل المذهبً لسكان تهامة دون سٌطرة بنً الصلٌحً علٌها، فقد ظلوا ٌوالون بنً نجاح فً حكمهم - 

 .فً مناطق الجبال والسهل التهامً بحكم أنهم من أهل السنة وموالٌٌن للخبلفة العباسٌة فً بؽداد
ٌجب عدم إؼفال الجانب االقتصادي فً الصراع النجاحً الصلٌحً على تهامة حٌث كانت تدر دخبلً كبٌرا -

 . على من ٌتولى شبونها، ودلٌل ذلك المبالػ الكبٌرة التً وصلت إلى خزٌنة الصلٌحٌٌن منها أثناء حكمهم لها

اهتم الجانبان النجاحً والصلٌحً بالتعلٌم فً تلك المرحلة وقدموا كثٌرا من الدعم له خاصة فً عواصم -
الدولتٌن، فاهتموا بالعلماء والمتعلمٌن وأماكن التعلٌم، وقدموا الدعم المختلؾ للعملٌة التعلٌمٌة فً فترات حكم 

 .كل منهما واهتموا بنشر الجانب المذهبً فً مناطق نفوذهما

كان المجتمع الٌمنً ٌهتم بالعلمٌة التعلٌمٌة خاصة فً مناطق الحضر، فاهتم بتعلم القراءة والكتابة وقراءة - 
القرآن وتعلم الخط واللؽة العربٌة والشعر واألدب، ولذلك ظهر من العلماء من علم التبلمٌذ فً الكتاتٌب دون 
أي مقابل سوى ابتؽاء األجر من هللا، بل ظهر منهم من دفع لطبلبه ما ٌحتاجونه للتعلٌم، وساهم السبلطٌن فً 

 .كبل الدولتٌن فً النفقات المادٌة للتعلٌم من معلمٌن ومتعلمٌن
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 :الهوامش

َ، ٚ٘ٝ ِذ٠ٕخ ث١ٓ ٔٙش٠ٓ عبس١٠ٓ فٝ اٌق١ف ٚاٌؾزبء، ٠مبي أٔٙب 1066/٘ـ458 اخزطٙب ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ اٌق١ٍؾٝ عٕخ :ِذ٠ٕخ رٜ عجٍخ - ((

، ػجذ 261َ، ؿ1954 لشح اٌؼ١ْٛ فٟ أخجبس ا١ٌّٓ ا١ٌّّْٛ،اٌّطجؼخ اٌغٍف١خ، اٌمب٘شح، :اثٓ اٌذ٠جغ) :أظش.  رغّذ ثبعُ ٠ٙٛد٠بً وبْ ٠ج١غ اٌفخبس

. (23َ ؿ 1981 ارؾبف رٜٚ اٌفطٓ ثّخزقش أٔجبء اٌضِٓ، ٍِؾك و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ فٕؼبء، اٌؼذد اٌضبٌش، ِبسط، :اٌٍّه  اٌقٕؼبٔٝ
 . ٌفزشح اٌجؾش ػٍٝ ٘زٖ اٌزمغ١ّبد  ٚوبْ اٌّمقٛد ثٙب إٌّبهك اٌٛعطٝ ٚاٌغٕٛث١خ ِٓ ا١ٌّٖٓدسعذ اٌىزت اٌّؼبفش - ((

ربس٠خ ا١ٌّٓ اٌغ١بعٟ فٟ اٌؼقش :، ؽغٓ ع١ٍّبْ ِؾّٛد145َ، 1982، 1 ا١ٌّٓ فٟ ظً اإلعالَ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، ه:ػقبَ اٌذ٠ٓ اٌفمٟ- ()

َ، 1955 اٌق١ٍؾ١ْٛ ٚاٌؾشوخ اٌفبه١ّخ فٟ ا١ٌّٓ، داس اٌّخزبس،دِؾك، :اٌّٙذأٟ ؽغ١ٓ ،172َ ؿ1969، 1اإلعالِٟ،اٌّغّغ اٌؼشالٟ،ه

 . 63ؿ
ِؼغُ اٌّذْ ٚاٌمجبئً ا١ّٕ١ٌخ، داس اٌىٍّخ، : اٌّمؾفٟ). (عٛدح ؽظت)ثبٌفزؼ، عجً ٚاعغ ٠طً ػٍٝ ِشوض اٌغٛدٖ، ٚئ١ٌٗ ٠ٕزغت : ؽطت - ((

 .(233َ، ؿ1985فٕؼبء، هجؼخ 

َ ئٌٝ 1037/٘ـ429 اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ِٚظب٘ش اٌؾنبسح فٟ ا١ٌّٓ فٟ ػٙذ اٌذ٠ٚالد اٌّغزمٍخ، ِٓ عٕخ :ِؾّذ ػجذٖ اٌغشٚسٞ- ()

 . 28َ،ؿ1997، ِطبثغ األ٘شاَ، اٌمب٘شح، (1228َ/٘ـ626
، ٚرمغ ِب ث١ٓ (1،٘بِؼ149غب٠خ األِبٟٔ،ؿ: ٠ؾٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ)ثبٌفزؼ صُ اٌغىْٛ، ِخالف ثب١ٌّٓ ث١ٕٗ ٚث١ٓ فٕؼبء عزْٛ فشعخبً : َفْؼَذح- ((

ػجذ اٌغٕٟ ػجذ : ، رؾم١ك(٘ـ614-593)اٌغ١شح  اٌؾش٠فخ إٌّقٛس٠خ،ع١شح اإلِبَ ػجذ هللا ثٓ ؽّضح، : أثٟ فشاط اثٓ دػضُ). ؽشلبً 43ْؽّبالً 16ْٚ

. (،ٌٍّؾمك3،٘بِؼ31،ؿ2َ، عـ1993، 1اٌؼبهٟ، داس اٌفىش اٌّؼبفش، ث١شٚد، ه

 . 150د، ؿ.، د2 ربس٠خ اٌّخالف اٌغ١ٍّبٟٔ،داس ا١ٌّبِخ، اٌش٠بك، ه:ِؾّذ ثٓ أؽّذ اٌؼم١ٍٟ- ()
 . 150 اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ:اٌؼم١ٍٟ-()

ٟ٘ اٌذٌٚخ اٌزٟ ؽىّذ فٟ رٙبِخ ا١ٌّٓ لجً اٌذٌٚخ إٌغبؽ١خ، ٚرٕغت ئٌٝ ِإعغٙب ِؾّذ ثٓ ص٠بد، ٚلذ ؽىّذ فٟ ػٙذ اٌخ١ٍفخ اٌّأِْٛ - ()

.  ، ٚاعزّشد ؽزٝ ظٙٛس ٔغبػ اٌؾجؾٟ اٌزٞ ٚسصٙب ٘ٛ ِٚٓ ِؼٗ ِٓ األؽجبػ(٘ـ444-204)اٌؼجبعٟ، خالي اٌفزشح 

فظٙش ِٓ ٘إالء اٌّٛاٌٝ سؽ١ذ اٌؾجؼ صُ اٌؾغ١ٓ ثٓ .. لفض ِٛاٌٝ ثٕٝ ص٠بد ِٓ األؽجبػ ئٌٝ لّخ اٌغٍطخ فٝ اٌذٌٚخ اٌنؼ١فخ اٌّزٙبٌىخ  - ((
عالِخ صُ أؽذ ػج١ذٖ ٠ٚغّٝ ِشعبْ، ٚثٛفبح ِشعبْ دخً ٔغبػ ٚٔف١ظ فٝ فشاع ِش٠ش ؽ١ش عشد ث١ّٕٙب ػذح ٚلبئغ ِٕٙب ٠َٛ سِغ ٚفؾبي، 

دساعبد ٚثؾٛس فٟ : ِؾّذ ػ١غٝ اٌؾش٠شٞ): ٠ٕظش. ٚوبٔب ٌقبٌؼ ٔف١ظ، ٠َٚٛ اٌؼمذح ٚاٌؼشق، ٌقبٌؼ ٔغبػ ؽ١ش لزً ٔف١ظ فٝ ٠َٛ اٌؼشق

 .(185-183ؿ َ،1998ربس٠خ ا١ٌّٓ اإلعالِٟ،  ػبٌُ اٌىزت، ث١شٚد، اٌطجؼخ األٌٚٝ،

َ، 2008ربس٠خ ا١ٌّٓ اإلعالِٟ، ِىزجخ خبٌذ ثٓ ا١ٌٌٛذ، فٕؼبء، داس اٌىزت ا١ّٕ١ٌخ، فٕؼبء، اٌطجؼخ األٌٚٝ، : ِؾّذ ػجذٖ اٌغشٚسٞ - ()
. 216، 215ؿ

ثفزؼ أٌٚٗ، ٚوغش صب١ٔٗ، صُ ٠بء ِضٕبٖ ِٓ رؾذ، اعُ ٚادٜ ثٗ ِذ٠ٕخ ٠مبي ٌٙب اٌؾق١ت، صُ غٍت ػ١ٍٙب اعُ اٌٛادٜ، فال رؼشف ئال ثٗ، :صث١ذ- ()

، اٌجىشٞ 376، 375، ؿ4َ، عـ1906، 1ِؼغُ اٌجٍذاْ، ِطجؼخ اٌغؼبدح، ِقش، ه: ٠بلٛد اٌؾّٜٛ، ؽٙبة اٌذ٠ٓ أثٛ ػجذ هللا اٌؾّٜٛ)

اٌجٍذاْ ا١ٌّب١ٔخ ػٕذ : ، ئعّبػ١ً األوٛع694، ؿ2َ، عـ1945ِؼغُ ِب اعزؼغُ ِٓ أعّبء اٌجالد ٚاٌّٛامغ، ػبٌُ اٌىزت، ث١شٚد، : األٔذٌغٟ

 . (138َ، ؿ1988، ٠2بلٛد اٌؾّٛٞ، اٌغ١ً اٌغذ٠ذ، فٕؼبء، ه

َْٙغُ- () َّ ثفزؼ ٚعىْٛ، أؽذ اٌّذْ اٌزٙب١ِخ، ث١ٕٙب ٚث١ٓ صث١ذ صالصخ أ٠بَ، ٟٚ٘ ِمبثٍخ ٌغبؽً اٌٍَُؾ١َّخ، ٟٚ٘ ا١ٌَٛ ِمفشح فٟ ٚادٞ عشدد غشة :اٌ
االرغب٘بد :ِؾّذ اٌؾش٠شٞ.، د2،٘بِؼ198لشح اٌؼ١ْٛ ،ؿ: ، اثٓ اٌذ٠جغ1274،ؿ4ِؼغُ ِب اعزؼغُ، عـ:اٌجىشٞ األٔذٌغٟ).ِذ٠ٕخ اٌض٠ذ٠خ

. (3،٘بِؼ184،دساعبد ٚثؾٛس،ؿ1، ٘بِؼ48َ، ؿ1997اٌّز٘ج١خ فٟ ا١ٌّٓ، ػبٌُ اٌىزت، ث١شٚد، 

،اثٓ 1119،ؿ4ِؼغُ ِب اعزؼغُ،عـ:اٌجىشٞ.)ثفزؼ أٌٚٗ ٚئعىبْ صب١ٔٗ،ِذ٠ٕخ ثب١ٌّٓ،ػٍٝ سأط ٚادٞ عٙبَ فٟ عٕٛة ؽشق اٌؾذ٠ذح:اٌىذساء- ()
. (3،٘بِؼ184دساعبد ٚثؾٛس،ؿ:ِؾّذ اٌؾش٠شٞ.،د3،٘بِؼ189لشح اٌؼ١ْٛ،ؿ:اٌذ٠جغ

. 219ربس٠خ ا١ٌّٓ اإلعالِٟ،ؿ:اٌغشٚسٞ: أظش- ()

، 4َ ، عـ1992ربس٠خ اثٓ خٍذْٚ اٌّغّٝ وزبة اٌؼجش ٚد٠ٛاْ اٌّجزذأ ٚاٌخجش، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ،ث١شٚد،اٌطجؼخ األٌٚٝ،:اثٓ خٍذْٚ- ()
٠ٛعف ؽٍؾذ، ِشن اٌذساعبد : ، اٌفنً اٌّض٠ذ ػٍٝ ثغ١خ اٌّغزف١ذ فٟ أخجبس ِذ٠ٕخ صث١ذ، رؾم١ك246 لشح اٌؼ١ْٛ، ؿ:، اثٓ اٌذ٠جغ256ؿ

عؼ١ذ ػجذ اٌفزبػ ػبؽٛس، داس :  غب٠خ األِبٟٔ فٟ أخجبس اٌمطش ا١ٌّبٟٔ، رؾم١ك:، ٠ؾ١ٝ ثٓ ٌؾغ56ٓ١َ، ؿ1979، 1ٚاٌجؾٛس، فٕؼبء، ه

 .253، ؿ1َ، عـ1968اٌىزبة اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، 

َ ثؼذ ِمزً ٔغبػ ؽزٝ اعزطبع أثٕبئٗ عؼ١ذ ٚع١بػ ِٓ لزً ػٍٟ اٌق١ٍؾٟ  ٚأخ١ٗ ػجذ 1060/٘ـ452اعزّش عمٛه اٌذٌٚخ إٌغبؽ١خ ِٓ عٕخ - ((
 .(223، 222ربس٠خ ا١ٌّٓ اإلعالِٟ،ؿ:اٌغشٚسٞ ). 1066َ/٘ـ459هللا اٌق١ٍؾٟ ِٚٓ وبْ ِؼّٙب ِٓ ثٕٟ اٌق١ٍؾٟ فٟ رٞ اٌمؼذح 

َ، ٚوبٔذ آخش اٌّؼبسن ث١ٓ 1087ِبسط /٘ـ479اعزمً ثٕٟ ٔغبػ فٟ صث١ذ ثؼذ ِٛلؼخ اٌىظبئُ اٌزٟ وبٔذ فٟ اٌخبِظ ِٓ رٜ اٌؾغخ عٕخ  - ((

. (1، ٘بِؼ267لشح اٌؼ١ْٛ، ؿ: اثٓ اٌذ٠جغ): ٠ٕظش. اٌطشف١ٓ

، 50َ، ؿ1985، 2ِؾّذ ثٓ ػٍٟ األوٛع، اٌّىزجخ ا١ّٕ١ٌخ، فٕؼبء، ه: اٌّغّٝ اٌّف١ذ ِٓ ربس٠خ فٕؼبء ٚصث١ذ، رؾم١ك ربس٠خ ا١ٌّٓ - ((
. 162ا١ٌّٓ اٌغ١بعٝ، ؿ:، ؽغٓ ع١ٍّب151ْاٌق١ٍؾ١ْٛ، ؿ: اٌّٙذأٝ

 .38َ، ؿ 1987، 1 ِمذِخ اٌشعبٌخ اٌٛم١خ فٟ ِؼبٌُ اٌذ٠ٓ ٚأفٌٛٗ، ألؽّذ اٌىشِبٟٔ، داس اٌمٍُ اٌى٠ٛذ،ه:اٌؾش٠شٜ.د-  ()
، 21إٌّغذ فٝ األػالَ، ه . )ِذ٠ٕخ ػٍٝ اٌجؾش اٌّزٛعو فٝ ِشوض ِؼزّذ٠خ، ثٛال٠خ عٛعٗ، ثٕب٘ب ػج١ذ هللا اٌّٙذٜ ٚعؼٍٙب ِمشاً ٌٗ:اٌّٙذ٠خ - ((

 .(552َ، ؿ 1992اٌّؾشق، ث١شٚد، 
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 اٌم١شٚاْ ٚدٚس٘ب فٝ :، ِؾّذ ِؾّذ ص٠ز212َْٛ، ؿ1980 ل١بَ اٌذٌٚخ اٌفبه١ّخ ثجالد اٌّغشة، داس اٌّغزمجً، اٌمب٘شح، :ػبدٌٗ ػٍٟ اٌؾّذ ()
. 138َ، ؿ1988، داس إٌّبس، اٌمب٘شح، 1اٌؾنبسح اإلعال١ِخ، ه

. 92 اٌق١ٍؾ١ْٛ، ؿ:، اٌّٙذا183ٝٔا١ٌّٓ اٌغ١بط، ؿ: ؽغٓ ع١ٍّبْ: ػٓ رٌه ٠ٕظش - ((

. 1984َاٌٍطبئف اٌغ١ٕخ فٝ أخجبس اٌّّبٌه ا١ّٕ١ٌخ، ِطجؼخ اٌغؼبدح ، اٌمب٘شح ، : اٌىجغٝ:ػٓ رٌه ٠ٕظش- ((

. 268لشح اٌؼ١ْٛ، ؿ: ، اثٓ اٌذ٠جغ41، ؿ
ٔض٘خ األفىبس ٚسٚمخ األخجبس فٟ روش ِٓ لبَ ثب١ٌّٓ ِٓ اٌٍّٛن اٌىجبس ٚاٌذػبح األخ١بس، : ئدس٠ظ: ػٓ أفقبي ثٕٟ صس٠غ فٟ ػذْ ٠ٕظش- ((

.    ، ٌٛؽخ ة28، ، ٚسلخ (45899)، ػمبئذ ر١ّٛس، ١ِىشٚف١ٍُ سلُ (29219)ِخطٛه ثذاس اٌىزت اٌّقش٠خ سلُ 

 .21َ، ؿ1982، 9ػٍَٛ اٌمشآْ،ِإعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد، ه: ِٕبع اٌمطبْ - ()

: ، ٠ؾٟ ثٓ اٌؾغ112ٓ١، 63ربس٠خ ِغٍُ ٠ٚغّٝ أخجبس األئّخ ِٓ آي اٌج١ذ ٚؽ١ؼزُٙ ثب١ٌّٓ،ِخطٛه ِقٛس ٌذٜ اٌجبؽش ، :ِغٍُ اٌٍؾغٟ -()
 .98، 49،ؿ.ػجذ اٌشؽّٓ اٌؾغبع/ ِخطٛه ِقٛس ٌذٜ اٌجبؽش ػٓ ِخطٛه ِقٛس ٌذٜ اٌذوزٛسهجمبد اٌض٠ذ٠خ اٌقغشٜ،

٘ـ، ٚروش اٌؼذ٠ذ ِٓ 558٘ـ ٚرٛفٟ عٕخ ٠489ؾٟ ثٓ أثٟ اٌخ١ش اٌؼّشأٟ رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبد فمٙبء ا١ٌّٓ، فزوش أْ ٌِٛذٖ عٕخ - ((
-174)َ، ؿ1981فإاد ع١ذ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، :اثٓ عّشح هجمبد فمٙبء ا١ٌّٓ، رؾم١ك): ٠ٕظش. ِؾبئخٗ، وّب ػذد وض١شا ِٓ رالِزرٗ

175). 

ِؼغُ  : اٌّمؾفٟ ). َ، وبْ ِٚب ٠ضاي ِشوض اٌجبه١ٕخ االعّبػ١ٍ١خ فٟ ا١ٌّٓ، ف١ٗ وض١ش ِٓ اٌؾقْٛ. ن81رمغ ثبٌغشة ِٓ فٕؼبء ثّغبفخ -  ((

 .(114اٌّذْ،ؿ

 .112هجمبد فمٙبء ا١ٌّٓ ،ؿ: اثٓ عّشح - ()

س ؽٟ ِٓ ّ٘ذاْ، ُٚ٘ ِٓ ٌٚذ ؽغٛس ثٓ أعٍُ ثٓ ػ١ٍبْ ثٓ ص٠ذ ثٓ ػش٠ت اثٓ عؾُ اثٓ ؽبؽذ- (( ْٛ ٚع١ٍّبْ ٚاٌخطبة ِٓ ٌٚذ ؽش٠ش ... َؽُغ
: اٌّٙذأٟ).ثٓ ؽشاؽج١ً ،صُ ِٓ ٌٚذ ؽٌٛٗ ثٓ ؽغٛس، صُ ِٓ  لذَ ِٓ ٌٚذ ػ١ٍبْ ثٓ ص٠ذ ثٓ ػش٠ت ثٓ عؾُ ثٓ ؽبؽذ

 .(1،٘ـبِؼ194اٌق١ٍؾ١ْٛ،ؿ

 .185اٌق١ٍؾ١ْٛ،ؿ: ؽغ١ٓ اٌّٙذأٟ–  ()
فٟ ِٕبلت أئّخ اٌض٠ذ٠خ، ِخطٛه ِقٛس ٌذٜ اٌجبؽش ػٓ ِخطٛه ِقٛس ٌذٜ  اٌؾذائك اٌٛسد٠خ: ؽ١ّذ اٌّؾٍٟ): ػٓ رٌه ٠ٕظش- ((

اٌؾ١بح اٌفىش٠خ، : ، اٌذع155ٍٟ١هجمبد،ؿ: ، اثٓ عّشح127، 41، 6،ؿ2 ،عـػجذ اٌشؽّٓ اٌؾغبع، ِخطٛه ِقٛس ثبألٚفغذ/اٌذوزٛس
 (272اٌق١ٍؾ١ْٛ،ؿ:، اٌّٙذا121ٟٔؿ

رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ  ٚلبي ثأْ ِغىٕٗ فٟ عجً اٌقٍٛ، ٚروش ػذدا ِٓ ِؾبئخٗ ٚرال١ِزٖ، ٚأزمً ئٌٝ اٌغٕذ فٟ رؼض، ٚظً ٠ٍمٟ - ((

 .(99-98هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح) :٠ٕظش. ٘ـ493اٌؼٍُ دْٚ أْ ٠ٕزمً ئٌٝ ِىبْ آخش ؽزٝ ٚفبرٗ فٟ سعت عٕخ 

َ، ع١ّذ ثغٕذ ثٓ ؽٙشاْ أؽذ ثطْٛ اٌّؼبفش، ٟٚ٘ ِذ٠ٕخ لذ٠ّخ ثٕٟ .ن22ثفزؾبد، ثٍذح ِؾٙٛسح ثبٌؾشق اٌؾّبٌٟ ِٓ ِذ٠ٕخ رؼض ثّغبفخ -  ((
 .(95ِؼغُ اٌّذْ،ؿ:اٌّمؾفٟ). ف١ٙب أٚي ِغغذ فٟ ا١ٌّٓ ِٓ لجً اٌقؾبثٟ اٌغ١ًٍ ِؼبر ثٓ عجً

 .99-98اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح - ()

 .101اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح - ()

أٚسد اٌض٠ذ٠خ ثبعُ اٌٙبد٠ٚخ ٔغجخ ئٌٝ ِإعظ اٌض٠ذ٠خ فٟ ا١ٌّٓ اٌٙبدٞ ٠ؾٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ اٌشعٟ، . 75اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح - ()
ػٍٝ ِؾّذ ؽغٓ أي ).."ِٓ ٔغت ٘زٖ اٌفشلخ ئٌٝ اٌزؾ١غ فمذ اثزؼذ أ٠ّب ثؼذ ػٓ اٌٛالغ"ٚاعزجؼذ اٌجؼل أْ رىْٛ اٌض٠ذ٠خ ِٓ مّٓ فَِشق اٌؾ١ؼخ 

 اٌض٠ذ٠خ ألشة اٌفَِشق اٌؾ١ؼ١خ ئٌٝ أً٘ اٌغٕخ، وّب ٌزٌه اػزجش اٌجؼل، (42ؿ.د.،د2ؽجٙبد ؽٛي اٌزؾ١غ،ٔؾش عّؼ١خ د١ٔب اإلعالَ،ه: ػقفٛس

ربس٠خ اٌؼشة، داس اٌىؾبف، : ف١ٍت ؽزٝ ٚآخشْٚ).أٔٙب ال رؼزمذ ثبإلِبَ اٌّغزٛس، ٚال رّبسط اٌّزؼخ: أٔٙب رخبٌف ثم١خ فَِشق اٌؾ١ؼخ فٟ أِٛس ِٕٙب

 .  (540 ؿ1َ، عـ1985 ،3ث١شٚد، ه

َ 2004اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ فٟ ا١ٌّٓ فٟ اٌمش١ٔٓ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ ٌٍٙغشح، ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاٌغ١بؽخ، فٕؼبء، : ػجذ اٌشؽّٓ ػجذ اٌٛاؽذ اٌؾغبع. د–  ()
 .225، 224،ؿ

 .80-79اٌطجمبد،ؿ: اثٓ عّشح - ()
رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح ٚروش أْ أفٍٗ ِٓ اٌّؼبفش، ٚروش اٌؼذد ِٓ ِؾبئخٗ، ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ هالثٗ، ٚروش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىشاِبد اٌزٟ ٚلؼذ ٌٗ،   -  ((

 (109-106هجمبد فمٙبء ا١ٌّٓ،ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ٘ـ500ٚأْ ٚفبرٗ وبٔذ فٟ عٕخ 

ِؾّذ ثٓ ػٍٟ األوٛع، ِىزجخ اإلسؽبد، : اٌغٍٛن فٟ هجمبد اٌؼٍّبء ٚاٌٍّٛن، رؾم١ك:، اٌغٕذ110ٞ-107اٌّقذس اٌغبثمـ: اثٓ عّشح - ()
 .82، ؿ2َ عـ1993فٕؼبء، 

 .118، 111، 10اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح - ()
هجمبد  فمٙبء :اثٓ عّشح): ٠ٕظش. رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح ٚأٔٗ عىٓ ٚادٞ مجب، ٚفٕف اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىزت ٚأٔٗ وبْ فم١ٙبً ظش٠فبً را ِبي ٚعبٖ - ((

 .(96ا١ٌّٓ،ؿ

رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح ٚروش ػّٓ أخز اٌؼٍُ ِٓ اٌّؾبئخ ٚث١ٓ و١ف وبْ ٠زؼفف ِٓ اٌؼًّ ِغ اٌغٍطبْ، ٚػٕذِب أزمً ِٓ اٌظشافخ ئٌٝ اٌغٕذ - ((

هجمبد :اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ٌٍؼًّ ثبٌفزٜٛ اؽزشه اػفبئٗ ػٓ اٌؾىُ ٚػذَ األوً ِٓ ِبئذح اٌٛاٌٟ ٚوزٌه سفل اٌؾىُ ٌؼٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌق١ٍؾٟ

. (95-94فمٙبء ا١ٌّٓ،ؿ
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 .236، ؿ1اٌغٍٛن، عـ: ، اٌغٕذ240ٞ، 96اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح - ()

، ٘ٛ أثٛ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ ثٓ أثٟ ػجذ 14، ؿ1د عـ.ِؾّذ ؽغٓ األػظّٟ، ِىزجخ اٌفبٚ، فٕؼبء،د: رأ٠ًٚ اٌذػبئُ، رؾم١ك: اٌمبمٟ إٌؼّبْ - ()
، ٚال (اٌمشْ اٌؼبؽش ا١ٌّالٞ)هللا ِؾّذ ثٓ ِٕقٛس ثٓ أؽّذ ثٓ ؽ١ْٛ اٌز١ّّٟ اٌّغشثٟ، ػبػ فٟ إٌقف األٚي ِٓ اٌمشْ اٌشاثغ ِٓ اٌٙغشح 

آفف ػٍٝ أفغش ف١نٟ، داس اٌّؼبسف، : ِمذِخ  دػبئُ اإلعالَ، رؾم١ك: أظش. 974َ/٘ـ٠363ؼشف ربس٠خ ١ِالدٖ،  ٚرٛفٟ ثبٌمب٘شح عٕخ 

 .، ٚاٌىزبثبْ ٌذٜ اٌجبؽش أغٍت ِب رٕبٌٚزٗ اٌغبٔت اٌفمٟٙ ؽغت إٌظشح اإلعّبػ١ٍخ11َ، ؿ1951اٌمب٘شح، 

 .310َ،ؿ2000ِقطفٝ غبٌت، داس األٔذٌظ، ث١شٚد، : اخزالف أفٛي اٌّزا٘ت، رؾم١ك: اٌمبمٟ إٌؼّبْ - ()

 .67، ؿ1اٌغٍٛن، عـ: اٌغٕذٞ - ()

 .287، ؿ1اٌّقذس اٌغبثك، عـ: اٌغٕذٞ - ()
٘ٛ أثٛ هبِٟ ع١بػ : ، وّب رشعُ ٌٗ ِؾمك اٌطجمبد االعزبر فإاد ع١ذ ثم105ٌٗٛ-104ع١بػ ثٓ ٔغبػ رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ اٌطجمبد  ؿ - ((

ثٓ ٔغبػ فبؽت رٙبِخ ا١ٌّٓ اٌٍّمت ثبٌٍّه اٌّى١ٓ، ٘شة ئٌٝ إٌٙذ أصٕبء لزً اٌّىشَ ألخ١ٗ عؼ١ذ األؽٛي، صُ ػبد ئٌٟ صث١ذ ٚاعزؼبد رٙبِخ ِٓ 
 .( ٌٍّؾمك1، ٘بِؼ104هجمبد،ؿ:اثٓ عّشح). ٘ـ498اٌق١ٍؾ١ٓ ِٚب صاٌذ ث١ذٖ ؽزٝ رٛفٟ عٕخ 

 .38ؿ،ربس٠خ ا١ٌّٓ: أظش ػّبسح ا١ٌّٕٟ - ()

 .  362، 361، ؿ1اٌّقذس اٌغبثك، عـ: اٌغٕذٞ - ()

-8ع١شح اٌّىشَ أؽّذ ثٓ ػٍٟ اٌق١ٍؾٟ، ِخطٛه ِقٛس ٌذٜ اٌجبؽش ػٓ فٛسح ٌذٜ اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ثغبِؼخ فٕؼبء، ٚسلخ : ِغٙٛي - ()
12. 

َ، 1986ِؾّذ ص٠ُٕٙ ِؾّذ ػضة ، داس اٌقؾٛح ، اٌمب٘شح ، . د: وؾف أعشاس اٌجبه١ٕخ ٚأخجبس اٌمشاِطخ،رؾم١ك : ِؾّذ ثٓ ِبٌه اٌؾّبدٞ - ()
هجمبد : اثٓ عّشح). رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح ثأٔٗ أثٛ ػجذ هللا ثٓ ِبٌه ثٓ أثٟ اٌمجبئً اٌؾّبدٞ ا١ٌّٕٟ، ِٓ فمٙبء اٌغٕخ ثب١ٌّٓ فٟ أٚاعو اٌّبئخ اٌخبِغخ

 .(2، ٘بِؼ78فمٙبء ا١ٌّٓ،ؿ

 .87َ،ؿ1964أػالَ اإلعّبػ١ٍ١خ، داس ا١ٌمظخ اٌؼشث١خ، ث١شٚد، : ِقطفٝ غبٌت - ()

 .293أػالَ اإلعّبػ١ٍ١خ،ؿ: ِقطفٝ غبٌت - ()

 .58اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: ػّبسح- ()

. 154،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 200-179َ ؿ1986، 1ػجذ هللا ِؾّذ اٌؾجؾٟ، داس اٌز٠ٕٛش، ث١شٚد، ه: رؾفخ  اٌضِٓ فٟ ربس٠خ ا١ٌّٓ، رؾم١ك: األ٘ذي- ()

. 240هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 174، 12ربس٠خ ِغٍُ،ؿ: ِغٍُ اٌٍؾغٟ- ()

. ، ثزقشف345، ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 141هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ()

أثٟ رس ثٓ أؽّذ اٌٙشٚٞ، ٚأثٟ ثىش ثٓ ِؾّذ ثٓ : ،  ِٓ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ رزٍّز اٌفم١ٗ خ١ش ثٓ ِالِظ ػٍٝ أ٠ذ101ُٙ٠هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ()

ُْٙشٚسدٞ ٚغ١شُ٘ وض١ش روشُ٘ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ . (101هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ِٕقٛس اٌغُّ
ِؼغُ : اٌّمؾفٟ). ثٍذح أصش٠خ فٟ عفؼ عجً اٌزؼىش ثبٌغٕٛة اٌغشثٟ ِٓ ِذ٠ٕخ ئة، أػال ٚادٞ ٔخالْ ِٓ رٞ اٌىالع:رٞ أؽشق- ((

 .(24اٌّذْ،ؿ

، ٚوبْ اعزٕجبه (، ٍِؾك ٌٍّؾمك321هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ثٍذ ثبٌظٙبثٟ ثٕبؽ١خ رٞ عجٍخ ِٓ أػّبي  ِؾبفظخ ئة: ػشؽبْ - ((

رذس٠غٗ فٟ ٘زٖ إٌّبهك ِٓ خالي ئؽبسح اثٓ عّشح ثأْ ِٓ سٜٚ ػٓ اثٓ أعؼذ ثٓ خ١ش ثٓ ِالِظ فبؽت ػشؽبْ اٌفم١ٗ ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ 
 .(92هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح). ؽ١ّش ثٓ فنً

. 243، 240، 1اٌغٍٛن،عـ: ، اٌغٕذ98ٞاٌّقذس اٌغبثمـ: اثٓ عّشح- ()
أسعً ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌق١ٍؾٟ عفبسح ثم١بدح ٌّه ثٓ ِبٌه ِغ عّبػخ ِٓ أٔقبسٖ  ئٌٝ اٌّغزٕقش اٌفبهّٝ فٝ عٕخ - ((

 .439 أػالَ اإلعّبػ١ٍ١خ، ؿ:ِقطفٝ غبٌت): أظش. َ فألبَ ٌّه  فٝ اٌمب٘شح خّظ عٕٛاد1062/٘ـ454

Farhad Daftary Isma’ilis, p.207.  
Moncelon. Lada’w Fatimid, www.univ-aix.1990.10.p. 

َ 2002أ٠ّٓ فإاد ع١ذ، ِؼٙذ اٌذساعبد اإلعّبػ١ٍ١خ، ٌٕذْ، : ، رؾم١ك7ػ١ْٛ األخجبس ٚفْٕٛ ا٢صبس، عـ: ئدس٠ظ ػّبد اٌذ٠ٓ- ()
.  ٌٍّؾمك175،٘بِؼ ؿربس٠خ ا١ٌّٓ،: ، ػّبسح129، 128،ؿ7،عـ

٘ٛ أثٛ إٌقش ثٓ ػّشاْ ٘جخ هللا ثٓ  ِٛعٝ ثٓ داؤد اٌؾ١شاصٜ اٌّؼشٚف ػٕذ اإلعّبػ١ٍ١خ ثبٌّإ٠ذ فٝ اٌذ٠ٓ أٚ داػٝ دػبح - ((

 (رؾم١ك): ػبسف ربِش)٘ـ، أؽٙش ِإٌفبرٗ  اٌّغبٌظ اٌّإ٠ذ٠خ 438٘ـ، ٚفّش ئٌٝ ِقش فٝ عٕخ 390اٌفبه١ّٓ، ٌٚذ فٝ ؽ١شاص عٕخ 
، 1 ػبسف ربِش، داس ا٢فبق اٌغذ٠ذح، ث١شٚد، ه:ِمذِخ سعبٌخ اٌذٚؽخ ٌٍؾ١شاصٜ، مّٓ وزبة صالس سعبئً ئعّبػ١ٍ١خ، رؾم١ك
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 .(39، 38، 37َ، ففؾبد 1983

. 231أػالَ اإلعّبػ١ٍ١خ،ؿ: ِقطفٝ غبٌت- ()

ربس٠خ : ػّبسح: )أظش. أعضي ٌٗ اٌؼطبء األ١ِش اٌّفنً ثٓ أثٟ اٌجشوبد،ٌّٚب رَ اٌغ١ذح ثٕذ أؽّذ اٌق١ٍؾٟ فٟ ؽؼشٖ أٚػضد ٌٗ ِٓ لزٍٗ- ()
.  (285، ؿا١ٌّٓ

. 1508،ؿ2َ، عـ1986، 2فإاد ع١ذ، ِإعغخ اٌشعبٌخ، ث١شٚد، ه: اٌؼمذ اٌض١ّٓ فٟ ربس٠خ اٌجٍذ األ١ِٓ، رؾم١ك:  ِؾّذ ثٓ أؽّذ اٌفبعٟ- ()

.  ربس٠خ (736)اٌؼغغذ اٌّغجٛن ف١ّٓ ٌٟٚ ا١ٌّٓ ِٓ اٌٍّٛن، ِخطٛه ثّؼٙذ اٌّخطٛهبد اٌؼشث١خ، سلُ : اٌخضسعٟ- ()
. 96اٌفنً اٌّض٠ذ، ،ؿ: ،  اثٓ اٌذ٠جغ122، 121،ؿ1، عـ

٠شٜ ِقطفٝ غبٌت أْ اٌؾ١شاصٞ أُسعً ١ٌٍّٓ إلٌمبء دسٚط فٟ ِذسعخ اٌذػبح اإلعّبػ١١ٍ١ٓ  ٚاإلؽشاف ػٍٝ رٕظ١ُ ث١ذ اٌذػٛح - ()
. (237أػالَ  اإلعّبػ١ٍ١خ،ؿ: ِقطفٝ غبٌت). اإلعّبػ١ٍ١خ

، د٠غّجش 98اٌزؼ١ٍُ ٚئؽىب١ٌخ اٌز١ّٕخ، وزبة األِخ، ٚصاسح األٚلبف ٚاٌؾئْٛ اإلعال١ِخ، لطش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌؼذد : ؽغٓ ئثشا١ُ٘ ٕ٘ذاٚٞ-  ()

 .45َ، ؿ٠2004ٕب٠ش  – 

. 51اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ فٟ ا١ٌّٓ،ؿ: اٌؾغبع- ()

. 371-370،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()
 .187هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ((

  .250ربس٠خ ِغٍُ ،: ِغٍُ اٌٍؾغٟ- ()
رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ ٚلبي ثأٔٗ رؼٍُ اٌىض١ش ِٓ اٌؼٍَٛ فٟ ا١ٌّٓ صُ سؽً ئٌٝ ِىخ  ٚرؼٍُ ف١ٙب اٌىض١ش ِٓ اٌؼٍَٛ اٌّخزٍفخ صُ ٌّب ػبد  -   ((

١ٌٍّٓ رزٍّز ػٍٝ ٠ذ٠ٗ اٌىض١ش ِٓ اٌطالة، ٚوبْ رٌه فٟ صِٓ األ١ِش اٌّفنً ثٓ أثٟ اٌجشوبد اٌؾ١ّشٞ، أِب ػٓ أفً ا ٌفم١ٗ ص٠ذ فّٓ اٌّؼبفش صُ 

عىٓ اٌغٕذ ٚوبْ ٌٗ ف١ٙب ِذسعخ ٚفً ػذد هالثٗ ف١ٙب أوضش ِٓ ِبئز١ٓ، ٚٔز١غخ ٌّى١ذح رؼشك ٌٙب ِٓ األ١ِش اٌّفنً رشن ا١ٌّٓ ئٌٝ ِىخ ٚظً 

 .(120-119هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ثٙب أوضش ِٓ اصٕبػؾش عٕخ

. 263، 262، ؿ1اٌغٍٛن ،عـ:اٌغٕذٞ- ()

. 3،ؿ2اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 180-179ربس٠خ ِغٍُ،ؿ: ِغٍُ اٌٍؾغٟ- ()

، 1هجمبد اٌض٠ذ٠خ اٌىجشٜ، ٠ٚغّٝ ثٍٛؽ اٌّشاد ئٌٝ ِؼشفخ اإلعٕبد، ِإعغخ اإلِبَ ص٠ذ اٌضمبف١خ، ػّبْ، األسدْ، ه: ئثشا١ُ٘ ثٓ اٌمبعُ - ()
 .1122، ؿ2َ، عـ2001

ػٍٟ ؽغٓ اٌؾٍجٟ، داس اٌغ١ً، ث١شٚد، داس ػّبس، ػّبْ، :ربس٠خ صغش ػذْ ٚرشاعُ ػٍّبئٙب، رؾم١ك: اٌط١ت ثٓ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثبِخشِخ - ()
 .46َ، ؿ1987، 2ه
األوٛع).  ٔغجخ ئٌٝ لش٠خ ثؾشاص ال رضاي ؽ١خ ئٌٝ ٠ِٕٛب ٘زا فٝ لشٜ سثغ ِزٛػ، ِٓ ٔبؽ١خ فؼفبْ :اٌضٚاؽٟ - (( ، ٚثٕٛ (2، ٘بِؼ141 اٌجٍذاْ ا١ٌّب١ٔخ، ؿ:

. (4، ٘بِؼ216 لشح اٌؼ١ْٛ، ؿ :اثٓ اٌذ٠جغ). اٌضٚاؽٟ ِٓ األعش اٌزٝ وبْ ٌٙب دٚس فٝ رأع١ظ دٌٚخ اٌق١ٍؾٟ، ٠ٕٚغجْٛ ئٌٝ رٜ ؽٛاي

 .7-6، ؿ7ػ١ْٛ األخجبس ،عـ: ئدس٠ظ ػّبد اٌذ٠ٓ اٌمشؽٟ- ()

 .174، 173ا١ٌّٓ اٌغ١بعٟ،ؿ: ، ؽغٓ ع١ٍّب69ْ، 68اٌق١ٍؾ١ْٛ،ؿ: اٌّٙذأٟ-   ()

. 78صغش ػذْ،ؿ: ثبِخشِخ- ()

. 139، ؿ2اٌؾذائك اٌٛسد٠خ، عـ: اٌّؾٍٟ: أظش- ()

. ( ٌٍّؾمك240اٌغٍٛن، ٘بِؼ : اٌغٕذٞ: )أظش. ؽغشح ع١ّذ والَّة ٌىضشد ِب ثٙب ِٓ ؽٛن- ()

. 193هجمبد فمٙبء ا١ٌّٓ، ؿ: اثٓ عّشح-   ()

: ،  األ٘ذي104َ، ؿ1987، 1وّبي ٠ٛعف اٌؾٛد، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد، ه: هجمبد اٌؾبفؼ١خ،رؾم١ك: ػجذ اٌشؽ١ُ األعٕٟٛٔ- ()
. 191رؾفخ،ؿ

  .86ٔض٘خ، ق: ئدس٠ظ ػّبد اٌذ٠ٓ- ()

اٌؼطب٠ب اٌغ١ٕخ ٚاٌّٛا٘ت ا١ٌٕٙخ فٟ إٌّبلت : ،اٌؼجبط ثٓ ػٍٟ  اٌشع732ٌٟٛ، 1اٌغٍٛن، عـ: ، اٌغٕذ195ٞ، 194هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح- ()
. 496َ،ؿ2000ػجذ اٌٛاؽذ اٌخبِشٞ، سعبٌخ ِبعغز١ش، لغُ اٌزبس٠خ، و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ فٕؼبء، : ا١ّٕ١ٌخ، رؾم١ك

اِبَ، ؽغخ أٚ ثبة، داػٝ اٌذػبح، داػٟ اٌجالؽ، داػٟ ِطٍك، داػٟ ِأرْٚ، داػٟ ِؾقٛس، عٕبػ : ِشارت اٌذػبح ػٕذ اإلعّبػ١ٍ١خ وب٢رٟ - ((

دٌٚخ اإلعّبػ١ٍ١خ فٝ ئ٠شاْ،  اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌذاس اٌضمبف١خ، ث١شٚد، : ِؾّذ اٌغؼ١ذ عّبي اٌذ٠ٓ).  أ٠ّٓ، عٕبػ أ٠غش، ِىبعش، ِىبٌت، ِغزغ١ت

٠ىْٛ ِغزغ١جبً، صُ ِإِٕبً، صُ ِىبعشاً، ِأرٚٔبً ٔغ١جبً، صُ داػٟ ئؽشاَ، ٚداػٟ ئهالق، صُ : "، ٚفٝ رٌه ٠مٛي اٌذاػٟ ئدس٠ظ(40 ؿ،1999َ
 ،(210ص٘ش اٌّؼبٟٔ، ؿ)" داػٟ ثالؽ، ٚؽغخ ٚثبة ثٛاعت االعزؾمبق
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. 140َ،ؿ1965، 1، ربس٠خ اٌذػٛح اإلعّبػ١ٍ١خ، داس األٔذٌظ، ث١شٚد، ه21أػالَ اإلعّبػ١ٍ١خ، ؿ: ِقطفٝ غبٌت: ػٓ رٌه أظش- ()

. (46االرغب٘بد اٌّز٘ج١خ،ؿ: اٌؾش٠شٞ)أظش ػٓ و١ف١خ رٍم١ٓ اٌذاػ١بْ اثٓ ؽٛؽت ٚاثٓ اٌفنً ألعشاس اٌذػٛح اإلعّبػ١ٍ١خ - ()

. 6-5،ؿ7ػ١ْٛ األخجبس،عـ: ئدس٠ظ- ()

. 33اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ،ؿ: اٌغشٚسٞ-  ()

وؾف أعشاس اٌجبه١ٕخ، :اٌؾّبدٞ.)ػٍٟ ثٓ اٌفنً اٌخٕفشٞ اٌغ١ؾبٟٔ: ٘ٛ. (254، ؿ1هجمبد اٌض٠ذ٠خ اٌقغشٜ، عـ: ٠ؾٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ)- ()
̀`C.L. Geddes, The Aposta of). ، أفٍٗ ِٓ ع١ؾبْ فٟ ا١ٌّٓ(2، ٘بِؼ75هجمبد فمٙبء ا١ٌّٓ، ؿ:، اثٓ عّشح41ؿ Ali b. al-

Fadl, Arabian and Islamic Studies, Longman London and New York,1983.PP.80-85.P.80-81.)  رؾّشة ا١ٌّٛي ، 

،٠زٛعٗ ئٌٝ (45اٌؼغغذ اٌّغجٛن،ٚسلخ:،  اٌخضسع41ٝوؾف أعشاس اٌجبه١ٕخ ،ؿ:اٌؾّبدٞ).اٌؾ١ؼ١خ ػٍٝ اٌّز٘ت اإلصٕبػؾشٞ فٟ ثذا٠خ أِشٖ

َ، ِمذِخ 1979ِقطفٝ غبٌت،داس األٔذٌظ،ث١شٚد،:وٕـض اٌٌٛذ،رؾم١ك:ئثشا١ُ٘ ثٓ اٌؾغ١ٓ اٌؾبِذٞ).880َ/٘ـ267اٌىٛفخ عٕخ

 .، ٠ٚزؼٍُ أفٛي اٌّز٘ت اإلعّبػ١ٍٟ ٚأعشاس اٌذػٛح ئ١ٌٗ ػٍٝ ٠ذ اإلِبَ اإلعّبػ١ٍٟ، صُ ٠ؼٛد ٌٕؾشٖ فٟ ا١ٌّٓ(19اٌّؾمك،ؿ

َ، 1974ؽغ١ٓ ثٓ ػجذ هللا اٌؼّشٞ ٚػجذ اٌغجبس صوبس،داس اٌفىش، عٛس٠ب، : ربس٠خ ِذ٠ٕخ فٕؼبء،، رؾم١ك: أؽّذ ثٓ ػجذ هللا اٌشاصٞ- ()
. 341-340ؿ

. 18-17هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 234،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 244،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 145-244،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 385،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: اٌغٕذٞ- ()

َ ٚاِزذ ؽىّٗ ؽزٝ رؼض ٚاٌغٕذ 1162/٘ـ558٘ٛ ِٙذٞ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِٙذٞ رٌٛٝ أِش دٌٚخ ثٕٟ ِٙذٞ عٕخ . 137اٌؼغغذ،ق: اٌخضسعٟ-()
: أظش. 1163َ/٘ـ559ٌٚؾظ، ٌُٚ ٠ٍجش أْ أف١ت ثّشك رفطش ِٕٗ عغّٗ فٕمً ػٍٝ اٌفٛس ئٌٝ صث١ذ ٚاعزّش ثٙب فزشح لق١شح ؽزٝ ِبد عٕخ 

. (274ربس٠خ ا١ٌّٓ اإلعالِٟ،ؿ: اٌغشٚسٞ)

. 298، 297،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 275،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: ، اٌغٕذ115ٞهجمبد،ؿ: اثٓ عّشح - ()

. 82-81هجمبد،ؿ- ()
٘ٛ اٌّفنً ثٓ أثٟ اٌجشوبد اٌؾ١ّشٞ لبئذ لٛاد اٌٍّىخ ع١ذح ثٕذ أؽّذ اٌق١ٍؾٟ، ػًّ ِٕز ر١ٌٛٗ ل١بدح اٌغ١ؼ ٌٍق١ٍؾ١١ٓ ثؼذ ٚفبح  اٌمبدسح - ((

َ، ٌٚىٕٗ رٛعٗ إلخنبع  صث١ذ فٟ ػٙذ إٌّقٛس ثٓ اٌفبره فخشط ػ١ٍٗ 1112/٘ـ505َ، ٚؽزٝ 1105/٘ـ498اٌىجبس فٟ اٌذٌٚخ خبفخ ِٓ عٕخ  

: ، اثٓ اٌذ٠جغ85ربس٠خ ا١ٌّٓ، ؿ: ػّبسح): أظش. اٌفمٙبء فٟ ؽقٕٗ اٌزؼىش اٌّطً ػٍٝ ِذ٠ٕخ عجٍخ ٌّٚب ػبد ٌُ ٠غزطغ ئخشاعُٙ ِٕٗ فّبد وّذا

   (350،ؿ1لشح اٌؼ١ْٛ، عـ

.  156اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

، ٚاٌؾغ١ٓ ثٓ عالِخ ٘ٛ ِٓ ِٛاٌٟ اٌذٌٚخ اٌض٠بد٠خ، ٚلذ أؽغٓ ئداسرٙب لجً ٔٙب٠زٙب، ٚوبْ ٌٗ اٌفنً 259،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: اٌغٕذٞ- ()
. فٟ اعزّشاس لٛرٙب، ٌىٓ ثؼذ ٚفبرٗ دخً اٌّٛاٌٟ األؽجبػ فٟ فشاع ف١ّب ث١ُٕٙ ؽزٝ اعزطبع ٔغبػ اٌؾجؾٟ اٌزغٍت ٚرأع١ظ اٌذٌٚخ إٌغبؽ١خ

. 164،ؿربس٠خ ا١ٌّٓ،: ػّبسح- ()

، (1517َ-819/٘ـ923-204)االعزؾىبِبد اٌؾشث١خ ٌّذ٠ٕخ صث١ذ ِٕز ٔؾأرٙب ٚؽزٝ ٔٙب٠خ اٌذٌٚخ اٌطب٘ش٠خ،:ػجذ هللا ػجذ اٌغالَ اٌؾذاد- ()

. 483َ،ؿ2004ٚصاسح اٌضمبفخ، فٕؼبء، 

. (220-219ِؼغُ اٌّذْ،ؿ: اٌّمؾفٟ). ثٍذ ِٓ ٔبؽ١خ رٞ اٌغفبي،  ِؾبفظخ ئة فٟ ا١ٌّٓ: ع١ش.  246-245،ؿ1اٌغٍٛن،عـ:اٌغٕذٞ- ()

. 99اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()
. ٘ـ818رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ، ٚلبي ثأٔٗ رزٍّز ػٍٝ أث١ٗ خ١ش ثٓ ٠ؾٟ، ٚسٜٚ ػٕٗ فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، ٚعٕٓ أثٟ داٚد، ِبد عٕخ - ((

. (11-110هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش

ِؼغُ اٌّذْ، :اٌّمؾفٟ).رمغ ٘زٖ اٌمش٠خ فٟ ِخالف عؼفش ػضٌخ ؽج١ؼ فٟ ِؾبفظخ ئة ؽب١ٌبً،وّب ٠غ١ّٙب اٌّإسخْٛ ثبٌّؾ١شق اخزقبساً - ((

389). 
 رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ، ٚروشٖ ثأٔٗ اٌؾ١خ اٌؾبفع عشاط اٌذ٠ٓ ؽ١خ اٌّؾذص١ٓ أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ؽ١ّش ثٓ رُجَّغ ثٓ -  ((

. (171هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ٘ـ، ٚ٘ٛ اثٓ ١ٔف ٚعز١ٓ عٕخ٠557ٛعف ثٓ فنً اٌّٙذأٟ اٌؼشؽبٟٔ، ِبد فٟ رٞ اٌمؼذح عٕخ 

. 304، 250،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

 .(16ٔض٘خ األفىبس، ٚسلخ : ئدس٠ظ ػّبد اٌذ٠ٓ):  ػٓ رٛو١ً اٌخ١ٍفخ اٌفبهّٟ ٌؼٍٟ اٌق١ٍؾٟ ثاسعبي اٌذػبح ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌغضس ٚاأللب١ٌُأظش-  ()
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، عّبي اٌذ٠ٓ 95َ، ؿ1991، 1 ٘ـ، اٌّإعغخ اٌغبِؼ١خ، ث١شٚد، ه5، ٚق3االرغب٘بد اٌفىش٠خ فٝ ا١ٌّٓ ف١ّب ث١ٓ ق: أؽّذ ػجذ هللا ػبسف- ()
. 125، ؿ 1َ،عـ1997ربس٠خ ِقش اإلعال١ِخ ، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، : اٌؾ١بي

. 226-225لشح اٌؼ١ْٛ،: ، اثٓ ا ٌذ٠جغ17،ؿ7اٌؼ١ْٛ،عـ: ، ئدس٠ظ ػّبد اٌذ60ٓ٠-59، ؿربس٠خ ا١ٌّٓ: ػّبسح- ()

. 25ربس٠خ ِغٍُ،ؿ: ِغٍُ اٌٍؾغٟ- ()

. 201اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: ػّبسح- ()

 .47-46،ؿ2ربس٠خ صغش ػذْ، عـ: ثبِخشِخ: أظش- ()

. 210،ؿِقذس اٌغبثكاي: ػّبسح- ()

. 2234،ؿ1د، عـ.اٌؼمٛد اٌٍإٌإ٠خ فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌشع١ٌٛخ، ِطجؼخ اٌٙالي،اٌفغبٌخ، ِقش، د: ػٍٟ ثٓ اٌؾغ١ٓ اٌخضسعٟ- ()

. 47، ؿ2اٌّقذس اٌغبثك، عـ: ثبِخشِخ- ()

. 143َ، ؿ1975، 3اٌزشث١خ اإلعال١ِخ ٚفالعفزٙب، ِطبثغ ػ١غٝ اٌؾٍجٟ ٚؽشوبٖ، ِقش، ه: ِؾّذ ػط١خ األثشاؽٟ- ()

. 47، ؿ2ربس٠خ صغش ػذْ، عـ: ثبِخشِخ- ()

 .250،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. (207ِؼغُ اٌّذْ،ؿ: اٌّمؾفٟ). َ، ثبٌغفؼ اٌغٕٛثٟ ِٓ عجً اٌزؼىش.ن43ِذ٠ٕخ عٕٛة ِذ٠ٕخ ئة ثّغبفخ - ()

. 187هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 130-128، ؿ7ػ١ْٛ األخجبس،عـ: ئدس٠ظ ػّبد اٌذ٠ٓ- ()

. 327-326،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،ؽـ: اٌؾٕذٞ- ()

 .267، 1اٌّقذس اٌغبثك، عـ: اٌغٕذٞ- ()
دػبئُ اإلعالَ ٚروش اٌؾالي ٚاٌؾشاَ ٚاٌمنب٠ب ٚاألؽىبَ ػٓ أً٘ ث١ذ سعٛي : ؽمك ٘زا اٌىزبة آفف ػٍٝ أفغش ف١نٟ ػٍٝ ، رؾذ اعُ-   ()

.  1951َهللا ػ١ٍٗ ٚػ١ٍُٙ أفنً اٌغالَ، عضءاْ، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، 

. 14-12، ؿ1رأ٠ًٚ اٌذػبئُ، ،عـ: اٌمبمٟ إٌؼّبْ اٌز١ّّٟ- ()

. 22، 15، 10اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اٌمبمٟ إٌؼّبْ: أظش- ()

ِؾّذ اٌؾجؾٟ، ِىزجخ اإلسؽبد، فٕؼبء، : ربس٠خ ٚفبة اٌّغّٝ االػزجبس فٟ اٌزٛاس٠خ ٚا٢صبس، رؾم١ك: ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ اٌٛفبثٟ- ()
. 169َ،ؿ2006، 2ه

. 169اٌّقذس اٌغبثك، ؿ: اٌٛفبثٟ- ()

  .439 أػالَ اإلعّبػ١ٍ١خ، ؿ:ِقطفٝ غبٌت- ()
Farhad Daftary The Isma’ilis, p.207.  Moncelon. Lada’w Fatimid, www.univ-aix.1990.10.p. 

 .595َ، ؿ1991اٌذٌٚخ اٌفبه١ّخ فٟ ِقش رفغ١ش عذ٠ذ، اٌذاس اٌّقش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌمب٘شح، : أ٠ّٓ فإاد ع١ذ- ()

اٌغغالد اٌّغزٕقش٠خ،عغالد ٚرٛل١ؼبد ٌّٛالٔب اإلِبَ اٌّغٕزقش ثبهلل أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ئٌٝ دػبح ا١ٌّٓ :اٌخ١ٍفخ اٌّغزٕقش اٌفبهّٟ- ()
 .17َ، ؿ1954ػجذ إٌّؼُ ِبعذ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ،ِقش،.د:ٚغ١شُ٘،رؾم١ك

رٛعٗ اٌمبمٟ عؼفش ثٓ ػجذ اٌغالَ ئٌٝ اٌؼشاق ٌألخز ػٓ ػٍّبئٙب ِٓ اٌض٠ذ٠خ ٚاٌّؼزضٌخ، ٚػٕذ ػٛدرٗ عٍت ِؼٗ ػذداً وج١شاً ِٓ وزت -  ((
اٌض٠ذ٠خ ٚاٌّؼزضٌخ، ؽزٝ ل١ً عبس ٚ٘ٛ أػٍُ أً٘ ا١ٌّٓ ٚػبد ٚ٘ٛ أػٍُ أً٘ اٌؼشاق، ٚوبٔذ ػٛدح اٌمبمٟ عؼفش ٔمطخ رؾٛي فٟ ربس٠خ ا١ٌّٓ 

ٚفبسٚا ٠ّضٍْٛ ، فبٌزف ؽٌٛٗ اٌىض١ش ِٓ اٌؼٍّبء اٌز٠ٓ أخزٚا اٌؼٍُ ػٕٗ.. ؽ١ش رقذٜ ٌٍزذس٠ظ ٚاٌٛػع ٚإٌّبظشح ثغٕبع.. اٌضمبفٟ ثقفخ ػبِخ

اٌقشاع اٌفىشٞ فٟ ا١ٌّٓ ث١ٓ اٌض٠ذ٠خ ٚاٌّطشف١خ، دساعخ ٚٔقٛؿ، ػ١ٓ ٌٍذساعبد، اٌمب٘شح، : ػجذ اٌؼبهٟػجذ اٌغٕٟ ). ِذسعخ لبئّخ ثزارٙب

 .(34َ،ؿ2002، 1ه

٘ٛ اإلِبَ إٌّقٛس ثبهلل  ػجذ هللا ثٓ ؽّضح ثٓ ع١ٍّبْ ثٓ ؽّضح ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽّضح ثٓ أثٟ ٘بؽُ اٌؾغٓ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ٠ؾٟ ثٓ ػجذ هللا -()
اٌٍٛاؽك إٌذ٠خ ثبٌؾذائك اٌٛسد٠خ، : اٌضؽ١ف).ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ اٌمبعُ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ئعّبػ١ً ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت

َ، ٚث٠ٛغ ٌٗ 1165/٘ـ561، ٌٚذ عٕخ (800-799،ؿ2َ، ،عـ2002ػجذ اٌغالَ ػجبط اٌٛع١ٗ، ِإعغخ اإلِبَ ص٠ذ ثٓ ػٍٟ، األسدْ،:رؾم١ك

األة أٔغزبط اٌىشٍِٟ، ِطجؼخ اٌجشر١شٞ، اٌمب٘شح، : ثٍٛؽ اٌّشاَ، رؾم١ك:اٌؼشؽٟ).1216َ/ ٘ـ614َ، ٚرٛفٟ عٕخ1196/ ٘ـ593ثبإلِبِخ عٕخ

    .(409، ؿ.1939َ
رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ ٚروش ثأٔٗ اٌؾغٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ ثٓ أؽّذ ثٓ ١ِّْٛ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ أثٟ أ٠ٛة اٌفب٠ؾٟ،  - ((

. (155هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح): ثٕظش. ٘ـ528٘ـ، ِٚبد فٟ سعت عٕخ 458ٌٚذ فٟ ؽٛاي عٕخ 

. 157، 155هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ()
 .، رؼش٠ف ِشرجخ ِىبعش ِٓ ٘زا اٌجؾش99ساعغ ٘بِؼ -  ()
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رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ  ٚروش أثشص ِؾبئخٗ، ٚروش أزمبٌٗ ئٌٝ ِىخ ٌزٍمٟ اٌؼٍُ ٌّذح رض٠ذ ػٓ أسثغ عٕٛاد، ٚأٔٗ وبْ را ِبي وض١ش - ((

 .(92-91هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح). اٌزضٚط  ثبٌٕغبء

. 231-230،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: ، اٌغٕذ93ٞ- 91هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح: أظش- ()

. (234،ؿ1اٌغٍٛن،عـ:اٌغٕذٞ. )رمغ ٘زٖ اٌمش٠خ لجً اٌغٕذ ػٍٝ صٍش ِشؽٍخ ِٕٙب،ٚوبٔذ ِٓ اٌمشٜ اٌؼ١ٍّخ اٌّمقٛدح ٌطٍت اٌؼٍُ- ()
٘ـ، ٚأٔٗ ٌُ ٠ذسن دٌٚخ ػٍٟ 437رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ ثأْ ٔغجٗ ٠قً ئٌٝ لش٠ؼ، ٚأٔٗ عىٓ فٟ عٙفٕخ، ِٚبد ف١ٙب عٕخ  - ((

 .(87هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. اٌق١ٍؾٟ

. 229،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: اٌغٕذٞ- ()
لش٠خ ػبِشح رؼشف ا١ٌَٛ ثغفٕخ ثؾزف اٌٙبء لجً اٌفبء، ٚرمغ ٚعطبً ث١ٓ رٞ اٌغفبي ؽّبالً ٚاٌمبػذح عٕٛثبً فٟ اٌؾّبي اٌؾشلٟ ِٓ : عٙفٕخ - ((

 .(2، ٘بِؼ157اٌجٍذاْ ا١ٌّب١ٔخ،ؿ: ئعّبػ١ً األوٛع): ٠ٕظش. رؼض

 .(100هجمبد، ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ ٚلبي ثأٔٗ أخز ػٓ أث١ٗ ٚأٔٗ ٌٚذ فٟ عٙفٕخ -   ((

. 124اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 90-89اٌّقذس اٌغبثك،ؿ:اثٓ عّشح- ()

. 98، 76،ؿٌّقذس اٌغبثكا: ػّبسح: أظش- ()

 3، سل2004ُاٌزؼ١ٍُ فٟ ا١ٌّٓ فٟ ػٙذ دٌٚخ ثٕٟ سعٛي خالي اٌمش١ٔٓ اٌغبثغ ٚاٌضبِٓ اٌٙغش١٠ٓ، ِغٍخ عبِؼخ فٕؼبء، : فبسٚق أؽّذ ؽ١ذس- ()
. 144، ؿ

. 22َ،ؿ1988، 1ِؼغُ إٌغبء ا١ّٕ١ٌبد، داسا ٌؾىّخ ا١ٌّب١ٔخ، فٕؼبء، ه: ػجذ هللا اٌؾجؾٟ- ()
  (357لشح اٌؼ١ْٛ،ؿ: ، اثٓ اٌذ٠جغ513،ؿ2اٌغٍٛن، عـ: ، اٌغٕذ226ٞ، ؿِقذس اٌغبثكاي: ػّبسح): ٠ٕظش ثزقشف-  ((

 . 361-360لشح اٌؼ١ْٛ،ؿ: ، اثٓ اٌذ٠جغ516،ؿ2اٌغٍٛن، عـ: اٌغٕذٞ-  ((

. 346، 345أػالَ،ؿ: ِقطفٝ غبٌت- ()

. 152،ؿ7ػ١ْٛ، عـ: ئدس٠ظ- ()

. 76اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: ػّبسح- ()

. 238،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ- ()

. 246،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: اٌغٕذٞ، 107هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 266،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: ، اٌغٕذ121ٞاٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 287، ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: ، اٌغٕذ117ٞاٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 408رؾفخ اٌضِٓ،ؿ: ، األ٘ذي63،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: اٌغٕذٜ- ()

. 56، 55ربس٠خ ِغٍُ،ؿ: ِغٍُ اٌٍؾغٟ- ()

. 290، ؿ1اٌغٍٛن،عـ: ، اٌغٕذ162ٞهجمبد،ؿ: اثٓ عّشح- ()

، رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ ٚلبي ثأٔٗ وض١ش اٌّبي وض١ش إٌفمخ ػٍٝ هالة اٌؼٍُ ٠ٚىشُِٙ، ٌذسعخ 480،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: اٌغٕذٞ- ()
. (145-144هجمبد،ؿ:اثٓ عّشح). أْ ثؼل هالثٗ وبٔٛا ٠زغشْٚ ٌٗ ثغز١ٓ أٌف د٠ٕبس فٟ اٌجؾبس

ط ثٙب، ٚأخز ػٕٗ ػذد ِٓ اٌزال١ِز، ِبد  فٟ رٞ اٌمؼذح - (( رشعُ ٌٗ اثٓ عّشح فٟ هجمبرٗ فزوش ػذدا ِٓ ِؾب٠خٗ، ٚأٔٗ عىٓ فٟ مشاط ٚدسَّ

. (160هجمبد،ؿ: اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ٘ـ، ٚ٘ٛ اثٓ صالس ٚعز١ٓ عٕخ549عٕخ 

. 145، 144اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 282، 281،ؿ1اٌّقذس اٌغبثك،عـ: ، اٌغٕذ148ٞ، 147اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 9،ؿ7ػ١ْٛ األخجبس،عـ: ئدس٠ظ- ()

. 234،ؿ1اٌغٍٛن،عـ: ، اٌغٕذ22ٞلشح اٌؼ١ْٛ،ؿ: ، اثٓ اٌذ٠جغ64،ؿِقذس اٌغبثكاي: ػّبسح- ()

. 184اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 146اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: ػّبسح- ()

. 127-126اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: ػّبسح- ()

. 167، 166اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()
. 255، ؿ 1 غب٠خ، عـ:، ٠ؾ١ٝ ثٓ اٌؾغ١ٓ 248 لشح اٌؼ١ْٛ، ؿ :، اثٓ اٌذ٠جغ36 اٌّقذس اٌغبثك، ؿ :ػّبسح-()

 .236 دساعبد، ؿ :اٌؾش٠شٜ-()
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 المدارس التعلٌمٌة فً الٌمن فً عهد الدولتٌن النجاحٌة والصلٌحٌة
 

 محمد قابد حسن الوجٌه/ د

ٚادٞ ِؾٙٛس ثبٌؾّبي اٌغشثٟ ِٓ ؽغخ، ٠ٕغت ئٌٝ ؽشك ثٓ خٛالْ ثٓ ػّشٚ ثٓ ِبٌه ثٓ ؽ١ّش، رمَٛ ػٍٝ ؽطخ ِذ٠ٕخ ؽشك، : َؽْشك-  ((

 .(116ِؼغُ اٌّذْ،ؿ:اٌّمؾفٟ). ع١ضاْ- ٟٚ٘ ِذ٠ٕخ أصش٠خ، ِٕٚٙب ؽك هش٠ك اٌؾذ٠ذح

 .196دساعبد، ؿ :اٌؾش٠شٜ-()
. 206دساعبد، ؿ: اٌؾش٠شٜ-()

. 145اٌّقذس اٌغبثك،ؿ: اثٓ عّشح- ()

. 139اٌزؼ١ٍُ،ؿ: فبسٚق ؽ١ذس- ()
٘ٛ أعزبر ؽجؾٟ ِٓ ِٛاٌٟ اٌضس٠ؼ١١ٓ، ٚوبْ رم١بً ػبلال رو١بً ػبِالً ػبٌّبً ؽبفظبً فم١ٙبً ِمشئبً ٠ىٕٝ أثب اٌذس، ٠ٕٚغت ئٌٝ ع١ذٖ اٌذاػٟ اٌّؼظُ  - ((

هجمبد فمٙبء ا١ٌّٓ، : اثٓ عّشح): ٠ٕظش. ِؾّذ ثٓ عجأ ثٓ أثٟ اٌغؼٛد اٌضس٠ؼٟ، ٌٗ ِقٕفبد وض١شح فٟ اٌمشاءاد ٚاٌؾذ٠ش ٚاٌٛػع

. (6،٘بِؼ226ؿ

اس ٚأػّبي إٌبدسح، ِؾبفظخ ئة: ػّمخ- () ََ َُّ  .(298ِؼغُ اٌّذْ،ؿ: اٌّمؾفٟ. )ػضٌخ ِٓ ِخالف ػ

 .386، 383،ؿ1اٌغٍٛن،،عـ: اٌغٕذٞ- ()

 

 


